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RESUMO
Este estudo analisa as várias disciplinas atinentes à otimização geral e eliminação de
perdas em canteiro de obras da construção civil. O foco foi investigar a real
possibilidade de produção com o menor desperdício, partindo-se da avaliação do
projeto do produto para o projeto do processo produtivo (obra). A pesquisa
bibliográfica focou os assuntos canteiro de obras, perdas, planejamento e produção
enxutos, fornecendo a base para o entendimento do tema. A construção civil é a
combinação de cinco fluxos de negócios: projetos; suprimentos; obra; uso e
manutenção, cujo inter-relacionamento é determinante para obtenção de um estado
ideal de qualidade no setor. Da mesma forma, a construção civil é caracterizada pela
multiplicidade de fornecedores, complexidade e dispersão, de modo que uma das
maneiras para diminuir as perdas no processo é a integração, ou seja, o
estreitamento de relações com os parceiros no desenvolvimento do projeto do
produto. A dicotomia entre o estado atual e o ideal permite o conhecimento das
divergências sobre as quais se devem atuar, no sentido de fornecer subsídios para
um processo com menos perdas. No estudo de caso da obra do novo centro
administrativo de uma refinaria na região sudeste, foi possível identificar uma série de
desvios e de oportunidades de melhoria, sendo os principais: ausência da
identificação dos focos de perdas, imprevisibilidade decorrente da falta de
desenvolvimento do processo concomitantemente ao do produto, descompasso entre
a capacidade da mão-de-obra em relação às demandas, desmotivação da mão-deobra e incerteza na produção. As situações reais da obra enfocada no estudo de caso
comprovaram muito dos aspectos problemáticos levantados em bibliografia. Foram
apontadas propostas para a melhoria de desempenho, tais como: combate à
variabilidade, eliminação de atividades que não agregam valor aos produtos,
desenvolvimento de forma integrada do todo da obra, macro-mapeamento de
fornecedores, análise de anomalias e desenvolvimento do produto em abordagem
conjunta ao projeto do produto.

Palavras-Chave: Construção Civil; Canteiro de Obras; Minimização de Resíduo;
Produção Enxuta.
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ABSTRACT
Waste reduction in the Real State Sector: the use of the inconsistency report as
a tool to the optimization of the product project.

This research analyzes several aspects related to the general optimization and waste
minimization at the construction site. The focus was to investigate the real possibility of
production with lower wasting, starting from the evaluation of product project and
ending in the productive process project (construction work). The bibliographical
research focuses subjects such as construction sites, waste production, planning and
clean production, affording the ground to the comprehension of the subject. The Real
State is the combination of five business fluxes: projects; provisions; construction
work; use and maintenance, which inter-relationship is crucial to the obtainment of an
ideal level of quality in this sector. At the same time, multiple suppliers, complexity and
geographical dispersion characterize the Real State; therefore a way to lower wasting
in the construction process is the integration - the close relationship with partners in
the development of the product project. The dichotomy between present and ideal
levels permits to recognize divergences to act, in order to release subsides to a
process with lower wastes. In the case study of construction work in the petrochemical
sector, it was possible to identify several problems and related opportunities of
improving, such as: incorrect identification of losses focus, unpredictability due to the
development of process design not at the same time that product design, delay
between labor capacity and labor needs, lack of motivation of the team and
uncertainties in the production. Actual situations that were identified in the case study
confirm many problematical aspects acquired in the bibliographical survey. It is also
pointed proposals to the improvement the performance, such as: combat to the
variability, elimination of activities that do not aggregate value to the products,
integrated development of the work, macro-mapping of suppliers, analysis of
unconformities and product design together with the project design.

Keywords: Real State; Construction Site; Waste Minimization; Lean Production.
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1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais cresce a necessidade de focar os requisitos dos clientes que
estão

mais

complexos,

os

empreendimentos

mais

multidisciplinares,

as

responsabilidades mais pulverizadas e o processo de produção mais fragmentado,
proporcionando inúmeras interfaces, dificultando o gerenciamento e a alocação dos
riscos nos contratos. Segundo Grilo e Melhado (2003), não está havendo uma
preocupação equivalente no projeto dos processos e na gestão da obra.
O setor de construção civil se caracteriza como uma indústria com
dificuldades para padronizar os métodos de trabalho e seus recursos produtivos,
com menor aplicação de processos automatizados e com concepção dos produtos
em estreita ligação com os clientes, na avaliação de Có e Farias Filho (2005). É um
setor intensivo em mão-de-obra não qualificada, com nível de mecanização muito
baixo, com utilização de processos convencionais e técnicas simples.
Como evidência deste contexto de capacidade ociosa, tem-se o mau
aproveitamento da mão-de-obra, com desvio do foco de ação, somando-se a
deficiência em treinamento.
O canteiro de obras, por sua vez, caracteriza-se como um local de pluralidade
de atividades de diferentes contextos, muitas das quais utilizando processos
convencionais, desenvolvendo técnicas para atender determinadas necessidades,
analisando e identificando características básicas e processos possíveis para seus
produtos e serviços.
O desperdício na construção civil, de modo geral, está relacionado com a
baixa eficiência produtiva; imprevisibilidade de operações e qualidade dos produtos
aquém das expectativas; falta de cultura para o desenvolvimento da qualidade e da
produtividade nas operações do setor; ao crescente descompasso entre as
capacidades da mão-de-obra em relação às exigências do seu processo
tecnológico; a carência de informações e garantias sobre o real desempenho de
produtos e serviços, devido à escassez de textos normativos e sistematização dos
conhecimentos.
Cabe, também, analisar a desmotivação e a baixa produtividade que
caracteriza os operários do setor da construção civil, geralmente vistos como
incapazes de gerar soluções e de implementar melhorias que propiciem um produto
final de qualidade. Esta constatação se reflete diretamente na produtividade e cria
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uma via de mão única, em que não há feedback das informações internas ao
canteiro de obras, de modo que as possíveis falhas detectadas nos processos
construtivos possam ser corrigidas ou minimizadas.
Para Formoso (2002), é necessária uma grande conscientização, por parte do
setor da construção civil, acerca do papel dos indicadores de perdas no seu
desenvolvimento. A utilização de indicadores, somada ao esforço de medição do
desempenho dos processos produtivos, associada à identificação das causas reais
dos problemas, constitui-se em um dos pontos essenciais para a melhoria da
qualidade e produtividade, segundo as modernas filosofias gerenciais.
Segundo Fontenelle (2004), aos profissionais como engenheiros e arquitetos
cabe a concepção científica do produto. Porém, de modo geral, estes profissionais
não têm domínio sobre a atividade concreta, sobre cada tarefa realizada no canteirode-obras. Por outro lado, o engenheiro de obra tampouco detém o domínio do
processo de trabalho; há desvio de foco de ação do engenheiro de obras para
atividades administrativas. O contexto geral do setor se caracteriza pelo mestre e os
encarregados (de ofícios) desempenhando uma parcela mais expressiva no que
tange à execução das atividades do processo ou execução da obra, na qual caberia
uma maior parcela de comprometimento do engenheiro que, por via de regra, exerce
um controle mais administrativo da produção do que do desenvolvimento do
processo, sendo justamente um dos pontos a ser enfocados na presente pesquisa.
Cada vez mais a produção caminha para a automatização, mas os impactos
ambientais decorrentes de um processo automatizado forçaram as empresas a
reverem seus modos de produção. Desse modo, será necessário reinventar as
formas de produção para poupar o meio ambiente, sendo estas as melhores
alternativas que uma empresa pode adotar para se tornar mais competitiva no
ambiente do setor de construção civil.
A presente abordagem visa propiciar o entendimento de práticas, com
resultados positivos em termos de redução de perdas, que possam proporcionar
mais sustentabilidade à construção civil.
Para se criar um cenário, o mais completo possível, para evitar perdas no
canteiro de obras, partiu-se dos aspectos que condicionam as perdas possibilitando
identificar métodos executivos e ações preventivas, que contribuam para o efetivo
envolvimento e conduzam a maximização do valor agregado ao produto final.
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Dessa forma, a compatibilidade de projetos é uma tarefa voltada à execução
da obra, cujos aspectos devem estar intrinsecamente interligados a ela. Portanto, os
projetos devem ser realistas, buscando adoção de medidas de racionalização, tanto
no projeto, como na execução, tendo em vista alcançar a construtibilidade do
produto.
A estrutura desse trabalho consta de oito capítulos, com o conteúdo descrito a
seguir.
Capítulo 1 contém a introdução que apresenta um panorama genérico do
setor evidenciando alguns contextos relativos aos aspectos dos problemas de
perdas na construção civil.
Capítulo 2, em que são apresentados os objetivos da pesquisa, relacionados
às praticas e metodologias que proporcionem a redução das perdas na construção
civil.
Capítulo 3, em que são apresentadas as várias etapas e atividades
desenvolvidas no trabalho, que compõem o método utilizado.
Capítulo 4, que é dedicado a revisão bibliográfica, a qual foi subdividida em
quatro (4) itens principais:
-

no item 4.1, descreve-se o modelo vigente na gestão da construção civil
do segmento de edifícios de pequenas e médias empresas, enfocando as
classificações possíveis e as possibilidades tecnológicas para informação,
treinamento da mão-de-obra e a função do gerente de obras;

-

no item 4.2, focaliza-se o desenvolvimento do canteiro de obras, com
destaque para os conceitos que possam permitir o desenvolvimento de
estratégias de produção baseadas na organização deste;

-

no item 4.3 apresenta-se o conceito da produção enxuta na construção
civil, sinalizando para a necessidade de quebra de paradigmas neste
setor, no sentido de a gestão da produção estabelecer objetivos claros
para a melhoria de desempenho, simultaneamente, de projetos de
produtos e de projetos de produção. Também se discorre sobre aplicações
práticas de conceitos de produção enxuta para os processos de
construção, e sobre os aspectos das perdas na construção civil, efetuando
descrições dos vários modos de perdas, bem como os principais conceitos
e classificações pertinentes;
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-

no item 4.4 aborda-se a gestão do projeto de processo, enfocado como
uma atividade com características multidisciplinares, responsável pelo
planejamento, controle da produção e a geração de valor agregado dentro
do fluxo de produção.

Capítulo 5, que é o desenvolvimento experimental deste trabalho, contem o
estudo de caso, apresentando as várias situações resultantes da análise de
inconsistência dos projetos de processo e de produto de uma obra. As situações
apontadas permitem uma boa reflexão sobre as várias origens de perdas, bem como
subsidiam a formulação de medidas corretivas.
O capítulo 6 contém as discussões dos resultados obtidos, à luz da literatura
consultada.
O capítulo 7 apresenta as conclusões e considerações finais.
No capítulo 8, são apresentadas as referências B consultadas.
O Anexo A refere-se ao relatório contendo todas as inconsistências
detectadas em nosso estudo de caso.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos são distinguidos em geral e específicos, conforme apresentados
a seguir:
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desta pesquisa é discutir a aplicação de ferramentas para
otimizar o projeto do produto e projeto de processo em edificações, reduzindo o
desperdício.
2.2 Objetivos Específicos
São objetivos específicos desta pesquisa:
a) identificar os principais focos de desperdício, decorrentes de falhas
tecnológicas ou do processo produtivo da construção civil, no setor de
edificações;
b) avaliar a aplicação do relatório de inconsistência como ferramenta de
otimização do projeto de produto e de processo no setor de edificações.
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3 MÉTODO
Este estudo caracteriza-se como pesquisa exploratória, centrada em revisão
bibliográfica e estudo de caso acerca do tema das perdas na construção civil.
A pesquisa é do tipo explicativa e se ocupa em identificar os fatores que
determinam a perda de produtividade e de qualidade do produto final, bem como as
eventuais soluções aplicáveis. Da mesma forma, também é descritiva, uma vez que
aborda as situações existentes em uma obra, detalhando o diagnóstico ali realizado,
por meio de um relatório de inconsistência e as estratégias a serem aplicadas,
visando eliminar as perdas identificadas.
O desenvolvimento de estudo de caso tem por característica analisar um
grande número de informações, aumentando o conhecimento em relação ao assunto
pesquisado, abrindo caminhos para a elaboração de novos trabalhos. Foram
considerados os aspectos contextuais e temporais dos fenômenos que agem sobre
o objeto de estudo, mas sem um controle experimental ou manipulação, uma vez
que é descrito fato, já ocorrido.
Os trabalhos foram desenvolvidos em etapas, conforme o detalhamento a
seguir:
a) revisão bibliográfica: realizada por meio de levantamento de informações
com os métodos tradicionais de pesquisa, tanto presencial como on-line,
versando sobre condicionantes de produtividade e perdas, no âmbito do
canteiro-de-obras do setor de edificações, produção enxuta (ou Sistema
Toyota de Produção) e sobre a gestão de projeto de processo;
b) estudo de caso: consistiu na descrição dos resultados de elaboração de
relatório de inconsistência para uma edificação horizontal composta de
vários blocos de escritórios, pertencente a uma refinaria de petróleo da
região Sudeste do Brasil.
Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de:
-

observação: exame dos projetos, de forma a confrontá-los com a forma
de construir, otimizando o processo produtivo;

-

visitas

técnicas:

para

busca

de

informações

complementares,

esclarecendo detalhes e resultados obtidos nos processos de
execução de outras obras, as quais permitissem checar processos
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construtivos, infra-estruturas necessárias e conhecer as ações para
evitar possíveis perdas. As obras visitadas foram: Edifício Travessia,
em Santos - SP (prédio administrativo da Petrobrás), Centro
Administrativo Macaé - RJ, Edifício de escritórios na marginal
Pinheiros, Edifício EDIPS em São Paulo, CPI Fábrica de Estruturas
Pré-Moldadas, Stone Fábrica de Pré-Moldados, Protendit (fábrica de
pré-moldado) e outras;
-

análise de conteúdo: os dados foram interpretados de modo a
evidenciar as relações entre o produto desejado pelo cliente e os
fatores descritos em projetos e relatórios técnicos, legislações e
literatura técnica;

-

macro-mapeamento:
determinados

busca

serviços

ou

de

fornecedores

técnicas,

especializados

antecipando

as

em

possíveis

dificuldades de fornecimento, necessidades de alterações ou de melhor
detalhamento deste produto, entre outros;
-

empresa estendida: entendido como um conjunto de empresas com
relacionamento centrado em comprometimento maior, com histórico de
atividades e de conhecimento mútuo, e comprometimento para o
desenvolvimento do produto. Trata-se de uma forma aberta para que
várias empresas possam efetuar análises de projetos de produto;

-

outras fontes de evidência: a procura por otimização, por meio dos
diversos conceitos da produção enxuta, tais como o do fluxo de
materiais e fluxo de informação, e outras ferramentas para identificar
desperdícios ao longo de cadeias de valor.

Com estas abordagens, efetuou-se a descrição das inconsistências e
insuficiências de informações no projeto estudado. Tais abordagens foram
aplicadas de forma conjunta, sempre procurando a minimização da
incerteza e da variabilidade nos fluxos e considerando as restrições de
tempo e espaço e os níveis de gestão dos fluxos físicos.
c) Tratamento e análise dos dados:
A análise dos dados visou dar um panorama da incerteza na produção e
da variabilidade dos processos estudados, no sentido de possibilitar sua
transposição como alternativa para a melhoria do desempenho de
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empresas da construção civil, pela redução de parcela das atividades que
não agregam valor aos produtos.
Nesta análise de dados, foram especialmente enfocados diversos
elementos facilitadores, correlacionáveis com praticas que podem trazer
avanços, tais como:
-

atitudes que podem ser focalizadas como elementos facilitadores;

-

execução de atividades que envolvem os conceitos de perdas;

-

execução de atividades voltadas ao desenvolvimento tecnológico;

-

nível de preocupação com as perdas;

-

elementos recomendáveis para organização do canteiro de obras;

-

desdobramentos e mudanças de valores na sociedade;

-

perspectivas apontadas pelos resultados;

-

vantagens ou desvantagens de práticas adotadas;

-

compatibilidade do projeto com a sustentabilidade da obra.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Características Gerais da Construção Civil
A percepção geral que se tem é de que a indústria da Construção Civil se
resume à execução da obra, circunscrevendo-se ao interior dos tapumes, que os
impactos ambientais limitam-se à geração de entulho, bem como que a busca pelas
eficiências locais garantem o sucesso dos empreendimentos, na avaliação de Có e
Farias Filho (2005). Porém, isto está bem distante do que se constitui o grande
paradigma atual da construção civil, em busca de construções enxutas e
sustentáveis.
A construção civil é responsável pelo consumo de quase 50% dos recursos
naturais extraídos da natureza, citado por Có e Farias Filho (2005). Na construção
de um edifício, o transporte e a fabricação dos materiais representam
aproximadamente 80% da energia gasta e, as perdas na construção são
responsáveis por um em cada cinco edifícios construídos. Isto porque se constrói
tradicionalmente, usando-se os mesmos materiais e componentes, projetando-se da
mesma forma há muitos anos.
O processo de reciclagem na construção civil tem como impactos ambientais
positivos: a redução no consumo de recursos naturais não-renováveis, redução de
áreas necessárias para aterro (pela minimização de volume de resíduos) e redução
do consumo de energia durante o processo de produção. No entanto, para Ângulo,
Zordan e John (2001), este processo é limitado e pode causar efeitos adversos à
qualidade do meio ambiente, se for mal projetado e escolhido. A presença de
impurezas na matéria-prima e variáveis, como o tipo de resíduo, a tecnologia
empregada, e a utilização proposta para o material, podendo causar mais efeitos
adversos ao meio ambiente do que os próprios resíduos antes de ser submetido à
reciclagem. Dessa forma, o processo deve ser criterioso e ponderar todas as
alternativas possíveis com relação ao consumo de energia e usos das matériasprimas.
Assim, a questão ambiental no Brasil, ainda é tratada como sendo um
problema de preservação da natureza, particularmente de florestas e animais em
extinção, de deposição de resíduos em aterros adequadamente controlados e de
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controle da poluição do ar, com o Estado exercendo o papel de polícia. A lei federal
de crimes ambientais (No 9.605, de 13.02.1998) revela um estado ainda mais voltado
à punição das transgressões à legislação ambiental vigente do que em articular os
diferentes agentes sociais na redução do impacto ambiental das atividades, mesmo
que legais, do desenvolvimento econômico. Um contraponto a esta ação
predominantemente policial, foi a iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, de
implantação de 17 Câmaras Ambientais setoriais, inclusive da construção civil.
No canteiro de obras, o aumento da eficiência só é possível quando estiver
associado à redução de custos, por isso que vários aspectos conceituais da maior
importância para a qualidade do produto, do ponto de vista do usuário final e do
meio ambiente, devem ser considerados. No Brasil geralmente não se projeta
pensando em economia de água e energia ou no desempenho térmico do edifício,
fatos bem mais comuns em países do primeiro mundo, e que são aspectos
incorporados à forma de construir.
Até meados do século XX, o arquiteto se via obrigado a considerar as
condições climáticas para os projetos do envoltório das edificações; era preciso fazer
uso desses conhecimentos para obter efeitos positivos, com o desenvolvimento de
estratégias adequadas ao seu aproveitamento ou rejeição. Segundo Lamberts ,
Dutra e Pereira (1997), os projetos devem visar o conforto ambiental atrelado à
redução do uso de energia, cabendo ao projetista arquiteto assimilar os conceitos
relativos ao manejo do consumo de energia nas edificações, e se estender ao
conceito do desperdício da edificação.
Segundo Ângulo, Zordan e John (2001), é necessário aproximar a construção
civil do conceito de desenvolvimento sustentável, fechando o ciclo produtivo de tal
forma que minimize a saída de resíduos e a entrada de matéria-prima nãorenovável, pois se sabe que a reciclagem de resíduos, visando atenuar o impacto
ambiental gerado pelo setor, precisa ser feita de forma cautelosa e criteriosa,
cabendo, então, um processo que leve às mudanças na exploração de recursos, na
direção dos investimentos, na orientação do desenvolvimento tecnológico e nas
mudanças institucionais, todas visando a harmonia e ao entrelaçamento nas
aspirações e necessidades humanas presentes e futuras. Este conceito não implica
somente multidisciplinaridade, envolve, também, mudanças culturais, educação
ambiental e visão sistêmica.
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Para países em desenvolvimento, como o Brasil, as dimensões sociais e
econômicas têm a mesma importância que a ambiental; o conceito de edifício verde
não é suficiente. Para John, Oliveira e Agopyan (2006), uma construção mais
sustentável pode ser definida com a seleção de produtos que, combinada com um
correto detalhamento de projetos, resulta em impactos ambientais menores e em
maior benefício social, dentro dos limites da viabilidade econômica, para uma dada
situação. Assim, o objetivo é ter ferramentas que possam ajudar na tomada de
decisões e que permitam comparar aspectos sociais, econômicos e ambientais de
produtos alternativos, bem como estimular a competitividade entre fabricantes no
desenvolvimento de materiais mais sustentáveis e, conseqüentemente, a maior
sustentabilidade do ambiente construído.
Para John, Oliveira e Agopyan (2006), cabe integrar e balancear as
dimensões ambiental e social, visando à sustentabilidade econômica e à promoção
de uma relação equilibrada entre sociedade e meio ambiente, por meio de:
a) acesso a capital;
b) inclusão social;
c) altos níveis de saúde e bem estar;
d) elevação dos níveis de educação e conscientização;
e) integração social.

Para o contexto brasileiro, ainda existe uma preocupação com a informalidade
nas

atividades,

que

ocorre

tanto

na

extração

de

recursos,

produção,

comercialização, como no fim do ciclo de vida de materiais, podendo causar:
a) evasão fiscal;
b) desrespeito à legislação ambiental;
c) desrespeito aos direitos dos trabalhadores;
d) comprometimento da qualidade dos produtos com o objetivo de maximizar
o lucro.
Assim, devem-se buscar ferramentas para a identificação e restrição à
informalidade com o objetivo de promover a sustentabilidade social na seleção de
materiais.
No Brasil, a madeira utilizada no mercado interno ou exportada é, na sua
maioria, originária de práticas florestais ilegais, que acarretam graves conseqüências
sociais: o crime ambiental prejudica a parcela mais pobre da população, que vê na
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exploração florestal a única solução em curto prazo para garantir sua sobrevivência.
Entretanto, em longo prazo, causam crescimento econômico distorcido, podendo
levar à escassez de alimentos, perda de fontes de renda e de emprego local, bem
como de fontes de remédios e perda de receitas públicas.
Podem-se citar, quanto ao desperdício, as possibilidades de ganhos de
competitividade que se pode obter ao promover a cultura da sustentabilidade, de
forma que se possam explorar adequadamente os limites que o conhecimento atual
permite, gerando uma estrutura onde as empresas tenham como determinante o
aspectos relacionados ao meio ambiente.
Para Souza e Sabbatini (2004), a preocupação por competitividade na
indústria da construção civil vem se acentuando desde o início dos anos 90 e, mais
intensamente, a partir da estabilização econômica de meados dessa década. Assim,
analogamente ao que ocorre na indústria de transformação, a introdução de
inovações tecnológicas nas empresas de construção civil é um indutor que
possibilita a melhoria da competitividade.
Existem expectativas para as inovações tecnológicas, porém, não se tem
absoluta certeza quanto à eficácia dessas soluções e a comprovação das vantagens
alegadas pelos fabricantes. No entanto, Souza e Sabbatini (2004) atribuem grande
importância ao papel estratégico da inovação para o desenvolvimento do setor.
Outra necessidade é a do entendimento sobre como os gerentes das empresas de
construção tomam decisões para adotar novas tecnologias.
Conforme Pereira e Cardoso (2004), as empresas subempreiteiras que atuam
na construção civil são muito heterogêneas quando comparadas umas às outras.
Diferem no modo de atuação, grau de especialização, dimensão, serviços
desenvolvidos, dentre outros, o que dificulta uma classificação adequada. A opção é
levar em consideração uma linha evolutiva, em função do que as contratantes
esperam que as empresas subempreiteiras possam fornecer.
Um dos aspectos da estrutura das subempreiteiras, que mostra grande
deficiência,

relaciona-se

à

deficiência

em

compartilhar

o

desenvolvimento

tecnológico. Considera-se oportuno o conceito de empresa estendida, como forma
de compartilhar o desenvolvimento tecnológico, com melhoria do projeto do
processo, e redução do desperdício e aumento da competitividade como um
desdobramento desta relação.
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Segundo Pereira e Cardoso (2004), as subempreiteiras podem ser
classificadas em quatro níveis evolutivos, conforme apresentado no Quadro 1. Em
um primeiro nível básico, as subempreiteiras fornecem apenas a mão-de-obra para
execução dos serviços (por exemplo, serviços de alvenaria, armação, formas e
outros). No segundo nível, ocorre o fornecimento de mão-de-obra e materiais
(exemplos, porta pronta, instalações elétricas e hidrossanitárias, caixilhos e outros)
acompanhando de especificações, detalhamento, materiais e controle de qualidade.
No terceiro nível, as empresas apresentam também projetos para produção
(exemplos: impermeabilização ou aplicação de gesso acartonado). O quarto nível se
refere a empresas que, somado aos serviços dos níveis anteriores, absorvem mais
responsabilidades

técnicas,

com

fornecimento

de

ARTs

(Anotações

de

Responsabilidade Técnica), manutenção (ou assistência técnica) e garantia para os
serviços prestados.

EMPRESA

EXEMPLOS DE
SERVIÇOS
EXECUTADOS

Nível
Evolutivo

Tipo

TIPOS DE
CONTRATO

1

Mão-de-obra

Subcontratação

Alvenaria
Armação

2

Mão-de-obra + Material

Subcontratação e
terceirização

Instalações
Portas prontas

3

Mão-de-obra + Material
+ Projeto

Terceirização

Impermeabilização \
Gesso acartonado

4

Mão-de-obra + Material
+ Projeto +
Responsabilidade
Técnica / Garantia /
Manutenção

Terceirização

Ar condicionado
Fundações
Instalações

Quadro 1: Classificação de empresas subempreiteiras.
Fonte: modificado de Pereira e Cardoso (2004).

De acordo com Pereira e Cardoso (2004), é nítida a característica evolutiva
que envolve os subempreiteiros deste setor, a exemplo dos executores de alvenaria
que passam a fornecer projetos, o mesmo ocorre com empreiteiros de pintura que
incorporam os materiais em seu fornecimento. Portanto, as empresas estão sempre
redefinindo o seu escopo e modo de atuação, migrando para níveis evolutivos
superiores.
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Constatam-se, no Quadro 1, que as empresas de instalações aparecem no 2o
e 4o níveis, sendo que grande parte destas empresas normalmente fornecem mãode-obra e material. Mas, já se nota um grande número que também fornece serviços
de manutenção após a conclusão dos serviços, como em casos de instalações
elétricas complexas, a exemplo, as hospitalares, o que aponta uma tendência deste
tipo de empresa se situar no último nível. A especialização das empresas apontadas
no quadro 1 começa com a incorporação do material e termina com a
responsabilidade técnica, garantia e manutenção, o que pode ser apontado como
tendências de evolução para o setor.
Segundo Pereira e Cardoso (2004), há tendência no mercado pelo
fortalecimento de subempreiteiras, que forneçam também “sistemas” e que se
responsabilizem pelos projetos de produção, pelos materiais, pelos serviços de mãode-obra, pela consultoria e pela assistência técnica.
Segundo Pereira e Cardoso (2004), entre as empresas envolvidas em uma
mesma obra, há um relacionamento pouco participativo, uma postura que se
contrapõe àquelas adotadas em vários outros setores econômicos, onde há a
promoção de relações mais estreitas, de colaboração e ajuda mútua, o que leva a
apontar que as construtoras deveriam envolver as subempreiteiras em atividades
como orçamentos, estudos técnicos, planejamento e programação das atividades e
treinamento (técnico e de segurança). Do que se pode depreender, trata-se de
ausência da gestão de fornecedores, que poderiam ter papel relevante sob o
conceito de “empresa estendida”, com obrigatoriedade de participação nos esforços
de melhoria da qualidade e produtividade, assim, fortalecendo a presença junto ao
cliente final, dividindo com empreendedores e projetistas, a concepção e produção
do produto (construção).
Para Cardoso et al. (1999), o planejamento é constantemente confundido
como simples produção de orçamentos, cronogramas e outros documentos que
especifiquem objetivos a serem alcançados ao longo do tempo. Sendo estas
atividades flexíveis e, portanto, susceptíveis a reformulação, devem possibilitar,
juntamente com a fiscalização de problemas, a correção dos rumos da produção.
A indústria da Construção Civil precisa, portanto, ser vista com amplitude,
envolvendo todo o setor de construbusiness, em seus vários segmentos, desde a
extração de minérios, como gesso e diversos tipos de rochas, até os serviços
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imobiliários, passando pelos bens de capital para a construção, como máquinas
diversas, e as indústrias de material de construção.
4.1.1 A tecnologia da informação e a indústria da construção de edifícios
Segundo Zegarra, Frigeri e Cardoso (1999), o setor de edificações da
construção civil possui elevado grau de fragmentação, onde nenhuma empresa
isoladamente exerce suficiente força para influenciar o mercado. A existência de
muitos concorrentes com baixo poder de barganha faz com que as empresas sejam
obrigadas a optar por estratégias que incrementem a produtividade ou reduzam
custos. Outra característica é a falta de articulação interna entre os diferentes
departamentos, ou áreas, que atuam de forma independente gerando a perda de
informações úteis para diferentes departamentos. Além disso, também ocorre a falta
de articulação interna entre os diferentes departamentos ou áreas, que atuam de
forma independente entre si, acabando por gerar a perda de dados e informações
úteis a cada setor, duplicidade de dados e ruídos, conduzindo a um sistema pobre e
ineficiente que podem afetar a tomada de decisões rápidas e eficazes.
A cadeia produtiva é formada por diversos agentes, de vários ramos tais
como: fornecedores de materiais, fornecedores de mão-de-obra, fornecedores de
serviços, fornecedores de projetos e engenharia. Todos possuem estruturas
distintas, porém, com o objetivo comum de entregar algum produto ou serviço
necessário ao processo de construção como um todo. Para Zegarra, Frigeri e
Cardoso (1999), um dos principais requisitos que as empresas do setor deverão
cumprir, para enfrentar eficazmente as características mencionadas, é a de basear
suas operações em sistemas de informação, ou seja, em um conjunto de canais de
comunicação e formas de emitir, receber e registrar as informações. É uma
tendência crescente, por parte das indústrias, de incorporar a TI (tecnologia de
informação) em seus processos de produção e produtos. Contudo, não existe uma
análise sistêmica que embase a adoção de uma determinada tecnologia de
informação, bem como esta ainda não é unanimemente reconhecida com potencial
vantagem competitiva.
Muitas implantações de sistemas de informação são planejadas apenas como
mudanças técnicas, sem existir preocupação explícita com a mudança na estrutura
do trabalho. Para Zegarra, Frigeri e Cardoso (1999), do ponto de vista estratégico, a
TI tem que ser vista como um elemento integrador entre as distintas áreas da
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empresa e os canteiros de obras. A empresa não pode somente utilizar a TI para
mecanizar algumas tarefas individualmente, ao invés de usá-la para melhorar os
processos organizacionais, mas sim tem que permitir que esteja relacionado com
algum nível de mudança nas tarefas realizadas pelos indivíduos.
Uma fonte irracional que causa tantos problemas na construção civil é o
retrabalho, que é uma forma de desperdício associada à deficiência de qualificação
da mão-de-obra e a complexidade das atividades. Para isso, tem-se necessidade de
uma fonte integradora, através da qual se deve buscar forma mais otimizada para
trabalhar; a TI proporciona esta ferramenta abrangente, rápida e integradora.
Segundo Espinoza (2002), o sistema de informação assume papel relevante
nas organizações. Em um cenário globalizado e competitivo, a utilização inadequada
dos recursos tecnológicos e das informações representa uma ameaça à
sobrevivência das organizações e ao seu gerenciamento. A escolha e o processo de
desenvolvimento destes sistemas de informação necessitam de muitos estudos e
acuidade, muitas vezes, determinantes para o desempenho.
Um Sistema de Informação Gerencial - SIG, ainda que bem estruturado, não
resolve todos os problemas de informações e, principalmente, de decisões nas
empresas, pois a qualidade decisória depende da qualidade de informação, bem
como da qualidade do decisor,conforme Espinoza (2002).
O sistema de informação tornou-se primordial para o sucesso empresarial,
principalmente na elaboração de processos, é claro, portanto, que as organizações
precisam buscar novas tecnologias de informação. Deve-se aproveitar a introdução
de técnicas de informação na organização para repensar a própria organização do
trabalho, e não usá-lo somente para resolver aqueles problemas que considerados
mais difíceis, conforme Espinoza (2002).
4.1.2 Ambiente de treinamento à distância para mão-de-obra
Segundo Santos (2004), a informática oferece algumas ferramentas que
facilitam a criação de ambientes virtuais interativos de aprendizagem. Por outro lado,
o setor de construção civil tem necessidade de qualificar sua extensiva mão-de-obra.
Assim, a adoção de metodologia e ambiente multimídia de treinamento à distância
pode facilitar a instrução de um grande número de pessoas, com baixo custo,
inclusive as populações distantes dos grandes centros.
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O treinamento para a formação de mão-de-obra na indústria da construção
civil, mesmo com o uso de ferramentas didáticas adequadas e com o apoio de
organizações como SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), FATEC
(Faculdade Técnica) e outras, não consegue atingir os vários segmentos da cadeia
do setor. Assim, destaca-se um cenário precário e informal carecendo da eficácia
necessária. Em decorrência disso, o produto final de uma obra pode resultar
comprometido em relação à qualidade e produtividade.
Verifica-se que entre os pequenos fornecedores, como os de serralheria,
vidraçaria, marcenaria, marmoraria, e outros, a quase totalidade não freqüenta
cursos regulares de formação oferecidos por entidades como o SENAI, FATEC e
outras. Estas tarefas são consideradas muito específicas ou regulamentadas. Para
Fontenelle (2004), os efeitos do treinamento são mínimos para colaboradores no
sistema de subcontratação.
Dois fatores justificam a necessidade de investir na formação do trabalhador
da construção civil. O primeiro consiste na origem da desqualificação da mão-deobra, ou seja, na deficiência de educação formal. O outro, diz respeito à percepção
do crescimento como fator preponderante para o êxito do ser humano, fato
reconhecido por muitos dos atuais programas de qualidade do setor.
Santos (2004) ao destacar que a mão-de-obra na construção civil é formada
por pessoas com baixo grau de instrução, ressalta que esses trabalhadores não
possuem conhecimento suficiente para obter treinamento convencional, o que
possibilitaria compreender as etapas de execução dos novos processos construtivos.
O contexto da pouca qualificação do operário e o caráter precário e eventual do
treinamento convencional para a mão-de-obra da construção civil pode ser superado
com o emprego de recursos computacionais, animações, internet, realidade virtual e
outros, possibilitando inserir este profissional menos qualificado no topo tecnológico.
Mas é um caminho que, como qualquer outro, possui muitos obstáculos.
Segundo Santos (2004), todo e qualquer treinamento dentro da construção
civil deve ser repensado, para envolver:
-

mão-de-obra: todos os operários, próprios ou terceirizados, que sejam
envolvidos na construção, principalmente quando da inserção de novos
processos construtivos;

-

engenheiros: todos os envolvidos com a produção;

-

fiscalização: todos que acompanham todas as etapas construtivas;

32

-

proprietários: que eventualmente gostariam de conhecimento adicional e
acompanhar a execução da obra.

A terceirização vem se constituindo em uma cadeia de fornecedores. Assim, o
desenvolvimento da eficiência destes fornecedores tem que ser estabelecido sobre
parâmetros mais integradores, com um grau maior de envolvimento das empresas,
cabendo, neste caso, o conceito de empresa estendida.
Com relação aos engenheiros envolvidos com a produção, cabe torná-los
mais preparados para coordenar e transmitir orientações técnicas, que ao mesmo
tempo permitam a transferência de conhecimento e correções.
As estratégias e ferramentas pedagógicas devem ser baseadas nas
características do público alvo. No caso dos operários da construção civil, com baixo
grau de instrução e pouco conhecimento para compreender determinada tarefa, foi
constatado que o material didático deveria ser interativo, altamente intuitivo e
dispensar a capacidade de leitura, destaca Santos (2004).
As estratégias de comunicação e educação a serem utilizadas no treinamento
devem priorizar situações expositivas e experiências.
A estratégia expositiva deve ser aplicada em conteúdos instrucionais de base
teórica, com objetivos educacionais cognitivos, nos níveis de conhecimento e
compreensão.
As experiências devem ser aplicadas em conteúdos instrucionais, com o
aprendiz participando do processo do treinamento, a partir dos testes e/ou exemplos
interativos. Estas estratégias promovem a aprendizagem por meio da construção e
da descoberta do conhecimento.
A simulação é uma estratégia muito utilizada para treinamento em operações
técnicas, na qual se pode aferir a habilidade motora e visual dos treinados e suas
reações imediatas a certas situações propostas. Essas simulações podem ser
desenvolvidas por intermédio de programas de realidade virtual, de baixo custo onde
o aprendiz poderá interagir diretamente com o objeto de estudo ainda que em forma
virtual. Atualmente, existem softwares que possibilitam a interação (manipulação,
montagem etc.) com objetos em 3D, tais como: Home 3D, Eon Reality e outros.
O grande desafio da tecnologia da informação é o ensino à distância para o
setor da construção civil e o de uma requalificação que favoreça a articulação de
diferentes conhecimentos e práticas tecnológicas disponíveis, proporcionando
profissionais

com

competência,

com

compartilhamento

de

experiências

e
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socialização das informações. Servindo de estímulo para o processo criativo se
desdobrando em novas aplicações, com isso tornando-se uma ferramenta para o
aumento da competitividade.
4.1.3 A função pedagógica do gerente no ambiente de trabalho
Fontenelle (2004) menciona um estudo realizado por Mintzberg (1995), em
diversos tipos de organizações, no qual mostra que o conceito convencional de
gerente,como aquele que planeja, organiza, coordena e controla, precisa ser revisto.
Aquele autor acompanhou a rotina dos gerentes dessas organizações, identificando
minuciosamente as atividades desenvolvidas e obteve uma média de 583 atividades
em uma jornada de 8 horas, ou seja, uma atividade a cada 48 segundos. Nesse
estudo, o autor considera que as atividades desenvolvidas pelo gerente são tanto
mais caóticas quanto menor for a habilidade desse profissional, em lidar com
informações e comunicação. Dentre as atividades observadas, encontram-se
atividades sociais para manutenção do bom relacionamento com pessoas de
interesse para a empresa (fornecedores, instituições bancárias, políticos, clientes);
atenção para com os funcionários e operários; troca de informações com membros
da equipe ou com pessoas de outros departamentos, e contatos com colegas de
outras empresas. Isso mostra a diversidade de competências requeridas desse
profissional.
A finalidade da educação é proporcionar as condições essenciais para que o
indivíduo desenvolva a compreensão das tradições e idéias que influenciam a
sociedade em que vive, com uma conotação mais ampla que a definição de
treinamento,

anteriormente

explicitada.

Contudo,

qualquer

exercício

de

aprendizagem deve ter seu objetivo definido com bastante cuidado, quer faça parte
de um programa de treinamento, quer de um programa educacional.
Sob a ótica do trabalhador, as necessidades também se redefiniram. O novo
contexto em que atuam as empresas exige um novo tipo de desempenho, orientado
para a qualidade do produto, maior produtividade e redução de perdas de materiais.
Da mesma forma, exige-se que os empregados compreendam seu trabalho e seu
papel dentro da companhia e como este papel muda à medida que a qualidade
melhora. Essa compreensão vai além das instruções fornecidas em manuais ou nas
descrições de cargos. Os empregados precisam saber como seu trabalho é
influenciado pelos trabalhadores que os precedem e como influencia os que os
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seguem. Devem, sobretudo, aprender novas técnicas para melhorar seu trabalho,
segundo Fontenelle (2004).
Desafios como o da gestão do capital intelectual, com foco na inovação
organizacional e no desenvolvimento de competências, pressupõe o poder decisório
das pessoas aflorarem seus valores, habilidades, conhecimentos e motivações, em
ambiente de descentralização das decisões, participação ativa nos processos de
trabalho e autonomia para a ação, em todos os níveis da empresa. Assim,
desenvolvem-se suas capacidades de inserção em uma rede de solucionadores de
problemas, tornando as empresas ágeis e com maior desempenho global, citado por
Fontenelle (2004).
Tais ambientes propiciam a retenção e a criação do conhecimento,
criatividade, aprendizagem e inovação, sendo mais flexíveis a ajustes, adaptações
de seus produtos, serviços e processos às novas exigências de consumidores,
mercados, regulamentações e outras.
O desenvolvimento de modelos de motivação do capital intelectual da
organização pressupõe o reconhecimento pela produção, contraparte para reter os
talentos e líderes/gestores necessários à administração dos processos de mudança
e gestão do conhecimento, impulsionando o processo criativo e desenvolvendo
ferramentas que possam captar a experiência institucional, difundir suas lições e
convertê-las em ações eficazes, em busca de soluções para um mercado, em rápida
e constante transformação.
Além do treinamento, é fundamental propiciar condições para que as equipes
meçam suas próprias produtividades e qualidade e avaliem os seus problemas
intrínsecos. Com isso, as equipes mantêm contato direto com seus clientes internos,
por meio de reuniões periódicas, para traçarem metas futuras. Por exemplo, a
equipe do processo de alvenaria e a equipe do processo de preparação de
argamassas poderiam sentar e medir o desempenho das atividades entre as
equipes. Para Lima (2002), esta prática deixa os gerentes dentro do canteiro de
obras mais livres para outras atividades, tal como traçar planos de ação que venham
a melhorar a organização do canteiro, uma vez que vários problemas dentro de cada
processo são solucionados pelos próprios membros das equipes.
A respeito da delegação de poderes dentro do ambiente de trabalho, têm-se
seis passos que, se seguidos corretamente, conduzem a uma efetiva forma de
delegação, citado por Lima (2002), que são:
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a) escolha de pessoas capazes, inteligentes, que tenham atitude e boa
disposição para aprender com seus conhecimentos sobre as atividades;
b) exponha os objetivos a serem alcançados de forma precisa, para que as
pessoas entendam e aceitem o que está sendo delegado;
c) dê às pessoas as ferramentas e autoridade para capacitar as atividades;
d) acompanhe e mantenha contato, uma vez que, como gerente, será o
responsável pelas atividades delegadas;
e) esteja preparado para aceitar outras formas de execução;
f) reconheça, por meio de realimentação, o desempenho dos trabalhos,
sendo cortês, elogiando as atividades bem feitas.
4.2 Desenvolvimento do Canteiro de Obras
Segundo Slack et al. (1999), a pesquisa pode ser entendida como a procura
por desenvolver novos conhecimentos e idéias, para resolver problemas específicos.
Desse modo, pode-se dizer que o desenvolvimento é o esforço para tentar utilizar e
operacionalizar as idéias oriundas da pesquisa.
Idéias não são o mesmo que conceitos. Na realidade, idéias
precisam ser transformadas em conceitos, de forma que possam ser
avaliadas e então operacionalizadas pela organização. Conceitos
são diferentes de idéias e, pelo fato de serem declarações
transparentes que englobam a idéia, também indicam sua forma,
função, objetivo e benefícios globais. O conceito deveria ser simples
de ser comunicado, de forma que todos na organização pudessem
entendê-lo, realizá-lo e vendê-lo. (SLACK et al., 1999, p.122).

A Figura 1 ilustra a relação entre idéia e conceito.
Idéia
Forma
A forma global do
produto ou serviço

Propósito
A necessidade que o
produto ou serviço deve
satisfazer

Função
A maneira como o
produto ou serviço
funciona

Benefícios
As vantagens que o
produto ou serviço trará
aos consumidores

Conceito
Figura 1: A formação do conceito, a partir da idéia.
Fonte: (SLACK et al., 1999, p.122).
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Na construção civil, mais do que as transformações das idéias em conceitos,
necessita-se buscar uma pluralidade tecnológica, incluindo novas alternativas
técnicas e conteúdos, sendo que essa busca tem que se iniciar junto com o
estabelecimento das necessidades, ou seja, como define Slack et al. (1999), a idéia
precisa virar conceito e este deve ser transformado em um bem socializado por
todos e não um monopólio de conhecimento dentro do canteiro de obras. Pode-se,
ainda, acrescentar que a ausência de complementaridade entre a idéia e o conceito
resulta em retrabalho.
A construção civil necessita de uma estratégia de operação que seja
incorporada ao processo de produção, onde o planejamento das instalações do
canteiro de obras passe a ser visto com seu foco principal, estruturando os sistemas
de produção. A organização da produção tem que ser flexível em relação às
necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, capaz de produzir produtos e serviços
com qualidade, dentro de prazos e custos coerentes, destaca Espinoza (2002).
Da idéia ao conceito, do projeto à edificação (a obra), muitos setores se
apóiam em pesquisa e desenvolvimento - P&D para o desenvolvimento de seus
produtos, analisando cuidadosamente e identificando as características básicas e os
processos possíveis para seus produtos ou serviços.
O objetivo do canteiro de obras é o de propiciar a infra-estrutura necessária
para a produção do edifício, com os recursos disponíveis, no momento necessário,
podendo ser mais eficaz em função do projeto do produto e da produção, e da forma
de gerenciamento empresarial e operacional, influindo na produtividade da utilização
dos recursos, em função da sua organização e do seu arranjo físico.
A norma reguladora NR-18, Ministério do Trabalho e Emprego (2001), define
o canteiro como sendo a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem
as operações de apoio e execução de uma obra. Esta norma criou o PCMAT Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, que estabelece metas e
prioridades nas ações de prevenção aos riscos ambientais na indústria da
construção civil, sendo obrigatório para empresas com mais de 20 funcionários.
Segundo Espinoza (2002), não existe solução rápida e fácil para o problema
do planejamento do canteiro, devido às variáveis que tornam cada projeto único.
Contudo, há vários princípios básicos, muitas considerações e alguns critérios, os
quais, se aplicados com bom senso, podem levar os planejadores a uma solução
satisfatória, mas defende a necessidade de procedimentos formais para a atividade
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de planejamento de canteiro, pois, assim é facilitada a focalização de detalhes,
diminuindo esquecimentos ou desprezo de pontos importantes.
A improvisação é uma das características mais constante na grande maioria
dos canteiros, as necessidades são incorporadas e adaptadas de forma aleatória,
criando interferências e prejudicando o fluxo interno. Há ainda a transitoriedade, de
modo que o canteiro de obras é posto em segundo plano, não sendo visto como o
local que abriga uma grande fábrica, que tem que absolver os processos executivos.
Disto, resultam paralisações, perdas de materiais, perturbações para a vizinhança,
retrabalhos e outras ineficiências, citados por Espinoza (2002).
Segundo Maia (2003), o projeto do arranjo físico do canteiro de obras resulta
da experiência com um conjunto particular de critérios pessoais, balizando as
tomadas de decisão quanto ao canteiro, variando para cada um dos profissionais
responsáveis. Assim, os conhecimentos gerados nesse planejamento, e na solução
de problemas, são concentrados no indivíduo e não na organização (construtora).
Ao contrário, a configuração do arranjo físico deveria ser uma função de critérios
mais coletivos e explícitos em substituição aos pessoais, passando os canteiros a ter
uma coerência com as filosofias da empresa, permitindo o acúmulo de conhecimento
e incorporação deste à atividade de projeto e seu aperfeiçoamento constante.
Para estabelecer a metodologia da elaboração do projeto de um canteiro-deobras é necessário o desenvolvimento simultâneo dos projetos do produto e da
produção. O projeto da produção compreende o projeto dos processos, o projeto do
canteiro, a organização do empreendimento, o sistema de informações e o sistema
de planejamento e controle.
O projeto do canteiro de obras, como parte do projeto de produção deve se
iniciar durante a definição do programa de necessidade (PN), e seguir
sucessivamente as etapas apresentadas na Figura 2.
Como indicado na Figura 2, é no delineamento das instruções de
necessidades que as decisões de estratégias de produção começam a ser
idealizadas. Contudo, esta sistematização ainda não é corrente na construção civil.
Segundo Fabrício e Melhado (1998), para a integração dos projetos e da
produção, a primeira questão que se coloca é a necessidade de coordenação entre
os vários projetos do produto e do processo, os quais devem ser desenvolvidos em
conjunto e buscando-se a otimização global das características dos edifícios. Assim,
cabe destacar que os projetos do produto e serviço afetam diretamente a qualidade,
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custo de produção e a satisfação do cliente, sendo, portanto, cruciais ao sucesso do
empreendimento.
Projeto do Produto
(edificação)
Programa de
Necessidades

Idealização do
Produto

Planejamento
Estratégico da
Produção

Concepção Inicial
Viabilidade

Planejamento
Tático da Produção

Formalização do
Produto

Planejamento
Operacional da
Produção

Detalhamento do
produto

Detalhamento do
Planejamento
Operacional da
Produção

(PN)

Estudo Preliminar
(EP)

Anteprojeto (AP)

Projeto Executivo
(PE)

Projeto da Produção

Figura 2: Etapas do desenvolvimento dos projetos do produto e da produção.
Fonte: Melhado (1994, apud FERREIRA; FRANCO, 1988, p. 8).

O Quadro 2 contem a descrição das etapas de desenvolvimento do projeto
executivo, detalhando o planejamento operacional da produção, com o anteprojeto
das fases do canteiro e a síntese de um projeto global evolutivo do canteiro de
obras.
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Etapas

Programa de
Necessidades
(PN)

Estudo
Preliminar
(EP)

Anteprojeto
(AP)

Projeto
Executivo
(PE)

Execução

Projeto do Produto
(Edificação)

Projeto da Produção

Idealização do produto:
definição do conjunto de
parâmetros e exigências a
serem atendidas pela
edificação.

Planejamento estratégico da produção: definição do
conjunto das metas, requisitos e diretrizes, e
condicionantes a serem atendidos pelo processo de
produção.

Concepção
inicial
e
viabilidade: concepção e
representação
gráfica
preliminar, atendendo aos
parâmetros e exigências do
programa de necessidades.

Planejamento tático da produção: definição do
processo construtivo e do plano de ataque, com
base nas metas, requisitos e diretrizes, e
condicionantes previamente estabelecidos para a
produção.

Formalização do produto:
representação preliminar da
solução adotada para o
projeto,
por
meio
de
representação
gráfica
e
especificações técnicas.
Pré-dimensionamento
estrutural.
Concepção dos sistemas de
instalações prediais.

Planejamento operacional da produção: definição
do cronograma e dos recursos para produção
(materiais e mão-de-obra).
Definição das principais fases do canteiro, com
base no plano de ataque e no cronograma dos
recursos necessários.
Avaliação das alternativas de transporte para as
diversas fases do canteiro.
Elaboração do Anteprojeto das fases do canteiro,
com a representação preliminar da solução adotada
em cada fase.
Fornecimento de estimativa das necessidades do
canteiro, para os projetos de arquitetura, estruturas,
e sistemas prediais.

Detalhamento do produto:
representação
final
e
completa da edificação e seu
entorno,
por
meio
de
representação
gráfica,
especificações técnicas e
memoriais descritivos.

Detalhamento do planejamento operacional da
produção: revisão do cronograma e das
necessidades de recursos.
Revisão das definições das fases do canteiro, e da
avaliação das alternativas de transporte.
Revisão do anteprojeto das fases do canteiro.
Avaliação e síntese das diversas fases em projeto
evolutivo único.
Detalhamento dos elementos do canteiro.
Projeto Global do Canteiro.

Execução do projeto
obtenção do produto.

Execução do projeto de produção, com revisões
eventuais, em função de alteração na velocidade ou
na seqüência executiva da obra.
Revisão dos fluxos de processos e suas
interferências,
das
técnicas
utilizadas,
da
localização dos elementos no canteiro, e dos
procedimentos para mobilização e desmobilização
de equipamentos.

e

Quadro 2: Detalhes do projeto produtivo da construção e do canteiro de obras.
Fonte: Melhado (1994, apud FERREIRA; FRANCO, 1998, p.9).
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4.2.1 Requisitos e diretrizes de produção
O entendimento daquilo que se pretende atingir está relacionado a centenas
de decisões, o que torna vital, ao gerente de produção, o entendimento dos objetivos
estratégicos da produção. Isto porque, a própria natureza do planejamento de
processo é inseparável da tecnologia de produção e tem que se constituir numa
linguagem diária do planejamento de processo. Neste sentido:
-

as metas servem para definir o início do processo e os parâmetros de
custo, preço e produção, contendo indicadores globais e por subsistemas,
que servem de orientação para o planejamento da produção;

-

para a definição dos requisitos e diretrizes da produção devem ser
estabelecidas uma estratégia competitiva e estratégias de produção
associadas, de acordo com os objetivos e a cultura da empresa.

Para a definição das metas de produção, pode-se valer de esquemas
bastante simplificados, como os mostrados no Quadro 3. Porém, é necessário o fio
condutor de uma diretriz que pense no produto, no seu processo e desenvolvimento
e nas estratégias de produção sintetizadas na seqüência das planilhas.

Metas
Subsistemas

Duração
(meses)

Volume

Preços/Custos
(R$)

Qualidade
(perdas%)

Ritmo
(vol. /duração)

Terraplanagem
Estruturas
Vedação vertical
Revestimentos
Acabamentos

Total
Quadro 3: Exemplo de planilha para detalhamento das metas de produção.
Fonte: (PALIARE, 1999, p.304).

Segundo Gaither e Frazier (2002), na fase de elaboração do projeto de
processos da produção, já devem ser delineados e descritos os processos
específicos a serem usados na produção. O replanejamento pode ocorrer quando a
capacidade de produção não atende às expectativas ou haja uma nova estratégia de
operação, motivada pelo mercado ou por realinhamento de oportunidades.
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De acordo com Cardoso e Pinto (1997), das estratégias de produção
expostas, percebem-se os seguintes princípios gerais de produção:
a) reduzir, minimizar ou eliminar as perdas, superprodução, transporte,
estoque desnecessário, produtos com defeito, próximo processamento,
movimentações, esperas, inspeções;
b) reduzir, minimizar ou eliminar interferências e interrupções;
c) retirar atividades do canteiro;
d) reduzir o tempo de ciclo;
e) aumentar, maximizar a eficiência das atividades que agregam valor ao
produto;
f) aumentar, maximizar a eficiência da comunicação e das ordens de serviço;
g) valorizar o trabalhador;
h) treinamento, higiene, limpeza, motivação;
i) garantir a segurança do trabalhador;
j) garantir a segurança patrimonial.
4.2.2 Estratégias de produção
Segundo Slack et al. (1999), não há como efetuar o planejamento
pormenorizado de todos os aspectos das ações atuais e futuras de uma obra, mas é
possível ter noção de para onde se está dirigindo e como chegar lá. Uma vez que a
função produção entendeu seu papel dentro do negócio como um todo e determinou
os objetivos de desempenho que definem sua contribuição para a estratégia, ela
precisa formular um conjunto de princípios gerais que guiarão seu processo de
tomada de decisões.
O termo estratégia significa que várias ações serão implementadas em
decorrência das decisões estabelecidas. Portanto, deve haver o comprometimento
de todos com esse conjunto de ações, o que também serve para aproximar a
organização dos objetivos de longo prazo. E isto não é uma tarefa fácil, a previsão
de demanda é caracterizada por altos níveis de incerteza, enquanto a medição da
capacidade é caracterizada por altos níveis de complexidade, segundo Slack et al.
(1999).
Cada unidade de negócio de uma empresa deve elaborar sua própria
estratégia, considerando o seu papel em termos de contribuição para os objetivos
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estratégicos. Em função da estratégia competitiva, é possível traçar alguns princípios
gerais de produção, como ilustrado no Quadro 4.

Estratégia
Competitiva

Estratégia de
Produção

Competição por liderança
em custos

Engenharia
Simultânea

Sócio-técnica

Conhecimento dos custos.
Diminuição dos desperdícios.
Aumento da produtividade.
Diminuição dos desperdícios.
Aumento da produtividade.
Ações relacionadas à mão-deobra.

Pontos-Chave
Integração dos aspectos
técnicos e econômicos.
Domínio dos métodos
construtivos.

Gestão pelos
fluxos e
parcerias

Estabelecimento de novas
relações com subempreiteiros e
fornecedores de materiais
(parcerias).

Gestão dos fluxos físicos e de
informações.
Organização e gestão da mãode-obra.
Papel igualmente importante
conferido aos subempreiteiros e
fornecedores.

Técnicocomercial

Oferta de mecanismos de
financiamento.
Racionalização para
balanceamento das equipes de
produção.

Auto Financiamento.

Qualidade total
Competição por
Diferenciação

Princípios

Redução de
prazos.

Ofertas de
serviços

Qualidade do Produto

Racionalização para redução dos
prazos.
Atração / fidelização do cliente
devido à oferta de serviços
diferenciados.

Sistema de gestão da
qualidade.
Atendimento às necessidades
do cliente.
Durabilidade e confiabilidade.
Ação anterior ao processo de
produção (Eng. Simultânea).
Ação posterior ao processo de
produção (Sócio-técnica /
Gestão pelos fluxos).
Opções por uma das
estratégias de produção.

Quadro 4: Estratégias competitivas e estratégias de produção.
Fonte: Cardoso e Pinto (1997).

Analisando-se as técnicas de modelagem para a programação de
empreendimentos, Souza et al. (1998) identifica duas alternativas: as linhas de
balanceamento e as técnicas de rede de precedência, cada qual com suas
limitações. O autor propõe como uma das alternativas para a modelagem, a
combinação das duas técnicas, juntamente com as recomendações a seguir:
a) as atividades repetitivas devem ser desenvolvidas nos pavimentos, ou trechos da
edificação, por meio de ciclos estáveis de produção. Para que isto ocorra, as
equipes alocadas nos pavimentos ou trechos serão mantidas constantes durante
todo o processo de produção;
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b) as equipes devem ser dimensionadas para trabalhar em regime contínuo, sem
paralisações durante a produção.
Para operacionalizar um sistema produtivo e mensurar sua eficiência de
trabalho, é preciso conhecer a demanda necessária. O balanceamento é utilizado
para permitir elevar a produtividade, meta constante, ajustada às necessidades da
demanda, maximizando a utilização dos postos de serviços, buscando unificar o
tempo unitário de execução.
4.2.3 O canteiro de obras
Segundo Melhado (1994), para o canteiro de obras, pode-se utilizar o mesmo
princípio aplicado à operação. Porém, mesmo as melhores e mais caras instalações
e tecnologias somente serão eficazes se a produção também possuir uma infraestrutura adequada, a qual governa a forma como a produção funcionará no dia a
dia. Esta definição está associada ao anteprojeto arquitetônico, às metas, requisitos,
diretrizes, condicionantes da produção, processo construtivo, plano de ataque,
cronogramas de materiais e mão-de-obra. Assim, a partir dos principais marcos
existentes, condicionadores de alterações substantivas na alocação de espaço no
canteiro, extraem-se as possíveis alternativas de elementos de canteiro.
Segundo Maia (2003), o arranjo físico dos elementos significa propor sua
posição no canteiro, nas diferentes fases da obra. Portanto, além da discussão
relativa à posição dos elementos em um dado momento, há que se compatibilizar
suas posições em outras fases da mesma obra. O planejamento do arranjo físico é
iniciado pela primeira fase da obra, sendo progressivamente revisto até a fase de
desmobilização do canteiro. Feito dessa forma, o planejamento das fases
subseqüentes contará com a reavaliação da eficácia do canteiro projetado para as
fases anteriores.
Para Franco (1992), é necessário habilidade para coordenar a distribuição
dos recursos organizacionais. Os elementos do canteiro podem ser classificados em
quatro grupos principais: materiais, centrais de produção, áreas de vivência, e
elementos de apoio à produção e apoio técnico administrativo.
O Quadro 5 sintetiza elementos a serem considerados no EP (Estudo
Preliminar); com isso estar-se-á abrangendo um bom universo para a concepção
inicial e o estudo de viabilidade do produto, com a definição das táticas de produção.
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O canteiro de obras é uma composição de partes ou elementos, cada qual
com a sua função no sistema produtivo. Entre as várias alternativas e
disponibilidades, demandam-se decisões que condicionam o desempenho do
produto, e que não podem ser negligenciadas e, sim, vistas estrategicamente.
Segundo Maia (2003), o projeto global do canteiro de obras deve estar integrado ao
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção), com o objetivo de criar condições para a execução das obras, com
eficiência, qualidade, produtividade e segurança.

CRITÉRIO

DEFINIÇÃO

FATORES

Facilidade de entrada e saída de pessoas,
materiais (e seus respectivos meios de
transporte) e equipamentos no canteiro-deobras, entre a via pública e o seu local de
descarregamento, estoque, posição de
trabalho/aplicação ou até o equipamento de
transporte vertical.

a) Existência de entrada exclusiva para mãode-obra;
b) Número de acessos para materiais;
c) Largura dos acessos;
d) Região servida pelos acessos;
e) Proximidade dos acessos ao estoque;
f) Proximidade dos acessos a equipamentos
de transporte vertical;
g) Espaço para parada de caminhões nas
proximidades do canteiro;
h) Declividade da entrada e da saída.

Indica a facilidade com que os materiais são
levados de um ponto a outro dentro do
canteiro

a) Distâncias horizontais reduzidas entre o
ponto de recebimento e o ponto final de
utilização dos materiais;
b) Minimização do número de etapas no
fluxograma de processos;
c) Características das vias de transporte;
d) Adoção de sistema de transporte sem
decomposição de movimento.

Facilidade para
a movimentação
de pessoal
(deslocamentos
sem a finalidade
de transporte de
materiais)

Indica a facilidade de deslocamento da mãode-obra do canteiro, para finalidades
diversas (que não as de transporte de
materiais).

a) Existência
de
transporte
vertical
mecanizado para o pessoal;
b) Somatório das distâncias horizontais
percorridas pela mão-de-obra sem a
finalidade de transportar materiais
(distâncias, a partir dos postos de
trabalho, até sanitários, vestiários,
almoxarifado e refeitório).

Interferência
entre os fluxos

Cruzamento e ou superposição das
trajetórias percorridas quando do transporte
de materiais, entre si ou com a
movimentação de pessoas.

a) Número de cruzamentos de fluxos.

Acessibilidade

Facilidade para
a movimentação
de materiais

(Continua)
Quadro 5: Elementos indicativos da adequação de um canteiro de obras.
Fonte: (MAIA, 2003, p.11).
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(Continuação)
CRITÉRIO

DEFINIÇÃO

FATORES

Confiabilidade
dos
equipamentos

Confiabilidade denota segurança ou certeza
no cumprimento de uma tarefa ou
incumbência.
A confiabilidade de um elemento / sistema
pode ser entendida como a conjugação da
probabilidade de falha do mesmo com o
impacto provocado sob a produção, no caso
da ocorrência da falha.

a) Relação capacidade/demanda majorada;
b) Relação capacidade / número de
equipamentos aumentada.

Aspectos
adicionais
quanto à
qualidade da
estocagem

A qualidade da estocagem é um conjunto de
propriedades,
atributos
ou
condições
desejáveis do local de estoque e que seja
considerado adequado à manutenção das
características físicas e químicas e do
desempenho de material ou insumo e devem
evitar a perda de materiais.

a) Dimensionamento adequado para cada
tipo e quantidade de material;
b) Distância de outros fluxos;
c) Acesso e saída facilitados;
d) Os estoques devem ter características de
proteção adequadas à ação das
intempéries (sol, chuva etc.) para cada
tipo de material.

Conjunto de medidas que visam evitar furtos
de materiais dentro do canteiro de obras.

a) Existência da guarita;
b) Número reduzido de acessos ao canteiro;
c) Posição reservada dos acessos em
relação ao estoque de materiais de maior
valor agregado;
d) Distâncias elevadas entre os acessos;
e) Distância elevada e visibilidade deficiente
dos acessos em relação à guarita e ao
almoxarifado;
f) Posição deficiente dos estoques em
relação à guarita.

Preservação da saúde e estado físico natural
dos trabalhadores pela proteção dos
mesmos quanto aos riscos de um acidente.
A proteção contra os acidentes dá-se por
meio da redução da probabilidade da
ocorrência de “incidentes” e da mitigação
e/ou eliminação de suas conseqüências.

a) Necessidade minorada do uso da mão-deobra para o transporte de materiais dentro
do canteiro;
b) Características adequadas dos percursos
realizados
pela
mão-de-obra
para
diversos fins. Deve-se evitar a existência
de trajetos com risco (sujeitos a quedas
de materiais; próximos a desníveis;
próximos a áreas de produção; muito
extensos; e que demandem elevado
esforço físico para a movimentação subir escadas, por exemplo);
c) Existência de vias definidas para a
movimentação de pessoal e materiais;
d) Cruzamentos entre os fluxos;
e) Obediência e superação das exigências
das normas.

Segurança
patrimonial

Segurança da
mão-de-obra

(Continua)
Quadro 5: Elementos indicativos da adequação de um canteiro de obras.
Fonte: (MAIA, 2003, p.11).
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(Continuação)
CRITÉRIO

DEFINIÇÃO

FATORES

Estética e marketing são encarados como o
conjunto de características, propriedades,
atributos ou condições visuais que denotem
e reforcem uma imagem (comercial) positiva
da empresa construtora da obra para o
público em geral.

a) Posicionamento dos elementos que
possam causar boa impressão aos
transeuntes e visitantes, em locais que
proporcionem boa visibilidade;
b) Adoção de equipamentos que possam
impressionar os visitantes ou transeuntes
(por exemplo, a adoção de grua);
c) Controle da visibilidade da obra de fora
para dentro quanto às partes do canteiro
que não se quer mostrar ao público
externo (por exemplo, a produção
artesanal de argamassa);
d) Facilidade de limpeza e retirada do
entulho;
e) Posicionamento privilegiado do estande
de vendas.

Flexibilidade

Aptidão ou capacidade que o canteiro tem
de
adaptar-se
às
mudanças
nas
características e/ou volumes de trabalho.

a) Posicionamento dos elementos em locais
que permitam a sua permanência durante
o maior tempo possível sem sofrer
alterações;
b) Possibilidade de realizar modificações no
canteiro, quando necessárias, o mais
rápido possível e com o mínimo de
interferências (por exemplo, compondo
um local de estoques que possam servir
para diferentes materiais em diferentes
fases da obra);
c) Área reservada a um elemento, maior que
a estritamente necessária, gerando
capacidade
de
abrigar
demandas
excepcionais;
d) Modularidade das instalações, facilitando
eventuais acréscimos ou reduções de
áreas destinadas aos elementos;
e) Composição do local que abriga o
elemento,
permitindo
fácil
montagem/remontagem.

Salubridade /
conforto /
motivação do
operário.

Conjunto de fatores que promovem a saúde
ocupacional e a higiene no ambiente de
trabalho; contribui para o conforto e bemestar do operário e, além disso, induz
positivamente a conduta e a postura do
trabalhador com relação ao trabalho que
executa.

a) Respeito às normas (pelo menos).

Estética e
marketing

(Continua)
Quadro 5: Elementos indicativos da adequação de um canteiro de obras.
Fonte: (MAIA, 2003, p.11).
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(Conclusão)
CRITÉRIO

DEFINIÇÃO

FATORES

Interação
administração /
produção.

Facilidade de gestão / acompanhamento
“visual” das de produção dentro do canteiro
de obras.

a) Posicionamento da área administrativa
que privilegie a gerência e o controle
visual da produção, pois, dessa forma, o
engenheiro
pode
identificar
mais
facilmente problemas na produção.

Custo.

Valor despendido na compra de material,
ferramentas
e equipamentos, e no
pagamento de mão-de-obra para a
construção do canteiro de obras. Estão
incluídos,
também,
os
custos
dos
equipamentos que farão parte do canteiro,
tais como guinchos, grua, balancins etc.

-

Quadro 5: Elementos indicativos da adequação de um canteiro de obras.
Fonte: (MAIA, 2003, p.11).

4.3 Produção Enxuta na Construção Civil
Este capítulo trata dos conceitos e princípios de Produção Enxuta na
construção civil, para o desenvolvimento de competências que permitam mudanças
no paradigma predominante no setor, bem como da condução do processo de
indução à mudança por meio da reflexão na análise e resolução de problemas.
4.3.1 Origem da produção enxuta
A Produção Enxuta ou Sistema Toyota de Produção teve origem após a
Segunda Guerra Mundial, sendo uma filosofia de gestão de produção desenvolvida
por dois engenheiros, Eiji Toyota e Taichi Ohno, na Toyota Motor Company. Após
uma visita aos Estados Unidos, precisamente à empresa Ford Motor, que utilizava o
sistema de produção em massa, concluíram que copiar este sistema seria inviável,
dada as condições do Japão, na época; seria necessária a adaptação do sistema de
manufatura norte-americano ao contexto da indústria automobilística japonesa. Um
novo sistema de produção que proporcionasse a eliminação do desperdício em sua
linha de produção (em termos de material, mão-de-obra e tempo). A partir daí,
iniciou-se este sistema de gerir a produção, desenvolvido ao longo de décadas por
meio de tentativas e erros. As abordagens, conceitos e técnicas resultantes desse
estudo originaram um modelo de produção que substituiria a produção em massa,
como padrão de sucesso.
Segundo Lorenzon e Martins (2006), a produção enxuta possui as seguintes
características:
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a) sistema produtivo integrado, com foco no fluxo de produção, produção em
pequenos lotes, baseando-se no just-in-time e estoques reduzidos;
b) ações preventivas de defeitos, em vez da corretiva;
c) atuação com produção puxada, em vez da produção empurrada com
previsões de demanda;
d) flexibilidade, por meio de equipes de trabalho com mão-de-obra
polivalente;
e) prática de envolvimento efetivo na solução das causas de problemas,
objetivando a maximização do valor agregado ao produto final;
f) intensivo relacionamento de parceria desde o primeiro fornecedor até o
cliente final.
Segundo Hirota (2001), a necessidade de uma forte política nacional de
recuperação da economia japonesa, após 1945, e um considerável auxílio financeiro
dos EUA ao Japão, diante das ameaças de domínio comunista na Ásia, fazem parte
do ambiente político-econômico no Japão à época da concepção do Sistema Toyota
de Produção.
Diante da necessidade de produzir pequenas quantidades de numerosos
modelos de produtos, Ohno estudou os sistemas de produção de Taylor e Ford, e
adaptou seus conceitos para a realidade japonesa da época, que se caracterizava
pela escassez de recursos (materiais, financeiros, humanos e de espaço físico), e
aplicou novas abordagens para a produção industrial, o que acabou consolidando,
na prática, o chamado Sistema Toyota de Produção ou Produção com Estoque Zero.
Para Hirota (2001), as trajetórias do “Espírito Toyota” podem ser resumidas
nos seguintes pontos:
a) direção oposta à de Taylor: ao invés de padronizar os produtos e obter
redução de custos pela produção de grandes quantidades (produção em
massa), optou-se pela produção de pequenas quantidades de numerosos
modelos de produtos, para atender uma demanda diversificada (foco no
cliente). O resultado é flexibilizar a produção;
b) para ganhar produtividade com essa diversidade, Ohno buscou a “fábrica
mínima”, voltando sua atenção para a redução dos recursos estocados em
fábrica (materiais, equipamentos, recursos humanos, área construída). A
idéia era de que os estoques escondiam ineficiências do processo e a
explicitação de problemas dava oportunidades para aprender e melhorar o
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processo. A transparência predominava no ambiente de trabalho e nos
processos. Esta redução de recursos era imprescindível, também, em
virtude da grave crise financeira da Toyota Motor Company, na época;
c) em termos de recursos humanos, a “fábrica mínima” exigia mão-de-obra
multifuncional e que desempenhasse também atividades de planejamento
e controle (enriquecimento vertical). Neste aspecto é importante salientar
que a evolução do movimento sindical japonês, com grande liderança no
setor automobilístico, teve forte interação com o “movimento Toyota”:
passou de um período de demissão em massa (destruição do sindicalismo
de indústria) para uma relação de parceria, com o surgimento do sindicato
de empresa, com as devidas contrapartidas - emprego vitalício e o salário
por antiguidade. A palavra de ordem era “proteger nossa empresa para
defender nossa vida!”.
4.3.2 Fundamentos do Sistema Toyota de Produção
Hirota (2001) analisa e conceitua dois pilares da produção enxuta: a
autonomação e o Just-in-time.
Autonomação é um conceito criado por Ohno para designar a combinação da
automação, a qual possibilita que um operário se responsabilize pela operação de
diversas máquinas durante o ciclo de produção, e a atribuição de autonomia à
máquina ou ao operário para paralisar o fluxo de produção, a partir da identificação
de qualquer anomalia. Essa “automação com um toque humano”, como define Ohno,
evita a propagação de erros no processo. A identificação de erros é feita por meio de
um método de controle denominado zero defeito, o qual pode ser utilizado como
mecanismo de advertência, sinalizando a detecção de alguma anomalia, ou como
método de controle, paralisando a máquina.
A autonomação tem como premissa a filosofia de qualidade do Sistema
Toyota, sendo descrita por Hirota (2001) segundo os seguintes conceitos:
a) os operários são responsáveis pela qualidade e pelo controle do processo,
de forma que os erros são corrigidos por aqueles que o causaram, dando
oportunidade para refletir sobre as causas do problema e formas de evitálo. Visto por outro ângulo, a qualidade deixa de ser responsabilidade
apenas do setor de produção, envolvendo toda a organização, desde a
concepção do produto e do processo de produção até a entrega do
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produto ao cliente final, ou seja, o controle da qualidade passa a ser
exercido, também, nos níveis gerenciais e não somente no operacional;
b) transparência no processo, com a utilização de sistemas visuais para o
controle da qualidade e identificação de anomalias;
c) rigorosa exigência de qualidade na relação cliente-fornecedor entre postos
de trabalho, o que coloca a qualidade como prioridade frente à
necessidade de produção;
d) inspeção em 100% das peças;
e) melhoria contínua na busca do ideal, ou seja, parte-se do pressuposto de
que há sempre uma forma de melhorar o produto.
O Just-in-Time é o segundo pilar da produção enxuta concebida por Ohno,
inspirado nas prateleiras de supermercados norte-americanos, nas quais os clientes
retiram o que precisam, quando precisam e na quantidade necessária. A
transferência dessa noção de atendimento às necessidades do cliente resultou não
em uma ferramenta, mas, em uma filosofia Just-in-Time. O objetivo dessa filosofia é
que cada posto de trabalho produza apenas a quantidade necessária, quando
necessário e na qualidade exigida, reduzindo a necessidade de estoques, tanto de
matéria-prima como de subprodutos (work in progress). A caracterização como uma
filosofia decorre do fato de que esse objetivo só pode ser alcançado mediante uma
série de condições que envolvem o ambiente físico, o comprometimento das
pessoas envolvidas em toda cadeia de produção, treinamento e a própria cultura
focada na qualidade.
Dentre as ferramentas para a implantação do Just-in-Time, destaca-se o
kanban, que reproduz o sistema de aquisição do supermercado: um sistema de
cartelas nas quais os clientes internos do processo de produção informam seus
fornecedores o que, quanto e quando produzir. Desta forma, Ohno implantou o
sistema de controle de produção puxada pela demanda (interna e externa), ou seja,
as produções nos postos de trabalhos são autorizadas e não programadas de
acordo com a expectativa de demanda (produção empurrada). Além da utilização do
kanban, segundo Hirota (2001), fazem parte do suporte ao Just-in-Time estratégias
como:
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a) redução dos tempos dos ciclos de produção, por meio da redução do
tamanho dos lotes, sincronização do processo e reconfiguração do espaço
físico para reduzir fluxos;
b) redução do tempo de preparo das máquinas para a produção (setup), por
meio de trocas rápidas de ferramentas, possibilitada por sistemas
simplificados de encaixes nas máquinas.
Segundo alguns autores, a Produção Enxuta representa uma mudança de
paradigma na gestão da produção. Para melhor compreender esta mudança no
histórico da evolução industrial, destaca-se o fato de que a essência da mudança
trazida pela Produção Enxuta não está nos conceitos, mas na forma de pensar a
produção. O Fordismo e o Taylorismo, tidos como padrões de sucesso antes do
advento da Produção Enxuta, foram concebidos sob a influência de métodos
científicos reducionistas. Estas abordagens partem do princípio de que a análise e
compreensão de sistemas complexos devem ser desenvolvidas por meio da divisão
em partes menores e do estudo detalhado de cada uma das partes isoladas. A
abordagem reducionista é uma característica fundamental da forma como os
problemas são abordados no mundo ocidental, já que o reducionismo teve aí a sua
origem e resultou em muitos avanços para a ciência.
Taylor, a quem é atribuída à introdução da administração científica, propôs
uma divisão precisa entre as atribuições de planejamento (gerentes) e a execução
(operários) e introduziu a noção de que a melhor forma de execução de uma
atividade pode ser determinada cientificamente pelo estudo de tempos e
movimentos. Parte-se da premissa de que existe uma forma ideal para execução de
todas as atividades. Assim, o principal enfoque de Taylor foi a padronização das
tarefas, destaca Hirota (2001).
Ford introduziu a linha de montagem para viabilizar a produção em massa na
indústria automobilística. Já incorporando conceitos da administração científica de
Taylor, Ford buscou a padronização das peças e a intercambialidade de partes do
produto para facilitar o processo de montagem. Essas diretrizes tinham como
objetivo final manter um fluxo contínuo da produção (reduzindo o tempo de
manutenção de estoques) e reduzir o tempo de ciclo do produto. A linha de
montagem evitava o deslocamento dos operários e, portanto, interrupções no
processo, fazendo com que o produto se deslocasse ao longo dos postos de
trabalho. Desta forma, o ritmo de produção era ditado pela máquina. A simplificação
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das atividades no processo de montagem, com a padronização do trabalho e das
peças, visava substituir a mão-de-obra especializada por operários tecnicamente
não-qualificados e, portanto, com custos reduzidos.
A estratégia adotada por Ford de redução do tempo de ciclo e de estoques
para redução de custos foi uma de suas contribuições mais importantes para a
gestão da produção. Este foi um dos princípios adotados por Ohno na concepção do
Sistema Toyota de Produção. A falha de Ford foi ter desconsiderado, na concepção
de seu sistema, o importante papel exercido pelo cliente.
A visão reducionista nas abordagens adotadas por Taylor e Ford contrapõese à perspectiva holística e sistêmica, que caracteriza a cultura japonesa. A visão
sistêmica resulta da metáfora de organismos vivos, a qual considera as relações de
integração entre as partes a essência dos sistemas. Ou seja, as partes devem ser
analisadas no contexto do sistema, considerando-se a influência de cada uma sobre
o todo e vice-versa. Esta forma diferenciada de pensar resulta na alteração do
significado da produção, o que caracteriza uma mudança de paradigma.
Segundo Hirota (2001), muito se fala sobre as particularidades da cultura
japonesa que possibilitaram a implantação de sistemas Just-in-Time e Gestão da
Qualidade Total, tais como a disciplina, o comprometimento com o coletivo, o
respeito à hierarquia e a aversão ao desperdício. A análise do sucesso do Sistema
Toyota de Produção, a partir da combinação das características dos ambientes
sócio-cultural, empresarial-governamental, concorrencial e organizacional, aponta,
entre outros, a lealdade, administração pelo consenso, espírito coletivo e
cooperações como características importantes desses ambientes.
4.3.3 Adaptação dos conceitos e princípios da Produção Enxuta para o
contexto da indústria da Construção Civil
O pensamento enxuto na construção civil (Lean Construction) é um conjunto
de diretrizes e ferramentas para o planejamento e acompanhamento da obra,
visando à eficiência na utilização de recursos como materiais, mão-de-obra,
equipamentos e capital.
De acordo com Hirota (2001), sempre houve rejeição, por parte da indústria
da construção, das idéias e soluções provenientes da manufatura, sob a alegação
de que as características da construção são significativamente diferentes da
manufatura. Nesse sentido, diversos autores abordam as chamadas peculiaridades
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da construção. Um resumo dessas contribuições inclui a imobilidade do produto,
complexidade da organização e do processo de produção, o longo tempo requerido
para a produção, alto custo, entre outros. Entretanto, o conhecimento sobre tais
peculiaridades é apenas qualitativo. Não há estudos que tivessem analisado com
maior profundidade o impacto dessas características na gestão dos processos. São
os seguintes os principais fatores diferenciadores da abordagem segundo a
Produção Enxuta, no contexto da construção:
a) estabelecimento de um conjunto de objetivos claros para o processo de
entrega do produto da construção;
b) direcionamento para a maximização do desempenho, sob o ponto de vista
do cliente final, no nível do empreendimento;
c) desenvolvimento simultâneo de projetos do produto e do processo de
produção;
d) aplicação de controle da produção ao longo de todo o empreendimento.
A base desses fatores é a mesma apontada para a manufatura: a
necessidade de mudança da visão reducionista dos processos para uma visão
sistêmica, com ênfase na integração das partes.
A ausência de uma teoria para a produção na construção, segundo Hirota
(2001), dificulta a compreensão do paradigma predominante e a própria discussão
do tema, na medida em que os conceitos não estão precisamente definidos,
prejudicando a comunicação. Uma teoria para a produção, segundo esse autor,
deve ter como objetivo explicar e prever fenômenos, direcionar novos estudos e
testar hipóteses, além de fornecer instrumentos para tomada de decisão, facilitar a
comunicação, a aprendizagem e a transferência do conhecimento.
4.3.4 Aspectos da aplicação dos conceitos da Produção Enxuta aos processos
da construção
Para Hirota (2001), a aplicação dos conceitos da produção enxuta na
construção civil deve ser conseqüência de um processo de permuta e não de réplica,
pois está associada ao fator de utilização. As práticas bem sucedidas devem ser
estudadas, não se esquecendo que fatores atribuídos aos contextos, como tipo de
empresa, produto e método empregado, podem influenciar os resultados.
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4.3.4.1 Otimização da planilha orçamentária de edificações.
Paliari (1999) afirma que idealmente as empresas deveriam compor os preços
do produto final com base na soma dos custos de produção e dos lucros
pretendidos. Quando, em decorrência da conjuntura em que o setor se encontra, o
preço do produto final for determinado pelo mercado, com conseqüente redução
significativa da margem de lucro, as empresas serão obrigadas a reduzir seus custos
de produção ou ampliar a qualidade do produto final.
Segundo Bazanelli, Demarzo e Conte (2003), o modelo existente para
orçamentos em obras é o da formação de custo com base no serviço, que é uma
composição baseada em índices de produtividade padrão, nos quais estão implícitos
fatores de custo associados às atividades ligadas ao fluxo dentro do processo de
produção, tais como transporte, espera e inspeção, sendo grande parte do custo
originada destes fluxos físicos.
Abordagens transparentes na execução de cada atividade, baseadas em
análises históricas dos níveis de processos de produção, resultam na otimização da
alocação das equipes de trabalho e redução do custo global da mão-de-obra. Assim,
a meta passa a ser um orçamento detalhado ou seqüência de execução de cada
grupo de serviços a ser contratado. Como ferramenta de gestão, o profissional
responsável pela condução da obra passa a constar não somente com a verba a ser
gasta, mas com um modelo completo e transparente, com todas as diretrizes
necessárias a cada serviço de modo que o empreendimento consiga atingir o
desempenho operacional esperado.
Bazanelli, Demarzo e Conte (2003) apresentam as seguintes considerações
acerca da formação de custos e em relação ao custo operacional:
a) na confecção dos orçamentos convencionais, os serviços de mesma
natureza são agrupados em uma mesma conta, desconsiderando-se os
momentos em que estes serviços são realizados e as particularidades dos
ambientes em que são executados;
b) os softwares existentes se baseiam na formação dos custos, com
composições embasadas na observação da realidade em dado local e
momento, não podendo ser generalizadas e utilizadas na íntegra como
referência para uma determinada empresa ou obra;
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c) nas práticas usuais de orçamentação, não são explicitadas as atividades
que não agregam valor, como tempos gastos por transporte, com isso,
dificulta-se a gestão da produção.
São exemplos de orçamentação otimizada na construção civil:
a) orçamento por módulos ou subsistemas: divide-se a obra em módulos ou
subsistemas físicos e considera-se o momento e o ambiente da
construção;
b) orçamento operacional: detalhamento do orçamento sob visão das
operações, com íntima relação com o momento de execução das
operações nas obras, ficando próximo do planejamento, enxergando a
obra como pronta e preocupando-se com os detalhes.
Sabe-se que muito da aprendizagem se dá na ação, quando são reafirmadas
as crenças e premissas diante da ameaça do que ainda é desconhecido. Numa
perspectiva sistêmica do processo, a operação e a perda ganham novas dimensões,
onde a importância das atividades que agregam valor ao sistema evidencia-se numa
procura por eficiência das atividades durante sua conversão com a eliminação
dentro dos fluxos.
Cabe a pergunta de que forma uma planilha orçamentária otimizada ajuda na
produção enxuta?
Da mesma forma que os projetos subsidiam a composição dos orçamentos e,
portanto, a definição do preço alvo a ser atendido, inconsistências nos projetos
podem implicar na perda de confiabilidade dos orçamentos gerando distorções na
composição do preço alvo que podem comprometer os lucros da empresa ou
diminuir a sua competitividade na participação de concorrências. Onde a Análise de
construtibilidade, ou seja, uma abordagem que liga os processos de concepção e
com os de construção, em uma perspectiva de melhor utilização possível de
conhecimento e experiência em planejamento, desenho, aquisição e campo de
operações para atingir os objetivos do projeto global de construção
4.3.4.2 Gestão de custos
A construção enxuta tem como base a eliminação dos desperdícios e, para
tal, o sistema de produção deve ter como enfoque: (i) identificação das necessidades
do cliente, objetivando a eliminação de atividades que não se fazem necessárias; (ii)
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organização da produção como um fluxo contínuo, (iii) distribuição de decisão e
perfeição máxima.
Segundo Womack e Jones (2004), a implantação de princípios e ferramentas
utilizados atualmente na Produção Enxuta que pressupõe a otimização dos
processos é administrado pelo seguinte conjunto de princípios, interligados, e
aplicados de forma integrada na gestão de processos com:
a) redução dos tempos de ciclo, eliminação de atividades que não agregam
valor;
b) redução do tempo das atividades de transporte, espera e inspeção;
c) redução dos estoques antecipados de serviços e de materiais;
d) aumentar o valor do produto, pela consideração das necessidades dos
clientes;
e) reduzir a variabilidade;
f) reduzir o tempo de ciclo;
g) simplificar, pela redução do número de passos ou partes;
h) aumentar a flexibilidade de saída;
i) aumentar a transparência do processo;
j) focar o controle no processo global;
k) introduzir melhoria contínua no processo;
l) manter equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões;
m) fazer benchmarking.
Portanto, a idéia é uma profunda análise dos processos de produção e de
concepção de produto no setor, de modo a possibilitar a utilização de conceitos de
produção enxuta.
No modelo tradicional, a produção é um conjunto de atividades de conversão
(transformação de insumos em produtos intermediários ou finais). Não se trata de
um modelo totalmente errado, quando aplicado em sistema de produção
relativamente simples. Mas, em sistemas mais complexos tem-se que:
a) as atividades que compõe os fluxos físicos entre as atividades de
conversão ou transformação, não são explicitamente consideradas, porém,
geram custos;
b) o foco para a busca de melhorias está nos subprocessos individuais e não
no sistema de produção como um todo;
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c) não é dada atenção as reais necessidades do cliente, seja ele interno ou
externo.
4.3.4.3 Cadeia de fornecedores - aplicação de macro-mapeamento
Para Fontanini e Picchi (2003), a construção civil é entendida como a
combinação de cinco fluxos de negócio: projetos, suprimentos, obra, uso e
manutenção. Além disso, essa cadeia apresenta fraca coordenação, ao contrário do
que ocorre em outros setores (montadoras no setor automobilístico, por exemplo),
onde as empresas no final da cadeia detêm forte domínio tecnológico e comercial
sobre os demais agentes. O fluxo de suprimentos, por exemplo, envolve grande
número de fornecedores, com multiplicidade de materiais complexos e dispersos.
Assim, diversos problemas identificados no canteiro de obras, tais como atrasos de
entregas de materiais e defeitos, são decorrentes de falhas ao longo da cadeia de
valor.
O

macro-mapeamento

é

uma

ferramenta

utilizada

para

identificar

desperdícios ao longo de cadeias de valor, citados por Fontanini e Picchi (2003).
Diversos conceitos provenientes da mentalidade enxuta, também, podem ser
aplicados dentro da empresa, na otimização dos fluxos de materiais e informações,
entre os diversos setores.
A gestão de fornecedores tem importância relevante na construção civil,
sendo utilizado o termo “empresa estendida”, para caracterizar a obrigatoriedade de
participação dos fornecedores nos esforços de melhoria da qualidade e
produtividade para o cliente (contratante ou comprador). Algumas diferenças entre
as relações comprador/fornecedor, em empresas que adotam o lean thinking,
comparativamente ao enfoque predominante da produção em massa, são:
a) parcerias: buscam-se relações estáveis e de longo prazo com os
fornecedores, com investimentos na busca de ganhos mútuos, com
transparência e confiança entre as partes;
b) redução da base de fornecedores: são escolhidos um ou dois
fornecedores para cada família de produtos comprados;
c) aprendizado mútuo: envolvimento, desde os estágios iniciais, dos
fornecedores no desenvolvimento de produtos, buscando compreensão
mútua dos processos e troca de tecnologia, agregando mais valor aos
produtos;
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d) esforço conjunto na redução de desperdícios: por meio de trocas de
informações no desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos de
produção e logística;
e) entregas e produção just-in-time: ao invés de pedidos baseados em
programações, entregas pouco freqüentes e em grandes lotes, privilegiase a utilização do sistema kanban, com entregas freqüentes, de lotes
pequenos,

conforme

o

efetivamente

demandado;

encorajando

o

fornecedor a implantar a produção just-in-time;
f) qualidade garantida: num sistema just-in-time, a qualidade é mandatória; a
rejeição de um lote pode acarretar a interrupção da produção, pela quase
inexistência de estoques; torna-se necessário que o fornecedor tenha
processos que garantam a qualidade na produção, de forma a eliminar a
necessidade de inspeção de recebimento.
Para a análise da cadeia de fornecedores, é necessário conhecer por
completo as relações de fluxo de informações e de materiais dentro da cadeia de
fornecedores, tanto a jusante como a montante, podendo chegar à extração da
matéria-prima na natureza.
4.3.4.4 Liderança e comunicação na gestão.
Segundo Oliveira e Leão (2003), a forma de organização por projetos, vigente
na indústria da construção civil, e a produção influenciada pelas técnicas de gestão
de projetos é crítica, indicando a necessidade de reorientar as pesquisas e a forma
de construção do conhecimento dessa área. O autor destaca ainda que, apesar da
maturidade da teoria sobre gestão de projetos (bem como dos métodos, técnicas e
ferramentas associadas a essa teoria), há um bom número de projetos que
apresentam problemas, tais como excesso de custos, prazos desrespeitados e
níveis de desempenho abaixo do previsto.
Hoje, a abordagem da gestão de projetos que se destaca é a do uso da
organização baseada em equipes (team-based organization), onde a cooperação e a
comunicação são fatores chave. Outro ponto importante é relacionado à qualidade
da liderança dos gerentes de projeto, suas habilidades e suas competências,
aspecto de pouca discussão nos conceitos da Construção Enxuta, destaca Oliveira e
Leão, 2003).
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Gerenciar projetos na construção civil, segundo a concepção de Oliveira e
Leão (2003), é assegurar que os mesmos sejam planejados em todas as suas fases,
por meio de mecanismos de controle, sendo os impactos de prazos e/ou custos
analisados e projetados para um horizonte de curtos e médios prazos, antecipando
decisões gerenciais que garantam a execução do projeto no curso desejado.
Atualmente, esta atividade é caracterizada por grande ênfase no plano, com
utilização do modelo convencional de controle (denominado de modelo por
termostato ou controle cibernético) e ênfase na gestão do projeto de forma desligada
do ambiente (o projeto deve ser gerenciado de acordo com o plano e as mudanças
devem ser raras e evitadas).
Womack e Jones (2004) concluem que o gerente é, essencialmente, um
profissional que toma decisões e que, para isso, depende de informações. Assim, o
gerente acaba exercendo papel de catalisador de informações, recebendo,
transmitindo, processando, analisando ou simplesmente retendo informações. Como
conseqüências disso, as atividades desenvolvidas pelo gerente são tanto mais
caóticas quanto menor a habilidade deste profissional em lidar com informações e
comunicação. O autor cita como habilidades gerenciais mais importantes o
desenvolvimento de relações de parceria, negociação, motivação dos subordinados,
resolução de conflitos, tomada de decisão em condições adversas e a alocação de
recursos.
Segundo Oliveira e Leão (2003), no modo tradicional de organizar os projetos
de construção civil, tudo se assemelha a uma rede de companhias independentes,
com funcionários e especialistas contratados e engajados para contribuir em áreas
específicas de atuação. A coordenação é efetuada por meio de encontros no
canteiro, com o gerente contratante cuidando de cada parte, em separado. Com isso
cada trabalhador/especialista cuida de seu próprio interesse, inexistindo interação
entre equipes, o que conduz a falta de compromisso entre as partes envolvidas e
pouca inovação de metodologias da gestão de projetos.
A introdução de conceitos de produção enxuta, tal como a perspectiva de
linguagem ação (language action perspective ou LPA), diferentemente da estrutura
hierárquica baseada nos conceitos de comando e controle que caracterizava a forma
anterior, demanda que a nova organização baseie-se em redes de interação entre
equipes, citado por Oliveira e Leão (2003).
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Projetos são sempre esforços humanos e envolvem indivíduos com seus
próprios interesses. Cabe à gestão o processo de ativação da rede de
compromissos mútuos, com espaço para autonomia das unidades envolvidas. Essa
nova forma de gestão considera pessoas e grupos capazes de avaliar, planejar e
agir por meio da comunicação e interação. A gerência trata da organização da
produção para permitir que as atividades sejam realizadas de forma autônoma,
focalizando a estrutura física e cultural do contexto onde ocorre a ação. Verifica-se
que, nas células de produção autônoma, os profissionais se auxiliam mutuamente,
sem a presença de encarregados, segundo Oliveira e Leão (2003). Ou seja, os
operários sabem a melhor maneira de conduzir os trabalhos, sendo fundamental
motivá-los para as melhorias e planejamentos necessários.
Segundo Oliveira e Leão (2003), a comunicação é fundamental para a gestão
das organizações, para a produção de mudanças organizacionais e para a gestão
de projetos, sendo necessário pensá-la estrategicamente, a fim de aumentar a
probabilidade de se obter a resposta desejada e atingir os objetivos da organização.
A essência da atividade gerencial é o uso da linguagem para coordenar ações. A
organização se apresenta como redes de compromissos a serem ouvidos e
desenvolvidos por meio de um processo de comunicação.
4.4 Produtividade versus perdas na construção civil
Segundo Lorenzon e Martins (2006), nas últimas décadas, a preocupação do
setor de construção civil foi em indicadores financeiros, principalmente aqueles que
refletiam o volume de capital investido por volume de capital retornado, como o ROI
(Return on Investment - Retorno sobre Investimento) e a TIR (Taxa Interna de
Retorno). Não havendo, portanto, preocupação com os indicadores não financeiros,
como, por exemplo, os de produtividade da mão-de-obra ou os que retratam a
satisfação do cliente.
Há uma série de aspectos conceituais e detalhes a serem focalizados quanto
ao gerenciamento de perdas nestas unidades produtivas. A produtividade é
resultante dos efeitos combinados de equipamentos empregados, melhoramentos
técnicos, ambientes físicos, circulação da matéria-prima, eficácia da direção,
utilização eficaz das unidades de produção e utilização adequada de recursos
humanos qualificados. Assim, cabe identificar os vários aspectos que possam trazer
ganhos no sentido de produzir com menos desperdício.
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Construções enxutas e sustentáveis, segundo Có e Farias Filho (2005), são
as capazes de promover a redução global dos desperdícios, por meio de uma série
de operações e fluxos para a conversão dos insumos em produto acabado de forma
contínua, otimizando a cadeia de suprimentos da construção civil. Já por construção
sustentável, ou green building, segundo Adams et al. (2003), é o conceito formado
por uma série de estratégias de utilização do solo, projeto arquitetônico e construção
em si, que reduzem o impacto ambiental, tendo como benefício o menor consumo de
energia, a proteção dos ecossistemas e mais saúde para os ocupantes.
Porém, há um paradoxo em relação a estes conceitos. Segundo Có e Farias
Filho (2005), a produção enxuta não possui declarada e nem conscientemente
qualquer preocupação formal com o âmbito ecológico da sustentabilidade. De fato,
pode-se admitir que, na prática, é possível aplicar as técnicas lean com sucesso
local (“nos limites da obra”) e, ao mesmo tempo, favorecer o desperdício e a
degradação do meio ambiente fora dos limites do empreendimento. Da mesma
forma, os adeptos do green building podem construir de maneira ecológica e, ao
mesmo tempo, gerar enormes desperdícios, pela falta de consciência de que as
filosofias de produção agem sobre os processos e não sobre os produtos.
Este paradoxo revela a ação de diferentes níveis de realidade sobre a
construção civil. Não basta enxergar esta indústria pelas várias disciplinas
simultaneamente, como prega a multidisciplinaridade, nem tampouco, buscar
simplesmente a transferência de métodos de uma disciplina a outra, como prega a
interdisciplinaridade. A questão é formular uma nova realidade de construção que
seja enxuta e sustentável simultaneamente (um modelo “Lean+Green”).
Segundo Có e Farias Filho (2005), a construção do modelo da Figura 3 que
parte do conceito de Análise de Ciclo de Vida (ACV) permite a avaliação dos
impactos potenciais associados a um produto, desde a retirada das matérias-primas
da natureza (berço) até a disposição do produto final na natureza (túmulo, ou na
realidade berço, pois se trata da natureza). A apropriação desses conceitos gera
uma extensão na cadeia de valor da construção civil, associando a cada fase, a sua
responsabilidade ante os impactos ambientais gerados. No modelo apresentado os
impactos negativos de cada fase são representados por setas vermelhas que
denotam a produção de qualquer forma de rejeito (R). O modelo se apropria do
conceito de Logística Reversa, permitindo, que os rejeitos sejam classificados em
pré venda (PV) ou pós-consumo (PC). Na pós-venda, os rejeitos são redirecionados
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aos fornecedores, enquanto no pós-consumo, os rejeitos podem ser reciclados,
reusados ou desmanchados para serem redirecionados, seja para a própria
indústria, seja para outras indústrias (OI) ou em último caso, ao descarte (D).
Segundo Có e Farias Filho (2005), a Engenharia Simultânea, por sua vez,
reforça o trabalho em equipe, otimizando a relação entre o projeto do produto e dos
processos sendo:
-

puxado e alimentado por bases reduzidas de fornecedores, auxiliando na
manutenção dos estoques mínimos e dissipando segundo a postura de
adversários, entre clientes e fornecedores;

-

operado por pessoas polivalentes e semi-autônomas, capazes de auxiliar
na manutenção preventiva, e de preferência trabalhando em células de
produção, com máquinas mais simples e versáteis, sob regime de ajuda
mútua;

-

automatizado com dispositivos à prova de erros ou falhas, auxiliando tanto
no controle da qualidade total, como no conforto ambiental.

Por meio de percepções equivocadas sobre velhos paradigmas, é possível
gerar metodologias transdisciplinares, capazes de lançar novas versões sobre as
realidades cada vez mais sofisticadas: cria-se uma nova realidade sobre a
Construção Civil, que agora se apresenta simultaneamente enxuta e sustentável.
Segundo John, Oliveira e Agopyan (2006), a base da Análise do Ciclo de Vida
é uma aferição quantitativa de todas as cargas ambientais ao longo do ciclo de vida
(berço ao túmulo, ou mais propriamente, do berço ao berço, uma vez que o retorno é
para a natureza) de um produto. Portanto, pode ser considerado um método de
avaliação de desempenho ambiental, pois trabalha em termos de fins, mais do que
meios. Por exemplo, a abordagem somente pelo conteúdo energético considera um
meio, o consumo de energia, como indicativo de impactos de depleção de
combustíveis fósseis e de emissões de efeito estufa. A ACV, por sua vez, considera
diretamente o impacto da emissão ou do consumo de recursos resultante sobre este
dado meio.
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Figura 3: Modelo “Lean+Green.
Fonte: (CÓ; FARIAS FILHO, 2005, p.5).
Legenda:
A = Rejeito
PV = Pré venda
PC = Pós-consumo
OI = outras Indústrias
D = Descarte

Segundo John, Oliveira e Agopyan (2006), hoje o conceito de energia
incorporada como único critério de sustentabilidade de materiais não reflete todo o
leque de preocupações ambientais, sendo necessária uma estrutura de avaliação
mais abrangente, na qual as emissões de resíduos e de uso e destruição de
recursos naturais sejam observadas.
A produtividade da indústria da construção brasileira equivale a 32% da norteamericana e a relação de desperdício é de cinco edifícios construídos para um
desperdiçado. Do ponto de vista econômico, a perda é de um para vinte. Diante
desta realidade, as organizações empresariais não podem apenas mirar o trabalho
em função de produzir, mas devem se empenhar em associar mais qualidade aos
seus processos produtivos, de modo a propiciar a satisfação ao cliente e racionalizar
os processos e, conseqüentemente, aumentar sua produtividade e competitividade.
Nesse contexto, são indispensáveis, meios ou subsídios necessários para manter a
organização no topo, competindo não só no mercado interno como no externo,
segundo Paliari (1999).
Pode-se vincular a baixa produtividade com deficiência de planejamento e de
gerenciamento de projetos, instabilidades macroeconômicas, falta de mecanismos
de financiamento de longo prazo, ausência de prestadores de serviços organizados,

64

desenvolvimento insuficiente da indústria de materiais pré-fabricados e baixo grau de
automação. Ainda, no subsetor de edificações, pode-se acrescentar:
a) baixa eficiência produtiva e imprevisibilidade;
b) qualidade de produtos aquém das expectativas;
c) falta de cultura voltada para o desenvolvimento da qualidade e da
produtividade nas operações;
d) descompasso entre as capacidades da mão-de-obra disponível em relação
às exigências do seu processo tecnológico;
e) carência de informações e garantias sobre o real desempenho de produtos
e serviços, por escassez de textos normativos e sistematização dos
conhecimentos.
4.4.1 Principais conceitos e classificações das perdas
Segundo Paliari (1999), a heterogeneidade das etapas e dos agentes
intervenientes no processo de construção e a complexidade do inter-relacionamento
entre as etapas deste processo favorecem a ocorrência de falhas, podendo
repercutir em consumos imprevistos de recursos, o que se denomina como perdas,
que ocorrem de diversas formas: pelo excesso de consumo de materiais, mão-deobra, custos de reparos em produtos já entregues aos clientes, entre outros.
Ao explicitar o conceito de perdas de materiais é necessário que se
estabeleça a que fases da vida do empreendimento tais resultados se referem, já
que o consumo excessivo de materiais pode ocorrer em diferentes fases do
empreendimento (concepção, execução ou utilização).
Quanto à concepção, pode-se utilizar o exemplo do caso de um projetista
estrutural não explorar adequadamente os limites que o conhecimento atual permite
especificar uma estrutura com consumo muito elevado de concreto por metro
quadrado de obra. O mesmo pode ocorrer quando da definição incorreta do traço
para a argamassa de contrapiso, que pode levar a um consumo desnecessário e
alto de cimento.
Na execução, as fontes de perdas abrangem:
•

material entregue em quantidade menor que a solicitada;

•

forma inadequada de estoque de blocos, que ficam mais susceptíveis a
quebra;
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•

transporte de concreto por meio de equipamentos e trajetos
inadequados.

Quanto à utilização no empreendimento, há o exemplo da repintura precoce
de uma fachada, representando um consumo de tinta maior que o esperado. As
perdas que ocorrem, especificamente, dentro do canteiro de obras são associadas à
fase de execução do empreendimento.
A avaliação de desempenho no uso de materiais no canteiro de obras pode
ser feita com base na relação de consumo por unidade ou na relação deste
consumo teórico com sua perda, respectivamente, obtidos por meio de cálculos do:
a) consumo por unidade de serviço (por exemplo, 15 kg de cimento por metro
quadrado de contrapiso);
b) valor das perdas expresso em porcentagem (considerando-se, a título de
exemplo, que o consumo teórico de cimento para o contrapiso seja de 10
kg, o consumo indicado no exemplo anterior conduziria a uma perda de
50%, decorrente do consumo adicional de 5 kg de cimento).
Observa-se que o cálculo do valor da perda necessita de uma definição prévia
da perda nula, sendo uma dificuldade a uniformização dos diferentes números
citados na bibliografia. Outra dificuldade encontrada é a definição da unidade na
qual se medem as perdas. Uma perda de 10% em volume de areia, contida em
argamassas que endureceram e viraram entulhos, pode ser bastante significativa
sob o ponto de vista da quantidade de material que terá de ser retirado da obra e do
espaço para sua deposição. As perdas podem não ter a mesma significância relativa
se expressas em termos financeiros, em comparação com todos os outros gastos
inerentes ao negócio imobiliário. Portanto, deve-se deixar sempre explicitada a
unidade na qual se está mensurando as perdas: física (volume ou peso) ou
financeira, segundo Colombo e Bazzo (1998).
Percebe-se, também, a existência de perdas que saem da obra como entulho
e aquelas que ficam incorporadas à obra (como, por exemplo, na forma de sobre
espessuras de revestimentos). Assim, essa avaliação custo/benefício deve ser
considerada no dimensionamento dos desperdícios físicos de materiais.
Segundo Colombo e Bazzo (1998), o desperdício não pode ser visto apenas
como o material refugado no canteiro (rejeitos), mas sim como toda e qualquer perda
durante o processo. Qualquer utilização de recursos, além da necessária à produção
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de determinado produto, é caracterizada como desperdício e pode ser classificada
de acordo com seu controle, natureza ou origem, conforme exposto a seguir.
Entende-se que o retrabalho está ligado ao tempo improdutivo não apenas
por ter que refazer o produto, mas, também, pelo tempo de espera para a
identificação do erro, correção em projeto, interfaces com outros processos e, por
fim, a reconstrução. As esperas podem ser chamadas de folgas, ou seja, tempos nos
quais os operários não estão realizando suas tarefas por estarem diante de
operações irregulares, não previstas, que ocorrem de forma inesperada na
produção. Não adianta focar somente naquilo que causa a restrição ao processo, é
preciso enxergar o sistema de produção, para evitar que se forme nova restrição. O
gargalo pode ser uma máquina, o processo, o mercado ou o sistema de liberação de
materiais, destaca Slack et al. (1999).
4.4.1.1 Perdas de acordo com o controle
De acordo com o controle, as perdas são consideradas inevitáveis (perdas
naturais) e evitáveis (ver Figura 4). Duas situações são comparadas por Formoso
(2002); primeira, a perda total que engloba as atividades que não agregam valor é
elevada; na segunda que apresenta uma situação desejada, onde se melhora a
eficiência das atividades que agregam valor, elimina-se uma parcela das atividades
que não agregam valor e reduzem-se as demais perdas. Contudo, pode-se admitir
que exista um nível aceitável de perdas (perda inevitável) que só pode ser reduzido
por meio de uma mudança significativa no patamar de desenvolvimento tecnológico
e gerencial da empresa.

Figura 4: As perdas segundo seu controle.
Fonte: (FORMOSO, 2002, p.3).
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As perdas inevitáveis (ou perda natural) correspondem aos níveis aceitáveis
de perdas, caracterizados quando o investimento necessário para sua redução é
maior que a economia gerada. O nível de perda considerado inevitável pode variar
de empresa para empresa e mesmo de obra para obra, dependendo do patamar de
desenvolvimento da empresa;
As perdas evitáveis surgem quando os custos de ocorrência são
substancialmente maiores que os custos de prevenção, são conseqüência de um
processo de baixa qualidade, no qual os recursos não são empregados
adequadamente.
4.4.1.2 Classificação das perdas segundo a sua natureza
Segundo sua natureza, as perdas podem acontecer por superprodução,
substituição, espera por transporte, no processamento em si, nos estoques, nos
movimentos, pela elaboração de produtos defeituosos, e outras, como roubo,
vandalismo, acidentes etc. Formoso (2002) adota a classificação das sete perdas de
Shingo (1981), adaptando-a para a construção civil, identificando nove categorias de
perdas:
a) perdas por superprodução: consistem no pior inimigo, pois “ajudam a
esconder outras perdas”. Existem perdas por superprodução de naturezas
distintas: superprodução no sentido de quantidade (superprodução
quantitativa) e superprodução no sentido de produzir antecipadamente as
necessidades dos estágios subseqüentes da produção e do consumo
(superprodução por antecipação). Segundo Heineck e Meira (2005), cita o
caso de serviços realizados em quantidades superiores às necessárias,
sem se deter a medições detalhadas do produto, como exemplo de um
reboco executado com 2 cm, quando deveria ter 1 cm, com o excedente
sendo medido como perda;
b) perdas por substituição: procedem da utilização de um material de valor ou
características de desempenho superiores ao especificado, tais como:
utilização de argamassa com traços de maior resistência que a
especificada, utilização de tijolos maciços no lugar de blocos cerâmicos
furados, substituição do acabamento em pintura especificado no projeto
por acabamento em cerâmica (pastilhas). Esse tipo de perda é identificado
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no canteiro com a ajuda do mestre de obras, técnico etc., sendo avaliadas
qualitativamente e, quando possível, medidas;
c) perdas por espera: originárias da falta de sincronia e de nivelamento dos
fluxos de materiais e das atividades dos trabalhadores. Ainda se associam
aos períodos de tempo onde os trabalhadores e os equipamentos não
estão sendo usados produtivamente, embora seus custos continuem
sendo despendidos. Como exemplo tem-se a perda por espera da mãode-obra ou de equipamento, decorrente da falta de algum material. Pelas
observações instantâneas é possível identificar os tempos improdutivos
dos equipamentos e da mão-de-obra e calcular o valor perdido associados
a esses tempos;
d) perdas por transporte de materiais: relaciona-se ao manuseio excessivo ou
inadequado dos materiais e componentes, em função de uma má
programação das atividades ou de um layout ineficiente. Para Heineck e
Meira (2005), são identificadas por meio de observações instantâneas,
onde se coletam os tempos de transporte dos serventes (produtivos,
auxiliares e improdutivos) e as quantidades transportadas. A diferença
entre a capacidade de transporte (Tabela 1) e a quantidade real
transportada, expressa em horas de operários, representa a perda.
Tabela 1: Parâmetros de perdas por transporte.

Fonte Souza e Franco (1999, p.9).

e) perdas no processamento em si: originam-se da própria natureza das
atividades do processo ou da execução inadequada destas, decorrem da
falta de procedimentos padronizados e ineficiências nos métodos de
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trabalho, falta de treinamento da mão-de-obra ou de deficiências no
detalhamento e construtividade dos projetos.
Para localizar estas perdas, Heineck e Meira (2005) apontam que basta
responder as perguntas básicas, utilizando técnicas de Análise de Valor e
Engenharia de Valor, do tipo: por que determinado item ou componente
deve ser feito? Qual sua função no produto? Por que esta etapa do
processo é necessária? Para uma dada atividade, na execução de contra
piso,

por

exemplo,

a

perda

é

calculada

sabendo-se

o

tempo

aproximadamente gasto na execução do serviço, o número de operários e
o custo horário da mão-de-obra. Outros exemplos deste tipo de perdas:
quebra de paredes rebocadas para viabilizar a execução de instalações;
quebra manual de blocos devido à falta de meios-blocos;
f) perdas nos estoques: reflete à existência de estoques excessivos de
matéria-prima, material em processo e produtos ou serviços acabados,
com elevados custos financeiros. Decorrem de programação inadequada
na entrega dos materiais, erros na orçamentação e falta de cuidado no
armazenamento dos materiais.
Este tipo de perda oculta outras perdas, além de investimento e espaço.
Como exemplo, tem-se a estocagem de areia a céu-aberto e a
deterioração do cimento devido ao contato com o solo ou a pilhas muito
altas.
Heineck e Meira (2005) mencionam que os materiais e serviços prontos
normalmente são avaliados pela participação percentual no custo total da
obra, estipulando-se arbitrariamente 15 dias para o limite de tempo de
estoque, a partir do qual se considera a perda, aplicando-se 1% de juros
ao mês sobre o custo do material ou serviço, pelo período em que esteja
parado;
g) perdas no movimento de trabalhadores: tanto nos seus postos de trabalho
ou em frentes de trabalho afastadas e de difícil acesso. Decorrem de falta
de estudo de layout do canteiro e dos postos de trabalho, falta de
equipamentos adequados etc. São exemplos: tempo excessivo de
movimentação devido à falta de programação inadequada de atividades; e
esforço excessivo do trabalhador, em função de condições ergonômicas
não inseridas no processo, bem como de limites de tolerância humana
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(fadiga e cansaço). A economia dos movimentos aumenta a produtividade
e reduz os tempos associados ao processo produtivo. Normalmente, essas
perdas são identificadas, porém, não são quantificadas, em função do
tempo requerido;
h) perdas pela elaboração de produtos defeituosos: na maioria das vezes,
originam-se da ausência de integração entre o projeto e a execução,
deficiências do planejamento e controle do processo produtivo; utilização
de materiais defeituosos e da falta de treinamento dos operários. Resultam
em retrabalhos ou em redução do desempenho do produto final. Citam-se
as falhas em impermeabilizações e pinturas; descolamento de azulejos;
forma de pilar fora de prumo; ou a marcação de esquadrias e alvenarias
fora da posição realmente especificada. Na metodologia de Formoso
(2002), atribui-se perda ao serviço realizado no dia; tendo-se idéia do
tempo de correção, quantidade do serviço executado e custo da mão-deobra, calcula-se então, o valor da perda;
i) perdas por produção: são relativas à baixa produtividade da mão-de-obra,
associadas à espera, falta de coordenação e descontinuidade do trabalho.
Representam, portanto, o não-trabalho. Para a quantificação desse tipo de
perda, considera-se que cada m2 de obra consome cerca de 20 horas
homem de oficiais, sendo estes os únicos que acrescentam valor a obra. A
diferença entre a capacidade de produção e o custo da produção real,
expressa em termos monetários, representa a perda por produção;
j) perdas diretas: relacionam-se com a acumulação de restos ao longo da
jornada de trabalho. Estas perdas podem ser medidas pela quantidade de
carrinhos de entulho, caminhões de retirada de lixo ou o montante de
restos existentes em baias de acumulação na obra;
k) outras: existem ainda tipos de perdas de natureza diferente das anteriores,
tais como roubo, vandalismo, acidentes etc.
É importante salientar a necessidade de se verificar cuidadosamente o cálculo
final das perdas, para que todas elas sejam computadas uma única vez,
independentemente da categoria em que foi contabilizada.
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4.4.1.3 Classificação das perdas segundo a sua origem
Para Formoso (2002), essas perdas são identificadas durante a etapa de
produção e podem estar tanto no próprio processo de produção como nos que o
antecedem, como fabricação de materiais, preparação dos recursos humanos,
projeto, suprimentos e planejamento (ver Figura 5).

Figura 5: Momento de incidência e sua origem das perdas.
Fonte: (FORMOSO, 2002, p.4).

Colombo e Bazzo (1998) apontam que a grande causa do desperdício na
construção, é o da mão-de-obra, devido a pouca clareza do plano de produção, que
leva os engenheiros a elevarem o número de trabalhadores para não correr o risco
de que a obra pare por falta de pessoal. Apesar disso, acrescenta que a perda de
material é o destaque, por ser a parcela visível. Observa também que, em todos os
casos, a qualificação do trabalhador está presente como causa, sendo o fator que
mais preocupa.
4.4.1.4 Perdas - reduzir e eliminar
Para reduzir os três tipos de perdas anteriormente citadas, é conveniente a
criação de um banco de dados com as possíveis melhorias para os diversos fatores
que geram as perdas, pois, segundo Colombo e Bazzo (1998), não basta somente
medir, saber quanto se perde, ainda que isso seja importante, mas sim, a partir
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desses

dados,

buscar

as

alternativas

de

solução,

de

preferência,

compartilhadamente com o setor, de modo que se possibilite pensar em nível
estratégico.
Para a mudança de paradigmas na construção civil, verifica-se a necessidade
de mudança da consciência coletiva das organizações. Segundo Colombo e Bazzo
(1998), o mercado vem exigindo das empresas outra qualidade de produtos finais,
tendo em vista o elevado desperdício de materiais na indústria da construção civil,
apontando para a necessidade de ampliação de foco destas empresas, uma vez que
há uma relação direta da qualidade e produtividade com a qualificação e a qualidade
de vida do trabalhador. Nesse sentido, é preciso adotar valores de conservação,
qualidade e parceria, ao invés de somente expansão, da quantidade e da
dominação.
4.4.2 Indicadores de perdas
Define-se indicador parcial como a expressão dos valores de consumo ou
perda de materiais associados apenas a uma etapa do processo. A expressão dos
valores das perdas e consumos associados a mais de uma etapa do processo
denomina-se indicador global, as quais podem ainda ser classificadas em:
a) indicador global de perda de material por obra: consiste na expressão da
perda total considerando o uso do material em todos os serviços
executados durante o período de coleta, como, por exemplo, a perda de
cimento em toda a obra;
b) indicador global de perda de material por serviço: consiste na expressão
da perda ou do consumo de material em um único serviço, abrangendo
desde a etapa de recebimento até a de aplicação final, como, por exemplo,
a perda de bloco no serviço de alvenaria ou o consumo de blocos por
metro quadrado de alvenaria executada;
c) indicador global de perda de material por serviço pós-estocagem: consiste
na expressão do valor da perda ou de consumo de material considerando
apenas as etapas do fluxograma subseqüentes ao estoque. Por exemplo,
o caso das perdas de cimento no serviço de contrapiso, ou o consumo de
cimento por metro quadrado de revestimento interno (emboço).
Formoso (2002) destaca que os índices de perdas, como indicadores de
desempenho dos processos produtivos, são a expressão mais comum do baixo
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desempenho global do setor da construção em termos de qualidade e produtividade.
Destaca, entretanto, que a finalidade principal do indicador é a de possibilitar o
efetivo desenvolvimento do setor, dando visibilidade para o desempenho atual e
chamando a atenção para suas disfunções, de modo a se estabelecer prioridades
em programas de melhoria da qualidade e indicando os setores em que as
intervenções são mais importantes ou viáveis.
Outra importante função de um indicador é a de controle do processo em
relação ao padrão estabelecido. O monitoramento de um indicador ao longo do
tempo permite avaliar o desempenho do processo, identificando desvios e
municionando a correção das suas respectivas causas. Nesse sentido, o indicador é
um instrumento indispensável para o estabelecimento de metas ao longo de um
processo de melhoria contínua.
Segundo Formoso (2002), sempre que uma melhoria está sendo implantada,
é importante divulgar para a organização quais indicadores de desempenho serão
monitorados e como está ocorrendo sua evolução. Com isso, os indicadores de
desempenho cumprem um duplo papel: a motivação das pessoas envolvidas no
processo e marketing interno do programa da qualidade. Como o indicador de
perdas é medido em relação a valores de referência ou benchmarks, é também
necessário explicitar precisamente o seu significado, o conceito adotado, o método
de cálculo e os critérios de medição utilizados.

“A incidência de perdas deve ser monitorada através de diversos
indicadores, os quais podem ou não ser relacionados ao desperdício
de materiais.... Cada processo, em geral, necessita de um ou mais
indicadores para ter o seu desempenho avaliado” (FORMOSO, 2002,
p.6).

Dentre outros, Formoso (2002) cita como exemplos de indicadores para
monitoramento de perdas na construção civil:

a) percentual de material adquirido em relação à quantidade teoricamente
necessária;
b) espessura média de revestimentos de argamassa;
c) tempo de rotação de estoques;
d) percentual de tempo improdutivo em relação ao tempo total;
e) hora/homem gasto em retrabalho em relação ao consumo total.
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4.4.3 Medição de desempenho e indicadores de desempenho
Segundo Ohashi e Melhado (2003), gerenciar desempenho é planejar, avaliar
o status organizacional criando estratégias. A medição de desempenho representa
um processo de autocrítica e de acompanhamento das atividades e das ações e
decisões que são tomadas durante sua execução. Não há como gerenciar o que não
se mede. Como parte do ciclo PDCA, do inglês Plan, Do, Check, Act, a medição
desempenha um papel chave nas atividades de melhoria da qualidade e
produtividade.
Entender como estão os processos, produtos e serviços possibilitam
identificar os problemas e definir quais deficiências atacar. Os resultados do
monitoramento orientam as ações para melhoria e controle da qualidade. Uma
medição de desempenho apropriada desempenha os seguintes papéis em relação à
qualidade e produtividade:
a) assegurar que os requisitos do consumidor sejam atendidos;
b) ser capaz de estabelecer objetivos e respeitá-los;
c) proporcionar padrões para estabelecer comparações;
d) proporcionar visibilidade e indicadores para um quadro de resultados para
que as pessoas possam monitorar seus próprios níveis de desempenho;
e) destacar os problemas de qualidade e determinar que áreas requeiram
atenção prioritária;
f)

proporcionar retro-alimentação para direcionar os esforços de melhoria.

g) proporcionar uma indicação do custo da baixa qualidade;
h) justificar o uso dos recursos.
Sendo uma maneira usual e efetiva de avaliar a gestão, os indicadores
possibilitam a organização, conhecer como está seu desempenho e sua evolução ao
longo do tempo, como a situação se encontra perante referências externas e de
excelência.
Segundo Costa (2003), é preciso evitar certas barreiras que dificultam a
implementação de sistema de indicadores. A medição de desempenho não pode ser
considerada como um mecanismo de controle e punição, com a identificação das
pessoas que tiveram baixo desempenho, gerando um ambiente de intimidação.
Nesse sentido, é necessário criar a cultura da medição como oportunidade de
melhoria, onde o seu foco consiste em traduzir a visão da organização em possíveis
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ações concretas, por meio do estabelecimento de metas e indicadores de
desempenho.
Para a empresa gerar crescimento e melhoria em longo prazo, ela deverá
construir um processo de inovação, visando atender às necessidades atuais e
futuras dos clientes, desenvolvendo novas soluções em um ambiente de
aprendizagem e crescimento. Nessa perspectiva, é necessário ter motivação e
capacitação dos recursos humanos, qualidade nos sistemas de informação, e
tecnologias e capacidade para mudança e inovação. Em função da indústria da
construção trabalhar com grande número de colaboradores e fornecedores, a
perspectiva de “empreendimento” e “fornecedores” poderia ser incorporada.
4.4.4 Gestão estratégica do capital intelectual voltada à inovação
Os programas de educação corporativa destacam-se em um sistema de
desenvolvimento de pessoas e talentos humanos alinhados às estratégias de
negócio, sendo uma poderosa fonte de vantagem competitiva, segundo Eldin (1988).
Tais programas devem construir a ponte entre o desenvolvimento das pessoas e as
estratégias de negócio da empresa, visando determinada vantagem competitiva,
destacam Mundim e Ricardo (2004).
Estas características de alinhamento dos programas de educação corporativa
à estratégia competitiva são delineadas a partir das especificidades dos negócios da
empresa, seus clientes, parceiros, competidores, referências de mercado e das
melhores práticas. Estes aspectos devem ser trabalhados sob a perspectiva dos
valores da cultura organizacional e do plano de desenvolvimento profissional da
empresa. Como destacado, o canteiro de obras não deve ser tratado como um
elemento isolado da empresa, para o qual se tenta, a todo instante, aplicar uma
fórmula que nada de significativo possui desta cultura organizacional.
4.5 A Gestão do Processo de Projeto
A cada dia vem se ampliando a percepção da importância do conhecimento e
utilização do gerenciamento como ferramenta capaz e necessária para a
concretização de uma série de empreendimentos, de modo que se obtenha o
equilíbrio entre o custo, o prazo e a qualidade, para o atendimento das mais diversas
necessidades. Esta visão é fruto de um permanente enfrentamento dos problemas.
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Segundo

Adesse

(2004),

ao

coordenador

de

projetos,

em

um

empreendimento, cabe as medições da obra, negociação do contrato, reuniões
técnicas e visar à fidelidade da execução ao conceito. O coordenador de projeto
deve ser um maestro, sempre defendendo os interesses do empreendimento,
preocupado com o entrosamento entre projetista, arquiteto, obra e empreendedor,
de modo a garantir que as diretrizes estabelecidas sejam cumpridas, visando à
qualidade do produto.
Os empreendedores estão sempre procurando ampliar seus
resultados econômicos e os construtores, por sua vez, tem que
acreditar que a resposta está na racionalização e na padronização.
Ambos estão se conscientizando que é na fase em que o projeto está
no papel o momento certo para tomar decisões, tais como definições
tecnológicas, especificações de materiais a serem empregados,
equipe e detalhamento de todos os projetos complementares e
cronogramas. Procurando-se, com isso, evitar as deficiências e os
desperdícios comuns na fase de execução e obter um melhor
desempenho final (ADESSE, 2004, p.1).

Pode-se definir a coordenação de projeto como atividade multidisciplinar,
devendo ser exercida por profissional experiente, de forma imparcial e isenta.
Atualmente, os profissionais precisam não só deter o conhecimento, mas
transformar informação em conhecimento e saber se posicionar corretamente diante
de novos desafios. Quando em grupo, além de colocarem o comprometimento e
aperfeiçoamento individual em prol do trabalho em grupo, é com a liderança que as
pessoas percorrem esse caminho, com responsabilidade e disciplina, precisam ser
gerenciados, motivados e liderados, para que se consiga alcançar os objetivos
almejados, afirma MAIA (2003).
As atividades de projeto, com suas necessidades de interações, ante a
multiplicidade e requisitos de trabalho em equipe, constituem-se em momento de
aprendizado coletivo. O grupo, portanto, necessita de um coordenador com visão
sistêmica do processo de projeto, com experiência e conhecimento para interpretar e
questionar as soluções adotadas pelos projetistas. Esta necessidade de aglutinar e
harmonizar visa construir uma solução que assegure a junção dos interesses
específicos, dos diferentes coadjuvantes deste processo. Com isto, consegue-se
harmonizar

pontos

de

vista

e

opiniões

divergentes,

mas

saudáveis

ao

empreendimento.
A construção civil não foi a primeira indústria a perceber a
importância do projeto e da sua relação com a produção. Também na
indústria seriada havia uma cultura disseminada de que os
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engenheiros responsáveis pelo projeto do produto eram treinados
apenas nos aspectos técnicos de suas especialidades, e não no que
concerne aos métodos e custos empregados na fabricação de um
produto. Portanto, os engenheiros que concebiam o produto faziamno sem levar em consideração os custos incorridos no processo de
fabricação e as vantagens e inconvenientes de uma determinada
proposta de projeto quanto ao modo de como produzi-lo. Da mesma
forma, os gerentes de produção ignoravam algumas potenciais
exigências funcionais do produto, atendendo às especificações
estritamente necessárias, que não comprometessem o andamento
do processo de fabricação. O resultado era a baixa qualidade do
produto final com altos custos de produção (AQUINO; MELHADO,
2005, p.3).

A construção civil vive um momento de constatação, com o desenvolvimento
de projetos voltados à produção, onde a lacuna existente entre os que projetam o
produto e os que concebem a produção é questionada e o canteiro é preparado para
ser uma extensão das necessidades do produto, o que permite que os aspectos da
produção sejam discutidos, desde a concepção do projeto, juntamente com outros
projetos, possibilitando maior integração e busca de melhores soluções para a obra
ou parte dela.
Um projeto tem que expressar, de forma clara, as necessidades a serem
atendidas, em uma perfeita definição. Segundo Franco (1996), um aspecto
fundamental no desenvolvimento dos projetos é que estes tenham coerência com as
reais condições da etapa de execução, principalmente no que diz respeito à
facilidade de execução, assimilação e aprendizagem das técnicas propostas no
projeto em relação aos grupos que executarão os serviços.

4.5.1 Sistemas de planejamento e controle de produção
Planejar é formular e revisar metas e objetivos; é delinear os planos a serem
usados; identificar as atividades e estimar tempos e recursos necessários; identificar
relações de dependências e limitações de programação; e preparar a programação
(ver Figura 6). Para se planejar o fornecimento de produtos e serviços, é necessário
conhecer os recursos de produção, segundo Slack et al. (1999).
Segundo Slack et al. (1999), compete à função de planejamento e controle, a
conciliar o fornecimento dos produtos e serviços de uma operação com sua
demanda.

78

Segundo Slack et al. (1999), o projeto da operação produtiva estabelece a
forma física e a estrutura da produção, em operação contínua, e o gerenciamento
necessário para satisfazer a demanda dos consumidores.

Planejamento e
Controle
Fornecimento de
Produto e Serviços
Recursos de Produção
Atividades que
conciliam
Fornecimento e
Demanda

Demanda de Produtos
e Serviços
Consumidores da
Operação Produtiva

Figura 6: Função planejamento e controle.
Fonte: (SLACK et al., 1999, p.229).

O desenvolvimento de competências é necessário para as inovações
gerenciais, bem como para questionar a consistência do novo conjunto de idéias, de
modo que estas influenciem positivamente a gestão da produção na construção. A
disseminação de novos conceitos possibilitará sistematizações na forma de
princípios voltados para a prática de uma produção com menos desperdício.
O planejamento deve resultar em um produto imediato, na forma de um plano,
que se constitui no evento intermediário entre o processo de planejamento e o
processo de implementação do planejamento. Todos os planos têm um propósito
comum: prever, programar e coordenar uma seqüência lógica de eventos, os quais,
se aplicados com sucesso, conduzirão ao alcance dos objetivos perseguidos. O
plano descreve um curso de ações para alcançar um objetivo e gerar resposta às
questões.
O planejamento é composto de: (i) programas ou diretrizes de ação, que
permeiam a estrutura organizacional no sentido descendente; (ii) controles,
representados pelas ações de cotejar o programado e o realizado, ativando
imediatamente medidas corretivas em casos de desvios de rumo (reprogramação).
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O controle permeia a estrutura organizacional no sentido ascendente, afirma Slack et
al. (1999,). Um sistema de programação sem sistema de controle, simplesmente,
não existiria, pois ao primeiro desvio, a programação seria descartada, daí a
importância e a confiabilidade da informação levantada pelo controle.
Portanto, conclui-se que o planejamento existe em cada nível hierárquico e se
fundamenta em dois princípios importantes: coerência com as diretrizes emanadas
do nível decisão imediatamente superior e o maior detalhamento, na medida em que
desce na estrutura organizacional.
Para Slack et al.(1999), todas as situações de planejamento de controle
acontecem sob limitações de recursos (custos, capacidade, tempo e qualidade). E
apesar de planejamento e controle serem teoricamente separáveis, eles são
usualmente abordados conjuntamente. Planejamento é o ato de estabelecer as
expectativas do que deveria acontecer; controle é o processo de lidar com
mudanças quando elas ocorrem ou são necessárias.
4.5.2 Geração de valor dentro dos fluxos de produção
Segundo Formoso (2002), valor é um conceito vinculado à satisfação do
cliente, um processo só gera valor quando as atividades de processamento
transformam as matérias-primas ou componentes nos produtos requeridos pelos
clientes, sejam eles internos ou externos.
Talvez a coisa mais evidente a respeito dos projetos de serviços seja sua
diversidade, daí não ser fácil sua classificação. Têm-se os fluxos de montagem,
materiais, informações e o fluxo de trabalho, que se refere ao conjunto de operações
realizadas pelas equipes ou máquinas no canteiro de obras. A Figura 7 ilustra a
diferença entre o fluxo de materiais (processo) e o fluxo de pessoas (operações) ou
um sistema de produção. Salienta-se que algumas operações podem estar fora do
fluxo de materiais, como a manutenção de equipamentos, limpeza etc. Por outro
lado, algumas atividades do processo não envolvem operações, como é o caso de
espera (estocagem) de materiais.
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Figura 7: A produção como rede de processos.
Fonte: (FORMOSO, 2002, p.5)

A eficiência do processo pode ser melhorada e as suas perdas reduzidas,
pela melhoria da eficiência das atividades de conversão, melhoria do fluxo e,
também, pela eliminação de algumas atividades. Para Slack et al. (1999), para que o
desempenho de qualquer operação seja melhorado, ele precisa ser medido quanto:
a qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Contudo, para certificarse um desempenho, necessita-se de um conjunto de medidas de desempenho,
estabelecidas em relação a um padrão adequado, que pode ser histórico
(desempenhos

anteriores),

algum

padrão

negociado,

comparação

com

o

desempenho de concorrente ou teórico. As melhorias podem ser decididas a partir
da consideração da importância relativa de cada fator competitivo, segundo o
entendimento do consumidor. Há muitas técnicas que podem ser usadas para o
processo de melhoria.
A construção civil deve considerar as partes de uma obra e seu conjunto de
fornecedores, cada qual visto como uma unidade de negócio na corporação, tendo
que estabelecer sua missão, objetivos e elaborar suas próprias estratégias. Para
tanto, têm-se duas abordagens:
a) uma abordagem interna, visando entender o que a organização e seus
empregados são capazes de alcançar, ou seja, a capacidade de produção
e serviços presente e futuro da empresa. Pode ser que haja necessidade
de um grande empenho para aumento de capacidade produtiva, ou
mesmo de melhor aproveitamento desta capacidade;
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b) outra abordagem é a externa, para compreender o ambiente e o seu papel
naquele ambiente, a capacidade de produção e serviços dos concorrentes,
os déficits, entre outras possibilidades.
As partes interessadas devem participar de sua elaboração, por intermédio de
suas lideranças ou gestores de níveis médios, uma vez que o interesse é que a
hierarquia estratégica corporativa do negócio seja funcional. Ou seja, todos os
setores - produção, finanças, comercial e outros - precisarão traduzir os objetivos do
negócio em termos que faça sentido para eles, de modo a se obter a melhor forma
de organizar seus recursos em apoio às estratégias corporativas.
As estratégias de operação, por sua vez, são globais. Decisões e ações são
uma necessidade funcional para a definição dos vários papéis, de forma que
sustentem as iniciativas previstas no planejamento estratégico. Um conselho de
orientação ou administração, composto por especialista em seu negocio, é
fundamental para as definições das políticas internas e meios de financiamento,
entre outros.
Souza e Sabbatini (2004) aponta, como muito limitadas, as referências de
trabalhos com análise dos processos de tomada de decisões nas empresas que
atuam na construção de edifícios e que, perguntas importantes necessitam de
respostas, tais como a de quando surge a necessidade de mudança tecnológica, ou
de como os gerentes selecionam e justificam as novas tecnologias e se a inovação é
induzida pelas metas da empresa, necessidade interna, ou agentes externos, ou
ocorre apenas quando condições organizacionais ou do ambiente permitem.
São características do setor de construção no Brasil, a falta de tradição na
pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, poucas empresas estão convencidas da
necessidade de investimento no aperfeiçoamento sistemático pelas novas
tecnologias, de onde se intui o caráter empírico do processo de introdução de
inovações tecnológicas no setor, onde, em grande parte, faz-se adoções sem que
haja critérios objetivos para a seleção. Souza e Sabbatini (2004) consideram que as
empresas construtoras até efetuam análise prévia, mas que o problema que se
infere é que, não se trata de uma análise com avaliação sistêmica, que leve em
consideração as reais necessidades e objetivos da adoção da inovação, com
estabelecimento de critérios de seleção, busca e/ou desenvolvimento de alternativas
e consideração dos riscos.

82

Segundo Souza (2004), não basta utilizar a avaliação do desempenho das
inovações tecnológicas como ferramenta de decisão, o problema é muito mais
complexo, com alterações significativas do processo. Assim, é necessário adotá-las,
não se deixando levar com base em conhecimento técnico por pressões
momentâneas de mercado.
Há escassez de indicadores em todos os seguimentos da construção civil,
principalmente, no canteiro de obras. É necessário desenvolver indicadores
estratégicos que estabeleçam um caminho de duas vias, possibilitando o
abastecimento de dados-chave e constituindo-se em uma ferramenta que permita
harmonizar as ações de controle do gerente de produção e os demais envolvidos.
À semelhança de um painel de bordo de um carro (indicadores de
combustível, velocidade, temperatura etc.), o indicador de bordo da construção civil
deve sinalizar as dificuldades, o nível de aprendizado e os melhoramentos
necessários, a partir das indicações momentâneas de desempenho que expressam.
Supondo-se que os elementos que compõem os indicadores estratégicos estão
disseminados pela empresa (gestão corporativa), estes devem constar de uma
matriz de comunicação interna, onde todos os setores abastecem e se servem de
dados. O painel de bordo deve seguir rota, do geral para o especifico (o unitário), por
meio de controles e resultados operacionais, projeção de programação e indicações
de correções de rota.
Os redirecionamentos devem ser orientados por várias ferramentas, tais como
a análise de ciclo de vida e auditorias externas, entre outras, as quais servem para
uma revisão estruturada dos processos de administração e planejamento, a partir da
identificação dos sucessos e falhas.
4.5.2.1 Conceitos fundamentais: produção e perda
A produção deixa de ser entendida como uma transformação de fatores de
produção em um produto e passa a ser concebida como uma rede denominada de
Mecanismo da Função Produção, definido como processo, ou seja, estágios pelos
quais a matéria-prima passa até se transformar em um produto (WOMACK; JONES,
2004). O processo é um fluxo constituído por quatro elementos:
a) processamento ou transformação: única etapa que pode agregar valor ao
produto, na qual o material sofre alterações de forma ou composição;
b) inspeção: comparação do produto com um padrão;
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c) transporte: caracterizado pela movimentação de materiais ou produtos;
d) espera: período de tempo durante o qual não há processamento, inspeção
ou transporte.
O segundo conceito fundamental é o de perda, cujo significado está
relacionado à incorporação do cliente no conceito da produção. Para melhor
compreensão deste conceito, Womack e Jones (2004) propõe a classificação do
trabalho em três categorias:
a) trabalho efetivo: no qual as atividades desenvolvidas geram custos e
modificam o material, ou serviço e agregam valor ao produto (por exemplo,
colocação de portas ou levantamento de alvenaria);
b) trabalho adicional: são atividades que geram custos, não agregam valor ao
produto, mas são necessárias ao trabalho efetivo (por exemplo, transporte
vertical de materiais, em obras de edificações);
c) perda:

definida

como

toda

atividade

de

retrabalho,

transporte

desnecessário de materiais ou não-atividades (como espera e ociosidade)
que geram custo e não agregam valor ao produto.

4.5.2.2 Formação de gerentes para a construção
Segundo Araújo et al. (2003), a figura do engenheiro percorrendo a obra e
apagando focos de incêndio e a incerteza é típica do cenário de obras de construção
civil. Pois não bastam cronogramas de barras convencionais e verificação de redes
de precedência que separa o planejamento da produção da execução dos serviços;
é preciso atentar para a importância do planejamento detalhado dos serviços, já que
o macro-planejamento enfoca aspectos da construção por meio de uma ótica
macroscópica, não considerando particularidades concernentes a cada um dos
processos construtivos, tal como os riscos inerentes à execução de um determinado
serviço, em virtude de incertezas com relação aos insumos e recursos envolvidos,
ao longo de todo o empreendimento. Embora de suma importância para a obra,
foram concebidos para suprirem os gestores da obra de informações quanto ao
planejamento detalhado dos serviços.
Assim, mediante uma atuação proativa com microplanejamento, pode-se
incorporar aspectos multidimensionais quanto à possibilidade de ocorrência de
falhas, com antecipação dos eventos que possam ocasionar incertezas nos diversos
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processos durante a programação, conseqüentemente, gerando aumento da
confiabilidade e diminuição do número de reprogramações, situações que não são
detalhadas ao longo do macro planejamento, enfatiza Araújo et al. (2003).
Segundo Hirota (2001), o perfil dos gerentes da construção caracteriza-se
pela predominância da orientação para tarefas, busca de soluções de curto prazo e
concentração de esforços na tentativa de fazer as coisas acontecerem. Desta forma,
os gerentes, em geral, não dispõem do tempo necessário para pensar sobre os
problemas de uma forma mais abrangente e aprofundada e, como conseqüência, as
soluções encontradas são aquelas possíveis para o momento e não as mais
adequadas ou eficazes. Tal postura resulta em um posicionamento relativamente
conservador diante de mudanças gerenciais, com falta de visão sistêmica,
estratégica e de longo prazo.
Hirota (2001) argumenta que a compreensão dos conceitos e princípios da
Produção Enxuta para a construção é complexa, portanto, sendo importante
analisar, em detalhes, os processos cognitivos utilizados, uma vez que estes
processos podem, tanto criar barreiras à aprendizagem, como se beneficiar dos
conceitos e facilitar o processo de transferência. Tendo em conta seu papel-chave,
considera-se importante, portanto, analisar o papel e o perfil do gerente, enquanto
agente indutor de mudanças na organização e nos processos.
Russel e McCullouch (1990) e Hirota (2001) questionam a existência de um
método de ensino que possa ser considerado o mais eficaz, mas defendem a
adoção de estudos de caso nos cursos de Engenharia Civil, para que os alunos
desenvolvam a capacidade de lidar com questões multidisciplinares e de buscar
soluções a partir dos conhecimentos teóricos adquiridos, o que envolve criatividade,
autoconfiança, raciocínio lógico e sistêmico.
Segundo Betts e Liow (1993) e Womack e Jones (2004), há necessidade de
avaliar algumas estratégias de ensino na área de edificações, na perspectiva dos
professores e dos alunos, partindo da definição de um perfil profissional a ser
alcançado e considerando a coerência entre os objetivos de ensino e os métodos
adotados. Os métodos que conduzem aos melhores resultados de aprendizado são
os que promovem o contato do aluno com os problemas reais da atividade
profissional e o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Os autores concluem que,
as aulas expositivas apresentam deficiências com relação ao alcance dos objetivos
de ensino, mas reconhecem que as técnicas de ensino, que exigem a atuação
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efetiva do aluno em seu aprendizado, encontram dificuldades decorrentes da cultura
conservadora predominante nas escolas, da falta de preparo dos professores e da
falta de articulação das escolas com o setor produtivo para o desenvolvimento dos
trabalhos.
A introdução de mudanças em uma organização exige mudanças de
comportamento das pessoas envolvidas, que por sua vez resultam da atuação
dessas pessoas em novos contextos, assumindo novos papéis, responsabilidades e
relacionamentos.
“O enfoque da mudança deve ser o trabalho em si, na medida em
que conhecimento, atitudes, posturas e crenças são moldados pelos
padrões recorrentes de interações comportamentais, e não pela
introdução de conceitos abstratos como participação, cultura e
missão” (HIROTA, 2001, p.15).

O pressuposto é de que o perfil dos profissionais de engenharia civil, que
atuam no gerenciamento de empresas e empreendimentos da construção, constitui
uma das maiores dificuldades para a disseminação e implementação dos conceitos
da Produção Enxuta na Construção Hirota (2001). Daí a necessidade de mudança
de paradigma.
4.5.3 O Relatório de Inconsistência
O conceito de construtibilidade, segundo Oconnor e Tucker (1986), é
entendido como a habilidade das condições de projeto permitir a ótima utilização dos
recursos da construção, com a aplicação de ações, na fase de projeto, com o
objetivo da racionalização da construção. A racionalização permite a evolução
contínua dos processos construtivos, com implemento de inovações tecnológicas,
baseada em análises, amparada em critérios, como o da construtibilidade e
desempenho, para que, de um lado, seja possível transpor barreiras de
produtividade e custo, e, por outro, haja garantia de funcionamento adequado e de
atendimento das expectativas dos clientes.
Segundo Franco (1996), a utilização de princípios de racionalização
construtiva, em processos e métodos tradicionais, permite evolução do nível
organizacional, quando eficientemente aplicados na solução dos problemas, sendo
uma alternativa de mudança gradual dos processos construtivos tradicionais,
introduzindo-se melhorias sem alterações radicais nos processos destes sistemas de
produção. O conceito de racionalização construtiva é mais abrangente do que a
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otimização, baseia-se na aplicação de princípios que visam o aumento do nível
organizacional dos empreendimentos. Ela pressupõe organização, planificação,
verificação e técnicas adequadas à melhoria da qualidade e ao acréscimo de
produtividade. As ações ligadas à racionalização construtiva são baseadas no
esforço para aumento do desempenho e produtividade, pela aplicação de todas as
possíveis medidas para incrementar a produção, para garantir a melhor utilização
dos materiais, equipamentos e mão-de-obra, no canteiro de obras e no processo de
produção. Portanto, deve ser vista como o conjunto de ações condicionadoras do
aumento de rendimento no setor, tanto em conjunto, como em cada uma das tarefas
individualmente, com destaque para os princípios de desempenho, construtibilidade,
autoconstrutibilidade, e garantia da qualidade.
Segundo Formoso (2002), as incompatibilidades podem ser encaradas como
a conversão ineficiente de informação, nas diversas etapas de desenvolvimento do
projeto. Sendo o projeto um processo caracterizado pela transformação da
informação, o que ocorre, usualmente, é que as necessidades dos clientes não são
explicitadas de forma clara, no início do processo e ao longo do desenvolvimento do
projeto, de modo que estes requisitos são considerados de forma inadequada. Daí
decorre dois tipos de retrabalho: (i) o inerente à compreensão do problema e (ii) à
definição da solução de projeto. Ambos são considerados parte da natureza do
processo, sendo as perdas decorrentes da falta de informações, mudanças de
escopo, erros etc.
O Instituto da Indústria da Construção Civil, ou Construction Industry Institute
(CII), entidade norte americana que congrega diversas empresas do setor de
construção, define construtibilidade (constructability) como "o uso otimizado do
conhecimento das

técnicas

construtivas

e da experiência nas áreas de

planejamento, projeto, contratação e da operação em campo para se atingir os
objetivos globais do empreendimento" (BELL e STUKHART, 1986, p.11).
O conceito de construtibilidade em edificações nos Estados Unidos e Reino
Unido surgiram no fim dos anos 1970. Segundo Trigunarsyah (2005), ele evoluiu a
partir de estudos sobre como a melhoria pode ser alcançada para aumentar a
rentabilidade e a qualidade da indústria da construção. É uma abordagem que liga
os processos de concepção com os de construção. Neste documento, a
construtibilidade é definida como a melhor utilização possível de conhecimento e
experiência em planejamento, desenho, aquisição e campo de operações para
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atingir os objetivos do projeto global de construção. Ela enfatiza a capacidade de
construir e a importância de considerar todas as fases do projeto. O Instituto da
Indústria da Construção Civil desenvolveu conceitos de construtibilidade para
estimular a reflexão sobre como fazê-la funcionar.
Ao lado da construtibilidade, a aplicação do conceito de desempenho vem
auxiliando na seleção, tanto de detalhes e técnicas construtivas mais eficientes e
adequadas à produção da construção, como garantindo a adequação das
habitações produzidas às necessidades dos usuários. Para Franco (1996), o
conceito de desempenho é definido como o comportamento de um produto sob dada
utilização. Esta conceituação é aceita pelo meio técnico em todo o mundo. Dentre os
possíveis campos de atuação deste conceito, Sabbatini (1998) cita a elaboração de
projetos, pois, pelo estabelecimento de especificações mais precisas pode-se obter
um produto que melhor atenda às expectativas do usuário.
Um melhor entendimento do conceito de construtibilidade proposto pelo
Instituto da Indústria da Construção Civil pode ser obtido a partir da análise da
classificação das ações para implementação da construtibilidade, proposto por
Oconnor e Tucker (1986). Nesta classificação, distinguem-se:
a) orientação do projeto à execução;
b) comunicação efetiva das informações técnicas;
c) otimização da construção, com o desenvolvimento/aperfeiçoamento de
técnicas construtivas;
d) utilização de recursos efetivos de gerenciamento e normalização;
e) melhoria dos serviços dos subempreiteiros.
Dada a complexidade do grande número de variáveis e dados no conjunto de
um projeto, muitas vezes, fica difícil determinar-se um caminho para esta otimização,
sendo necessário um vetor de prioridades de função, daí ser necessária uma técnica
de avaliação numérica, relacionando funções básicas e secundárias, propõe
Kuishreatha e Deshpande (1996), de modo que se possa determinar o interrelacionamento e as dependências de natureza multifuncional dos vários elementos
componentes de um projeto de construção. Tais funções são então, processadas e
comparadas, para as diversas situações e variáveis, focando a necessidade de um
vetor de prioridades, obtendo-se a correta compreensão funcional dos problemas e
eleger as melhores alternativas para otimização de qualquer produto, sistema ou
processo. O resultado é uma matriz de decisão que hierarquiza analiticamente o
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processo funcional das ótimas abordagens, para cada etapa construtiva. Tal
definição ressalta a importância da participação integrada de todos os profissionais
envolvidos e, em particular, tanto aqueles envolvidos com a elaboração, como os
responsáveis pela execução dos projetos.
Uma das funções citadas pelos autores é de que esta análise permite a
constatação da interdependência entre as funções, identificando a relevância e
contribuição com relação às demais e, com isso, descobrindo as inconsistências e
dificuldades de construtibilidade.
Muitos autores apontam a fase de projeto como a mais propícia para
introdução da maioria das medidas que visam à racionalização, em particular,
daquelas que a procuram pelo incremento da construtibilidade. Oconnor e Tucker
(1986) relacionam 335 idéias para o incremento da construtibilidade, obtidas em
pesquisa de campo, e mostram que mais da metade das idéias (51,9%) são relativas
ao projeto ou à comunicação com o projeto.
Os projetos podem ser caracterizados em duas dimensões: complexidades
(particularmente difíceis de controlar) e incertezas (difíceis de planejar). Para Aquino
e Melhado (2005), a solução de integralização do projeto à obra, na melhoria
contínua

do

processo

de

produção,

permitiu

uma

melhor

tradução

das

características e especificações do produto em procedimentos e seqüências de
produção, minimizando a possibilidade de execução inadequada ou incompleta
destes. Isto caracteriza a gestão do projeto e a necessidade de integrar os seus
agentes, de modo que se obtenham soluções adequadas para melhorar o processo
de execução de um determinado subsistema, na busca de redução sistemática de
problemas.
Segundo Aquino e Melhado (2005), o enfoque no projeto simultâneo propicia
que os engenheiros de produção possam trabalhar conjuntamente com os
engenheiros de projeto, permitindo integrar o desenvolvimento do produto (que tem
ênfase nas necessidades e expectativas dos clientes). Esta possibilidade é cada vez
mais importante para a definição das características do produto e para o
desenvolvimento dos demais processos envolvidos, devido à cooperação entre os
diversos agentes. O projeto simultâneo pressupõe que haja trabalho em equipe,
comunicação sistemática, treinamento de recursos humanos e parcerias. Assim,
representantes de todos os principais agentes do processo devem participar dessas
equipes de projeto com o objetivo de levar as suas necessidades e expectativas a
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todo o processo, em equipes multidisciplinares, propiciando melhor desempenho e
menores prazos na elaboração do projeto.
De acordo com Souza e Sabbatini (2004), a todo o momento, decisões são
tomadas, sejam pessoais ou complexas, a preocupação é como lidar com o
problema da decisão. Existem decisões rotineiras, que possuem rotina de resolução
conhecida. Mas são as decisões em situações novas, nas quais não existe um
método de resolução predefinido, as que mais assustam. Na verdade, a maioria das
decisões são não programadas, pois existem muitas soluções, todas envolvendo
ganhos e perdas. Podem-se classificar as decisões em: (i) satisfatórias: as
minimamente aceitáveis ou adequadas; (ii) maximizadas: quando se toma a melhor
decisão possível; otimizadas; são as decisões tomadas buscando-se o melhor
equilíbrio possível entre as metas.
Para se obter uma boa parametrização, deve-se levantar o maior número
possível de dados e informações sobre as alternativas identificadas, de modo que se
possam analisar comparativamente as alternativas em relação aos critérios de
avaliação. Cada uma das alternativas identificadas possui um conjunto específico de
informações consolidadas, que podem estar relacionadas à atuação e capacidade
de fornecimento de determinadas empresas, sendo obtidas de forma mais
relevantes

e

diretamente

no

mercado

para

informações

mais

técnicas,

especialmente as relacionadas ao tipo de concreto, a integração das soluções de
interface etc., o processo de busca é baseado em constatações, destaca Souza e
Sabbatini (2004). O Quadro 6 esquematiza esta interatividade na obtenção de dados
e informações.

Para a seleção dos critérios de avaliação, é necessário considerar o nível de
complexidade das alternativas. Do sistema construtivo, os critérios selecionados
terão que ser os mais amplos possíveis, em razão da maior influência de aspectos
sistêmicos no processo de implantação. Evidentemente, não se pretende, com os
critérios listados no Quadro 6, esgotar todas as possibilidades. Critérios específicos
podem ser adotados para a análise das alternativas, em função dos objetivos; o que
deve ter prioridade durante a seleção são os critérios que evidenciam as diferenças
entre as alternativas, destaca Santos (2004).
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Do sistema de
produto
De desempenho
De execução

Da integração
sistêmica

De
produtividade
De custos

INFORMAÇÕES DE MERCADO

De fornecimento

De pósocupação

Da cadeia
produtiva
De
financiamento
De políticas
setoriais e
governamentais

Características técnicas dos materiais, componentes e elementos
Soluções de integração entre os materiais, componentes e elementos
Requisitos e critérios de desempenho aplicáveis
Dados de desempenho em laboratório e em campo
Fatores que interferem no desempenho
Eventuais dificuldades e problemas de execução
Soluções de integração sistêmica entre os materiais, componentes e
elementos da alternativa e os materiais, componentes e elementos dos
demais subsistemas do edifício
Soluções de integração sistêmica entre os materiais, componentes e
elementos da alternativa e equipamentos industriais
Nível de flexibilidade para se adaptar a diversas situações
Dados de produtividade
Fatores que interferem na produtividade
Dados de custo
Variação dos custos ao longo do tempo
Número de fornecedores no mercado
Disponibilidade de insumos
Problemas de fornecimento de insumos
Capacidade de produção dos fornecedores
Disponibilidade de sistemas complementares adequados
Garantias oferecidas pelos fornecedores
Quantidade de edifícios já entregues
Problemas nos edifícios já entregues
Satisfação dos usuários
Aceitação do produto pelos usuários
De imagem do sistema no mercado
Existência de projetistas
Disponibilidade de mão-de-obra
Disponibilidade de subempreiteiros
Ações de treinamento da mão-de-obra
Possibilidade e restrições de financiamento
Existência de políticas governamentais de incentivo
Existência de políticas setoriais de incentivo
Existência de ações setoriais de desenvolvimento tecnológico

Quadro 6: Informações técnicas e de mercado.
Fonte: Souza e Sabbatini (2004, p.19).
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Segundo Souza e Sabbatini (2004), o processo de análise de restrições
possibilita o aumento da continuidade das operações no canteiro e a conseqüente
melhoria de eficácia do planejamento, mas os responsáveis pelo processo devem
conhecer o desempenho real do sistema e identificar as causas dos principais
problemas da obra. Segundo Santos (2004), além de observar o que não é para ser
executado, possibilita a junção de novas atividades nos processos de produção.
Muitas vezes, as atividades facilitadoras da construção são situações corriqueiras,
como locais de trabalho limpo, sinalização, respeito à seqüência de produção,
projetos bem definidos, fluxo contínuo e inspeção. Desta forma, a antecipação é
uma forma de corrigir esses desvios (ou negligências) durante a execução. Antecipar
os fatores que envolvem o processo e não o processo em si (função desempenhada
pelo operário).
O objetivo da lista de verificação é fazer um contato inicial com o
empreendimento e identificar as causas dos problemas relacionados às incertezas,
representar o processo em detalhes, para que as falhas possam ser identificadas.
Esta ferramenta permite o mapeamento dos processos de produção, identificando
atividades para o conhecimento do processo, e com isso a reduzir ou eliminar as
atividades que não agregam valor ao produto.
A planilha apresentada por Santos (2004), apresentada no Quadro 7,
relaciona frases-chave para diversas situações de interrupções dos processos
produtivos, para áreas de conhecimento de produção enxuta, gerenciamento da
construção e construtibilidade. Assim, o Quadro 7 mostra os itens que levam a
atividades facilitadoras e permite um roteiro de observação, possibilitando
questionamentos a respeito da construtibilidade.
Segundo Wong et al. (2007), uma intervenção adequada no sistema de
construção é obtida com profissionais experientes, administração integrada,
ampliação

da

construtibilidade,

capacidade

de

abordagem

e

associação,

envolvimento de stakeholders e tudo que cerca uma construção. Para alcançar
esses objetivos, é fundamental que a integração projetista/executor faça parte da
cultura da empresa, de modo a incrementar a compreensão do projeto.
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Construção Enxuta

Levantamento
das
necessidades

Condições de
trabalho

Condições
Climáticas

Projeto

Controláveis

Analise de Restrições

Incontroláveis

Fluxos Físicos

Retrabalhos
Alocação de
recursos
Inversão de
prioridades
Falta de recursos
Projeto
Simplificação

Construtibilidade

Acessibilidade
Compatibilização
Seqüenciamento

Pavimentar os caminhos de transporte de materiais e
movimentação de mão-de-obra
Organiza o canteiro
Certifica-se da distribuição de materiais
Respeita as condições climáticas (restrições naturais,
necessidades sistemas de drenagem)
Identifica gargalos que podem ser materiais, processos,
equipamentos ou mão-de-obra
Aplica o programa 5S
Permite a continuidade da rede de suprimentos
Prepara o local de trabalho com antecedência
Sinaliza os locais de apoio à mão-de-obra
Promove a troca de informação entre os membros da equipe
técnica, quando da intercessão de suas atividades com
outros
Observa o fluxo de materiais
Observa o fluxo de informações
Restrições naturais, sistemas de drenagem, chuva, atrasos
devido ao tempo e condições de solo
Originados de projeto inacabado ou não disponível em
canteiro, processo de aprovação e mudança, pré-requisito
do trabalho, início tarde da tarefa
Interrupções provocadas no desenvolvimento dos processos
produtivos, na forma de conflitos espaciais, falhas de
fornecedores e incertezas
Problemas na interface entre elementos construtivos, na
execução de pacotes precedentes, tempo insuficiente e
dificuldade de coordenação
É originada por decisões errôneas ou falta delas no nível
tático, como programação
Impedimento dos processos produtivos, de materiais, mãode-obra, equipamentos e absenteísmo
Considera as restrições na fase de projeto
Compatibiliza os projetos
Considera os requisitos dos clientes
Usa elementos (componentes) pré-fabricados
Cuida de falhas nos projetos
Considera as condições de canteiro (layout)
Torna o projeto acessível
Procura não limitar o espaço, para movimentação de
equipamento
Procura não limitar o espaço, para execução do processo
Aprende com soluções aplicadas na empresa em outras
obras

(Continua)
Quadro 7: Atividades que causam descontinuidades no fluxo do trabalho, por área de
conhecimento.
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(Conclusão)
Plano de
produção
Técnica
construtiva
Gerenciamento
da Construção

Qualidade do
trabalho
Acabamento do
processo
Estoque no
pavimento e no
canteiro
Layout de
canteiro
Ergonomia

Evita a interdependência entre processos
Minimiza o deslocamento da mão-de-obra para conclusão
de processos
Considera local de trabalho, layout e interferência com
outros processos
Observa a conclusão da tarefa precedente
Verifica o nivelamento geométrico entre processos
Protege o local de trabalho (guarda-corpos e bandejas)
Protege o processo de outros
Identifica as falhas no processo
Programa o uso dos transportes verticais e horizontais, para
abastecimento dos vários postos de trabalho
Cuida da seqüencia de produção
Dispor equipamentos adequados à continuidade do trabalho

Quadro 7 - Atividades que causam descontinuidades no fluxo do trabalho, por área de
conhecimento.
Fonte: Santos (2004).

Na descrição da construção da nova estação de metrô Hom, de Hong Kong,
Wong et al. (2007) descrevem como se obter uma proposta mais próxima de um
preço correto, com melhoria da construtibilidade e eliminação de inconsistências.
Nesse exemplo, cobrindo todos os tipos de atividades, o enfoque foi minimizar
obstáculos e não interferir na operação do sistema preexistente (estação Tsim Sha
Tsui), garantindo-se o controle, segurança e manutenção do tráfego, controle de
ruídos e vibrações. Para isso, dois respeitáveis e experientes contratantes foram
convidados a dar aconselhamentos antes da execução e a apontar tendências que
possibilitasse um exercício de consistência e construtibilidade. Este tipo de préconsulta, quando introduzido de forma apropriada, pode aliviar preocupações dos
clientes, inclusive, quanto a riscos de adicionais financeiros, destacam os autores.
Zavadskas et al. (2000) descreve sistemas de apoio à decisão de engenharia
civil (construção, ciclo de vida, renovação, gestão da qualidade total, inovação etc.),
implementados na Lituânia, composto de banco de dados, modelo de gestão e
interface de utilização. Isto contribui e simplifica o processo de compra para os
compradores e fornecedores, em todo o setor da construção. O autor destaca que,
em média, cerca de 40 por cento dos gastos, em construção e manutenção,
relacionam-se à aquisição de bens e materiais, sobretudo materiais e equipamentos.
A aplicação do sistema citado contribuiu para reduzir o custo de equipamento e
materiais em até 20 por cento, em média. Sobre o nível organizacional, tecnologia
de informação - TI (vídeo texto) é usada para receber e processar dados sobre
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possibilidades de investimento/financiamento, bem como sobre a propriedade
imobiliária (GIS - Geographic Information System), governança dos serviços
prestados (sistema especialista), fornecedores e produtos (catálogos eletrônicos)
etc. Usuários de TI têm a possibilidade de pesquisar os fornecedores mais
adequados, tirando melhor proveito do mercado, bem como têm acesso a
oportunidades de aprendizagem e melhoria da qualificação (ensino à distância,
acesso a bibliotecas eletrônicas).
O nível dos projetos, com a utilização de sistemas de informação e
inteligência artificial (isto é, sistemas especialistas de apoio à decisão etc.), permite
que todas as partes interessadas (ou seja, desenhistas, economistas, arquitetos,
construtores, gestores de pessoal) se integrem para resolver os problemas relativos
à vida útil de um edifício (incluindo concepção, construção, manutenção e gestão
das instalações). Para tanto, deve-se criar bases de dados que abranjam os dados e
conhecimentos obtidos em projetos similares, bem como a experiência dos peritos e
dos dados contidos de diferentes normas e fontes de informação, descreve
Zavadskas et al. (2000)
Cheung et al. (2004) descreve o desenvolvimento de um aplicativo baseado
em web, denominado Sistema de Monitoramento de Desempenho de Projeto
(PPMS), que visa auxiliar diretores de projetos de construção no acompanhamento
de seus respectivos projetos. Com o auxílio de especialistas, organizados em um
painel de gestão de projetos, as seguintes categorias de indicadores de
desempenho de projeto são incluídas no PPMS: pessoal, custo, tempo, qualidade,
segurança e saúde, meio ambiente, satisfação do cliente e comunicação.
No campo das atividades relacionadas à saúde, podem-se encontrar muitos
exemplos de como se lidar com dados e variáveis complexas. A identificação de
inconsistências neste setor tem que ser muito bem estudada, segundo Pechansky et
al. (2000), sendo a prática comum nos projetos de pesquisas médicas, com modelos
teóricos e utilização de cenários e simulações, como as investigações estão
vinculadas a uma racionalidade atrelada a costumes e tendências. Todas as linhas
de ação preventiva terminam no indivíduo e nas eventuais barreiras para modificar
seus comportamentos em favor de sua saúde individual e de sua comunidade, por
meio de processos sociais adequadamente dirigidos. A forma de agir parte sempre
de um modelo exaustivamente testado e comprovado na prática, na qual a presença
de inconsistências chega a ser mínima. Existem inúmeros modelos teóricos para
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explicar as bases etiológicas do uso de substâncias e a exposição a risco, sejam
eles biológicos, comportamentais, sociais ou psicológicos. O processo de
aprendizado ocorre de forma indireta, pela observação do comportamento de outro
indivíduo e suas conseqüências. O autor salienta que a possibilidade de observar o
comportamento de terceiros e de seu impacto abrevia os processos de aquisição do
aprendizado, sendo fundamental para o desenvolvimento e a sobrevivência. É por
isso que é possível aprender sobre normas de segurança no tráfego sem ter de se
submeter a um acidente de carro, ou pode-se perceber que pular de uma ponte traz
riscos para a vida, sem ter que efetivamente realizar o ato em si. O autor ilustra
alguns modelos teóricos relativos ao uso e abuso de substâncias e à exposição ao
HIV

-

Human

Immunodeficiency

Virus,

comportamentos

relacionados

à

experimentação e ao uso de uma substância psicoativa.
Os requisitos que levam à construtibilidade podem ser exemplificados,
conforme Oconnor (1986), como:
-

simplificação de projetos: em termos de componentes, uso de materiais
prontos e possibilidade de execução de mais de um processo em um
mesmo ambiente;

-

padronização de projetos e de suas partes, bem como de detalhes
executivos, para que a repetição dos elementos seja vantajosa.
Compreende a coordenação modular pela pré-montagem de elementos,
ainda na fase de concepção do produto, para facilitar sua fabricação,
transporte e instalação;

-

seqüência executiva e interdependência entre atividades: eliminação de
atividades desnecessárias, combinação de operações ou elementos,
mudança na seqüência e simplificação nos trabalhos necessários, redução
de precedências, possibilidade de qualquer ordem de execução,
seqüências que minimizem congestionamentos nos locais e caminhos de
movimentação em canteiro, segmentação do projeto em pacotes de
trabalho, definição de seqüências que levem em conta os diversos
equipamentos usados na obra e sua utilização nos processos;

-

acessibilidade e espaços adequados para trabalho: verificação antecipada
de congestionamentos devido à seqüência executiva;

-

comunicação projeto/obra: projetos e detalhamentos em locais acessíveis,
revisão detalhada antes do início dos processos, comunicação ao
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projetista de alterações realizadas durante a execução da obra e viceversa.
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5 O USO DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA COMO FERRAMENTA DE
OTIMIZAÇÃO DE PROJETO DE PRODUTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
5.1 A Obra Estudada
O empreendimento estudado é um edifício horizontal composto de vários
blocos de escritórios, totalizando 25.363,87 m² construídos, pertencente a uma
refinaria de petróleo, localizada na região Sudeste do Brasil (ver Figura 8). Além da
construção em si, o serviço ainda inclui terraplenagem, sistema de ar condicionado
central, automação predial, pavimentação externa e paisagismo. Os blocos são
interligados por um passeio com cobertura metálica constituindo um bulevar.
Trata-se de uma obra complexa, envolvendo várias disciplinas e um grande
número de empresas projetistas e de consultoria. Os projetos apresentavam um
elevado número de revisões que ocorreram em cerca de cinco anos.
5.2 O Relatório de Inconsistências Produzido
Antes da execução da obra, foi vital compatibilizar os projetos, investigandose possíveis inconsistências, procurando resgatar as principais premissas e atender
as necessidades do cliente. Este trabalho foi denominado de Relatório de
Inconsistências, constituindo-se em uma ferramenta de análise crítica dos projetos e
processos construtivos, com o objetivo de atualizá-los e possibilitar a execução com
o mínimo de paralisação. Trata-se de um método consagrado em outros setores
industriais que priorizam intervenções nos momentos iniciais do processo de projeto.
O estudo apresentado viabilizou ações e procedimentos no sentido de
melhorar as condições de construtibilidade. Segundo Rezende e Andery (2007),
algumas ações complementares dependem de pelo menos duas funções essenciais:
(i)

função

técnica,

abarcando

os

parâmetros

de

projeto

em

direção

a

compatibilização com o sistema construtivo; (ii) funções gerenciais, responsáveis por
romper com paradigmas e resistências, tanto no subsetor de projetos ,como no de
execução, favorecendo a cultura de melhoria da qualidade.
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Figura 8: Planta geral da obra da refinaria.
Fonte: Carlos Bratke Ateliê de Arquitetura (2005).

Resumidamente, os objetivos específicos considerados na análise efetuada
foram:
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a) antecipação dos problemas e incertezas, para garantir fluxo contínuo dos
serviços;
b) análise do processo de produção, verificando-se os fluxos de valor, de
matérias e de mão-de-obra;
c) reformulação de conceitos do projeto, focando-se situações técnicas que
poderiam ser simplificadas, com ganhos de qualidade e eficiência;
d) industrialização do canteiro de obras, procurando flexibilizar o processo
executivo;
e) alteração de estruturas moldadas in loco para estruturas pré-moldadas
(objetivo inserido após o início dos trabalhos).

Foram utilizados como material de análise todos os projetos e documentos
disponibilizados no edital de concorrência, abrangendo: especificações técnicas;
memorial descritivo; circulares de esclarecimento; folhas de dados; lista de desenhos
nominais e detalhados.
A equipe executora do relatório de inconsistência foi composta por cinco
especialistas seniores, com larga experiência em obras e projetos, sendo
participação deste autor a responsável pela elaboração do relatório, onde foram
verificados, passo a passo, todos os elementos da obra e apontadas às
possibilidades de alteração de execução moldada in loco para pré-moldado, com
diminuição de custo indireto e redução do prazo de execução.
A viabilização da mudança de execução de moldado in loco para pré-moldado
desencadeou diversos estudos para viabilizar esta solução. Mesmo assim, os
objetivos iniciais de investigação das inconsistências de projetos mantiveram seu
curso, resultando em extensa documentação técnica.
O Quadro 8, com o roteiro de etapas para o relatório de inconsistências,
apresenta a maneira que foi empreendida para o rastreamento de todas as possíveis
inconsistências para a construção dos blocos de escritórios. Assim, são compilados
vários objetivos com o intuito de nortear os aspectos de necessidades construtivas
que antecedem uma construção.
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Etapa

Interface
projetoprodução

Objetivos
-

Análise de
Restrições

-

-

Solução dos aspectos técnico-construtivos do projeto;
Normas técnicas aplicáveis segundo as disciplinas de projeto;
Seleção tecnológica dos subsistemas construtivos;
Resolução das interfaces entre subsistemas construtivos, entre as
diversas disciplinas de projeto;
Capacidade produtiva da empresa, considerando o desenvolvimento
dos projetos, tecnologias construtivas dominadas pelo construtor.
Restrição de recursos; na forma de materiais, mão-de-obra e
equipamentos;
Restrições de informação; projeto inacabado ou não disponível,
processo de aprovação e mudança;
Restrição de processo; pré-requisito do trabalho, mudanças de
prioridades, início tarde da tarefa, restrições naturais (sistemas de
drenagem, chuva, atrasos devido ao tempo e condições de solo
inesperadas);
Restrições temporais e espaciais; possibilidades de interrupções face
os processos produtivos, (na forma de conflitos espaciais),
determinação de pontos falhos de fornecedores e incertezas;
Restrição estratégica; relacionar pontos macros de decisões no nível
tático; e impedimentos provocados por cláusulas contratuais;
Restrição de empreendimento; são impedimentos provocados pelo
layout de canteiro, layout do posto de trabalho e acesso à obra.

Relatório de
Inconsistências

-

Lista relacionada a todos os elementos detectados como inconsistentes
para a execução dos serviços.

Competitividade

-

Programar estratégias competitivas.

Quadro 8: Roteiro de etapas para o relatório de inconsistências
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Segundo Santos, D. G. (2004), o processo de análise de restrições visa
permitir a continuidade das operações no canteiro e a conseqüente melhoria de
eficácia do planejamento. Para Formoso (2002), a construtibilidade do projeto
depende da consideração das restrições de recursos e das condições ambientais da
construção. Assim, o conhecimento do projeto e do processo produtivo aponta na
direção de atividades que não devem ser esquecidas no planejamento para o fluxo
contínuo do trabalho.
O Quadro 9 aponta as ferramentas empregadas a fim de trazer, à tona, a
relação de itens rastreados dos projetos para construção dos blocos de escritórios,
que resultou no relatório das inconsistências.
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FERRAMENTAS
Estudo das
documentações
da obra.

OBJETIVOS
-

Análise de
conteúdo

-

Visitas técnicas
Macromapeamento

-

Empresa
estendida

Racionalização

Conceituação de
possibilidades

Construtibilidade

-

Primeira análise de problemas reais;
Conhecer a relação entre atividade do projeto e ter noção do todo;
Verificação e identificação de possíveis barreiras;
Compatibilizar interferências e inconsistências geométricas de projetos,
memórias, especificações etc.
Interpretação dos dados de modo a evidenciar as relações entre o produto
desejado pelo cliente e os fatores descritos em projetos e relatórios
técnicos, legislações e literatura técnica;
Especificação, verificação das omissões, contradições de informações
relacionadas ao produto;
Aplicar conceitos da Produção Enxuta na identificação e análise de
problemas em processos de produção.
Verificar infra-estruturas necessárias; disposição e empregabilidade em
uso por outras empresas;
Conhecer formas de ações para evitar desperdício.
Antecipação das possíveis dificuldades de fornecimento, necessidades de
alterações ou de melhor detalhamento deste produto, entre outros;
Busca de fornecedores especializados em determinados serviços ou
técnicas.
Trata-se de uma forma aberta para que uma ou várias empresas com
relacionamento mais afinado, com histórico de atividades e conhecimento
mútuo, se comprometam para o desenvolvimento do produto, a partir do
desenvolvimento dos projetos do produto.
Definição da execução das tarefas;
Combate à variabilidade;
Esclarecer detalhes;
Checar processos construtivos;
Redução da incerteza;
Diminuição da complexidade;
Eliminar interrupções;
Desenvolvimento de padrões.
Introduzir o conceito de simplificação e variabilidade;
Identificação do conceito do projeto;
Mapeamento do processo;
Abordagem para os detalhes do processo de produção (operação, fluxo,
conversão e tempo de preparação).
Simplificação;
Padronização;
Seqüência executiva e interdependência entre atividades;
Acessibilidade e espaços adequados para trabalho;
Comunicação projeto/obra.

Quadro 9: Ferramentas empregadas nas identificações das inconsistências.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

O Relatório de Inconsistência teve a duração de noventa dias, enumerando
todas as inconsistências focadas por disciplina, conforme descrito na Tabela 2. Na
presente dissertação, por uma questão de foco, serão detalhadas somente as dez
principais situações de inconsistência.
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Tabela 2: Resumo das situações problemáticas apontadas no Relatório de Inconsistência.

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

INCONSISTÊNCIAS

Arquitetura
Estrutura metálica
Instalações hidráulicas
Estrutura de concreto
Terraplenagem
Fundações
Pavimentação
Esquadrias
Impermeabilização e Acústica
Instalações elétricas
Ar condicionado
Cabeamento estruturado

40
15
20
15
16
10
20
20
8
45
15
6
230

Fonte: Construtora Passarelli (2007).

O Apêndice A apresenta uma relação contendo todas as inconsistências do
estudo de caso, as quais são analisadas com o intuito de proporcionar uma
hierarquização de necessidades percebidas. A primeira identificação é quanto à
causa, seguindo uma atribuição de índices para expressar os impactos relacionados
com custo, tempo e desperdício, que são multiplicados entre si gerando um índice
de impacto total.

Classificação das causas:
•

Compatibilização: quando se verificam interferências e inconsistências
geométricas entre projetos do produto;

•

Construtibilidade: identificações relacionadas ao desempenho e à
execução dos sistemas e entre os subsistemas;

•

Especificação: omissões, contradições de informações relacionadas ao
produto;

•

Coordenações: situações relacionadas ao controle de comunicação, do
tempo, do escopo, de custos, riscos e integração.

Índices de Impacto:
•

índices de impacto de custo mencionam uma projeção estimada de
redução de custo para a solução apresentada;
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•

índices de impacto para os resíduos atribuem uma porcentagem
estimada de diminuição de resíduos que aquele item específico tem
com relação ao total do item;

•

índices de impacto de tempo expressam uma projeção de contribuição
para redução do tempo de execução da atividade;

•

índices de impacto total são resultantes da multiplicação entre os
demais índices; expressam um valor de impacto, quanto maior o
número maior é o impacto a ser percebido no escopo geral.

O valor totalizado tanto pode ser de acréscimo, ou de redução de custo, uma
vez que os valores expressam apenas as situações em si, sendo as possibilidades
de desdobramentos apenas passíveis de verificação após a execução dos serviços.
Relacionam-se, abaixo, as dez inconsistências com maior impacto com
relação a reduções de: custo, prazo e desperdício, para isso foram feitas algumas
ponderações

que

permitiram

esta

focalização,

conforme

apresentadas

no

Apêndice A.
5.3 Principais Situações Problemáticas Detectadas
Este item contem a descrição das dez principais deficiências encontradas ao
longo da elaboração do Relatório de Inconsistências, a partir dos critérios descritos
no item 5.
Segundo Oliveira (2001), todas as atividades consomem recursos sendo
preciso saber observar os conceitos de conversões e fluxo, já que somente a
conversão adiciona valor ao material ou parte da informação do que está sendo
transformada em produto, sendo preciso compreender estes conceitos para
proporcionar um aumento na produtividade e qualidade dos processos, já a redução
das atividades de fluxo, pode permitir que as atividades de conversão se tornem
mais eficiente.
As inconsistências relacionadas no relatório são oriundas de observações
como as de conversão e fluxo, focadas nos objetivos específicos, e de um modo
geral elas interferem em pelo menos um dos atributos relacionados com custo, prazo
e desperdício. Para permitir essa relação de dez itens foram feitas algumas
ponderações quanto ao impacto destas inconsistências com relação a reduções de:
custo, prazo e geração de resíduos de construção.
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5.3.1 Locação dos eixos dos edifícios
Os pontos de amarração dos eixos dos edifícios (blocos), citados no projeto
não estavam coincidindo com a posição especificada para as edificações (ver
Figura 9). Desta forma, a locação dos eixos dos blocos ficaria deslocada em relação
à posição indicada pelo cliente.
Em decorrência desta constatação, o projeto foi revisado, com a eliminação
do deslocamento.
Caso o deslocamento não fosse notado, ter-se-ia um volume bem maior de
solo para aterro, já que o erro direcionou para uma região de terreno com cota
inferior ao local correto da obra. Além deste impacto ambiental, as novas saias de
aterro, provavelmente, atingiriam as áreas de proteção da lagoa existente. Isto é
uma falha de projeto onde as perdas são incorporadas na edificação.
Este tipo de verificação alinhada à ação tem a idéia básica de que existem
falhas que só podem ser detectadas quando se tem o alinhamento de mais de um
critério. Neste caso, o mecanismo de análise de projetos foi complementado, em
simultâneo, com observações de elementos existentes no local, o posicionamento do
lago e do canal de drenagem. Em conjunto, estas ações permitiram uma maior
eficiência construtiva e uma contribuição à sustentabilidade, conseguindo impedir
uma execução que acarretaria impacto ambiental e evitar a perda econômica devido
a um provável retrabalho.
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Região com desnível
do terreno superior e a
locação atingindo a
lagoa.

Figura 9: Projeto com os pontos de amarração dos eixos dos edifícios.
Fonte: Agnaldo Bertolo, Urbanismo e Terraplenagem (2006).
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5.3.2 Sistemas de drenagem
Nos desenhos de projeto relativos à drenagem pluvial, constatou-se a
existência de sistemas paralelos e independentes, elaborados pelas duas empresas
projetistas, com diferentes pontos de descarga, sem haver compatibilização entre o
sistema predial e viário (ver Figuras 10 e 11).

Figura 10: Croqui com detalhe do sistema de drenagem e do viário.
Fonte: Soeng Engenharia Industrial Ltda. (2005a).

Dos problemas detectados nos projetos de drenagem, relativos a este
aspecto, pode-se destacar como mais relevantes:
a) cruzamentos das tubulações de drenagem com a galeria técnica,
causando interferências no canal de drenagem;
b) redes paralelas e com inclinações em sentidos contrários;
c) cruzamento entre as redes de drenagem projetadas;
d) lançamento de água pluvial em canal junto às redes de alta tensão, sem a
declividade suficiente;
e) inexistência de indicação do local para lançamento em corpo receptor.
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Figura 11: Croqui com detalhe de drenagem de telhados e jardins.
Fonte: Soeng Engenharia Industrial Ltda. (2005a).

No projeto de Implantação Geral de Águas Pluviais, constataram-se duas
situações de descarte de águas pluviais para a lagoa (ver Figura 12). No entanto,
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existe um estudo prevendo o aterramento desta lagoa (trata-se de um lago artificial),
para futuras ampliações do Centro Administrativo, tornando este lançamento
inviável.
Existe uma preocupação já que, em muitos períodos do ano, o volume de
água deste lago é muito baixo, constituindo-se em uma reserva de águas paradas
que possibilitam a proliferação de insetos que, por sua vez, podem contribuir para o
desenvolvimento da dengue, entre outras doenças.
Neste caso, foram apontadas as seguintes diretrizes:
-

eliminação dos lançamentos às lagoas;

-

otimização das redes coletoras prediais/viárias;

-

segregação das águas para duas galerias técnicas, a leste e a oeste;

-

direcionamento das drenagens para o lado oeste do viário, posicionando
as tubulações no lado leste deste.

Tais melhorias foram compatibilizadas no projeto, integradas em um único
sistema.
Caso esta situação não fosse constatada, parte dessas águas se concentraria
nas lagoas, as quais já recebem grande contribuição das demais áreas do terreno,
inclusive de locais com pavimento. Esta constatação permitiu, ainda, a diminuição
das linhas de tubulação, assim, interferindo menos com o meio ambiente, com
menos aberturas de valas e menos uso de materiais.
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Figura 12: Croqui com pontos de escoamento de água para os lagos.
Fonte: Soeng Engenharia Industrial Ltda. (2005a).
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5.3.3 Localização do reservatório de gás de cozinha
No projeto, verificou-se que a localização do reservatório de gás estava a 6
metros da casa de bombas do sistema de ar condicionado e a menos de 3,5 metros
do estacionamento de motos (ver Figura 13). A parede entre a casa de bombas e
área do reservatório de gás foi prevista para ser executada em elemento vazado.
A NBR (Norma Brasileira) 13932 da ABNT - Associação brasileira de Normas
Técnicas (1997) recomenda 1 metro de distancia de zona 1 (restrição à circulação
próxima ao reservatório), somada a 7,50 metros para distância da zona 2 (limite para
fontes de ignição), o que totaliza a distância de 8,50 metros, a ser preservada.
Analisando-se o projeto, verificou-se que a casa de bombas e o estacionamento de
motos avançavam para dentro das zonas de restrição citadas.
Segundo Santos (2004), a construtibilidade do projeto depende da
consideração das restrições de recursos e das condições ambientais da construção.
Na situação da Figura 13, a construtibilidade relaciona-se com a tese de que o
conhecimento do projeto e do processo produtivo aponta na direção de atividades
que não devem ser alteradas no planejamento.
Foi indicado reposicionamento das estruturas de modo que guardassem as
distâncias adequadas,

servindo

como medida preventiva para mitigar as

possibilidades de incêndio que, caso ocorra, pode acarretar conseqüências
ambientais muitos sérias, principalmente, por estar inserido em uma refinaria.
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Figura 13: Detalhe da localização do reservatório de gás de cozinha.
Fonte: Thermoplan, Engenharia Térmica Ltda. (2005).
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5.3.4 Posicionamento de transformadores de média tensão e Disjuntores de
proteção
Os equipamentos transformadores de média tensão estão previstos para
serem instalados no subsolo de cada Bloco (junto à galeria técnica) (ver Figura 14).
O painel com os disjuntores de proteção destes equipamentos estão instalados no
piso térreo de cada Bloco (ver Figura 15).
Analisando as localizações dos transformadores, estes estão sempre
deslocados com relação às prumadas, já os quadros de disjuntores estão sempre
junto às prumadas. Sendo assim, os cabos elétricos de alimentação destes
sistemas, vindos da cabine de distribuição geral no bloco 10 (edifícios de utilidades),
em tensão de 440 volts, chegam até aos disjuntores gerais, nos quadros, e aos
transformadores de média tensão, daí retornando, novamente, ao quadro elétrico,
em tensão 220 volts, efetuando as alimentações dos circuitos.
Para Souza e Sabbatini (2004), a sociedade contemporânea é movida a
inovação, acrescentando que novos produtos, serviços, técnicas de gestão,
soluções para os problemas que se apresentam no dia-a-dia da sociedade,
capacidade de aproveitar e criar oportunidades, capacidade para transformar
conhecimento em inovação talvez seja o fator mais importante para a
sustentabilidade. Portanto, a possibilidade de conduzir a utilização da corrente
elétrica de forma a minimizar as perdas de carga e uma forma de aproveitar uma
oportunidade, criando uma solução que se utiliza de conhecimento já existente, ou
seja, uma forma de uso eficiente da eletricidade. Tanto no momento atual, como ao
longo da vida útil da edificação.
Segundo Có e Farias Filho (2005), edifícios são produtos com longa vida útil;
a fase de uso e as atividades de manutenção são, conseqüentemente, responsáveis
por parcela significativa do impacto total. A iluminação, o condicionamento ambiental
e a operação do edifício, também, consomem energia, em quantidade diretamente
relacionada a decisões de projeto e à eficiência dos equipamentos utilizados.
Segundo Aquino e Melhado (2005), têm-se que ter sempre presente a
necessidade de interação do projeto do produto com o projeto de fabricação,
conhecer o que pode estar por traz do que determina este conceito. O produto deve
ser projetado, pensando na produção desde o primeiro momento, para que
potenciais problemas de execução possam ser solucionados ainda na primeira fase
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do projeto e não durante a produção. Sendo necessária a interação entre os
diversos agentes dos processos, não só com os de projetos, mas principalmente os
concernentes a capacidades e disponibilidades locais, propondo soluções com
melhorias.
Assim, opção correta é a instalação de disjuntores junto aos transformadores,
passando a receber diretamente os cabos elétricos, efetuando as transformações de
tensão, e após transformação alimentar quadros elétricos. A outra providência é a
instalação dos transformadores junto às prumadas. Com isso, tem-se grande
redução de cabos elétricos e diminuição da perda de corrente, ocasionado por esses
acréscimos de percursos.
Este tipo de ação visa aumentar o desempenho financeiro, já que os
reposicionamentos dos transformadores proporcionam diminuição do consumo de
materiais (menor utilização de cabos). Mas, ainda, os reposicionamentos dos
transformadores de energia, na proximidade da fonte de consumo, proporcionam
menor perda de carga, uma justa alternativa de sustentabilidade, ou seja,
contribuição ambiental. Portanto, trata-se de uma solução de projeto que visava
eficiência ambiental e que necessitou otimização para a execução.
Para Ângulo e John (2006), ao se analisar a reciclagem de resíduos na
construção civil, percebe-se falhas no processo de desenvolvimento do projeto.
Primeiramente, é necessário ressaltar que valer-se de conhecimento técnico que
permita aplicações mais viáveis é a melhor forma de contribuição para a
sustentabilidade. Melhor utilização de materiais contribui diretamente para a menor
geração de resíduo dentro de toda cadeia. Assim, tais aplicações são aquelas que
melhor aproveitam as suas características e não devem ser feitas em torno de idéias
preconcebidas, porque o melhor desta etapa requer uma grande variedade de
conhecimentos técnicos, científicos e de mercado, exigindo o envolvimento de uma
equipe multidisciplinar.

Transformador no túnel de serviços
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Figura 14: Diagrama unifilar do Painel de Distribuição
Fonte: Soeng Engenharia Industrial Ltda. (2005b).
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Figura 15: Croqui de localização de quadros elétricos.
Fonte: Soeng Engenharia Industrial Ltda. (2005b).
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5.3.5 Rede de distribuição de água de reuso originaria da ETE
A análise dos processos acaba sendo feita com foco na eliminação do
desperdício em situações irracionais e inconsistentes, ao observar o processo
construtivo como um todo, um processo eficiente é aquele que possibilita a
conclusão do produto final no menor número de etapas, conforme Heineck e Meira
(2005). Para isso, deve-se estudar que tipos de atividades constituintes são
realmente necessários.
Toda a rede de esgoto doméstico é encaminhada para estação de
tratamento, porém, averiguou-se, pelos projetos, apenas a existência da infraestrutura de interligação da rede de esgoto alimentando a ETE (Estação de
Tratamento de Efluente), inexistindo detalhes de infra-estrutura de tubulações para
distribuição desta água e dos possíveis pontos de reuso. Deste modo, é
indispensável projetar um sistema com indicações de pontos de reúso, com
posicionamento de torneiras ao longo dos pátios e jardins, para uma boa
reutilização.
Em decorrência do posicionamento da ETE, faz-se necessário um sistema de
recalque da água de reuso. Como não há reservatório superior, a utilização da água
de reúso ficará condicionada a um sistema de acionamento automático.
Uma das possibilidades de utilização racional de água de reúso é para fins de
reserva de incêndio, mas, para isto ser viável, diversas adequações são
necessárias, tais como: redistribuições dos reservatórios e cavaletes, separando-se
a circulação de água potável e de reuso (tal possibilidade ainda não foi aceita).
Estas e outras possibilidades propiciarão contribuição fundamental para a economia
de água no empreendimento.
Assim, será necessário detalhar um novo projeto de distribuição de água,
criando as condições necessárias para sua melhor utilização.
5.3.6 Melhor aproveitamento dos painéis arquitetônicos
A utilização dos painéis arquitetônicos se restringia aos acabamentos das
fachadas. Na face interna, previa-se a utilização de divisórias do tipo dry wall ou
bloco cerâmico, como mostram as Figuras 16 e 17.
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A racionalização do subsistema vedação vertical dos edifícios pode trazer
diversas vantagens para as empresas construtoras, não só pela diminuição direta
dos custos incidentes neste subsistema e o aumento da produtividade, mas também,
pela profunda alteração que pode introduzir no nível organizacional das obras, uma
vez que se constitui em um subsistema intimamente ligado a praticamente todos os
demais subsistemas do edifício, destaca Franco (1996).
A sugestão foi no sentido da utilização única de painéis, como já ocorria nas
situações de caixilhos, como pode ser verificado na Figura 18. Mantiveram-se, como
exceções, os fechamentos para alguns sanitários, onde há implicações hidráulicas,
porque o arranjo arquitetônico deve atender tanto as condições funcionais como as
condicionantes técnicas.
Como os painéis arquitetônicos requerem acabamento, será necessária a
aplicação de massa corrida e pintura, nas áreas internas. Mesmo assim, isto não foi
considerado como serviço adicional, já que, da mesma forma, acabamento similar
,também, seria utilizado para o caso do uso de divisórias ou blocos cerâmicos.
Esta alteração, substituição de divisórias em dry wall ou blocos cerâmicos por
painéis arquitetônicos, trouxe grande contribuição quanto à redução de materiais
empregados e na eliminação de resíduos, consistindo em uma boa contribuição no
sentido da industrialização, agregando uma característica mais moderna à da obra.
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Figura 16: Detalhe de fechamento: painéis pré-moldados e bloco cerâmico.
Fonte: Carlos Bratke Ateliê de Arquitetura, Projeto Detalhes de Arquitetura (2005).
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Figura 17: Detalhe de fechamento: painéis pré-moldados, bloco cerâmico e divisório dry wall.
Fonte: Carlos Bratke Ateliê de Arquitetura, Projeto Detalhes de Arquitetura (2005).
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Figura 18: Detalhe de fechamento: painéis pré-moldados e caixilhos.
Fonte: Carlos Bratke Ateliê de Arquitetura, Projeto Detalhes de Arquitetura (2005).

5.3.7 Substituição de paredes por painéis pré-moldados arquitetônicos
As principais elevações 3 e 4 do bloco 1 (edifício das gerências) eram
compostas por paredes de fechamento em concreto aparente branco, moldado in
loco, que serão alteradas e substituídas por painéis pré-moldados, tal como já
estava sendo empregado em outros locais da obra (ver Figuras 19 e 20).
Santos Rego (1998) apresentaram, por sua vez, exemplo relacionando
interrupções com o conflito espacial. Quando trabalhadores de especialidades
diferentes dividem o mesmo posto de trabalho, ocorrem desperdícios, falta de
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transparência, aumento do risco de acidentes e descontinuidade. A solução proposta
é utilizar peças pré-fabricadas para minimizar a interdependência entre elementos
construtivos.
Esta alteração permite estimar a eliminação de materiais que seriam
utilizados nesta execução e a diminuição da geração de resíduos, além de propiciar
menor contribuição de cargas de fundação, em função da leveza.

Parede de concreto moldado in loco, substituída por
painéis arquitetônicos pré-moldados

Figura 19: Detalhe da elevação 3 do Bloco 1.
Fonte: Carlos Bratke Ateliê de Arquitetura, Projeto Detalhes de Arquitetura (2005).
Parede de concreto moldado in loco, substituída por
painéis arquitetônicos pré-moldados

Figura 20: Detalhe da elevação 4 do Bloco 1.
Fonte: Carlos Bratke Ateliê de Arquitetura, Projeto Detalhes de Arquitetura (2005).

5.3.8 Interferências na região de cruzamento do canal de drenagem
Verifica-se a existência de muitas interferências na região de cruzamento do
canal de drenagem (junto à cerca) com a futura rua de interligação do
empreendimento com a refinaria (ver Figura 21 a 23). Entre elas destaca-se:
a) na região da curva, o aterro da estrada (AC 1) corta o canal existente;
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b) na folha de projeto, a seção referente ao AC 2 indica aterro do canal
existente;
c) presença de tubulações enterradas da Transpetro paralelas ao canal de
drenagem.
Canal de drenagem

Figura 21: Detalhe do cruzamento com o canal de drenagem.
Fonte: Agnaldo Bertolo, Urbanismo e Terraplenagem (2006).

Assim, solicitou-se análise desta observação e alteração de projeto para novo
detalhamento deste cruzamento, de modo a eliminar a interferência com o canal e
tubulações da Transpetro.
Caso não fosse constatado em tempo, ter-se-iam as saias de aterro atingindo
o canal de aterro, podendo movimentar as tubulações da Transpetro e provocar
vazamento de óleo.
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Figura 22: Eixos de indicação: do canal, linha de transmissão elétrica e faixa das tubulações
da Transpetro.
Fonte: Agnaldo Bertolo, Urbanismo e Terraplenagem (2006).

5.3.9 Substituição do muro de arrimo por talude
A estratégia do conceito de galeria técnica foi o de criar um subsolo ao longo
do eixo central entre as edificações e teve o propósito de melhoria nos serviços de
infra-estrutura, tais como tubulações de água gelada do sistema de ar condicionado,
tubulações de esgoto e água, centrais de vácuo para o sistema de esgoto,
eletrodutos, e ainda viabilizou o posicionamento de transformadores junto aos
pontos de consumo de cada edificação, com menos dissipação de energia.
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A galeria se resume em um longo canal, com 9 metros de largura e
profundidade de 2,0 metros, escavado no solo, com laterais fechadas por muro de
arrimo e piso de laje alveolar, constituindo um bulevar interligando jardins e
edificações, um espaço valorizado por painéis arquitetônicos, revestindo as fachadas
das edificações e protegido por cobertura metálica.
Para Souza e Sabbatini (2004), as decisões se apresentam cotidianamente
em termos de fazer ou não fazer de uma determinada maneira ou de outra. Portanto,
a escolha de ação envolve decisões complexas, para evitar resultados indesejados
em termos de ganhos e perdas. As decisões operacionais possuem ciclo curto,
centradas, quase sempre, em resultado projetado (ou observado). Para efetuar as
correções, muitas vezes, toma-se como base a identificação do que se deseja, do
que se pode fazer (alternativas) e as informações que se dispõe.
No presente caso, verificou-se a oportunidade de se alternar o fechamento
lateral ao longo desta galeria, após análise de suas utilidades, obtendo-se vantagens
com a eliminação dos muros de arrimo nas projeções dos edifícios, substituídos por
talude, avançando sobre as edificações, ver Figura 24, de forma que se facilitassem
as interligações das infra-estruturas e dos que transitam nesta galeria técnica.
Quanto às áreas entre os prédios, mantiveram-se os muros de arrimo, porém,
fortalecendo-se sua utilidade, até então restrita à contenção do solo, promovendo o
isolamento do acesso de animais, por meio de rebaixo dos jardins, mantendo-se
aparente cerca de 30 cm deste muro que passou a incorporar uma grelha de
ventilação. Estas alterações permitiram reduzir o volume de muros de arrimo, ou
seja, muitos metros cúbicos de concreto, bem como facilidades para os serviços de
manutenção em instalações elétricas e hidráulicas, ao mesmo tempo em que se
obteve um ambiente mais arejado e diminuiu-se a geração de resíduos na
construção.
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Figura 22: Detalhe da galeria técnica com muros de arrimos.
Fonte: Carlos Bratke, Ateliê de Arquitetura (2005).

Figura 23: Detalhe da galeria técnica com taludes.
Fonte: Soeng Engenharia Industrial Ltda. (2005a).
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5.3.10 Utilização de pré-moldados
Os

esforços

para

as

racionalizações,

decorrentes

da

análise

de

inconsistências efetuada, tinham também a finalidade de obter alta performance
global, ou seja, não apenas focar as muitas necessidades decorrentes de falta de
detalhamento ou de erros de projetos, mas melhorar o desempenho, focando a
industrialização da obra e do canteiro e eliminando perdas e geração de resíduos.
A padronização de projetos e de suas partes, bem como de detalhes
executivos, propicia que a repetição dos elementos seja vantajosa. Compreende a
coordenação modular, pela pré-montagem de elementos, ainda na fase de
concepção do produto, para facilitar sua fabricação, transporte e instalação. Podem
ser exemplificados, conforme Oconnor (1986), como requisitos que levam à
construtibilidade.
Para Có e Farias Filho (2005), são iniciativas dedicadas à utilização mais
eficiente de recursos, para tornar as construções mais confortáveis e com maior
longevidade, permitindo desmontagem ao final do ciclo de vida do edifício,
aumentando a vida útil dos componentes através de sua reutilização ou reciclagem.
Muitos critérios foram decisivos para que se abandonasse o uso das
estruturas moldadas in loco em favor de estruturas pré-moldadas, entre elas:
restrições de fornecedores de concreto branco, na região da obra; presença de
outros elementos pré-moldados (painéis arquitetônicos); dificuldade de mão-de-obra
local; intenção de uso de inovações na solução da obra, e restringir a geração de
resíduos da construção.
Como desdobramentos desta alteração, os vãos foram ampliados e foi
diminuído o número total de estacas e eliminados um grande número de blocos de
fundação, porém, conseqüentemente, ocorreu a concentração de esforços e houve
concentração de cargas de fundação.
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6 DISCUSSÃO
Com base no que foi exposto, pode-se observar que a incerteza na produção
deve ser reduzida por meio da antecipação e resolução dos problemas que possam
comprometer o andamento dos trabalhos, bem como por meio da redução de
variações nos fluxos de recursos e insumos que abastecem a produção. Espera-se
que, com a redução da incerteza associada a esses fluxos, a variabilidade dos
processos, também, seja reduzida e, conseqüentemente, seja eliminada uma
parcela das atividades que não agregam valor aos produtos. O combate à incerteza
está fortemente relacionado à tomada de decisões, em diferentes horizontes de
tempo, durante a fase de execução.
Conforme destacado por Franco (1996), há necessidade de diminuição da
complexidade e o aumento da continuidade das tarefas a serem executadas no
canteiro de obras, como forma de aumento da produtividade. A complexidade da
seqüência da construção e a falta de definição dos limites de cada atividade são os
fatores que mais causam interrupções no processo produtivo.
Com relação aos processos, Santos (1999) afirma que a construção tem
baixa capacidade para solucionar os problemas de fluxo, porque não se consegue
enxergá-los dentro dos processos. Observe a eficiência de cada operador e de cada
linha. Observe, então, os operadores como um grupo, e depois a eficiência de toda a
fábrica (todas as linhas). Conforme Hirota (2001), a eficiência deve ser melhorada
em cada estágio e, ao mesmo tempo, para a fábrica como um todo. Se
considerarmos apenas o trabalho que é necessário como trabalho real e definirmos
o resto como desperdício, a equação - capacidade atual = trabalho + desperdício,
será verdadeira sejam considerados trabalhadores individuais ou a linha inteira.
O combate à variabilidade depende de análise e planejamento adequados do
trabalho a ser executado pelas equipes, bem como do desenvolvimento de padrões
que possam ser utilizados para a execução e controle das tarefas. A empresa deve
definir, na etapa de projeto, os métodos construtivos a serem utilizados em cada
obra. Contudo, durante a fase de execução, a administração da obra deve estudar,
juntamente com as equipes subcontratadas, a melhor forma de executar os serviços,
de modo a atender aos requisitos do projeto, dado as condições de cada canteiro.

128

A aplicação de medidas de racionalização depende da inequívoca definição
da execução das tarefas, pois nelas devem estar embutidos os conceitos ligados à
construtibilidade, conforme apontado por Franco (1996).
Tome-se como exemplo a variabilidade detectada no caso dos sistemas
paralelos e independentes de drenagem (Figuras 10 e 11), no qual aparecem dois
sistemas, um atendendo às vias pavimentadas e outro para as águas pluviais de
telhados, jardins e passeios. São sistemas de drenagem em que as linhas e as
áreas de abrangências se sobrepõem e onde não se avaliou a capacidade de
recebimento dos pontos de escoamento (Figura 12). Uma simples análise foi
suficiente para se determinar que uma rede de drenagem única permitisse a mesma
eficiência.
Uma das maiores deficiências constatada foi a falta de maior comunicação
entre arquiteto e calculista, quando da análise das soluções técnicas para o
empreendimento. Verificou-se isto quando se analisaram as várias peças sem o
desenvolvimento do projeto de estrutura (projetos de forma e de armação), na
ausência de justificativas para soluções arquitetônicas e nas deficiências de
compatibilização que apontam para a estrutura metálica, instalações entre outras.
Daí decorreu várias situações não definidas em projeto, mas verificadas pela
presente análise de racionalização construtiva.
Um ambiente de interação maior entre arquiteto e calculista proporcionaria
ganhos construtivos, bem como maior flexibilidade de ação e possibilidades. Podese comprovar este fato pela contaminação cruzada alimentação/lixo, posicionamento
dos sanitários em áreas de refeitório e outras situações.
Para que as ações dentro da obra tenham desenvolvimento de forma
integrada, é necessário que informações e pré-requisito estejam disponíveis em uma
seqüência que permita melhorar a construtibilidade. Assim, é conveniente
empreender uma ação inicial, buscando as complementações de etapas, de maneira
a questionar as configurações construtivas acerca de inconsistências relacionadas
ao desempenho e à padronização para a execução. Na situação apresentada do
recobrimento e reforço da laje, contatou-se a ausência de detalhes que devem ser
previamente verificados, ou que podem ensejar falhas e perdas diversas.
Através de verificações de restrições construtivas, conclui-se que o processo
de projeto do empreendimento é ineficiente em vários aspectos, principalmente com
relação à escolha tardia do sistema estrutural metálico, à falta de compatibilização
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entre a estrutura e as demais especialidades técnicas de projeto, às deficiências no
desenvolvimento e detalhamento dos projetos e às carências nas especificações de
materiais e componentes construtivos industrializados complementares à construção
metálica evidenciam esta preposição.
Checando os processos construtivos e esclarecendo detalhes, verificou-se a
inexistência de estudo para os fechamentos finos entre a estrutura de concreto e
estrutura metálica, sendo necessário desenvolver estas soluções, para a promoção
de amarração adequada entre a alvenaria e a estrutura metálica. A dificuldade
residiu no comportamento diferente dos materiais da estrutura metálica e da
vedação, cabendo todo um detalhamento deste acabamento externo da fachada do
empreendimento.
A movimentação e a dilatação diferente entre a estrutura metálica e a
alvenaria acarretam trincas no revestimento e, conseqüentemente, infiltrações e
problemas de corrosão. A especificação e detalhamento correto de materiais e
componentes evitam problemas durante a execução da obra e pós-ocupação do
edifício. Situação como estas evidencia as várias ocorrências de manutenção evidências de desperdício.
A manutenção está ligada à confiabilidade e a melhoria da qualidade está
associada ao nível de controle. Constata-se que é preciso fazer certo desde a
primeira vez. Um bom exercício de observação é explorar as situações futuras que
demandarão manutenção. Em nosso estudo de caso, a solução apresentada para a
mola de piso da porta não é adequada e as possibilidades de manutenções
freqüentes são muito prováveis, caso mantida a situação construtiva indicada. Uma
forma de evitar este retrabalho é corrigir a situação desde o início. O mesmo se
aponta para a situação da fixação de bombas de filtragem do espelho d’água, para a
qual não foram previstos os amortecedores de vibração.
Mesmo na ausência de detalhes técnicos suficientes, matérias como porta,
caixilhos, vidros, molas, batentes são adquiridos por suprimentos, tal qual consta em
projeto e memoriais, sem análise mais atenta das situações de uso e as devoluções
são remotas ou não existem, daí resultam grandes números de perdas diretas que
se avolumam ao longo da execução da obra. Estas perdas podem ser medidas
pelas quantidades acumuladas na obra e pelas perdas por retrabalhos, tal como
poderia ter ocorrido com a porta PV-08 (porta de vidro número 08).
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Um dos motivos para que tal fato seja tão reincidente é a inexistência de uma
interface eficiente entre os agentes fornecedores de produtos/serviços, durante os
principais processos da obra. Um dos motivos para que tal fato seja tão reincidente é
a inexistência de uma interface eficiente entre os agentes fornecedores de
produtos/serviços, durante os principais processos da obra.
A análise de anomalias, também, se pauta pelo circunstancial ou situacional,
observando-se o que poderia afetar fortemente a qualidade do produto ou as
implicações de uma falha ou acidente. Situações como a do reservatório de gás de
cozinha (Figura 13) junto ao refeitório e a um prédio de utilidades, onde foram
constatadas anomalias em relação aos limites e recuos, além da utilização de
elemento vazado entre o local do reservatório de gás e uma casa de bombas da
central de água gelada (com diversos quadros elétricos).
Souza e Sabbatini (2004) apresentam a racionalização construtiva como
ferramenta da industrialização e a define como processo composto pelo conjunto de
ações que tenham por objetivo otimizar o uso de recursos materiais, humanos,
organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros disponíveis na
construção em toda as suas fases.
Na situação de deslocamento do posicionamento dos transformadores no
subsolo (Figuras 14 e 15), com sua instalação próxima à prumada do Quadro de
Energia, proporcionou-se a eliminação de perdas de carga, pela redução de
percurso, e com diminuição do carregamento das bandejas de cabos elétricos,
ambas com reflexos positivos para o quesito segurança e preservação de energia.
A mudança de mentalidade e atitude diante de procedimentos consagrados
pela tradição é tarefa que exige o dispêndio de grande esforço e persistência.
Autores como Franco (1996) apontam a organização da produção é diretriz
essencial para a evolução tecnológica da construção civil, através da melhoria da
qualidade dos processos e produtos e da implementação das medidas de
racionalização.
O concurso das várias especialidades (arquitetura, estruturas, sistemas
prediais etc.), é essencial para o compartilhamento de experiências no processo de
revisão das diferentes etapas de projeto, sendo mais fácil constatar as necessidades
de desenvolvimento de soluções e detalhamentos. O não compartilhamento de
experiências na especialidade de projetos contribui para situações como a da Figura
9, onde se constata que a indicação dos pontos de amarração dos eixos dos
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edifícios não está coincidindo com a posição real destes. O relatório de
inconsistência ainda apontou outras situações: como o perfil de uma estrada não
mais existente; a ausência de detalhamento da rampa de mangueiras (Figuras 18 e
19); interferências na região de cruzamento do canal de drenagem (Figuras 21, 22 e
23), a falta de detalhamento de parede sobre as vigas (Figuras 16 e 17), entre
muitas outras situações encontradas.
O macro-mapeamento consistiu na busca de empresas especializadas para
determinados

fornecimentos,

antecipando

dificuldades

de

atendimento

às

necessidades da obra e fornecendo diretrizes para situações como alterações/
detalhamento do produto ou inviabilização de fornecimento, nesse caso, requerendo
o desenvolvimento da capacidade produtiva de algum fornecedor ou da própria
empresa. Estes são conceitos da mentalidade enxuta na cadeia de fornecedores da
construção civil. No caso estudado, a obra analisada foi projetada em concreto
branco, com as estruturas moldadas in loco; para tanto foi empreendido um macro
mapeamento das usinas de concreto na região da obra. Foi constatado que haveria
custo extra com os fornecedores disponíveis, inviabilizando o fornecimento; a opção
foi pelas estruturas pré-moldadas.
Um dos macros mapeamento efetuados foi referente às utilizações previstas
de vidros temperados e laminados para os caixilhos, guarda corpo e coberturas, no
qual foram detectados dois pontos mais importantes: algumas dimensões de vidros
superiores as máximas de fabricação (vidros laminados de 4160x2600mm, enquanto
o usual de fabricação máximo seria 2480x3600 mm), indicação de vidros
temperados em locais não recomendados (coberturas envidraçadas onde o
recomendado é que no mínimo uma das peças do sanduíche formado pelos vidros
seja de vidros laminados). Para se detectar estes problemas foram contatados vários
fornecedores de vidros, daí resultando em revisões e adequações do projeto, antes
do início dos serviços, evitando desperdícios na obra.
Constata-se que o Relatório de Inconsistência constitui-se em uma importante
ferramenta para a redução de desperdícios. A idéia é ter uma visualização precisa
dos projetos do produto e uma constatação dos projetos dos processos de
manufatura, focando os seus desperdícios, em sentido amplo. O fio condutor do
relatório de inconsistência é o de busca por melhoria contínua no processo, em
contexto de desenvolvimento do produto e de busca por atualização tecnológica,
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com foco no desempenho e com custo e qualidades condizentes com o atual nível
de exigência dos consumidores.
A redução do tempo de execução das atividades no canteiro de obras
contribui de forma decisiva para a diminuição dos desperdícios. Na competitividade
dos empreendimentos do setor de construção civil, reduzir o tempo de execução
pode ser a melhor resposta ao mercado consumidor, o que pode ser obtido pelo uso
de diversas ferramentas, como a produção enxuta, os sistemas de gestão da
qualidade e o desenvolvimento de novas tecnologias.
O projeto visa antecipar uma atividade, no caso da construção civil, a
execução da obra, o que implica em um conhecimento pleno da mesma, ou como
destaca Grilo e Melhado (2003), o projeto atinge os seus objetivos na medida em
que seus profissionais são capacitados para conceber, além do produto, o seu
processo de produção.
No desenvolvimento de produtos no setor da construção civil, a abordagem
deve ser a da integração de vários tipos de sistemas de suporte ao projeto e a
operação de inúmeras e complexas atividades de engenharia. Assim, o
desenvolvimento da obra é multidisciplinar e requer profundos conhecimentos das
diversas áreas da engenharia, noções gerenciais, visão sistêmica e integrada do
negócio e relacionamento interpessoal. Nesse contexto, uma das principais
dificuldades atuais no gerenciamento integrado do processo de desenvolvimento de
produtos é a existência de poucos profissionais capacitados para atuar
eficientemente nesse processo de negócio multifuncional.
Os conteúdos e dados foram analisados e interpretados à luz da
fundamentação teórica, objetivando evidenciar as relações entre os fatores
detectados e o produto desejado. Essas relações podem ser estabelecidas em
função de suas propriedades relacionais de causa/efeito, produtor/produto, de
correlações, de análise de conteúdo etc.
O objetivo de verificar o potencial de aplicação da Mentalidade Enxuta, a
partir do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), é identificar desperdícios existentes
nesse fluxo e lançar propostas de melhorias e redução desses desperdícios. No
caso estudado, a mudança de execução de moldado in loco para pré-moldado tem o
significado maior de transformar o canteiro de obras em um grande pátio de
montagem, como o de uma indústria automobilística, possibilitando um fluxo
contínuo, sem paralisações ou que elas sejam minimizadas.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Será um grande marco na longa história do setor da construção civil quando
os operários forem capacitados e passarem a se envolver em todo o processo
decisório no canteiro de obras, com participação efetiva na busca de soluções para
os mais variados problemas, em conjunto com a média gerência.
A prática do gerenciamento participativo gera pessoas capazes e motivadas a
participar de todas as fases de execução da obra, desde a concepção do projeto,
passando pelo planejamento, chegando até a fase de execução das atividades. A
eficácia do modelo é medida pelo engajamento dos membros das equipes no
autogerenciamento.

Treinados

e

habilitados,

os

operários

assumem

responsabilidades pelas decisões no dia-a-dia, liberando os gerentes para atividades
de maior importância, como a seleção de indicadores para monitorar e otimizar os
processos críticos do processo de produção da organização, conforme destacado
por Navarro (2005), em aspectos como: controle de custos, prazo, planejamento da
produção e segurança.
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Apêndice A - Avaliação das inconsistências detectadas.

141
No

Disciplina

Descrição da Inconsistência

Local
Afetado

Causa

1

Arquitetura

Na utilização do concreto aparente branco, faltou levar em consideração as restrições locais de concentração
de fuligem e umidade, que pode ser verificado em outras construções servindo como hipótese para
fundamentar o desenvolvimento dos projetos de produtos e antecipação tecnológica das implicações
ambientais enquanto produto, já na fase de projeto conceitual.

Geral

Construtibilidade

2

Arquitetura

O projeto de arquitetura não fez uma leitura referente aos contextos ambientais locais, caberia uma interação
sistemática envolvendo aspectos da região, para formar um panorama de possibilidades.

Geral

Construtibilidade

Refeitório

Compatibilização

Refeitório

Efeito
Promover a sustentabilidade através
da compreensão científica da
realidade objetiva, onde o concreto
branco acarretara muitas ações de
manutenção.
Levantamento de informações para
formar um panorama de
possibilidades.

Custo
Redução
Estimativa
Estimado da Estimada de de Economia
Correção
Resíduos
de Tempo
(R$)
(%)
(%)

Economia
Total
Estimada
(R$)

50.000,00

75,00

80,00

30.000,00

30.000,00

50,00

60,00

9.000,00

Contaminação de alimentos

10.000,00

5,00

3,00

15,00

Compatibilização

Contaminação de alimentos

15.000,00

5,00

3,00

22,50

15.000,00

5,00

3,00

22,50

8.000,00

5,00

4,00

16,00

20.000,00

40,00

20,00

1.600,00

o

O layout do refeitório prevê uma única rota para circulação de alimentos e lixo, pela resolução n 216 de
agosto de 2004 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), estabelece para não ocorrer rota
cruzada entre alimentação e lixo.
No Layout do refeitório os sanitários estão na mesma área de preparação de alimentos. O Decreto-Lei no
243/86 de 20-08-1986, e a Portaria SVS/MS no 326 de 30-07-1997 fazem estas restrições o parágrafo 5.3.9
menciona “Os refeitórios, lavabos, vestiários e banheiro de limpeza do pessoal auxiliar do estabelecimento
devem estar completamente separados dos locais de manipulação de alimentos e não devem ter acesso
direto e nem comunicação com estes locais”.

3

Arquitetura

4

Arquitetura

5

Arquitetura

O projeto arquitetônico inclui uma estação de tratamento de esgoto, mas não faz nenhuma projeção de uso
apenas o lançamento da mesma junto a um rio. Outra falha é a de não efetuar a captação de água de chuvas
dos telhados para reaproveitamento.

Geral

Compatibilização

Projetos de complementações no
tratamento e distribuição para
utilização em jardins e na limpeza de
pátios.

6

Arquitetura

Ocorrências de conflitos de lay out:
- no bloco 08 o projeto de Arquitetura representa uma rampa e uma escada para acesso aos fundos da
edificação, já o projeto de instalações a indicação e de duas escadas;
- no bloco 03 verificam-se dois layouts diferentes do sanitário masculino;
- no bloco 10 são dois os layouts para sala do gerador, com a agravante dos reservatórios de óleo dentro da
sala.

Blocos 03,
08 e 10

Compatibilização

Ajustes de projetos de estrutura

7

Arquitetura

Projeto de arquitetura com erros de cotas, de níveis, alturas, falta de cortes em locais adequados, e falta de
correspondência entre discriminações e memoriais. A exemplo das indicações de cota do jardim bloco 3

Bloco 3

Compatibilização

Estes ajustes proporcionam
acréscimos de serviços, o exemplo
do jardim em aumento da
terraplenagem.

8

Arquitetura

O projeto de arquitetura representa uma complementação com espelho d água enquanto o de paisagismo
representa com jardim.

Bloco 3

Compatibilização

2.000,00

3,00

15,00

9,00

Novo fechamento em pré-moldado
com ajuste dos caixilhos e introdução
de peças.

Ajuste dos projetos

25.000,00

30,00

30,00

2.250,00

Nova definição do projeto para a
diminuição dos prazos de obra.

15.000,00

25,00

20,00

750,00

1.000.000,00

90,00

100,00

900.000,00

9

Arquitetura

Ausência de detalhamentos, como as dos fechamentos das elevações 1 e 2, composta de caixilhos, não foi
detalhado as paredes que complementam este fechamento.

Bloco 1

Construbilidade

10

Arquitetura

Mudança do projeto de moldado in loco para pré-moldado, como solução para possibilitar o atendimento das
metas de custos, qualidade e prazo. Através de uma tecnologia de produção de construção rápida com
desdobramentos nas especificações do produto para a obra.

Bloco 4

Compatibilização

11

Arquitetura

Substituição das paredes das elevações frontais 3 e 4 do bloco 01 em concreto branco moldado in loco,
alteradas para painéis arquitetônicos pré-moldado, tal como já estava sendo empregado em outros blocos.

Bloco 1

Construbilidade

Mudança dos projetos na busca por
produção em escala com reduções
dos prazos e custos.

12

Arquitetura

Todos

Construbilidade

Eliminação de material sem
necessidade de ajustes

750.000,00

100,00

90,00

675.000,00

13

Arquitetura

Todos

Construbilidade

Inclusão de serviço

150.000,00

80,00

100,00

120.000,00

Desenvolvimento de um projeto
apropriado com visão integradora no
manuseio do lixo produzido no local,
envolvendo a comunidade.

500.000,00

80,00

100,00

400.000,00

Ajuste dos projetos

15.000,00

100,00

25,00

3.750,00

Ajuste dos projetos

50.000,00

100,00

40,00

20.000,00

200.000,00

100,00

50,00

100.000,00

25.000,00
20.000,00
35.000,00
10.000,00

100,00
100,00
100,00
50,00

30,00
25,00
50,00
20,00

7.500,00
5.000,00
17.500,00
1.000,00

14

Arquitetura

15

Arquitetura

16

Arquitetura

17

Arquitetura

18
19
20
21

Arquitetura
Arquitetura
Arquitetura
Arquitetura

Eliminação das divisórias em Dray Wall atrás dos painéis arquitetônicos de fechamento das fachadas. Os
projetos e os serviços de engenharia com busca de soluções inovadoras de produtos e processos, mas que
atendam às necessidades dos clientes e usuários.
Para os pisos em placas consta uma orientação para junta seca, o fabricante do piso recomenda junta de 3
mm.
Faltou uma visão integradora e apropriada para o manuseio e controle do lixo, não possuiu um sistema
especial de coleta e destinação do lixo. Por tratar-se de um das principais empresas do país, caberia ainda
um projeto de trabalho de conscientização e educação com a comunidade local. Sendo a comunidade pobre
e sem organização, sequer existi uma associação de coletores e local apropriado para manuseio e controle
do lixo.
Não foi contemplado o acesso e o pavimento de várias escadas envolto por jardins, isso ocorre junto aos
blocos 08, 10 e torre do reservatório.
Ausência de sanitários de deficientes físicos nos blocos 1, 5 e 9, também não foi previsto acesso para
deficiente físico no bloco 04.
Ausência de detalhamentos como de pingadeiras de lajes, platibandas, rebaixamento no piso cerâmico
(exemplo: área de banho dos vestiários) e outros.
Não existe blindagem radiológica na sala dos raios X e Microscopia
Escapamento do grupo moto gerador sem o atenuador de ruído.
Os painéis arquitetônicos de fechamento das fachadas não estão adequados para fixação dos caixilhos.
Projeto arquitetônico sem detalhes construtivos da guarita junto aos blocos 5 e 7

Todos

Compatibilização

Bloco 10

Construbilidade

Bl. 1, 5 e 9

Compatibilização

Todos

Construbilidade

Bloco 4
Bloco 10
0
Bl. 5 e 7

Construbilidade
Construbilidade
Construbilidade
Construbilidade

Dificuldades para manutenção de
limpeza.
Ajuste dos projetos
Ajuste dos projetos
Inclusão de peças para fixação
Ajuste dos projetos

142
22

Arquitetura

O abrigo de lixo Hospitalar com as aberturas, sem tela mosqueteiro, sem detalhamento de abaulamento de
quinas, e demais requisitos.

Bloco 12

Especificação

23

Arquitetura

A separação das edificações em blocos deveria possibilitar um melhor aproveitamento da luz natural e das
correntes de vento com ganhos de energia. Mas o resultado foi edificações lacradas e extremamente
dependentes de luz artificial e sistemas de climatização.

Todos

Construbilidade

24

Arquitetura

Todos

Construbilidade

25

Arquitetura

26

Arquitetura

27

Arquitetura

28

Arquitetura

29

30

O posicionamento dos caixilhos de fechamento externo não compõe com a fachada. Ausências de detalhes
de contra marco e peitoris.
O piso para o passeio de ligação do estacionamento à rampa de acesso de pedestre com a hachura de
pavimento não projetado.
Ausência de identificação do piso externo junto à escada do bloco 2.
Não existe indicação para o tipo de piso do bicicletário, no projeto de pavimentação, consta hachura de
pavimento não projetado.

Ajuste dos projetos, com inclusão
dos itens faltantes.
Maximizar o valor agregado nos
projetos com estratégias
sustentáveis reduzindo o consumo
de recursos naturais.
Ajuste dos projetos, com inclusão
dos itens faltantes.

5.000,00

100,00

30,00

1.500,00

5.000,00

90,00

50,00

2.250,00

200.000,00

100,00

80,00

160.000,00
12.000,00

Acesso

Compatibilização

Indicação do piso para inclusão.

30.000,00

100,00

40,00

Bloco 2

Compatibilização

Indicação do piso para inclusão.

10.000,00

100,00

40,00

4.000,00

Todos

Especificação

Indicação do piso para inclusão.

30.000,00

100,00

40,00

12.000,00

O projeto de paginação do piso não é preciso no detalhamento da cerâmica de partida e não chega a
contemplar o arremate final dos pisos a serem revestidos.

Todos

Construtibilidade

10.000,00

100,00

80,00

8.000,00

Arquitetura

A qualidade da apresentação dos projetos não é boa, falta clareza de informações, detalhamentos
insuficientes, falta de facilidade de consulta na apresentação dos conteúdos com necessidade de correções
durante a execução, como na situação das peças em concreto branco recebendo impermeabilização com
betume.

Todos

Coordenação

50.000,00

100,00

90,00

45.000,00

Arquitetura

Para os fechamentos dos Shafts não estão detalhados e indicados como ocorrerá o fechamento destas
áreas, para que sejam mantidas as premissas de fácil acesso para as manutenções.

Todos

Construbilidade

100.000,00

100,00

50,00

50.000,00

31

Arquitetura

Existem compartimentos dentro do Túnel de serviços destinados a instalação dos transformadores e
ventiladores. Mas não há detalhamento estrutural e arquitetônico destes locais. Lembra-se da necessidade de
grades, drenagem e impermeabilização destes locais.

todos

Construbilidade

500.000,00

100,00

90,00

450.000,00

32

Arquitetura

Indicação de um rodapé para os painéis tipo capitel, sem definir como e do que deve ser feito.

Todos

Construbilidade

30.000,00

50,00

25,00

3.750,00

Todos

Construbilidade

40.000,00

100,00

100,00

40.000,00

Todos

Construbilidade

30.000,00

100,00

100,00

30.000,00

300.000,00

90,00

90,00

243.000,00

100.000,00

100,00

50,00

50.000,00

30.000,00

10,00

15,00

450,00

250.000,00

80,00

90,00

180.000,00

50.000,00

5,00

5,00

125,00

150.000,00

40,00

70,00

42.000,00

2.000.000,00

2,00

25,00

10.000,00

500.000,00

50,00

40,00

100.000,00

33

Arquitetura

34

Arquitetura

O Capitel que é um painel pré-moldado arquitetônico consta apenas em projeto de arquitetura como uma
preposição, portanto apenas estudo básico. Assim, para este caso os projetos e os serviços de engenharia
devem estar voltados à busca de soluções inovadoras de produtos e processos que atendam às
necessidades.
O projeto de arquitetura apresenta erros nas indicações de utilização e ocupação, tendo em vista os
problemas de sobrecargas é necessária uma reavaliação de todas em todas as estruturas como um todo e a
confirmação destas.

35

Arquitetura

Em geral para este projeto as especificações de pintura são deficientes, não esclarecem nada sobre preparo
das superfícies e proteção, são mínimas as diferenciações de pintura externa e interna, de parede molhada
ou seca, e quanto ao tipo de material se madeira e metal ou alvenaria.

Todos

Construbilidade

36

Arquitetura

Não traz especificações para uso de produtos a base de epóxi, usados na proteção de metais, colagens,
enchimentos, vedações, entre outras aplicações.

Todos

Especificação

37

Arquitetura

Existem situações com ausências de cortes e indicações de dimensões, como verificado com relação aos
nichos dentro da galeria técnica, cortes nas posições de caixilhos e tantos outros.

Todos

Compatibilização

Ajuste dos projetos, para eliminar
sobras e perdas decorrentes de
cortes.
Ajuste dos projetos e especificações
para que as atividades operacionais
de execução ocorram dentro de
parâmetros bem definidos
Detalhar estes fechamentos,
mantendo acesso fácil para
manutenção.
Definindo os equipamentos podemse detalhar os nichos e os aspectos
funcionais dos equipamentos.
Definir uma proteção adequada às
necessidades da peça.
Desenvolvimento de projetos para
novos produtos, que permitam a
execução de exceções ou situações
únicas, não rotineiras
Ajuste dos projetos
Ordenar as definições de pintura
junto a analise de utilidade da área e
quanto às características de
exposição e proteção.
Verificar as situações de uso e
checar com fabricantes os produtos
mais específicos.
Revisar e ajustar os projetos
Compartilhar dados para várias
aplicações e utilizações, favorecendo
os processos de tomadas de
decisões.
Utilizar técnicas de re-vegetação com
o objetivo de recompor os aspectos
conferidos ao local pela ação das
plantas.
Ajuste dos projetos, com escolha
mais apropriada dos materiais e sua
aplicabilidade às premissas de
projeto, através de uma matriz de
domínio mínimo das variantes que
envolvem os materiais.

38

Arquitetura

Comunicação deficiente entre arquiteto e calculista para analisar as melhores soluções para o
empreendimento, na busca para obtenção de vantagem competitiva, onde a informação é o fator fundamental
nesse cenário entre o seu input e o seu output, deveria ocorrer com uma agregação de valor.

Todos

Coordenação

39

Arquitetura

Não contemplando um plano de recuperação ambiental de parte da vegetal local, o projeto em si foi traçado
sem preocupação ambiental, nem mesmo a utilização de plantas nativas da região foi considerada no
paisagismo.

Todos

Compatibilização

40

Arquitetura

Utilização de materiais sem estudos de sustentabilidade, cabe uma abordagem com a avaliação dos materiais
baseada nos quesitos: desempenho de meio-ambiental (acidificação, eutrofização, aquecimento global, ar
interno, recursos naturais, rejeitos sólidos) e desempenho econômico (custos iniciais, custos futuros), isto
através da reunião dos quesitos a serem utilizados em uma matriz depende do enfoque e da profundidade
percebida.

Todos

Construbilidade

41

Estruturas
Metálicas

Geral

Compatibilização

Necessidade de ajuste dos projetos.

42

Estruturas
Metálicas

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos e calculo dos
esforços,

Planilhas incorretas para os quantitativos das estruturas metálicas, sendo orientado que estes quantitativos
deveriam ser considerados como referência.
Apresenta falta de compatibilização com as estruturas de concreto, falta de soluções técnicas e analise de
esforços de vínculos, sendo as mais críticas: as dos vínculos do reticulado do bloco 01 com a estrutura
metálica central de cobertura das rampas, no fechamento com painéis pré-moldados da situação do pátio de
viaturas do bloco 13, sendo esta situação comum a todas as transições de cargas e esforços entre estrutura
metálica e estrutura de concreto.
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43

Estruturas
Metálicas

44

Estruturas
Metálicas

45

Estruturas
Metálicas

Deficiência nas especificações de materiais e componentes construtivos industrializados complementares à
construção metálica e utilização de perfis especiais onde se poderiam especificar perfis de mercado.

46

Estruturas
Metálicas

Erros de representação dos projetos sendo: varias escalas grafadas erradas nos desenhos, indicação de
inclinação de cobertura errada (bloco 01), locação de eixos de cobertura errada (bloco 08) entre outras.

47

48
49

Estruturas
Metálicas

Estruturas
Metálicas
Estruturas
Metálicas

Algumas situações consideradas simplesmente como esquadrias, na verdade são fechamentos estruturais,
com necessidade de verificação de esforços e dimensionamentos estruturais,
Existem algumas soluções que são meramente arquitetônicas, onde se tomou partido em compor a solução
estrutural nela própria. Assim, ao considerar uma solução que efetivamente considerasse as situações em
separados, se tornou um facilitador viabilizando uma solução técnica e a execução com economia de material
e melhoria da qualidade.

Geral

Compatibilização

Bl. 1 e bl. 8

Compatibilização

Bl. 1 e bl. 8

Compatibilização

Geral

Compatibilização

Ausência de analise de montagem, onde as soluções poderiam ser readequadas. A estrutura projetada e
composta de partes que são montadas no local, onde poderia ser composta de um todo de forma modulada
mondada no chão e elevada a de uma única vez.

Geral

Construtibilidade

Utilização de solda enquanto poderiam ser utilizadas situações parafusadas.

Geral

Construtibilidade

Posicionamento de descidas de águas pluviais, sem levar em consideração o partido arquitetônico, descida
junto a fechamentos de vidro do refeitório (bloco 08) e outras situações.

Bl. 08

Compatibilização

50

Estruturas
Metálicas

Constatação de dificuldades para execução das ligações de apoio com a estrutura de concreto, durante o
aparafusamento da estrutura devido ao pequeno espaço disponível para movimentação das ferramentas. Isto
decorre de detalhamentos inadequados que podem comprometer a montagem no canteiro de obras,
diminuindo a agilidade da construção e aumentando o custo da estrutura devido a prováveis retrabalhos.

Geral

Compatibilização

51

Estruturas
Metálicas

Não há estudo para os fechamentos finos entre a estrutura de concreto e estrutura metálica. Sendo
necessário desenvolver estas soluções, para a promoção de amarração adequada entre a alvenaria e a
estrutura metálica. A dificuldade esta no comportamento diferente dos materiais da estrutura metálica e da
vedação, cabendo todo um detalhamento deste acabamento externo da fachada do empreendimento.

Geral

Construtibilidade

52

Estruturas
Metálicas

Geral

Construtibilidade

53

Estruturas
Metálicas

Geral

Compatibilização

54

Estruturas
Metálicas

Falta de interação entre as instalações elétricas com as estruturas de cobertura em áreas abertas.

Geral

Coordenação

55

Estruturas
Metálicas

Não foram levadas em consideração nos cálculos de cargas de vento, características locais de danos
causados por ventos, portanto, a velocidade básica adotada para este cálculo deve ser revisada.

geral

Compatibilização

56

Instalações
Hidráulicas

Bloco 08

Especificação

57

Instalações
Hidráulicas

O projeto de instalações de gás é o que contém o menor número de detalhes para sua execução sendo
necessárias muitas adequações e complementações para sua execução.
Os projetos de instalações hidrossanitárias e elétrico-telefônicas apresentam incompatibilidades entre si.
Verificou-se o chuveiro posicionado de um lado do banheiro e no projeto elétrico o ponto elétrico em outra
parede

Geral

Compatibilização

58

Instalações
Hidráulicas

Falhas nos projetos de instalações de gás há indefinição do posicionamento da tubulação de gás, pois não se
sabe se deverá ser executado por cima ou por baixo da manta de impermeabilização.

Bloco 08

Construtibilidade

59

Instalações
Hidráulicas

Os projetos de instalações hidrossanitárias não contem os quantitativos de cada isométrica sendo
empreendidos detalhes destes com desdobramentos para criação de kits de montagem.

Geral

Construtibilidade

60

Instalações
Hidráulicas

Não existe um projeto aprovado para o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, apenas um projeto de
instalações, onde se verificou varias falhas, como pontos não-cobertos pelo sistema de hidrantes, situação
verificável junto ao reservatório de gás.

Geral

Compatibilização

61

Instalações
Hidráulicas

Toda a rede de esgoto doméstico é encaminhada para estação de tratamento, havendo apenas a existência
da infra-estrutura de interligação da rede de esgoto alimentando a ETE, inexistindo detalhes de infra-estrutura
de tubulações para distribuição desta água e dos possíveis pontos de reuso.

Geral

Construtibilidade

Para muitas situações onde o desenvolvimento foi em estrutura de concreto e fechamentos com painéis de
concreto, houve um mau aproveitamento, são situações em que o desenvolvimento de estrutura metálica
seria mais simples. Portanto não foi aproveitada esta possibilidade, mantendo um caráter tecnológico mais
tradicional.
Existem varias situações de interferência entre as instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado com
a estrutura metálica. Esta constatação acarretou a necessidade de modificação da estrutura entre outras
soluções.

Necessidade de ajuste dos projetos.

1.000.000,00

5,00

50,00

25.000,00

25,00

10,00

200.000,00

5,00

40,00

5.000,00

2,00

25,00

500,00

50,00

50,00

625.000,00

5,00

25,00

1.250,00

100.000,00

5,00

60,00

3.000,00

300.000,00

10,00

75,00

22.500,00

200.000,00

20,00

30,00

12.000,00

350.000,00

80,00

40,00

112.000,00

50.000,00

5,00

50,00

1.250,00

15.000,00

5,00

25,00

187,50

500.000,00

5,00

10,00

2.500,00

20.000,00

10,00

50,00

1.000,00

5.000,00

10,00

50,00

250,00

200.000,00

10,00

20,00

4.000,00

20.000,00

40,00

20,00

1.600,00

20.000,00

40,00

20,00

1.600,00

250.000,00

100,00

20,00

50.000,00

Necessidade de ajuste dos projetos
em função das eficiências no
8.000.000,00
desenvolvimento e detalhamento dos
projetos
Ajuste dos projetos com
especificação de materiais e
250.000,00
componentes existentes no mercado.
Necessidade de ajuste dos projetos.

100.000,00

Necessidade de ajuste dos projetos e
dos processos. A especificação e
detalhamento correto de materiais e
2.500.000,00
componentes evitam problemas
durante a execução da obra e pósocupação do edifício.
Necessidade de ajuste dos projetos e
100.000,00
dos processos.
Revisão do projeto.
Analisar apenas elevações e cortes,
não permitiu visualizar estas
interferências. A modelagem 3 D
deve ser utilizada não apenas em
algumas ligações complexas, mas no
todo para ajudar a prever tais
problemas.
A movimentação e a dilatação
diferente entre a estrutura metálica e
a alvenaria acarreta trincas no
revestimento e, conseqüentemente,
infiltrações e problemas de corrosão.
O processo de projeto do
empreendimento é ineficiente em
vários aspectos.
Falta de compatibilização entre a
estrutura e as demais especialidades
técnicas de projeto.
Necessidade de maior integração de
projeto / projetista.
Escolha do sistema de estrutural
metálico, sem uma analise local de
riscos e ocorrências.
Omissões de informações
relacionadas ao produto
Revisão do projeto.
Situação que pode afetar o
desempenho e as possibilidades de
risco.
Permite um melhor fluxo dentro do
canteiro, ocorrendo apenas a
montagem.
Um projeto de proteção contra
incêndio deve iniciar-se juntamente
com o projeto de arquitetura e
perfeitamente integrado com o de
estrutura, hidráulico, elétrico, etc
Sendo indispensável projetar um
sistema com indicações de pontos de
reuso, com posicionamento de
torneiras ao longo dos pátios e
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jardins, para uma boa reutilização.
62

Instalações
Hidráulicas

63

Instalações
Hidráulicas
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas
Instalações
Hidráulicas

76

Estruturas de
Concreto

77

Estruturas de
Concreto

78

Estruturas de
Concreto

79

Estruturas de
Concreto

80

Estruturas de
Concreto

81

Estruturas de
Concreto

82

Estruturas de
Concreto

83

Estruturas de
Concreto

84

Estruturas de
Concreto

85

Estruturas de

Nos desenhos de projeto relativos à drenagem pluvial, constatou-se a existência de sistemas paralelos e
independentes, elaborados pelas duas empresas projetistas, com diferentes pontos de descarga, sem haver
compatibilização entre o sistema predial e viário.
No projeto, verificou-se que a localização do reservatório de gás estava a 6 metros da casa de bombas do
sistema de ar condicionado e a menos de 3,5 metros do estacionamento de motos. A parede entre a casa de
bombas e área do reservatório de gás foi prevista para ser executada em elemento vazado.
Incompatibilidade do caminhamento de tubulações de e esgoto, sem o caimento necessário.
Planta de elevação das paredes mostrando onde passa todas as tubulações, ou seja, uns verdadeiros
RAIOS-X.
Com relação ao sistema de esgoto verificou-se: a existências de muitos ângulos retos, excesso de ramais e
sistema de ventilação deficiente.
Esta prevista um acumulador de urina para os mictórios, composto da própria tubulação de escoamento,
acionado por nível de acumulo através do sistema de vácuo, sendo as dimensões da caixa superiores a
espessura do piso da laje.
Desenvolvimento do projeto para montagem em kits.
Desenvolvimento de uma caixa de manobra para o sistema de esgoto a vácuo tem espessura de 16 cm, para
ser embutida em parede de 15 cm.
Para o refeitório este previsto uma central de água quente, mas não existem projetos de detalhamento destas
instalações.
Alguns posicionamentos de hidrantes não esta próximo às portas, sendo que em alguns casos teria uma
pessoa que passar pelo incêndio para chegar até um hidrante que se supôs utilizar para combater o mesmo.
O projeto não prevê pontos de drenagens dos jardins que envolvem as edificações.
Falta detalhamento do projeto hidrossanitário, não temos detalhamento para retrossifonagem, ocorrem
divergências nas indicações de altura para os pontos de água e esgoto
Dissipador para lançamento de águas de drenagem. Na situação apresentada não se constatou a existência
do dissipador de águas no lançamento junto ao de drenagem.
Em muitas situações temos o cruzamento de tubulações elétricas e de hidráulicas, caminhamento interferindo
com peças de concreto pré-moldado, portanto situação de incompatibilidade construtiva.
Varias ausências de indicações dos esforços que foram considerados, tais como junto de apoios de
coberturas metálicas, situações de apoio de peças pré-moldadas, situações de cargas de escadas sobre lajes
da galeria entre outras.
Existem varias peças com indicação no projeto de forma sem o desenvolvimento dos demais projetos e
detalhamentos de armação. Patamar de acesso aos blocos 01, 03, 09 e 13; vários fechamentos e paredes de
concreto.
Para áreas ocupadas com armários deslizantes, foi previsto uma sobre carga acidental baixa, o mesmo
ocorrendo para a casa de maquinas, onde foi prevista uma sobre carga de 300 kgf/m², sendo que a norma
recomenda 750 kg/m².
Melhor aproveitamento dos painéis arquitetônicos, os mesmos se restringiam aos acabamentos das
fachadas. Na face interna, previa-se a utilização de divisórias do tipo dry wall ou bloco cerâmico. Consistindo
em uma boa contribuição no sentido da industrialização, agregando uma característica mais moderna à da
obra.
Substituição de paredes por painéis pré-moldados arquitetônicos. As elevações 3 e 4 do bloco 1 (edifício das
gerências), eram compostas por paredes de fechamento em concreto aparente branco moldado in loco, que
serão alteradas e substituídas por painéis pré-moldados, tal como já estava sendo empregado em outros
locais da obra.
Rigidez da torre do bloco 10 em função de que está prevista a instalação de antenas parabólicas, sendo que
o projeto estrutural não levou em consideração a rigidez mínima do conjunto necessária para evitar situações
de vibração e perdas de sinal.
Temos varias bases de equipamentos, sendo alguns muito pesados em que os equipamentos apresentam
forte vibração quando em funcionamento, porém nenhum detalhe estrutural e arquitetônico destas bases,
nenhum cuidado com relação à vibração causada pelos equipamentos.
Ausência de definições, quanto à localização, espessura e funcionalidade das juntas de dilatação a ser
incluídas nos projetos desenvolvidos para paisagismo de fachadas.
Solidarização dos pilares - Bloco 1, o projeto da estrutura de concreto menciona que os pilares PC1-9, PC110, PC1-11 e PC1-15 (componentes de um reticulado envidraçado), como sendo travados no topo da
estrutura metálica da cobertura, mas não existe nenhum detalhamento deste tipo de ligação e nem dos
esforços considerados.
Recobrimento das lajes alveolar e laje nervurada, não foram especificados, mesma situação que se apontou

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

300.000,00

50,00

50,00

75.000,00

Bloco 10

Compatibilização

Revisão do projeto.

350.000,00

80,00

50,00

140.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

35.000,00

60,00

30,00

6.300,00

Geral

Construtibilidade

Detalhamentos para facilitar as
execuções.

15.000,00

10,00

40,00

600,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

35.000,00

60,00

50,00

10.500,00

Geral

Compatibilização
e construtibilidade

Revisão do projeto e analise de
possíveis soluções.

20.000,00

60,00

45,00

5.400,00

Geral

Construtibilidade

20.000,00

40,00

20,00

1.600,00

Geral

Construtibilidade

25.000,00

40,00

20,00

2.000,00

Geral

Construtibilidade

80.000,00

40,00

40,00

12.800,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

30.000,00

70,00

20,00

4.200,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

20.000,00

40,00

20,00

1.600,00

Geral

Construtibilidade

Detalhamentos para facilitar as
execuções.

5.000,00

40,00

20,00

400,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

20.000,00

40,00

20,00

1.600,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

60.000,00

40,00

20,00

4.800,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

50.000,00

25,00

50,00

6.250,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

15.000,00

5,00

50,00

375,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

500.000,00

50,00

75,00

187.500,00

600.000,00

75,00

100,00

450.000,00

550.000,00

75,00

70,00

288.750,00

Detalhamentos para facilitar as
execuções.
Detalhamentos para facilitar as
execuções.
Detalhamentos para facilitar as
execuções.

Está alteração trouxe grande
contribuição quanto à redução de
matérias empregada e na eliminação
de resíduos.
O que permitiu a eliminação de
materiais que seriam utilizados, com
a diminuição da geração de resíduos,
além de propiciar menor contribuição
de cargas de fundação, em função
da leveza.

Geral

Compatibilização

0

Compatibilização
e
construtibiliodade.

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

65.000,00

25,00

50,00

8.125,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

100.000,00

50,00

60,00

30.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

25.000,00

10,00

70,00

1.750,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

100.000,00

50,00

75,00

37.500,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

300.000,00

50,00

60,00

90.000,00
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Estruturas de
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Estruturas de
Concreto
Estruturas de
Concreto
Estruturas de
Concreto
Estruturas de
Concreto

quanto a reforços de abertura de lajes e situações similares, onde não foi feita nenhuma caracterização por
parte do projetista estrutural.
Alteração do Fck previsto de 250 kgf/cm² para 350 kgf/cm² para os blocos de fundação além do aumento de
espessura de recobrimento das ferragens de 2,5 cm para 3,5 cm.

Compatibilização

Revisão de projeto.

150.000,00

75,00

50,00

56.250,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

15.000,00

5,00

3,00

22,50

Alteração das paredes externas em concreto branco, junto aos blocos 09 e 13, de moldado in loco para prémoldada.

Geral

Compatibilização
e
Construtibilidade

Revisão de projeto.

250.000,00

75,00

50,00

93.750,00

Sobre carga em laje de equipamentos de ar condicionado.

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

150.000,00

40,00

50,00

30.000,00

Localização incorreta dos furos de passagens em representações de projetos de lajes e vigas, previstas para
passagens de infra-estrutura.

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto.

15.000,00

5,00

70,00

525,00

75,00

75,00

281.250,00

80,00

80,00

640.000,00

75,00

75,00

253.125,00

50,00

75,00

56.250,00

5,00

3,00

22,50

Incompatibilidade entre os projetos de estrutura e instalações.

Geral

91

Terraplanagem

Substituição dos muros de arrimo por talude no encontro entre a galeria técnica e a edificação.

geral

Construtibilidade

92

Terraplanagem

Os pontos de amarração dos eixos dos edifícios (blocos), citados no projeto de terraplanagem não estavam
coincidindo com a posição especificada para as edificações, a locação dos eixos dos blocos ficaria deslocada
em relação à posição indicada pelo cliente. O erro direcionou para uma região de terreno com cota inferior ao
local correto da obra, além disto, as saias de aterro atingiriam as áreas de proteção da lagoa existente.

geral

Compatibilização

93

Terraplanagem

No projeto executivo de terraplenagem, temos a indicação de saia de aterro saindo da cota 5,40m para 7,40m
e da cota 7,40 m para 8,00 m. Já no projeto de Arquitetura, há a indicação de saia de aterro saindo da cota
5,40 para a cota 8,00 m, ou seja, sem o patamar intermediário.

Geral

Compatibilização

94

Terraplanagem

Geral

Compatibilização

95

Terraplanagem

Geral

Compatibilização

96

Terraplanagem

97

Terraplanagem

98

Terraplanagem

99

Terraplanagem

100 Terraplanagem
101 Terraplanagem
102 Terraplanagem
103 Terraplanagem
104 Terraplanagem
105 Terraplanagem
106 Terraplanagem
107 Fundações
108 Fundações
109 Fundações
110 Fundações
111 Fundações

Incoerência entre planta e perfil da estrada 7, onde o comprimento que na planta está com 38 m e no perfil
com 73,51 m, também nas elevações da estaca 0 (zero) também estão diferentes, na planta são 7,937 m e no
perfil 7,280 m.
Verificou-se varias divergências quanto à representação de taludes e muros de arrimo, em posições que bem
poderiam ser apenas taludes.
Encontrou-se divergência no traçado da pavimentação, no desenho de terraplenagem o traçado do acesso é
curvo (próximo da coordenada 63), já no projeto de pavimentação o traçado do pavimento é reto.
No projeto de terraplenagem está indicada a execução de talude no Bloco 8 junto ao sistema viário. Devido à
proximidade com o sistema viário é necessário executar um muro de arrimo substituindo o talude projetado.
O conceito de muros de arrimo e para locais expostos, como entre duas edificações e em locais onde a saia
de aterro pudesse não apresentar estabilidade.
A remoção da camada vegetal foi feita de forma parcial, sendo que as condições de drenagem não
possibilitaram uma livre movimentação para os equipamentos. Mesmo assim possibilitou efetuar reserva
deste material para recompor os jardins.
Os levantamentos planialtimétrico de cotas do terreno natural estavam deslocados com relação ao
posicionamento das edificações embora tenha ocorrido esta correção, não houve uma nova consideração por
parte da projetista de arquitetura, sendo mantidas as premissas de uma situação que não era real.
O nível do lençol freático, por ser muito alto, tornou-se um dos elementos impactantes para o andamento dos
serviços.
Necessidade de analise dos aterros já existentes quanto à presença de material nocivo à saúde pública.
A possibilidade de utilização de material proveniente de demolição foi estudada para substituir material de
aterro.
Representações de cotas em diversos pontos dos jardins deverão ser revistos para possibilitar o escoamento
da água sobre a superfície, de forma a evitar acúmulos e transbordar para dentro das edificações.
O projeto de terraplenagem não apresentava a indicação do greide das ruas e cotas das estacas nas
esquinas;
Para evitar interferência com o canal de drenagem, evitando aterrá-lo, será necessária uma reavaliação, com
rebaixamento do aterro, terminando antes dele.
Concentração de cargas decorrentes da alteração de moldado in loco para pré-moldado o que possibilitou
uma redução do numero de estacas no escopo geral.
Os relatórios de sondagens disponibilizados não correspondiam ao local de execução da obra, tendo sido
executados em outra área.
O projeto não apresentava solução técnica de fundação para vários locais como a rampa metálica do bloco
01, espelho d água, rampa de mangueiras, ETE entre outros locais.
Pelas condições do terreno são muito frágeis torna-se necessário o estaqueamento de tubulações enterradas.
Sendo necessária a elaboração de um detalhe explicativo para envelopamentos de tubulações enterradas
com a indicação de estaqueamento.
Analisando os níveis dos blocos das fundações das edificações, verificou-se que as cotas estão superiores ao

Facilitar o acesso para as instalações
500.000,00
que são interligadas na galeria.
Em decorrência desta constatação, o
projeto foi revisado, com a
eliminação do deslocamento. Se não 1.000.000,00
fosse notado, ter-se-ia um volume
bem maior de solo para aterro.
A opção deve ser no sentido de que
as cotas de aterro dos jardins
acompanhem o nível do terreno
450.000,00
natural e decrescendo na direção do
lago; com isso teremos uma
movimentação de solo bem menor.
Esta inconsistência resultará na
necessidade de revisão total deste
150.000,00
projeto.
Revisão de projeto

15.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto

15.000,00

5,00

3,00

22,50

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto

150.000,00

75,00

75,00

84.375,00

Geral

Construtibilidade

200.000,00

75,00

100,00

150.000,00

Geral

Construtibilidade

250.000,00

75,00

35,00

65.625,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto

165.000,00

50,00

80,00

66.000,00

Geral

Construtibilidade

Revisão de projeto

15.000,00

25,00

80,00

3.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto

15.000,00

5,00

3,00

22,50

Geral

Compatibilização

Revisão de projeto

200.000,00

75,00

50,00

75.000,00

Facilitar a execução priorizando as
ações.
Possibilitar um melhor
aproveitamento com a reutilização do
material de remoção.

Geral

Construtibilidade

Revisão de projeto

55.000,00

50,00

50,00

13.750,00

Geral

Construtibilidade

Revisão de projeto

15.000,00

25,00

25,00

937,50

Geral

Construtibilidade

Revisão de projeto

150.000,00

75,00

50,00

56.250,00

Geral

Construtibilidade

Alteração do processo executivo.

250.000,00

75,00

50,00

93.750,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos

100.000,00

25,00

30,00

7.500,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos

55.000,00

40,00

50,00

11.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos

65.000,00

25,00

50,00

8.125,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos

100.000,00

25,00

75,00

18.750,00
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113 Fundações
114 Fundações
115 Fundações
116 Fundações

nível do piso acabado de 6,05 m, o que acarretaria dentro da galeria diversas situações de interferência e
inviabiliza a existência das canaletas de captação de água junto às laterais.
Sistema definitivo de rebaixamento do lençol freático no túnel de serviços. Com esta recomendação, visa-se
evitar problemas futuras infiltrações de água, protegendo os equipamentos elétricos, eletrônicos e o sistema
de Ar Condicionado.
No projeto de fundações verificou-se para os pilares PP3 do passeio 3, há indicação de cargas de 42 tf.,
enquanto as demais situações indicam cargas de 32 tf., as estacas finais do passeio 3 e as iniciais do passeio
4, que são similares, apresentam cargas diferentes.
Para o bloco 2 onde está prevista a expansão para os pilares de interligação com as futuras expansões, esta
se considerando as cargas já previstas no projeto de fundações.
Foi constatada, durante os serviços de terraplenagem, a presença uma rede de drenagem ativa de 800 mm
interligando um PV junto à cerca na Av. 9 de Abril a uma caneleta de drenagem da concessionária, que está
interferindo com as fundações do bloco n° 1.
Na folha de projeto verificou-se a indicação de um tipo de estaca sem a indicação nas legendas. Esta
situação ocorre em varias posições dos blocos 3, 6 e 8, sempre onde temos paredes de concreto.

Pavimentação e
117
Sistemas paralelos e independentes de drenagem
drenagem
Na galeria técnica constam 04 poços de drenagem muito espaçados entre si, considerando-se situações de
Pavimentação e
118
manutenção e também da contribuição de água do lençol freático, é imprescindível ampliar o número de
drenagem
poços de drenagem.
Pavimentação e Em alguns pontos o perfil de caimento do estacionamento tem inclinação contraria ao fluxo da boca de leão
119
drenagem
mais próxima, criando represamento de água.
Pavimentação e Para a tubulação de drenagem entre o PV2 e o PV3, se for considerada a inclinação de 0,6% proposta no
120
drenagem
Projeto entre PV-2 e o PV-3, a cota de chegada no PV-3 será menor do que a cota de saída do PV-3.
Pavimentação e Diferenças de quantitativos dos trabalhos de pavimentação com relação às apresentadas nas tabelas de
121
drenagem
quantitativos dos projetos de pavimentação.
Pavimentação e Os projetos não apresentam detalhamentos das passagens do pavimento intertravado de trânsito pesado
122
drenagem
sobre o canal de drenagem que cruza.
Para o piso dos túneis de serviços foram previstos brita graduada na espessura de 8 cm, ressaltou-se que
Pavimentação e
123
são áreas integradas às edificações e aos jardins, e este tipo de piso é de difícil limpeza, atrapalha a
drenagem
circulação interna, prejudicando os trabalhos de manutenção.
Pavimentação e Verificando no projeto de pavimentação que em função do deslocamento do eixo poderia ter ocorrido uma
124
drenagem
alteração nas condições estruturais do pavimento.
Alteração de configuração e de posicionamento da guia e do sargentão. Considerando-se a locação
Pavimentação e
125
apresentada no projeto de pavimentação, confrontando com o de arquitetura temos uma alteração de
drenagem
configuração e de posicionamento da guia e do sargentão.
Pavimentação e Existe em campo uma tubulação de concreto que não foi prevista nos projetos de pavimentação ocasionando
126
drenagem
situações de interferências (principalmente com as caixas de passagens).
Pelo projeto de arquitetura foi constatada a indicação de calçada junto ao meio fio, portanto antes da saia do
Pavimentação e
127
talude. Já o projeto de pavimentação indica que a calçada esta localizada no meio da projeção da saia do
drenagem
talude.
Pavimentação e
128
No memorial descritivo de especificações, não foram apresentados os acabamentos das áreas externas.
drenagem
Ao lado do bloco 04 temos um bicicletário conforme projetos de arquitetura. No mesmo local no projeto de
Pavimentação e
129
pavimentação temos a indicação de taludes com cota de 8,00 m para 7,40 m e de 7,40 para o nível do
drenagem
terreno, ou seja, o talude está na mesma posição do bicicletário.
Pavimentação e
130
Incompatibilidade entre os projetos de arquitetura e os de drenagem.
drenagem
Pavimentação e Existe uma situação de interferência causada por uma tubulação em concreto que ira permanecer que não foi
131
drenagem
contemplada junto com a pavimentação (principalmente com as caixas de passagens).
Considerando a locação apresentada no projeto de pavimentação verifica-se que o eixo do acesso 1 (AC-1)
Pavimentação e
132
não coincide com o eixo da portaria (bloco 16). Será necessário um novo projeto já que com o deslocamento
drenagem
do eixo ocorreu alteração nas condições estruturais do pavimento.
Pavimentação e
133
Não há detalhamento estrutural dos poços de visita, caixas de passagens e de inspeção.
drenagem
Pavimentação e O memorial descritivo de especificações apresenta dados incompletos, não foram apresentados os
134
drenagem
acabamentos das áreas externas.
Pavimentação e Dissipador para o lançamento das águas junto ao canal; são situações com elevada concentração de
135
drenagem
descarga de água sendo extremante importante a execução.
Pavimentação e Legenda dos passeios; no projeto de pavimentação não consta na legenda o tipo do acabamento dos
136
drenagem
passeios.
Este indicado em um detalhe um perfil metálico tubular quadrado em chapa de aço 3/16″ para reforço do perfil
137 Esquadrias
de alumínio 1/8″, sendo a extensão da peça de 5 m com uma folga mínima. Nesta situação não há como
verificar a funcionalidade do reforço e a possibilidade de ocorrer o efeito pilha (Oxidação entre as peças).

Galerias
Técnicas

Construtibilidade

Complementação para proteger os
equipamentos.

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos

Bloco 02

Coordenação

Bloco 01

Construtibilidade

Blocos 03,
06 e 8

Compatibilização

Revisão dos projetos

40.000,00

50,00

75,00

15.000,00

Geral

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

500.000,00

90,00

75,00

337.500,00

Geral

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

60.000,00

75,00

50,00

22.500,00

50.000,00

50,00

75,00

18.750,00

200.000,00

25,00

50,00

25.000,00

Atribuição de necessidades.

45.000,00

25,00

50,00

5.625,00

Interferência local.

50.000,00

30,00

75,00

11.250,00

Geral

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

15.000,00

10,00

10,00

150,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

25.000,00

15,00

25,00

937,50

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

15.000,00

10,00

10,00

150,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

30.000,00

50,00

50,00

7.500,00

Galeria
técnica

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

65.000,00

30,00

50,00

9.750,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

100.000,00

50,00

75,00

37.500,00

Pavimentaçã
o

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

100.000,00

25,00

50,00

12.500,00

Pavimentaçã
o

Compatibilização

Revisão do projeto.

15.000,00

35,00

50,00

2.625,00

Pavimentaçã
o

Compatibilização

Revisão do projeto.

30.000,00

50,00

60,00

9.000,00

Pavimentaçã
o

Compatibilização

Revisão do projeto.

150.000,00

50,00

80,00

60.000,00

Pavimentaçã
o

Compatibilização

Revisão do projeto.

15.000,00

5,00

3,00

22,50

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

15.000,00

25,00

50,00

1.875,00

Geral

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

30.000,00

50,00

50,00

7.500,00

Pavimentaçã
o

Compatibilização

Revisão do projeto.

250.000,00

70,00

70,00

122.500,00

Pavimentaçã
o

Compatibilização

Revisão do projeto.

10.000,00

20,00

20,00

400,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

25.000,00

10,00

25,00

625,00

Geral

Construtibilidade

Procura por eficiência construtiva.

50.000,00

75,00

50,00

18.750,00

Geral

Compatibilização

Revisão do projeto.

15.000,00

10,00

50,00

750,00

100.000,00

20,00

50,00

10.000,00

Geral

Construbilidade

Sugerimos a indicação de outro perfil
de alumínio como solução, ao invés
de adotar um reforço deste caixilho.
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139 Esquadrias
140 Esquadrias
141 Esquadrias

142 Esquadrias

143 Esquadrias

144 Esquadrias

145 Esquadrias

146 Esquadrias

147 Esquadrias

148 Esquadrias

149 Esquadrias
150 Esquadrias
151 Esquadrias
152 Esquadrias
153 Esquadrias
154 Esquadrias

155 Esquadrias

156 Esquadrias

157

158

Ausência de um macro mapeamento de fluxo de valor, fluxo de suprimentos para esquadrias de alumínio e
cadeia de fornecedores.

Os projetos não apresentam soluções para as necessidades de impermeabilização, nem mesmo para as
Impermeabilizaç
proteções de respingo e escorrimento das peças de painéis pré-moldado que ficam expostas a água de chuva
ão
é detalhada e para situações de sanitário não foi previstos rebaixos do piso.
Impermeabilizaç As estruturas pré-moldadas proporcionam muitas situações de cantos vivos, isto dificulta a
ão
impermeabilização.

Impermeabilizaç
ão
Impermeabilizaç
160
ão
Impermeabilizaç
161
ão
162 Impermeabilizaç
159

Não existem informações de esforços para os fechamentos em caixilhos; como são situações que envolvem
grandes vãos, deverão ser considerados, além do peso próprio, os esforços de vento.
Na rampa do bloco 01, há situações de guarda-corpo, nos projeto de Arquitetura, com módulos de vidros com
comprimento de 3,14 metros, enquanto o projeto de Esquadrias tem uma indicação para peças de 2,00
metros.
As dimensões máximas informadas pelos fabricantes de vidros laminados são de 248 x 3600 mm; temos para
os caixilhos AL-04 do Bloco 1 dimensões de 5000 x 3310 e 4160 x 2600 mm.
Verificou-se com os fabricantes que as dimensões máximas para os vidros serigrafados são de 1400 x 2250
mm, tem-se algumas situações como às do caixilho AL-07 do Bloco 2 com dimensões de 3000 x 757,5 mm,
conforme Projeto.
Para fixação foi prevista a colagem dos vidros dos caixilhos inclinados do Bloco 01, conforme Projeto a peça
encontra-se em situação de inclinação menor de 90º. Em situações como esta é prudente a utilização de
presilhas em aço inox.
Para os caixilhos do Bloco 01, foi indicada a utilização de um conjunto com 02 vidros laminados e temperados
de 4 mm, em função de possível empenamento da lâmina de vidro seria necessária à utilização de um vidro
de maior espessura.
As elevações dos Caixilhos AL01 e AL02 indicam a presença de guarda-corpo, mencionando “Modelo de
guarda corpo a ser definido com o serralheiro”. Já no Projeto de Arquitetura não indica a existência deste
guarda corpo.
Existe uma indicação para fixação do guarda-corpo da rampa do Bloco 1 através de parafusos e arruelas de
aço inox 1.1/4” e arruelas de Neoprene 1.1/4”. Esta disposição pode permitir movimentação causando fadiga
no conjunto e resultar em situações de manutenção e ajustes, que podem comprometer a peça por fadiga e
segurança.
O Projeto de caixilhos indica que as descidas de águas pluviais serão pelo interior dos perfis dos caixilhos
AL01 e AL02, não havendo detalhamento das interligações entre a calha e o perfil do caixilho, nem para a
continuidade da descidas após o montante do caixilho.
A cobertura dos passeios internos e com vidros fixos, o projeto indica um sistema de fixação com chapa de
alumínio de 1,5 mm, parafusados à estrutura e colados com silicone no encontro dos vidros. A manutenção
ou remoção desta chapa e difícil chegando a danifica lá sendo até mesmo necessária a substituição.
A porta em vidro temperado de 10 mm PV-08 tem vão de 1872 mm. Para o sistema de acionamento de
fechamento é prevista uma mola Dorma de piso na extremidade da folha de vidro. Por tratar-se de uma porta
grande e pesada, haverá necessidade do deslocamento do ponto de giro em mais de 40 cm, diminuindo o
vão livre da passagem.
As portas duplas de vidro das divisórias de vidro estão sem as indicações dos feixes, fechaduras, dobradiças
ou outros acessórios necessários para sua execução.
Falta definição das cores dos acessórios das portas de vidros tais como: puxadores, molas, baguetes de
borracha, e dobradiças.
Para a porta PAI (Bloco 2 - Sala de Armas) não há indicação para o nível de impacto que a porta blindada
deverá resistir.
Não foi especificada uma definição do tempo de resistência para as Portas Corta Fogo.
Há diversas diferenças de quantidades de portas entre as indicadas em planilhas das folhas de projeto com
as necessárias, e também varias especificações erradas e trocadas.
Não existe detalhamento de gradis de fechamentos externos e para dos portões de entrada de pedestre e de
carros.
Analisando o projeto de paisagismos verificou-se a existência de jardins junto a laterais da entrada principal,
dando continuidade aos contornos da laje de passeios junto ao túnel. A linha tracejada representa o contorno
da laje do passeio e indicação das grades de fechamento observando este encaminhamento constatou-se
varias brechas para a entrada de animais nas galerias.

Considerando a região de baixada no qual o lençol freático e muito a próximo da superfície, cabe um estudo
sobre a sob pressão freática e de medidas de contingência para contornar esta situação.
Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto básico e/ou
executivo

Geral

Compatibilização
e construtibilidade

Execução de projeto considerando a
ação do vento.

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

Geral

Construtibilidade

Geral

100.000,00

30,00

60,00

18.000,00

15.000,00

10,00

25,00

375,00

Ajustar os projetos às condições de
fornecimento.

150.000,00

40,00

50,00

30.000,00

Construtibilidade

Ajustar os projetos às condições de
fornecimento.

100.000,00

40,00

50,00

20.000,00

Geral

Construtibilidade

Ajustar os projetos para favorecer a
segurança.

15.000,00

5,00

3,00

22,50

Geral

Construtibilidade

Ajustar os projetos para favorecer a
segurança.

90.000,00

40,00

75,00

27.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

25.000,00

10,00

50,00

1.250,00

Geral

Construtibilidade

Ajustar os projetos para favorecer a
segurança.

10.000,00

20,00

50,00

1.000,00

geral

Compatibilização
e construtibilidade

Desenvolver detalhamento e ajustar
os projetos.

15.000,00

20,00

50,00

1.500,00

Geral

Construtibilidade

Necessita de alteração para viabilizar
as possíveis manutenções.

50.000,00

50,00

75,00

18.750,00

Geral

Construtibilidade

Necessita de alteração para evitar
possíveis manutenções.

1.000,00

50,00

100,00

500,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

5.000,00

50,00

80,00

2.000,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

500,00

5,00

10,00

2,50

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

3.000,00

10,00

25,00

75,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

5.000,00

50,00

75,00

1.875,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

25.000,00

50,00

75,00

9.375,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

100.000,00

25,00

75,00

18.750,00

Geral

Construtibilidade

Necessita de complementações para
evitar a entrada de animais.

150.000,00

50,00

75,00

56.250,00

Geral

Construtibilidade

A analise de fornecedores permitiria
uma melhor performance para os
caixilhos.

65.000,00

25,00

75,00

12.187,50

Geral

Compatibilização

Elaboração de projeto de
impermeabilização.

30.000,00

80,00

100,00

24.000,00

10.000,00

100,00

90,00

9.000,00

100.000,00

60,00

100,00

60.000,00

Todos

Construbilidade

Tratamento das várias situações
para manter a eficiência do
tratamento.

Todos

Construbilidade

Adaptação às condições locais.

Geral

Compatibilização

Elaboração de planilhas.

5.000,00

10,00

100,00

500,00

Existem peças em concreto branco que deverão ser impermeabilizadas

Geral

Compatibilização

Elaboração de projeto.

50.000,00

75,00

50,00

18.750,00

Existem vários locais com necessidade de barreira de vapor, podemos prever situações de possibilidade de

Todos

Construbilidade

Ajustar os projetos às condições

50.000,00

50,00

75,00

18.750,00
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ão

inversão das temperaturas, do lado interno para o lado externo e vice versa.
Na região da obra e presumível que o efeito de capilaridade, as paredes absorvem a água do solo, vindo a
Impermeabilizaç
163
prejudicar rodapés e nas áreas externas em contacto direto com o solo, cabendo impermeabilização dos
ão
alicerces. Ambientes úmidos podem provocar alergias e problemas respiratórios
Impermeabilizaç Foi posicionado um equipamento de ar condicionado sobre o forro falso da sala de vídeo conferências, para a
164
ão
eficiência acústica do local este equipamento deverá ser removido para fora da sala.
165

Instalações
Elétricas

Instalações
166
Elétricas

O posicionamento de equipamentos, o caminhamento de infra-estrutura de eletrodutos, calhas e leitos, devem
ser precedidos de analise de manutibilidade.

locais.
Compatibilização

Todos

Construbilidade

Eliminação de fonte de ruído através
de reposicionamento.

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

O projeto focando os equipamentos e
a melhor forma de manutenção.

Os transformadores de media tensão se encontram deslocados da posição das prumadas dos quadros
elétricos. Assim, os cabos elétricos de alimentação destes sistemas, vindos da cabine de distribuição geral
em tensão de 440 Volts alimentam os disjuntores gerais nos quadros e dai para os transformadores de media
tensão, retornando novamente ao quadro elétrico em tensão 220 Volts efetuando as alimentações dos
circuitos.

Geral

Construtibilidade

167

Instalações
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O projeto de instalações elétricas deverá considerar a aplicação de sistemas de velocidade variável nos
motores sujeitos a ciclos de carga diversificados ao longo do dia. Avaliação a viabilidade econômica da
aplicação desses dispositivos.

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

168

Instalações
Elétricas

Não foi prevista a instalação de sensores, dimmers e fotos-sensor nas luminárias localizadas próximas às
janelas e sensores de presença em locais onde normalmente não há pessoas (como por exemplo, em
banheiros, corredores e salas de reunião).

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

169

Instalações
Elétricas

Os projetos luminotécnicos deveriam priorizar as superfícies de trabalho ao invés do ambiente como um todo,
o que possibilitaria a redução da iluminância geral do ambiente. Outra medida de economia e agrupar os
usuários da iluminação em função do horário de trabalho e similaridade de atividade evitando-se
diversificação desnecessária. Focar também lâmpadas, luminárias e reatores mais eficientes.

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

170

Instalações
Elétricas

Não foi prevista a instalação de interruptores para o controle local pelos ocupantes e também não focou a
distribuição dos circuitos levando em consideração as atividades de segurança e limpeza das instalações em
momentos que as áreas estejam desocupadas.

Geral

Compatibilização

171

Instalações
Elétricas

Verificaram-se motores elétricos dimensionados com muita folga, um ajuste nestas especificações focando
mais a utilização permite uma redução de custos de instalações e da energia a ser consumida já que a força
motriz e uma das grandes responsáveis pelo consumo.

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

Os circuitos de distribuição elétrica não levam em conta o posicionamento e forma de utilização dos pontos de
consumo. Assim, as perdas de energia ocorrem preponderantemente por efeito Joule (energia dissipada na
forma de calor é obtida pelo produto entre a potência P e o intervalo de tempo envolvido), o que é comumente
representado pela equação P = RI² Onde P é a potência, R é a resistência total e I é a corrente que circula
nos cabos (redução das perdas = aumento da eficiência).

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

Instalações
172
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Elaboração de projeto de
impermeabilização.

Geral

173

Instalações
Elétricas

Os quadros e terminais de distribuição mais próximo possível do centro de carga da instalação proporcionam
economia na redução no comprimento dos cabos, menor queda de tensão e no custo de operação (menor
perda Joule). Isto é obtido pelo calculo do baricentro das cargas que consiste na utilização da planta baixa do
prédio, associando-se a potência instalada e as coordenadas espaciais no plano (x, y). Considerar apenas as
cargas mais relevantes, em termos de potência onde à carga genérica pi são associadas às coordenadas
espaciais (xi, yi), as coordenadas do baricentro (xb, yb) são calculadas através de média ponderada das
coordenadas das cargas, levando-se em conta o valor da potência associada como peso.

174

Instalações
Elétricas

A iluminação da galeria técnica e acionada pela automação, e pode ficar vulnerável em ocorrências de falhas
do sistema de automação. Situação idêntica pode ocorrer com a iluminação externa que e comandada pelo
sistema de automação.

Geral

Compatibilização

175

Instalações
Elétricas

Alguns transformadores de corrente estão dimensionados no limite com utilização da quase totalidade dos
100% da sua capacidade, cabe lembrar que motores de indução, operando em regime contínuo, apresentam
rendimento máximo na faixa de 75% da sua potência nominal.

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

176

Instalações
Elétricas

O grupo gerador de emergência com capacidade no limite das cargas dimensionado em quase 100% da sua
totalidade cabe lembrar que motores à explosão - diesel, por exemplo, o rendimento máximo na faixa de 75%

Geral

Compatibilização

Instalando os transformadores junto
às prumadas com inclusão de um
disjuntor para receber os cabos
elétricos direto, proporcionara uma
grande redução de cabos elétricos e
diminuição da perda de corrente com
a diminuição do percurso.
As informações quanto ao uso das
instalações elétricas são de forma
geral o que dificulta uma analise
detalhada do dimensionamento.
Revisão dos projetos com
redistribuição dos circuitos e focando
requisitos de acionamento.
Executar o projeto focando o contato
visual com o meio externo, tal qual
favoreça o ambiente de trabalho com
ganho de iluminação natural, de
maneira a evitar ganho excessivo de
carga térmica.
O projeto deverá combinar de forma
simples e eficaz a possibilidade do
desligamento da iluminação quando
a área não estiver ocupada.
Focar na revisão do projeto a
eficiência na utilização de motores
elétricos, isto acarretará uma grande
economia de energia.
Revisão do projeto focando a
redução da energia dissipada que
pode ser obtido, em princípio, pela
redução do fator P e/ou do intervalo
de tempo envolvido. Na prática, é
possível atuar sobre a potência, o
que implica na redução dos fatores R
e I da expressão.
Levantamentos dos baricentros das
cargas, visando com isso:
a) substituição dos cabos (aumento
bitola = redução resistência R);
b) realocação das cargas e/ou dos
quadros de distribuição, mantendose a bitola dos cabos (diminuição do
comprimento dos cabos = redução
da resistência R);
c) operação em tensão mais elevada,
reduzindo a corrente I.
O projeto deve ser revisado focando
alternativa para segurança
Revisar os projetos, visando o
aumento da eficiência energética,
com dimensionamento correto dos
motores; uso racional e utilização de
motores de alto rendimento.
O dimensionamento do gerador deve
ser revisto.

30.000,00

80,00

100,00

24.000,00

5.000,00

75,00

50,00

1.875,00

100.000,00

100,00

100,00

100.000,00

500.000,00

80,00

100,00

400.000,00

200.000,00

75,00

75,00

112.500,00

50.000,00

50,00

50,00

12.500,00

100.000,00

75,00

50,00

37.500,00

20.000,00

100,00

100,00

20.000,00

100.000,00

75,00

75,00

56.250,00

100.000,00

50,00

50,00

25.000,00

50.000,00

75,00

75,00

28.125,00

5.000,00

25,00

25,00

312,50

50.000,00

25,00

25,00

3.125,00

80.000,00

50,00

40,00

16.000,00
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Instalações
Elétricas
Instalações
179
Elétricas
178

180

Instalações
Elétricas

181

Instalações
Elétricas

182

Instalações
Elétricas

183

Instalações
Elétricas

da sua potência nominal.
O projeto prevê uma malha de distribuição sobre a laje de cobertura embutida na laje sem levar em
consideração que o local e de difícil acesso, isto caracteriza um descuido com a manutenibilidade das
instalações.
Seguindo uma tendência existe vários posicionamento incorreto de pontos elétricos, sendo necessário um
diagnóstico com analise das necessidades de uso.
Representação errada de luminárias, legendas invertidas, lâmpadas indicadas erradas.
Efetuar uma integração dos projetos de arquitetura, paisagismo, luminotécnica, e conforto térmico dos
interiores, visando ajustem frente às recomendações de racionalização de consumo de energia, a fim de
resgatar os aspectos do projeto.
Detalhe típico de montagem de luminárias, não se aplica as luminárias indicadas e as indicações de fixação
não correspondem as que efetivamente deverão ocorrer.
O projeto foi projetado com objetivo de transmissão da energia elétrica com foco na qualidade dos cabos,
demais estruturas e dimensionamentos. Problemas como correção do fator de potência foram deixados de
lado.
No projeto com detalhes de montagem de distribuição de forças verificou-se que não há uma disciplina rígida
para evitar as situações de cruzamento das redes de elétrica e estruturada

Geral

Compatibilização

Geral

Compatibilização

Geral

Compatibilização

Geral

Compatibilização

Geral

Revisão geral dos projetos, visando a
manutenibilidade.

5.000,00

75,00

75,00

2.812,50

10.000,00

40,00

60,00

2.400,00

3.000,00

25,00

80,00

600,00

Revisão dos projetos.

3.000,00

25,00

80,00

600,00

Compatibilização

Revisão dos projetos.

3.000,00

25,00

50,00

375,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos visando à
correção do fator de potência.

50.000,00

50,00

75,00

18.750,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

5.000,00

50,00

75,00

1.875,00

100.000,00

75,00

50,00

37.500,00

20.000,00

75,00

50,00

7.500,00

20.000,00

50,00

50,00

5.000,00

50.000,00

75,00

100,00

37.500,00

100.000,00

75,00

50,00

37.500,00

25.000,00

75,00

50,00

9.375,00

200.000,00

75,00

50,00

75.000,00

Analise e revisão dos projetos,
focando as necessidades de uso.
Revisão dos projetos, focando as
legendas utilizadas.

184
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No projeto não há preocupações quanto aos equipamentos eletrônicos serem geradores ao sistema de
interferências elétricas que interferem em outros equipamentos. A energia utilizada residual pode ser energia
reativa (“sem potencial magnético”, gerada por motores e transformadores) ou quando retornam freqüências
diferentes da fundamental (60 Hertz no Brasil) são geradas freqüências parasitas que conforme suas
características possuem inúmeras classificações como harmônicas, ruídos, spikes, E.M.I. etc.

Geral

Compatibilização

Efetuar estudo destas situações
apontadas visando uma maneira
correta de utilizar energia. A
utilização de indicadores energéticos
para vários dimensionamentos, tanto
os de determinação de potenciais de
conservação como para o
rastreamento de resultados e de
medida de uso racional e eficiente.

185

Instalações
Elétricas

Verificaram-se reatores eletrônicos e lâmpadas econômicas, grandes produtores de freqüências parasitas,
flickers na rede elétrica e de baixo fator de potência, instalados em grande escala, inclusive sendo
distribuídos pelas concessionárias.

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos.

186

Instalações
Elétricas

Não foi previsto inspeção para avaliação e certificação da conformidade para instalações elétricas, método já
adotado em diversos paises europeus, onde a certificação da instalação já é compulsória. Isto poderia ser
realizado usando como referência a NBR 5410 e outras normas especificas.

Geral

Compatibilização

187

Instalações
Elétricas

Geral

Compatibilização

188

Instalações
Elétricas

Geral

Construtibilidade
e
compatibilização

189

Instalações
Elétricas

Geral

Compatibilização

Geral

construtibilidade

Geral

Compatibilização

Revisar os projetos.

3.000,00

50,00

100,00

1.500,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos para corrigir
esta contradição.

3.000,00

25,00

50,00

375,00

Geral

Compatibilização

Revisão dos projetos com alteração
dos posicionamentos dos
transformadores.

500.000,00

75,00

100,00

375.000,00

Geral

Compatibilização

Analisar esta simulação.

40.000,00

75,00

50,00

15.000,00

Geral

Compatibilização

Revisar o projeto.

50.000,00

75,00

100,00

37.500,00

Geral

construtibilidade

Verificar junto à concessionária, qual

30.000,00

50,00

100,00

15.000,00

Instalações
190
Elétricas

191

Instalações
Elétricas

192

Instalações
Elétricas

193

Instalações
Elétricas

Instalações
Elétricas
Instalações
195
Elétricas
196 Instalações
194

Não existe uma especificação para controle de execução é um ponto delicado deve ser monitorado
corretamente, abranger desde os equipamentos a serem utilizados como características mínimas da equipe
de execução, para que sejam os mais adequados, visando bons resultando e evitando riscos de acidente.
A inspeção é outro quesito essencial nas instalações elétricas, e deve ser feita mesmo que voluntariamente.
A idéia da importância da certificação, que proporcionará um ganho significativo na qualidade das instalações
elétricas.
Transformadores conectados à rede elétrica, mesmo não-utilizados ou quando em “Stand By”, tendem a
esquentar (consumir).
Capacitores são componentes cuja função em correntes alternadas é de corrigir o fator de potência ou
eliminar do sistema a energia reativa, que não é capaz de gerar trabalho útil. O projeto instalações elétricas
poderia apresentar duas características inovadoras, o reaproveitamento da energia reativa (em alguns casos
pode chegar a 50% da energia total) direcionado a cargas resistivas e através da filtragem em paralelo, onde
as interferências e descargas atmosféricas são absorvidas por filtros de pequeno porte e fácil instalação.
Também foi detectado que alguns projetos de instalações elétrico-telefônicas possuem erros de mau
posicionamento de eletrodutos, com a locação dos pontos de luz e de tomadas não coincidindo com a
realidade de execução.
Verificaram-se as indicações de luminárias de sobrepor e de embutir, com incidência maior de luminárias de
sobrepor. Pelos projetos de layout, tem-se os a utilização de luminárias de sobrepor e de embutir num mesmo
ambiente.
Os equipamentos transformadores de média tensão estão instalados no subsolo de cada Bloco (Junto à
galeria técnica). O painel com os disjuntores de proteção destes equipamentos estão instalados no piso térreo
de cada Bloco. Sendo assim, os disjuntores de proteção, encontram-se afastados dos transformadores,
causando dificuldades para a manutenção e manobras destes equipamentos.
As instalações como um todo, deverão ser simuladas quanto ao consumo (kWh) e fator de potência prevista,
para que seja definido no projeto o sistema de correção do fator de potência.
No projeto com os detalhes de montagem de distribuição de forças constatou-se que não há uma disciplina
rígida para evitar as situações de cruzamento das redes de elétrica e estruturada.
O Projeto indica a locação da cabine de transformação no Bloco 10, junto com os respectivos módulos de

A certificação das instalações
elétricas proporcionará mais
confiabilidade, aumento do controle
de qualidade e aumento da
segurança.
Revisão do projeto, com elaboração
de lista de equipamentos e descrição
da mão de obra mínima.
Serve para parametrizar as
instalações.
Estudar automatização para prever e
evitar esta situação.
Inserir no projeto esta adequação
para que a energia reativa em vez de
ser desperdiçada pelos capacitores
pode perfeitamente ser utilizada em
cargas resistivas (lâmpadas
incandescentes e sistemas de
aquecimento).

150
Elétricas

197

Instalações
Elétricas

Instalações
198
Elétricas

proteção e TCs e TPs de medição, estes pontos estão a cerca de 150 metros do poste de entrada por onde
concessionária fará a ligação.
Para o gerador a Folha de Dados indica que o ruído (nível máximo de pressão sonora) seja de 35 dB(A) a
uma distancia de 1 m da sala. Já o Memorial de Acústica menciona o tratamento da sala para um ruído de 66
+/- 1 dBA.
O desperdício de energia tem duas causas principais: ineficiência de processos, instalações e equipamentos
e o uso irracional da energia. Uma das conseqüências da ineficiência em processos, instalações e
equipamentos é o aumento das perdas por efeito Joule ( I²x R ). Essas perdas são função da corrente e da
resistência, e ocorrem em transformadores, sistemas de transmissão e distribuição, circuitos terminais e
motores, por operarem fora das condições de projeto e devido a modificações realizadas nas instalações ao
longo do tempo.

o limite de distancia.

construtibilidade

Verificar qual condição acústica deve
ser atendido.

Geral

construtibilidade

As instalações como um todo,
deverão ser simuladas quanto ao
consumo (kWh) e fator de potência
prevista, para que seja definido no
projeto o sistema de correção do
fator de potência.

Geral

3.000,00

75,00

25,00

562,50

50.000,00

75,00

50,00

18.750,00

Instalações
Elétricas

Não foi feito nenhum estudo quanto à exposição de pessoas ao campo elétrico e magnético.

Geral

Compatibilização

Revisar o projeto.

3.000,00

50,00

50,00

750,00

200

Instalações
Elétricas

No projeto com detalhes de montagem de luminárias verificou-se a luminárias fixadas diretamente na telha
metálica. Este tipo de fixação com furação da telha acústica torna a cobertura mais vulnerável à infiltração de
água e não é recomendado pelos fabricantes de telhas.

Geral

Compatibilização

Revisar o projeto.

3.000,00

50,00

50,00

750,00

201

Instalações
Elétricas

Folhas de dados dos equipamentos elétricos incompletos e conflitantes.

Geral

Compatibilização

Revisar o projeto.

3.000,00

50,00

50,00

750,00

202
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O Painel PN 8200-01 tem a finalidade de alimentação dos disjuntores/chaves mecanizadas dos painéis de
entrada, para rearme do sistema. Neste caso para proteção dos equipamentos, o ideal é que o rearme do
sistema ocorra após a estabilização da corrente. Seria necessário, além do painel instalado no Bloco 10,
prever acionamento remoto na Central de Monitoramento (Bloco 2), para que este seja realizado após a
comprovação de estabilização da corrente.

Geral

construtibilidade

Rever o sistema de rearme,
prevendo a comprovação de
estabilização da corrente.

50.000,00

50,00

75,00

18.750,00

203
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A Especificação Técnica indica no item 4.2.6 - um tanque para combustível de 250 litros, construído em
polipropileno, enquanto, o Projeto de Instalações Elétricas representa 03 reservatórios de combustível, porem
dentro da sala do gerador.

Geral

construtibilidade

Revisar o projeto para que o
reservatório de óleo diesel para o
grupo gerador fique em área externa
a sala do gerador.

25.000,00

50,00

75,00

9.375,00

204
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Geral

Compatibilização

Revisar o projeto.

5.000,00

50,00

50,00

1.250,00

205

Instalações
Elétricas

Geral

Compatibilização

Revisar o projeto, para considerar
estes tipos de cuidados.

50.000,00

50,00

50,00

12.500,00

206

Instalações
Elétricas

Geral

construtibilidade

Revisar os projetos de automação
para incluir estes controles.

25.000,00

75,00

50,00

9.375,00

207

Instalações
Elétricas

Geral

construtibilidade

Revisar os projetos de automação
para incluir estes controles.

25.000,00

75,00

50,00

9.375,00

208

Instalações
Elétricas

Geral

construtibilidade

Revisar os projetos de automação
para incluir estes controles.

25.000,00

75,00

50,00

9.375,00

209

Instalações
Elétricas

Geral

Compatibilização

3.000,00

40,00

50,00

600,00

100.000,00

50,00

50,00

25.000,00

199

210

Sistema de
Climatização

211

Sistema de
Climatização

212

Sistema de
Climatização

213

Sistema de
Climatização

214

Sistema de
Climatização

215 Sistema de

A infra-estrutura de telecomunicações encontra-se no talude do canal de drenagem e no caminhamento,
existem outras interferências, tais como caixas de boca de Lobo, saia do aterro etc. As duas primeiras caixas
de passagens tipo “C” (MANHOLE-EMH) da rede elétrica, vindas da SE C-17, estão localizadas sobre o canal
de drenagem.
Ausência de controle do nível de tensão (tensões reduzidas, na presença descarga mecânicas constantes,
acarretam aumento da corrente e conseqüente aumento das perdas, não apenas no motor, mas também nos
cabos e transformador de alimentação); equilíbrio entre fases, pois desequilíbrios na ordem de 5% podem
acarretar aumento de 50% das perdas na máquina.
Todas as instalações com carga superior a 225 kVA deverão ser projetadas considerando a implantação de
um sistema de gerenciamento do uso de energia elétrica, capaz de realizar no mínimo as seguintes funções:
Controlar todas as cargas cuja potência individual seja maior que 10 kW.
Focar para que a automação possa acompanhar e controlar o fator de potência da instalação através de
acionamento automático de células capacitivas, devidamente dimensionadas.
Acompanhar o consumo de energia dos principais equipamentos e sistemas, tais como iluminação, ar
condicionado, cozinhas, lavanderias e centrais de utilidades. O projeto deve prever na distribuição dos
circuitos, a possibilidade de fornecer dados estatísticos de consumos e demandas por áreas da edificação
para permitir o controle setorial e descentralizado do uso de energia.
Ocorrem varias divergências entre as quantidades/modelos de luminárias previstas no memorial de
iluminação ao compará-las com as indicações nos projetos de iluminação.
Verificou-se pelos projetos de Ar Condicionado o posicionamento de equipamentos sobre a cobertura, que
tem uma altura de 70 cm o que torna o local inacessível e a manutenção fica totalmente comprometida para
ser executada sobre a laje. Instalações inadequadas à operação e a manutenção dos sistemas de
climatização favorecem a ocorrência e o agravamento de problemas de saúde.
No Projeto de Ar Condicionado verificou-se que a tomada de ar do sistema está instalada na mesma fachada
da descarga da exaustão dos sanitários, isto permitirá a contaminação da tomada do ar do sistema de ar
condicionado. Necessidade de preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes
externas que apresentem riscos à saúde humana
Verificou-se que para a sala de TCOM, o retorno do ar condicionado é pelas divisórias teladas, constatou-se
também que não estão previstos os retornos ou a exaustão para aliviar os corredores quentes que se formam
com as instalações dos Racks. A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e sua correlação
com a Síndrome dos Edifícios Doentes relativa à ocorrência de agravos à saúde.
Normalmente em instalações de cozinha temos a instalação dos dampers corta fogo para os dutos de
exaustão da cozinha. Não foi verificada a existência da chave e do indicador de fim de curso.
No Projeto do sistema de ar condicionado verificou-se a separação de 2,00 metros entre chillers. As
empresas fabricantes indicam uma separação entre os chillers com no mínimo 2,50 metros. Nesta nova
configuração os equipamentos não cabem na sala. Acarretando perda de eficiência do equipamento, com
aumento do consumo de energia.
Para evitar pequenas vibrações, será necessário complementar a instalação, com a inclusão de
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amortecedores de vibração (Modelo Vibtech, VE 1106-03 carga de 30 Kg. por ponto) a ser adaptado ao
vergalhão de sustentação do cassete.
Para as salas de CPD e TCOM não foi previsto um sistema de controle de umidade.
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A instalação dos chillers está sobre uma estrutura que eleva os equipamentos a 80 cm de altura. Para facilitar
o acesso aos painéis de comando e execução de manutenção, é recomendada a montagem de plataformas a
80 cm do piso em torno dos equipamentos.
Não se constatou a instalações de pressostatos para avisar e alarmar a saturação dos filtros dos fan coils e
nem indicadores de pressão Tipo Magnahelic.
Para capitação de possíveis condensações junto aos registros e válvulas e para auxílio nas manutenções e
limpezas dos filtros Y será necessário prever a instalação de bandejas para contenção de água junto aos
cavaletes, afim de não causar infiltrações no forro.
As salas do gerador não possuem nenhum sistema de exaustão, caberia para melhoria do desempenho, uma
ventilação forçada.
O revestimento das tubulações de aço carbono da água gelada e de condensação que estão localizadas em
áreas externas sujeitas a um ambiente agressivo deveriam receber algum tipo de proteção (exemplo
metalização).
Para garantir um fluxo constante de água, melhorando o desempenho geral da máquina e facilitar a medição
de vazão, necessitar-se-ia da montagem de válvula de balanceamento de vazão no cavalete de entrada de
cada um dos chillers.
Pelo Projeto (DE-5210-8200-165-BBF-09 rev. C) verificou-se no corte da casa de maquinas a indicação de
um atenuador de ruído (com dimensões de 7000 x 660 x 900 mm) projetado para fora na casa de máquinas,
cortando a placa tipo capitel.
O Memorial Descritivo da Thermoplan apresenta as fichas técnicas dos equipamentos de Ar Condicionado
com tensão nominal de 440 V, conforme se relaciona abaixo. Conforme padronização de fabricação desses
equipamentos a voltagem dos aparelhos de Ar Condicionado é de 480 V ao invés de 440 V.
Topologia de rede - Quanto às diversas atividades necessárias a execução dos sistemas de automação,
compostos de vários subsistemas, (de infra-estrutura, pontos, racks e outros), falta uma descrição
ponderando necessidades, organização e seqüencialmente, com base em regras e critérios ajustados às
condições da obra.
Embora as tubulações e canaletas sejam as mais adequadas para o transporte da infra-estrutura de
cabeamento, houve descuido quanto à distribuição sobre o piso elevado Werden, onde os cabos são
lançados diretamente sobre o piso existindo varias situações de cruzamento entre cabos de dados e de
elétrica o que pode resultar em interferência eletromagnética (EMI)
Estabelecido caminhamento alternativo para a fibra óptica em substituição ao cabo UTP. - O comprimento de
cada cabo UTP deve ser inferior a 90 m. Não deve haver indicação de falhas no cabo, como curtos-circuitos,
circuitos abertos ou mudanças nos valores da impedância do cabo. Os comprimentos do cordão de linha, do
cordão de conexão e do cabeamento secundário, somados, não devem exceder 100 m.
O fantasma é decorrente de ruído acoplado no cabo; insta de Prevenção e Combate a Incêndio da galeria
técnica; sistema de controle de acesso; rotas de fuga da galeria, demanda de fibras ópticas.
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