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RESUMO
O sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto é um dos
sistemas estruturais mais utilizados na construção de habitações econômicas
padrão no país; principalmente devido aos grandes investimentos governamentais
na última década na área de habitação, o mercado da construção civil sofreu grande
aquecimento e em consequência uma necessidade de aprimoramento de seus
processos construtivos buscando manter ou aumentar a qualidade do produto
fornecido a seus clientes de maneira a manter-se competitiva. Com essa nova
demanda de habitações e por ser um sistema construtivo bem conhecido pelo
mercado imobiliário houve um aumento considerável de canteiros de obras que
utilizam alvenaria estrutural de blocos de concreto. Requisito obrigatório nos
regimentos de adesão aos programas setoriais de qualidade e também requisito
necessário para execução de alvenaria estrutural conforme a ABNT NBR 15961:
2011 o plano da qualidade da obra (PQO) é essencial para assegurar as boas
praticas dentro do canteiro sendo ferramenta importantíssima para o aprimoramento
e a eficácia do sistema construtivo no canteiro de obras. Na intenção de contribuir
com o planejamento da qualidade das obras de alvenaria estrutural de blocos de
concreto; apresenta-se a seguir uma analise e proposta de elaboração de plano de
qualidade de obras destacando os seguintes aspectos: (capacitação e controle de
treinamentos; Requisitos para o cliente; Indicadores normativos; Revisão de
procedimentos; Inspeção de materiais e serviços; Equipamentos de inspeção da
qualidade; Gestão de resíduos; Segurança do trabalho e Organização de canteiro de
obras).

Palavra Chave: Plano da Qualidade da Obra, Alvenaria Estrutural de Blocos de
concreto.

ABSTRACT
QUALITY PLAN WORKS - QPW
"Draft elements for the implementation of the quality plan works - example of
application in structural masonry concrete block"
The structural masonry system is one of the more frequently used system for
standard economic buildings in the country. Especially due to vast governmental
investments in habitation during the last decade, the construction sector became very
heated, resulting in necessity for better building processes to keep or increase the
quality of products offered to clients, in order to remain competitive. With this new
demand for habitation and being a well-known building system in the real estate
market, there was a considerable increase in the number of construction sites that
apply this kind of construction system. A mandatory requisite to enter in the masonry
standard quality programs and also a requisite to build masonry as per the ABNT
NBR 15961:2011 the site quality planning (SQP) is essential to ensure good
practices on site, being an extremely important tool for the enhancement of the
system and its efficiency. With the intention of contributing with the Quality Planning
of structural masonry based buildings, it follows below an analysis and a proposal of
a construction quality plan execution, focusing on: Professional enhancement and
training programs on site; Client requirements; Quality Standard indicators and
procedures; Procedure review; Identification of materials and services which should
be controlled at the construction site; Control procedures for materials and services
on site; Waste management; Health and Safety Engineering; Site.
Keywords: Building Quality Planning, structural masonry blocks.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Escolha do Tema
Durante o exercício da função de engenheiro civil residente em obras em

empresas construtoras certificadas em sistema de gestão da qualidade com base na
série de normas ISO 9000, e atualmente na área de gerenciamento de obras,
percebeu se durante esse período de vida profissional uma dificuldade de elaborar e
implantar planos da qualidade da obra, condizentes com as diretrizes da norma ISO
9000 e dos programas setoriais da qualidade, como o Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e o Programa da Qualidade da
Construção Habitacional do Estado de São Paulo (QUALIHAB) de maneira que tais
procedimentos pudessem ser executados rotineiramente no canteiro de obras de
uma forma simples, porém eficientes.
Há momentos que situações em que procedimentos essenciais ao sistema de
gestão da qualidade como treinamentos, controle de projetos executivos na obra,
tornam-se praticamente inexequíveis ou são negligenciado por falta de profissionais
qualificados nos canteiros de obras ou por falta de entendimento das diretrizes do
PQO na obra comprometendo sua eficácia conforme constatou Alexandre (2008).
Por estes motivos e com o intuito de discutir e aprimorar as melhores práticas
aplicadas em obras; e também propor a possibilidade de aplicação de novas
técnicas de gestão da qualidade em canteiros de obras adotando como objeto de
pesquisa o exemplo do sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos de
concreto propôs se para tema deste trabalho: “Plano da Qualidade da Obra –
(PQO)- “Proposta de elementos para implantação de plano da qualidade de
obras – exemplo de aplicação em alvenaria estrutural de blocos de concreto”
1.2

Objetivo do Trabalho
O trabalho proposto tem como objetivo principal discutir e propor ações

relativas à implantação de PQO em canteiros de obras. Buscando a definição de
critérios essenciais para a elaboração e implantação de PQO utilizando como base
de pesquisa o sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto.
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1.3

Métodos de Pesquisa

Para atingir o objetivo proposto, enumera-se a seguir o conjunto de atividades que
foram desenvolvidas durante a elaboração deste trabalho:
•

Identificação e análise das principais dificuldades encontradas nos processos
de elaboração e implantação do PQO nas empresas construtoras.

•

Levantamento de normas técnicas e outros documentos e exigências
aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

•

Elaboração de modelo de PQO, a partir da experiência do autor e revisão
bibliográfica.

•

Submissão do PQO a analise de outros profissionais que atuam no mercado
de construção por meio de pesquisa com empresas do ramo da construção
civil com ou sem certificação do SQG.

•

Analise de pesquisa e apresentação de proposta final de modelo de
elaboração e implantação de PQO em canteiros de obras de edificações em
alvenaria estrutural de blocos de concreto.

Este conjunto de atividades esta representado a seguir na Figura 1.
Figura 1 - Método de trabalho proposto

• Pesquisa
Bibliográfica
• Experiencia
Profissional do Auto.

Revisão da
Proposta de PQO
• Análise Crítica de
profissionais da área
sobre a proposta
inicial de PQO

• Analise e discussão
dos resultados
obtidos em pesquisa
com empresas
construtoras

Proposta Inicial
de PQO

Proposta Final de
PQO

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o objetivo de fundamentar o conteúdo desta proposta de PQO realizouse pesquisa bibliográfica sobre o assunto, buscando identificar:
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•

Critérios e requisitos técnicos previstos para projetos de implantação
do Sistema de Gestão da Qualidade;

•

Praticas e metodologias aplicáveis para elaboração de PQO;

•

Trabalhos científicos realizados sobre o assunto pesquisado;

•

Publicações e reportagens referentes ao assunto pesquisado;

Para atingir o objetivo de se elaborar uma proposta inicial de PQO, seguiu-se
os seguintes referenciais para elaboração da proposta:
 Dimensionamento de equipe de qualidade da obra e sua estrutura
organizacional;
 Análise de risco para a qualidade da obra (identificar os principais pontos que
devem ser controlados de modo a não comprometer a qualidade da obra, de
acordo com a necessidade do cliente e critérios técnicos);
 Equipamentos utilizados na obra e seus respectivos planos de manutenção;
 Controle da qualidade.
Serviços Controlados:
•

Principais itens controlados de cada serviço;

•

Forma de controlar (itens vistoriados integralmente ou por amostragem);

•

Em caso de controle por amostragem, quais os percentuais adotados e qual a
base técnica que justifica tal percentual;

•

Como é feita a verificação e a definição de indicadores.

Materiais Controlados:
•

Materiais controlados para obras em alvenaria estrutural de blocos de
concreto;

•

Como é feito o controle tecnológico destes materiais;

•

Critérios de amostragem dos materiais ensaiados;

•

Destinação de materiais não conformes;

•

Critérios de produção de indicadores de qualidade.

Melhoria Continua:
•

Programa de capacitação e orientação diária dos colaboradores no canteiro
de obras;
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•

Programação de seminários ou “work shops” nos canteiros de obras, visando
aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores.
Considerando itens encontrados em pesquisa bibliográfica e a verificação de

casos de elaboração e implantação de plano da qualidade de obra em obras já em
andamento elaborou-se a proposta inicial de PQO.
Elaborada proposta inicial de PQO, realizou-se uma pesquisa junto a
profissionais de empresas construtoras do ramo de habitação que utilizam o sistema
construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto, de modo que pudesse se
identificar possíveis melhorias ou pontos conflitantes quanto à aplicação do PQO
sugerido.
Realizou-se a pesquisa consultando profissionais que atuam na área de
gestão da qualidade em canteiros de obras das empresas pesquisadas conforme
informações contidas no Quadro 1.
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Quadro 1 - Relação de empresas pesquisadas
Dados da empresa
Grande

Porte:
Tempo de Mercado

1

Áreas de atuação
Certificação

2

30 anos
Residencial / Industrial /
Comercial / Infraestrutura e
Logística
PBQP-H Nível A / LEED /
QUALIHAB

Porte:

Grande

Tempo de Mercado

4 anos
Residencial

Áreas de atuação
Certificação

PBQP-H Nível A

Porte:

3

Tempo de Mercado
Áreas de atuação
Certificação
Porte:
Tempo de Mercado

4

Áreas de atuação
Certificação
Porte:
Tempo de Mercado

5

Áreas de atuação
Certificação
Porte:
Tempo de Mercado

6

Médio

Áreas de atuação

Certificação

50 anos
Residencial e Comercial
PBQP-H Nível A
Médio
13 anos
Residencial / Industrial /
Comercial / Hospitalar
PBQP-H Nível A
Médio
20 anos
Residencial / Comercial /
Infraestrutura
PBQP-H Nível A / QUALIHAB
L. Antunes Consultoria
5 anos
Consultoria de processos /
Gestão de Qualidade,
Segurança e Meio Ambiente /
Treinamentos e Auditorias
Internas
ISO 9001 / ISO 14001 / PBQP H / OHSAS 18001

Dados do entrevistado
Cargo
Experiencia Profissional
Obras realizadas em alvenaria
estrutural
Total em área construida

Cargo
Experiencia Profissional
Obras realizadas em alvenaria
estrutural
Total em área construida
Cargo
Experiencia Profissional
Obras realizadas em alvenaria
estrutural
Total em área construida
Cargo
Experiencia Profissional
Obras realizadas em alvenaria
estrutural
Total em área construida
Cargo
Experiencia Profissional
Obras realizadas em alvenaria
estrutural
Total em área construida
Cargo
Experiencia Profissional

Tempo de Experiência como
auditor lider de Gestão de
Qualidade

Engenheiro da Qualidade
10 anos
7
200.000
Coordenação da Qualidade
e Desenvolvimento
Tecnológico - Regional São
Paulo
11 anos
8
121.643
Engenheiro Residente de
Obra
12 anos
10
270.000
Consultor da Qualidade
10 anos
2
46000
Coordenação de Obras
12 anos
8
107.000
Consultor de Gestão
17 anos

12 anos

Fonte: Elaborado pelo autor

Após o recebimento das respostas sobre a proposta inicial de PQO,
realizaram-se as análises apresentadas referentes à proposta inicial de PQO. Em
que procurou se discutir com as partes envolvidas na pesquisa os pontos polêmicos
e discrepantes encontrados no PQO a eles apresentado, com o intuito de se
aprimora-lo para elaboração de uma proposta final de PQO.
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1.4

Estrutura da Dissertação
Para o atendimento do objetivo principal elencou-se etapas para o

desenvolvimento do trabalho, sendo dividido em capítulos, em que se apresenta em
seu primeiro capítulo a descrição da metodologia aplicada na elaboração da
proposta de PQO.
Em seu segundo capítulo discorreu-se a apresentação do histórico do SGQ
no Brasil, suas aplicações na construção civil, órgãos regulamentadores e
referencias normativas. Além de explanar sobre os processos de certificação e
regulamentação dos acordos setoriais da construção civil; ferramentas de gestão
utilizadas nos SGQ para analise e aprimoramentos do sistema em si e a importância
do PQO para o SGQ.
No terceiro capítulo apresenta-se o sistema construtivo de alvenaria estrutural
de blocos de concreto, discorrendo sobre seu histórico no Brasil, aplicações e
características técnicas, além de suas necessidades e particularidade quanto ao
controle de processos e produção de acordo com as normas técnicas da ABNT;
atentando-se as situações relatadas em obras identificadas em pesquisa
bibliográfica através de cases e publicações relacionadas à gestão da qualidade do
sistema construtivo.
No quarto capítulo discorre a apresentação da proposta de PQO
encaminhada aos profissionais de engenharia atuantes no mercado de construção
civil e gestão da qualidade, onde se apresenta os métodos a serem aplicados e os
objetivos pretendidos com a aplicação da metodologia proposta.
No quinto capítulo apresentam-se os resultados, discussões e contribuições
de acordo com as informações obtidas na pesquisa junto a profissionais de
engenharia do mercado da construção civil, obtidas conforme descrito no quarto
capitulo, onde com base nestes resultados obtidos apresenta-se a versão final do
PQO.
No sexto capítulo apresentam-se as analises e conclusões finais sobre o
assunto abordado, indicando itens que podem ser pesquisados posteriormente em
novas pesquisas.
No sétimo capítulo apresentam-se as informações sobre conteúdo de
pesquisa bibliográfica utilizada como referencia para elaboração deste trabalho.
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2 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
O SGQ para construção civil tem sido aplicado com mais ênfase desde
meados dos anos 1990, principalmente devido à criação do PBQP-H em 1998 pelo
governo federal e também no caso do Estado de São Paulo com a criação do
QUALIHAB em 1996 coordenado pela Secretaria de Habitação do Estado de São
Paulo.
Tais programas, concebidos em conjunto entre o setor publico e a iniciativa
privada tem como objetivo incentivar a indústria da construção civil através da
imposição do poder de compra do setor público junto ao mercado da construção e
da promoção da melhoria da qualidade e da produtividade é exigido da indústria da
construção civil a conformidade dos produtos, ou seja, dos materiais de construção,
particularmente daqueles constituintes da “cesta básica” da construção; a avaliação
técnica de inovações tecnológicas e soluções inovadoras; certificação do sistema de
gestão da qualidade das empresas prestadoras de serviço seja em projetos,
gerenciamento ou execução de obras. A certificação, portanto passa a ser critério de
qualificação das empresas em editais de licitação pública e na execução de obras
com financiamento público, como, por exemplo, obras financiadas pela Caixa
Econômica Federal – (CEF).
O principal objetivo dos programas setoriais da qualidade na construção é
relacionado ao incentivo da competitividade entre as empresas do ramo da
construção, a melhoria da produtividade e qualidade das construções, envolvendo
todo o setor produtivo particularmente de edificações habitacionais, ou seja,
projetistas, construtores, fornecedores e fabricantes de materiais e componentes
além da comunidade acadêmica e entidades de normalização.
Em conjunto, são fixados os parâmetros de melhoria e requisitos da qualidade
por meio de programas setoriais da qualidade mediante os acordos com entidades
representativas dos setores de produtos e serviços relacionados à construção civil,
nas quais as entidades comprometem-se a desenvolver programas da qualidade nas
empresas representadas.
No programa QUALIHAB a certificação de empresas construtoras não é
distribuída em níveis, existindo apenas um nível de classificação para as empresas
participantes. Já no PBQP-H existe uma divisão em níveis evolutivos, passando
primeiramente pelo nível de Adesão anteriormente chamado de nível “D”, com prazo
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máximo estipulado de doze meses para a evolução não sendo prorrogável, em que
é exigida a adesão ao programa por meio de declaração de adesão ao PBQP-H,
sendo a empresa de serviços e obras responsável pela veracidade do conteúdo e
informações prestadas, e pela responsabilidade de implantação dos requisitos
estabelecidos para este nível. Para os demais níveis (ABC), em que os ciclos de
certificação são de 36 meses, as empresas devem seguir os critérios mínimos préestabelecidos pelo PBQP-H para cada um dos níveis.
Ambos os programas da qualidade utilizam como base de seus regimentos a
ABNT NBR ISO 9001:2008, adaptada às necessidades do setor da construção civil.
A série de normas ISO 9000 tem como referência principal a norma britânica
Bristish Standard (GERRA e MITIDIERI 2010) onde a primeira série de normas foi
publicada em 1987, sendo revisada ao longo dos anos e a última versão publicada
foi no ano de 2008. As normas desta série incentiva à adoção de sistema de gestão
da qualidade, com desenvolvimento e implantação de processos de melhoria,
buscando o foco no cliente e melhoria contínua baseada no ciclo PDCA. Abaixo
seguem os princípios da gestão da qualidade segundo informações obtidas no site
da ISO (ISO 9001/2008):
1. Foco no cliente;
2. Liderança sobre objetivos comuns;
3. Envolvimento de todos;
4. Ver as coisas como processos;
5. Considerar impactos de decisões em outros processos;
6. Melhorar (melhoria continua);
7. Decidir após ter os dados;
8. Beneficio mutuo entre cliente e fornecedor.

2.1 Ferramentas da Qualidade na Construção Civil
Na construção civil são utilizados diversos métodos de verificação de eficácia
e controle dos processos produtivos em canteiro de obras, dos quais, pode se citar o
histograma, diagrama de Pareto, fluxograma, fichas de verificação, gráficos de
dispersão e diagrama causa efeito, dentre outros. Tais ferramentas são utilizadas
em diversas etapas no sistema de gestão da qualidade, de maneira a auxiliar nas
análises e tomadas de decisão referente aos processos produtivos.
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As ferramentas da qualidade são técnicas que podem ser utilizadas com a
finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que
interferem no bom desempenho dos processos de produção, de maneira eficaz, ou
no auxílio da busca de uma maior eficiência no desempenho dos processos de
produção.
Para uma melhor utilização das ferramentas da qualidade é preciso atentar
para a correta coleta dos dados que serão analisados, pois, a partir destes dados é
que são definidas novas diretrizes a serem seguidas buscando a melhoria da
qualidade e maior eficiência do processo produtivo,
A seguir apresenta-se um breve relato das finalidades de cada ferramenta da
qualidade apresentada.
“Fluxograma: o fluxograma é uma ilustração sequencial de todas as
etapas de um processo, mostrando como cada etapa é relacionada.
Ele utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os
diferentes tipos de operações em um processo”.
“Diagrama Ishikawa: Explorar e identificar todas as causas possíveis
de uma condição ou um problema especifico. O diagrama de
Ishikawa e um método utilizado para localizar a causa original ou raiz
de um problema”.
“Folha de verificação: Facilitar a coleta e analise de dado”

“Diagrama de Pareto: Mostrar a importância de todas as condições,
a fim de:”
1

Escolher o ponto de partida para a solução do problema;
2

Identificar a causa básica do problema
3

Monitorar o sucesso

“Histograma: mostrar a distribuição dos dados através de um gráfico
de barras indicando o numero de unidades em cada categoria”
“Diagrama de dispersão: Mostrar o que acontece com uma variável
quando a outra muda, para testar possíveis relações de causa efeito”

Tais ferramentas são aplicadas na coleta e na análise dos dados obtidos nos
canteiros de obras na busca da eficiência de um determinado processo de produção
ou produto dentro da obra. Dentre as ferramentas da qualidade citadas, a mais
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utilizada em canteiros de obras, é a folha de verificação ou ficha de verificação,
utilizada na obra como ferramenta de coleta de dados e verificação da conformidade
de materiais e serviços aplicados no canteiro.
Uma observação importante a ser feita quanto ao uso das ferramentas da
qualidade no canteiro de obras, é o fato de o avaliador ser uma variável do indicador
da qualidade, portanto, se o mesmo não possuir a capacitação necessária para
utilização da ferramenta, as medições podem sofrer distorções que podem
influenciar nas análises do processo de produção. Isto poderá ser prejudicial ao
SGQ caso a distorção tender a “mascarar” um problema potencial no processo
analisado.
Em algumas empresas do ramo da construção civil que possuem certificação
SGQ ocorre que os principais responsáveis pelo preenchimento de fichas de
verificação de materiais e serviços, são profissionais sem a capacitação necessária
para o correto preenchimento de tais documentos. Fato que pode comprometer a
qualidade do produto.
2.2 Controles da Produção na Construção Civil
De acordo com os novos requisitos da qualidade impostos pelo mercado
iniciou-se na construção civil uma grande demanda por novos processos produtivos,
mais eficientes, buscando a minimização dos custos no canteiro de obras, além de
melhor qualidade no produto ofertado. Com isto, muitos princípios de gestão da
produção utilizados nas indústrias, por exemplo, passaram a ser adaptada a
realidade da construção civil. Nos dias atuais a indústria da construção civil trata
com uma maior evidência questões de aplicabilidade de conceitos de obras enxutas
como o Lean Construction, por exemplo.
Dentre os princípios utilizados na construção civil cita-se a experiência
realizada por uma construtora (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, 2007), localizada na região nordeste do país, dentre outros,
na qual se utilizou o principio do “Kan-Ban” para os seus canteiros de obras. O “KanBan” é uma ferramenta utilizada no sistema “Just in time” de produção, ou seja,
produção de unidades necessárias, na quantidade necessária no tempo necessário,
conceito desenvolvido na década de cinquenta na fábrica da Toyota no Japão.
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Este sistema consiste em controlar e programar o fluxo da produção de
maneira organizada evitando desperdício de materiais e serviços no canteiro de
obras. Para tanto o sistema de controle de materiais e serviços se dá através de
cartões coloridos, de acordo com o insumo a ser aplicado, ou seja, cada material
possui um cartão com uma cor específica em que há informações sobre a
quantidade necessária de material para a execução do serviço de acordo com a
equipe de trabalho dimensionada. É responsabilidade do mestre de obras e dos
encarregados de produção a distribuição dos cartões para as equipes de trabalho
diariamente, de acordo com a programação estabelecida pela obra.
Já para a distribuição dos insumos para as equipes de trabalho, o
responsável pela liberação do material controla a demanda de insumos através de
um quadro indicativo sinalizado nas cores vermelha, amarela, e verde. Sendo a cor
vermelha indicadora de urgência, a amarela indicadora de atenção e a verde
indicadora de operação em condições normais. (Figura 2).
Figura 2 - Foto do gerenciador de Kan-Ban em obra

Fonte: (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2007)

Esta mesma construtora citada utiliza outra ferramenta desenvolvida na
fábrica da Toyota chamada “ANDON”, que consiste em uma sinalização sobre o
andamento contínuo da produção no canteiro de obra; obedecendo a mesma
sinalização apresentada no parágrafo anterior, através de um painel posicionado na
área administrativa do canteiro de obras (figura 03) interligado a interruptores

25

posicionados um a cada pavimento da edificação de maneira que possa ser
acionado pelo responsável pela frente de trabalho, indicando se os trabalhos
transcorrem normalmente “verde”, necessitam de atenção “amarela” ou precisam de
uma intervenção imediata da gerência da obra “vermelha”, possibilitando uma maior
agilidade na solução dos problemas no canteiro de obras.
Figura 3 - Foto do painel ANDON posicionado em sala técnica do canteiro de obras

Fonte: (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2007)

Para um sistema construtivo como o de alvenaria estrutural de blocos de
concreto o sistema Kanban e Andon apresentados podem ser ferramentas eficazes
para o controle de materiais distribuídos no canteiro de obras, pois facilitaria o
controle e distribuição dos principais insumos da alvenaria estrutural no caso de
blocos; aço; graute e argamassa.
Esta alternativa se potencializa principalmente em obras onde as edificações
possuem maior quantidade de pavimentos, pois consequentemente haverá uma
maior variação de insumos da alvenaria estrutural, devido à utilização de insumos
com uma resistência a compressão maior nos andares inferiores.
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2.3 O Plano da Qualidade da Obra
O plano da qualidade da obra é requisito obrigatório do sistema de gestão da
qualidade nos programas setoriais da qualidade de empresas de serviços e obras
de construção civil (SiAC), de acordo com o referencial normativo, tanto do PBQP-H
quanto do QUALIHAB, na seção execução de obra, em que se faz necessário
descrever todos os procedimentos voltados para a qualidade do produto que serão
aplicados durante a execução da obra.
No plano da qualidade da obra, segundo requisitos normativos do programa
de qualidade em vigor do PBQP-H (2013), deve conter os seguintes itens:
I.

Estrutura

organizacional

da

obra,

incluindo

definição

de

responsabilidades específicas;
II.

Relação de materiais e serviços de execução controlados, e
respectivos procedimentos de execução e inspeção;

III.

Projeto de canteiro;

IV.

Identificação das especificidades da execução da obra e determinação
das respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos
controles realizados;

V.

Identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da
obra e atendimento das exigências do cliente, bem como de suas
formas de controle, devem ser mantidos registros dos controles
realizados;

VI.

Identificação das especificidades no que se refere à manutenção de
equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e
atendimento das exigências do cliente;

VII.

Programa de treinamento específico da obra;

VIII.

Objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e
atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;

IX.

Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e
líquidos produzidos pela obra (entulho, esgoto, aguas servidas).

Em pesquisa bibliográfica realizada para este trabalho, identificou-se que
alguns pesquisadores de diversas regiões do país já dissertaram sobre este
assunto, mas de forma genérica não direcionando o estudo a um sistema construtivo
específico. Diferentemente do trabalho proposto, que busca apresentar um modelo
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de plano da qualidade da obra para obras utilizando como base de estudo o sistema
construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto. Porém mesmo com esta
observação, os estudos elaborados anteriormente são de fundamental importância
para elencar dificuldades encontradas para elaboração de plano da qualidade de
obra.
Pode se citar como exemplo a análise realizada por Oliveira (2006) em que
verificou-se que 82% das empresas pesquisadas realizaram a confecção do PQO
através de terceirização dos serviços e assumindo somente o compromisso de
implantar e operar o PQO na obra. Assim dificultando a evolução do documento
como instrumento de apoio ao planejamento da qualidade da obra, salvo quando é
feita uma análise crítica do PQO elaborado pela empresa terceirizada no processo
de implantação do PQO. A gestão da informação gerada pelo PQO é essencial para
o desenvolvimento dos padrões de qualidade de qualquer empresa. Portanto,
revisões periódicas se tornam essenciais para a consolidação da evolução dos
processos da empresa.
Santos (2003) verificou que em uma empresa que contratou o serviço de
consultoria para elaboração do PQO, o plano apresentado apesar de atender todos
os requisitos normativos, não estava condizente com a realidade da empresa / obra.
Consequentemente criou dificuldades para conciliar a qualidade da obra com os
prazos de execução da mesma. Isto ocorreu devido ao fato da empresa de
consultoria ter considerado críticos serviços e atividades que no ponto de vista da
construtora não seriam críticos e outros pontos que poderiam ser considerados
críticos na visão da construtora foram omitidos no PQO elaborado pela empresa de
consultoria. Situações como esta podem comprometer a qualidade do produto, pois,
ao não se vincular os procedimentos de qualidade aos prazos da obra em muitas
ocasiões inviabilizam a implantação e aplicação do PQO, fato que também pode
acontecer no caso de não se determinar de forma criteriosa e adequada todos os
processos críticos do empreendimento.
Oliveira (2006) destaca em seu trabalho a importância do PQO descrevendoo da seguinte maneira:
“O PQO busca centralizar as decisões de execução de
obra, demonstrando aos clientes a maneira com que a
empresa trabalha para garantir a qualidade da obra”.
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“O

PQO

é

a

“alma

da

obra”,

havendo

uma

retroalimentação do documento através de revisões periódicas
de versões; estando o mesmo em contínuo processo de
evolução”.

Os trabalhos realizados por outros pesquisadores sobre PQO apresentam
características comuns mesmo sendo elaborados em diferentes regiões do país.
Desta forma que foi possível elaborar uma relação (Quadro 2) com os principais
problemas encontrados na pesquisa realizada por Ferreira (2010), de maneira que
se possa facilitar o entendimento sobre as dificuldades de elaboração do PQO.
Quadro 2 - Comentários realizados em pesquisa de FERREIRA (2010)
Problemas encontrados por Ferreira (2010)
Falta de controle dos treinamentos dos
colaboradores e funcionários terceirizados.

Requisitos do cliente; a empresa identificou
como requisito do cliente os itens constantes
nos editais de concorrência e uma maior
capacidade de analise e envio de resposta às
solicitações do cliente (no caso de Licitações
Publicas).
Falta de indicadores normativos nas fichas de
inspeção de serviços (FIS) e de materiais (FIM)
e também no PQO.

Comentários de Ferreira (2010)
Constatou-se que havia uma falta de
comprometimento dos responsáveis diretos das
equipes de produção do canteiro de obras
(gestores e líderes de contratos), que acarretou
em um indicador negativo quanto ao número de
não conformidades nos processos de execução
da obra.
Os treinamentos dos colaboradores eram
realizados no caso de novas contratações
somente durante a integração, e posteriormente
caso o superior imediato do colaborador
identificar a necessidade de treinamento.
Não havia controle das competências dos
colaboradores terceirizados, somente havia o
controle dos treinamentos realizados pelos
mesmos.
Verificou-se que o foco da construtora no caso
do órgão público, não é os usuários da
construção e sim somente o atendimento das
exigências do órgão que licitou a obra.
No PQO deve-se apresentar relação dos
serviços e materiais controlados com a indicação
dos procedimentos de controle e seus
referenciais normativos.

Fonte: elaborado pelo autor

Pereira (2008) indica a importância do PQO como documento que especifica
quais os procedimentos e recursos deve ser aplicado no empreendimento para
promover o atendimento dos requisitos exigidos pelo mesmo, com a determinação
de quem; como e quando devem ser aplicados estes procedimentos e recursos,
sendo fundamental para elaboração de estratégias e ações para o empreendimento
da construção civil; seguindo os requisitos abaixo relacionados:
1. Identificação da necessidade de um plano da qualidade;
2. Dados de entrada para preparar um plano da qualidade;
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3. Escopo de plano da qualidade, identificando o que é coberto pelo plano
e o que deve ser coberto por outros documentos;
4. Preparação do plano da qualidade, definição do responsável pelo
plano, a documentação do plano com a descrição de como realizar as
atividades

necessárias

ou

a

indicação

dos

procedimentos

documentados apropriados.
Para utilização do método construtivo de alvenaria estrutural se torna
imprescindível o planejamento de execução da obra em pontos cruciais como
materiais empregados, equipamentos de transporte e manuseio dos materiais, mão
de obra específica, logística de suprimentos etc. Sendo o PQO esta ferramenta que
irá possibilitar uma maior eficácia no controle de qualidade da alvenaria estrutural.
Pois, pode-se citar o exemplo dos componentes constituintes da alvenaria estrutural
no caso (graute, bloco estrutural, argamassa e aço), elementos essenciais para a
sua qualidade e por este motivo devem ter um processo de logística, recebimento e
aplicação bem estruturado de maneira a assegurar a qualidade da alvenaria
estrutural.
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3 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1 Alvenaria Estrutural no Brasil
Apesar da existência de alvenarias estruturais desde o século XVII, no Brasil
este sistema construtivo somente passou a ser considerada uma tecnologia de
engenharia a partir da década de 70 (RAMALHO; CORREA, 2003), devido ao
emprego desta tecnologia na construção de casas populares, que alimentou a
necessidade de desenvolvimento desta tecnologia através de estudos e trabalhos
científicos.
A alvenaria estrutural teve grande aceitação em projetos de habitação de
interesse social, sendo até hoje um dos sistemas construtivos mais utilizados no
país na área de habitação. Em São Paulo, foram executados em vários conjuntos
habitacionais em alvenaria estrutural no final da década de 70. Nos dias atuais a
alvenaria estrutural mantém esta aceitação no mercado como um sistema
construtivo viável para a indústria da construção no desafio de se atender a nova
demanda do mercado imobiliário, impulsionado pelas crescentes disponibilidades de
crédito e de incentivos para aquisição de imóveis através de programas
habitacionais.

3.2 O Sistema Construtivo de Alvenaria Estrutural de Blocos de Concreto
A alvenaria estrutural de blocos de concreto é um sistema construtivo que
consiste na execução de paredes estruturais de alvenaria (sem a presença de
pilares e vigas), que distribuem as cargas uniformemente para as fundações
podendo ser classificadas como armadas e não armadas (TAUIL, NESSE 2010).
O sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto deve ser
executado conforme diretrizes estabelecidas na norma ABNT NBR 15961/11, que
em sua primeira parte trata das diretrizes para elaboração de projeto em alvenaria
estrutural. Já em sua segunda parte a norma trata dos critérios de controle e
execução de obras em alvenaria estrutural, especificando critérios para atendimento
destas premissas que se apresentam conforme pesquisa elaborada por Thomaz
(2001) que de maneira geral, ao se executar alvenaria estrutural deve se considerar
os seguintes requisitos de controle:
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I.

Integridade, regularidade dimensional e resistências dos blocos de
concreto;

II.

Locação das paredes, ângulos, modulação dos blocos, amarrações
entre paredes;

III.

Posicionamento de vãos, verticalidade das ombreiras;

IV.

Prumo e planeza das paredes, nível, espessura e preenchimento das
juntas;

V.

Assentamento de bloco “J”, apoio de lajes, execução de apoios
deslizantes;

VI.

Bitola e disposição de armaduras verticais e horizontais;

VII.

Grauteamento de pilaretes, preenchimento de cintas, vergas e
contravergas;

VIII.

Passagem de eletrodutos, posicionamento de caixas de luz;

IX.

Instalação de caixilhos, rejuntamento entre marcos de janela e
alvenarias;

X.

Traços de argamassa, graute e concreto;

Para realização da elevação de paredes se faz necessária à utilização de
blocos estruturais conforme a ABNT NBR 6136/08, que são distribuídos nas
seguintes famílias conforme classe, dimensões, resistência característica e a
espessura da parede a ser executada.
•

Classe A – com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria
abaixo ou acima do nível do solo;

•

Classe B – com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria
acima do nível do solo;

•

Classe C – com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria
acima do nível do solo; (recomenda-se M10 para edificações de no
máximo um pavimento; M12,5 para edificações de no máximo dois
pavimentos; M15 e M20 para edificações maiores);

•

Classe D – Sem função estrutural, para uso em elementos de alvenaria
acima do nível do solo;

Os blocos que compõem a família segundo suas dimensões são o (bloco
inteiro; meio bloco; bloco de amarração L e T; blocos compensadores; blocos
canaletas). São classificados quanto à espessura da parede de alvenaria nas
seguintes disposições:
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M 7,5 blocos de 6,5 cm de largura;
M 10 – Blocos de 9 cm de largura;
M 12,5 – Blocos de 11,5 cm de largura;
M 15 – Blocos de 14 cm de largura;
M 20 – Blocos de 19 cm de largura.
Alexandre (2008) em pesquisa realizada na região de Porto Alegre, em que
analisa as causas dos problemas patológicos nas construções de alvenaria
estrutural, utilizando as sete ferramentas da qualidade para analisar relatórios de
visita técnica em dezenove obras de alvenaria estrutural, propôs a análise pelo o
método de Ishikawa, ou seja, o diagrama de causa e efeito, com o objetivo de propor
melhorias da qualidade da obra.
Como resultado de sua análise, Alexandre (2008) propôs uma série de
medidas gerenciais para melhorar a qualidade na execução de obras em alvenaria
estrutural conforme relação a seguir:
I.

Controle da qualidade do serviço de execução;

II.

Padronização dos procedimentos de execução;

III.

Padronização da técnica construtiva;

IV.

Treinamento e qualificação de mão de obra;

V.

Controle de recebimento de material em obra;

VI.

Controle de qualidade de projeto;

VII.

Contratação de projetistas com experiência e conhecimento técnico do
sistema construtivo;

VIII.

Melhoria de detalhamento e especificações de projeto;

IX.

Utilização de ferramentas e equipamentos adequados;

X.

Redução da rotatividade da mão de obra no canteiro;

XI.

Compatibilização de projetos;

XII.

Elaboração de projetos executivos;

XIII.

Gestão de alterações de projetos solicitadas pelos clientes;

XIV.

Padronização de procedimentos de armazenagem;

XV.

Revisão de projetos antes do início das obras;

XVI.

Controle tecnológico dos componentes.
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Alexandre (2008) também constatou outras situações em sua pesquisa que
estão listadas abaixo:
1. Apenas duas empresas das dezenove pesquisadas realizavam
treinamentos periódicos com funcionários da obra;
2. Cinco das empresas pesquisadas realizavam treinamento de mão de
obra no início da obra;
3. Apenas duas empresas realizavam revisão de projetos antes do inicio
da obra;
4. Uma empresa disponibilizava o projeto executivo para os pedreiros que
executavam as alvenarias;
5. Apenas uma empresa realizava cortes nos blocos com equipamentos
adequados.
A pesquisa de Alexandre (2008) apresenta em seu resultado, que fatores de
extrema relevância para a qualidade das alvenarias estruturais acabam sendo
negligenciados em alguns casos por construtoras que realizam obras em alvenaria
estrutural, comprometendo diretamente a qualidade do produto e contribuindo para
geração de manifestações patológicas na construção.
Por outro lado há bons trabalhos realizados em construtoras que podem ser
referenciados, como por exemplo, a gestão de produção industrializada em
canteiros de obras adaptando o sistema Toyota de produção “Just in Time”,
apresentando resultados satisfatórios (CAMARA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, 2007). Apesar de a obra referenciada não utilizar a alvenaria
estrutural como sistema construtivo as adaptações do sistema Toyota de produção
podem ser elaboradas para o sistema construtivo de alvenaria estrutural, como será
exemplificado no capítulo seguinte.

3.3. Gestão da Qualidade em Obras de Alvenaria Estrutural
Para elaboração de proposta de plano da qualidade de obra relacionou-se
nove aspectos considerados essenciais para execução do sistema construtivo de
alvenaria estrutural de blocos de concreto devido a grande incidência de pesquisas
que relatam problemas quanto ao atendimento de requisitos básicos. Baseando se
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nos itens relacionados nas observações anteriores a este se elegeram os seguintes
aspectos:
1. Capacitação profissional e controle de treinamentos;
2. Requisitos do cliente;
3. Indicadores normativos;
4. Revisão de procedimentos;
5. Inspeção de materiais e serviços;
6. Equipamentos de inspeção da qualidade;
7. Gestão de resíduos;
8. Segurança do trabalho;
9. Canteiro de obras.
Através da análise destes aspectos buscou-se atender o objetivo de se
elaborar o PQO para pesquisa com construtoras convidadas. Também procurou-se
vincular estes itens aos requisitos do Siac – PBQP-H para uma perfeita adequação
do PQO. (Anexo III).

3.3.1 Capacitação Profissional e Controle de Treinamentos
Para a execução da alvenaria estrutural de blocos de concreto se faz
necessário que os colaboradores da empresa responsável pela inspeção e
execução do serviço tenham conhecimentos específicos para a realização do
serviço nos padrões de qualidade exigidos. De acordo com parâmetros já apontados
anteriormente o profissional que irá executar a alvenaria estrutural de blocos de
concreto deve possuir as seguintes habilidades:
•

Capacitação em metrologia: (capacidade de executar medições de forma
precisa, através de um bom conhecimento sobre ferramentas e sistemas de
medição aplicados para execução de alvenaria estrutural, apresentando
desenvoltura ao trabalhar com instrumentos de medição e aferição de
modulações e nivelamentos de fiadas, por exemplo).

•

Capacitação em leitura e interpretação de projetos: (capacidade de efetuar a
leitura de projetos de alvenaria em conjunto com outros subsistemas
presentes na obra tais como elétrica, hidráulica, esquadrias, coberturas. De
maneira a assegurar o correto posicionamento dos elementos constituintes
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dos subsistemas da obra, evitando retrabalhos e cortes e quebras de paredes
estruturais para correção de falhas de execução. Tal capacitação também se
faz necessária devido ao fato de alvenaria estrutural solicitar uma atenção
especial quanto ao atendimento às modulações e detalhamentos de encontro
de paredes e amarrações das alvenarias, em que os projetos executivos
apresentam

detalhamentos

específicos

para

várias

situações,

sendo

imprescindível que o profissional que executara a alvenaria conheça e
identifique no projeto executivo tais detalhamentos e os execute na obra).
•

Capacitação

em

materiais:

(capacidade

de

identificar

os

materiais

especificados para a execução da alvenaria estrutural de blocos de concreto,
e suas principais características para que os mesmo sejam aplicados de
forma adequada de acordo com as orientações contidas em projeto executivo
de alvenaria estrutural).
Para atingir este objetivo as empresas construtoras se deparam com
empecilhos identificados em trabalhos relacionados a seguir.
Ferreira (2010)

identificou

em sua pesquisa que os treinamentos de

colaboradores eram realizados somente quando um superior imediato identificava a
necessidade de capacitação do colaborador.
Situação semelhante foi verificada em uma das entrevistas realizadas neste
trabalho, em que a empresa informou sobre a utilização de um “colaborador
multiplicador”. Este colaborador eleito pelo gestor do canteiro de obras para receber
capacitação profissional através de sua participação em cursos e seminários pagos
pela empresa geralmente fora do canteiro de obras, ficando a cargo do “colaborador
multiplicador” responsabilidade da divulgação das lições aprendidas aos seus
colegas de obra. Na mesma entrevista a empresa divulgou que o colaborador eleito
atendia critérios específicos de cada gestor de obra, não existindo critérios
padronizados para indicação deste colaborador. Além do fato de os cursos de
capacitação determinados para o colaborador ser escolhido conforme o critério do
gestor da obra, que estaria encarregado de identificar as necessidades de
treinamento do “colaborador multiplicador”.
Este tipo de situação pode ser prejudicial à qualidade da obra, pois, caso a
necessidade de capacitação não seja identificada a tempo, o colaborador poderá
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executar ou inspecionar o serviço com deficiência prejudicando a qualidade do
produto.
Ferreira (2010) também cita em seu trabalho que ao se executar auditoria
interna de gestão da qualidade verificou-se que um colaborador não tinha
conhecimento sobre o serviço que estaria inspecionando. E apesar deste fato,
identificou-se que a empresa possuía um critério de classificação dos profissionais
de todas as áreas envolvidas na qualidade da obra, baseados nos itens básicos
listados abaixo.
1. Grau de instrução do colaborador;
2. Treinamentos realizados;
3. Experiência na função;
4. Habilidades.
Este fato identificado por Ferreira (2010) geralmente acontece quando por
algum desvio no processo de gerenciamento da gestão da qualidade os processos
de capacitação profissional que ficam sem a supervisão de um integrante da equipe
de gestão da obra.
Para que não ocorram situações como esta no canteiro de obras faz se
necessário um planejamento de capacitação profissional para todo o período de
execução da obra, funcionando de forma conjunta com uma metodologia capaz de
identificar a eficácia dos treinamentos efetuados em canteiro de obras.
Também há a necessidade de se ter um responsável direto integrante da
equipe de gestão do canteiro de obras, que deve realizar os treinamentos, registrálos em atas ou listas de presença e medir sua eficácia no canteiro de obra.
Outra questão abordada é o fato de se efetuar capacitação profissional
apenas durante a integração dos colaboradores ao canteiro de obras, sem dar a
devida continuidade e acompanhamento da eficácia deste treinamento durante o
andamento da obra.
Um fator que também contribui para a dificuldade de capacitação de
colaboradores está no fato de que em muitas empresas a capacitação fica sob
reponsabilidade do engenheiro residente ou pelo mestre de obras; que devido ao
fato de estarem envolvidos em outras atividades no dia a dia do canteiro de obras,
acabam deixando para segundo plano o controle de capacitação dos colaboradores.
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Uma proposta que poderia gerar uma melhoria para a situação apresentada
no parágrafo anterior seria atribuir esta tarefa a um funcionário de qualificação
técnica e experiência comprovada em acompanhamento e execução de alvenaria
estrutural de blocos de concreto. Este profissional seria especialmente treinado para
acompanhar os processos de gestão de qualidade no canteiro de obras, como
descrito por Santos (2003). Em uma das empresas que o autor entrevistou se
verificou que para treinamento e aperfeiçoamento do pessoal de produção a
empresa criou o cargo de “mestre da qualidade”.
Quanto à criação de cargos específicos para a gestão de qualidade há
necessidade de se evitar problemas de falta de conscientização semelhante ao que
foi evidenciado por Santos (2003), em que uma empresa analisada criou a função
de coordenador da qualidade, responsável pela coordenação dos processos de
gestão da qualidade na obra. Mas a criação deste novo posto no canteiro gerou a
percepção errônea dos demais envolvidos com os processos de produção da obra,
que entenderam que a qualidade da obra era problema do coordenador da
qualidade e não uma responsabilidade comum a todos os colaboradores envolvidos
na obra.
Pereira (2008) relata em sua pesquisa que a falta de compromisso dos
gestores e líderes de produção da empresa contribui para um desempenho
desfavorável na gestão da qualidade da obra.
O envolvimento de todos os colaboradores é essencial para o êxito do
sistema da qualidade da obra, sendo que as atribuições de atividades voltadas para
a qualidade da obra destes profissionais devem ser indicadas nas matrizes de
atribuições no PQO, sendo que também devem ser conscientizados sobre a
importância de cada atividade atribuída ao mesmo.
A alta rotatividade de mão de obra nos canteiros é outro fator que tem
dificultado o controle de treinamentos dos colaboradores em canteiros de obra. Fato
que além de desestimular as empresas construtoras a investir em capacitação de
mão de obra, gera em alguns casos em seus colaboradores desestímulo quanto ao
compromisso com os procedimentos da empresa na qual prestam serviço. Devido à
incerteza dos mesmos sobre sua continuidade ou não na empresa ao término da
obra ou do serviço prestado.
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Uma situação que poderá minimizar o efeito negativo da rotatividade de mão
de obra no canteiro seria a utilização de um plano de capacitação profissional,
aplicado de forma rotineira nos canteiros de obras que pode funcionar tanto como
um procedimento de integração de novos colaboradores como também de
reciclagem dos colaboradores antigos. Esse plano de capacitação profissional
elaborado também servirá como um indicador da qualidade da obra em si.
Já Silva Neto (2008) em sua pesquisa propôs a criação de um índice de
profissionais qualificados de acordo com o nível de certificação da empresa no
PBQP-H (A, B, C, adesão). Esta relação é indicada na Figura 4.
Figura 4 - Proposta de qualificação profissional em canteiros de obras

Nível A

Nível B

Nível C

•30% de
profissionais
certificados
•No mínimo 2
(dois) profissionais
para cada função
exercida no
canteiro de obras
•Quantidades
mínimas por
canteiro de obra

•25% de
profissionais
certificados
•No mínimo 2
(dois) profissionais
para cada função
exercida no
canteiro de obras
•Quantidades
mínimas por
canteiro de obra

•20% de
profissionais
certificados
•No mínimo 1 (um)
profissionais para
cada função
exercida no
canteiro de obras
•Quantidades
mínimas por
canteiro de obra

Nível D
(adesão)
•10% de
profissionais
certificados
•No mínimo 1 (um)
profissionais para
cada função
exercida no
canteiro de obras
•Quantidades
mínimas por
canteiro de obra

Considerações de Silva Neto (2008)
1. Para o cálculo deve ser considerado o efetivo total de profissionais no
canteiro de obras, incluindo os subempreiteiros.
2. Serão considerados números inteiros sendo desprezadas as frações.
Fonte: Silva Neto (2008) adaptado pelo autor

Este parâmetro pode ser usado para se estabelecer metas de capacitação
profissional em canteiros de obras contribuindo para a melhoria contínua do
processo, de forma que estes índices sejam revisados periodicamente de acordo
com os resultados obtidos nas pesquisas de eficácia dos treinamentos de
capacitação profissional programada e realizado pelas empresas.
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Cardoso (2003) defende a criação de acordos setoriais para micro e
pequenas empresas concluindo em seu trabalho que a implantação do sistema de
gestão em microempresas e pequenas empresas podem ser um caminho para a
melhoria da eficiência dessas empresas e da cadeia produtiva. Mesmo que este
sistema de gestão gere alguma alteração na natureza da microempresa, pois estas
alterações não seriam negativas. Cardoso (2003) alerta para a necessidade dos
requisitos do SGQ serem adequados à realidade destas empresas, pois estas não
possuem uma visão estratégica na qual possam integrar a implementação do SGQ
no seu modo mais abrangente.
Desta forma Cardoso (2003) propôs a criação de uma certificação específica
para estas empresas, caracterizando–as por grau de competência e sem a
necessidade de uma evolução compulsória para estas empresas; sendo os níveis de
competência indicados como:
 Serviço ao cliente (trata de aspectos ligados a empresa e ao cliente);
 Qualidade assegurada (trata de aspectos ligados ao cliente, a empresa
e ao SGQ);
 Desenvolvimento empresarial (trata de aspectos ligados ao cliente, a
empresa, ao SGQ e desenvolvimento empresarial).
De acordo com as citações a questão da capacitação de mão de obra
enfrenta muitas dificuldades para ser adotada com eficácia dentro de um SGQ,
necessitando de um planejamento estratégico, tanto para a implantação dos
treinamentos previstos como para a medição de sua eficácia, durante e após sua
realização.
A realização de reuniões periódicas de qualidade e produtividade de obras
com participação de todos os líderes de produção pode se tornar grande fonte de
integração e conscientização de todos sobre a política da qualidade da empresa.
Também pode ser uma importante ferramenta para análise e correção de desvios
indicados nas inspeções de serviços.
Para planejamento dos treinamentos de mão de obra de alvenaria estrutural
de blocos de concreto, entende-se que o trabalho elaborado por Holanda (2003) seja
o mais adequado para planejar e realizar um programa de capacitação profissional
em um canteiro de obras de acordo com a aplicação do ciclo PDCA.
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“(Plan) Planejamento: (cronogramas, seminários, auditorias,
custo) identificar as necessidades de treinamentos, conforme análise
de cronogramas de obra, e identificação de processos críticos que
poderão prejudicar a qualidade do produto; indicar os treinamentos
necessários para capacitação e aperfeiçoamento profissional das
equipes envolvidas, de acordo com o cronograma de execução da
obra de forma que os profissionais envolvidos nas tarefas estejam
devidamente capacitados durante a execução da tarefa planejada pela
produção; verificar a necessidade de realização de auditorias para
verificação da eficácia dos treinamentos, verificar a necessidade de
encaminhar profissionais para realização de treinamentos externos ou
de participarem de seminários; analisar os custos destes programas
de capacitação e aperfeiçoamento profissional”.
“(DO) Fazer: (programações de conteúdo, tópicos, temas,
tempo estimado) realizar a programação de treinamento de acordo
com o cronograma de obra indicado responsabilidades, temas e
conteúdo do treinamento, seguindo as seguintes orientações”.
O que deve ser ensinado?
A quem deve ser ensinado?
Quando deve ser ensinado?
Onde vai ser ensinado?
Como vai ser ensinado?
Quem deve ensinar?
Qual o conteúdo que será ensinado? (RITCHER, 2003) apud
(JURAN e GRYNA,1991).
Quanto tempo durará? (RITCHER, 2003) apud (JURAN e
GRYNA,1991).
“(Check) Checar (avaliação do treinamento, auditorias);
verificar a eficácia do treinamento executando avaliações mensais e
auditorias internas, para gerar indicadores que gerem dados que
possam ser utilizados na análise de resultados obtidos nos seguintes
itens sugeridos”.
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Reação: como os funcionários reagiram em relação ao
treinamento, verificando níveis de aceitação do conteúdo e da didática
aplicada no treinamento.
Aprendizagem:

verificar

o

nível

de

aprendizagem

dos

funcionários durante e após o treinamento.
Mudança de comportamento: verificar se houve mudanças de
comportamento dos funcionários durante e após a realização do
treinamento.
Retorno: avaliar o retorno financeiro em relação à eficácia do
treinamento.
“(ACT) Agir (retroalimentação) com base nas informações
colhidas realizar a retroalimentação do sistema seguindo o critério
abaixo”.
Resultados Satisfatórios: manter o treinamento e criar banco de
dados dos treinamentos realizados por cada profissional.
Resultados não satisfatórios: rever planejamento e reiniciar o
processo de treinamento gerar registros dos problemas encontrados
nos treinamentos para consultas futuras.

Holanda (2003) também indicou os métodos que podem ser utilizados para
realização dos treinamentos conforme Quadro 3 abaixo.
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Quadro 3 - Métodos de capacitação profissional
Métodos

Prático

Estratégia

Aprender fazendo

Conceitual

Simulado

Comportamental

Aprender pela
teoria

Aprender imitando
a realidade

Aprender por
desenvolvimento
psicológico

Técnicas
Aprendizagem
metódica do
trabalho:
- Entrevistas;
- Estágios;
- Rodizio de
tarefas.

Vantagens
Resultados rápidos
permite a
participação de
semianalfabetos ou
analfabetos.

Debates;
Explanação oral;
Estudo dirigido;
Instrução
programada;
Painel;
Simpósio;
Material impresso.
Estudo de caso;
Dramatização;
Jogos de
empresa;
Jogos e
exercícios
diversos;
Projetos.
Aconselhamento
Psicológico;
Dinâmica de
grupo.

Corresponde
rapidamente a
expectativa e
possibilita a
participação de
grande número de
pessoas.

Desvantagens
Aprendizagem de
vícios funcionais
poderá ocasionar
acidente e perdas
materiais e
restringe a
participação de
grande número de
pessoas.
Não garante
aprendizagem
real.
Não estimula
atitudes e
comportamento.

Facilita a
compreensão
conceitual, reforça o
entendimento
racional e é indicado
para treinamento de
nova técnica.

Custos altos;
técnicas
geralmente
utilizadas para
treinamentos de
pequenos grupos.

Estimula o
desenvolvimento
intelectual e
mudanças de
comportamento e
atitudes dos
treinados.

Resultado de
longo prazo;
acompanhar o
colaborador é
imprescindível.

Fonte: Holanda (2003)

Entende-se que entre os métodos apresentados por Holanda (2003) o mais
adequado para execução em um canteiro de obras de alvenaria estrutural seria o de
forma simulada. Particularmente devido ao fato das equipes

de trabalho de

alvenaria estrutural ser constituída por pequenos grupos de profissionais e
auxiliares; assim, pode se efetuar treinamentos específicos para cada equipe de
acordo com as necessidades desse determinado grupo.
Este método facilita o aprendizado dos colaboradores, pois durante as
simulações pode se aplicar conceitos teóricos e práticos de maneira conjunta
buscando uma maior conscientização dos colaboradores sobre a importância da
qualidade das atividades a serem realizadas no canteiro de obras.
Segundo Holanda (2003) a realização de treinamentos de capacitação
profissional de acordo com técnicas associadas conforme a disposição do Quadro 4
abaixo poderá melhorar a eficácia do treinamento.
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Quadro 4 - Retenção de informação conforme metodologia aplicada
Método de Ensino
Somente oral
Somente Visual
Oral e Visual

Dados retidos após 3hs
70%
72%
85%

Dados retidos após 3 dias
10%
20%
65%

Fonte: Holanda (2003) apud Carvalho (1998)

De acordo com as informações apresentadas no Quadro 4 é interessante
aplicação de uma metodologia oral e visual nos treinamentos da capacitação, pois
de acordo com estudo apresentado por Holanda (2003), há uma maior retenção de
dados por parte dos participantes do treinamento.
Associações de fabricantes de materiais de construção oferecem ao mercado
da construção vídeos sobre a aplicação de materiais fornecidos pelos seus
associados como o caso da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). A
ABCP disponibiliza para venda um vídeo sobre a execução de alvenaria estrutural
de blocos de concreto, podendo este ser utilizado como recurso na capacitação de
mão de obra.
Cabe ressaltar as recomendações apontadas através do trabalho de Ritchter
(2003) que através de estudo de caso em quatro empresas de construção civil de
São Paulo, com o objetivo de identificar as condições propostas de capacitação
profissional praticada por cada uma destas empresas. A Figura 5 lista os itens
pesquisados e os problemas encontrados nas empresas e suas respectivas
recomendações.
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Figura 5 - identificação de problemas referentes a treinamento de mão de obra em
construtoras.

Determinação de
competências

• grande dificuldade das empresas pesquisadas de
desenvolver quadros de competências para cada
cargo de estruturação da empresa.

Fornecimento de
treinamento e realização de
ações para satisfazer as
necessidades de
competências

• falta de preocupação com os treinamentos que são
realizados sem a preocupação com a qualidade
dos mesmos, reslizados muitas vezes somente na
integração do funcionário a obra; treinamento
focado na leitura de procedimentos e informação
sobre politica de qualidade da empresa (sub
contratados não são treinados devido a alta
rotatividade de seus funcionários)

Avaliação da eficácia do

• dificuldade em avaliar os treinamentos, as
empresas não realizam controle de qualidade do
treinamento e também não produzem indicadores
com excessão de 1 empresa e outras 2 empresas
fazem a avaliação logo apos o treinamento, não
verificando sua eficácia a longo prazo, verificousse a falta de participação do departamento de RH
das empresas nos processos de treinamento.

Conscientização de
pessoal quanto à
importancia de suas
atividades e de como
contribuiem para atingir
os objetivos da qualidade

• falta de reuniões periódicas sobre gestão da
qualidade no canteiro de obras, apesar de uma das
empresas realizar um treinamento sobre o sistema
5S antes da implantação do sistema de gestão da
qualidade e outra construtora realizar reuniões de
conscientização no inicio das obras.

Manutenção dos registros
de educação
treinamento, habilidade,
experiências

• Registros realizados pelo RH da empresas
(controle de atas de reunião de treinamentos,
certificados de cursos de capacitação de
funcionários e fichas de treinamentos), o RH não
controla e nem coordena os treinamentos
realizados

treinamento

Satisfação e motivação
do pessoal

• falta de alvaliação de clima organizacional da
empresa, funcionários entrevistados alertaram
para a falta de ambiente participativo dentro da
empresa, apesar de todas as empresas
informarem que possuem sistemas de recebimento
de sugestões (reuniões anuais, caixas de
sugestão, reuniões periódicas) uma empresa
possuía programa de participação de lucros e
resultados.

Fonte: Ritchter (2003) adaptado pelo autor
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Definição de competência segundo o Ritchter (2003):
“capacidade

de

assumir

iniciativas,

ir

além

das

atividades assumidas e dominar novas situações de trabalho,
aliado às atribuições relacionadas ao cargo

exercido na

empresa”.

Um dos consultores entrevistados por Ritchter (2003) em seu trabalho faz a
seguinte observação sobre definição de competências em uma empresa:
“é importante que se faça um levantamento no sentido
de identificar as necessidades das pessoas, para depois se
achar meios de motiva-las. É importante também que as
pessoas vejam que se elas executarem tarefas e executarem
bem, isto terá resultado positivo para elas. A presença do líder
é

fundamental

neste

contexto,

para

conseguir

passar

importância das tarefas e em sentido para os objetivos a serem
alcançado.

É

conveniente

que

se

desenvolvam

as

competências interpessoais dos gerentes, melhorando o
relacionamento com as pessoas”

De acordo com o trabalho realizado por Ritchter (2003) a Figura 6 sugere uma
sequencia de atividades para a definição de competências de uma empresa com o
intuito de se elaborar um plano de competência adequado para as necessidades da
empresa.
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Figura 6 - Sequencia sugerida para elaboração de plano de competências

Estrutura Funcional Bem Definida
Identificação das competências individuais
(necessárias para cada função)

Escolaridade, atitudes, conhecimentos;
habilidades; experiências

Elaboração de Critério de Seleção
Análise com superiores diretos de cada função

Definir competências necessárias e excluir
incoerências

Avaliação de Necessidades de Treinamentos
Discussão com a diretoria e com os gerentes de produção

Elaboração de Programa de Capacitação e Treinamento de
Pessoal
Identificação do
pessoal que possui as
competências
necessárias

Identificação do
potencial de cada
funcionário

Distribuição do pessoal
dentro da estrutura
funcional da empresa

Identificação de quem
necessita de
capacitação

Fonte: Ritchter (2003) adaptado pelo autor

3.3.2 Requisitos do Cliente
De uma maneira geral os requisitos do cliente para um plano da qualidade de
obra de alvenaria estrutural estão diretamente ligados a ações que visam à
segurança do cliente em receber o produto em perfeitas condições de uso e bons
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níveis de desempenho. Sendo assim, itens como a estabilidade e segurança da
construção, durabilidade, conforto térmico e acústico, estanqueidade e questões
fiscais e financeiras da obra são essenciais.
Desta forma, a exigência do cliente final que receberá a edificação pode estar
relacionada aos seguintes aspectos gerais:
I.

Licenças de obra: documentações relacionadas ao terreno da obra, alvarás,
pagamentos de taxas, matriculas de CEI, cartas de diretrizes de empresas de
fornecimento de água, energia, gás e telefonia, entre outros;

II.

Documentações da obra: ART de serviços como (projetos, instalações,
fundações etc), ligações definitivas de serviços de água, energia, gás e
telefonia, emissão de AVCB e Habite-se da obra, além de certidões negativas
de débitos;

III.

Manuais de uso e operação, notas fiscais e certificados de garantia de
equipamentos instalados, laudos e testes de funcionamento e desempenho
de equipamentos instalados.
O atendimento a estas exigências gerais atendem ao cliente no quesito de

legalização do empreendimento em si. No caso de obras em alvenaria estrutural
deve atentar ao fato de que para se garantir a qualidade da obra se faz necessário
um controle minucioso do processo de produção.
A qualidade dos materiais aplicados na alvenaria estrutural é extremamente
relevante neste aspecto, pois seus elementos constituintes (argamassa, aço, graute
e blocos estruturais) devem seguir critérios rigorosos de qualidade. A obra deve
assegurar de forma eficaz a perfeita aplicação dos materiais no canteiro de obras
planejando e disponibilizando equipamentos e profissionais qualificados para
execução da alvenaria de acordo com as especificações de projeto como
(modulações, classes de resistência, detalhes de amarrações e pontos de
grauteamento). Do contrario o não atendimento a estes requisitos poderá gerar
patologias na alvenaria estrutural e consequentemente comprometer a qualidade do
produto. O perfeito estudo da disposição da obra e de suas particularidades facilitará
a gestão do canteiro de obras.
Em relação a obras públicas deve se atentar ao que Ferreira (2010) relatou
em sua pesquisa onde verificou que base utilizada para identificar os requisitos do
cliente no caso de obra publica, seria o edital de licitação em conjunto com um
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processo de análise financeira e estratégica sobre a obra, de forma a propiciar uma
resposta rápida às solicitações do cliente.
Esta situação pode se tornar perigosa se levar em conta que haveria a
necessidade de se conhecer as necessidades dos usuários do empreendimento,
sabendo-se que o edital de licitação apresenta informações básicas sobre o
empreendimento. Sendo assim deixar de focar a qualidade no usuário pode causar
problemas para a empresa no requisito de entrega de obra, gerando solicitações de
manutenção e até mesmo retrabalhos e afetando a qualidade do produto final e a
satisfação do cliente. No caso da alvenaria estrutural este tipo de falha poderá
comprometer o processo de definições dos procedimentos necessários à realização
da obra.
Oliveira (2006) indica a necessidade de integração entre todos os processos
de gestão da qualidade durante todo o ciclo de vida útil do empreendimento, devido
ao fato de um projeto de um empreendimento possuir vários intervenientes durante
este ciclo, conforme demostra o Quadro 5 a seguir.
Quadro 5 - Sistemas de variáveis da qualidade dos agentes intervenientes no processo
produtivo
Intervenientes
1 Financiador

2 Projetista

3 Empreendedor

4 Construtor

5 Usuário
6 Fabricantes de materiais e
equipamentos

Exigência e Preferência
Níveis
de
desempenho
e
qualidade de acordo com os
recursos investidos.
Níveis de desempenho potencial,
qualidades
especificas
de
diversas
áreas
envolvidas
(Arquitetos,
Urbanistas,
Engenheiros e outros).
Nível de desempenho desejado
relativo à qualidade global do
produto e dos custos.
Nível
de
produtividade,
construtibilidade e qualidade de
obras.
Nível de desempenho relativo às
suas
necessidades
e
preferências.
Nível de desempenho dos
materiais e componentes.

Subvariáveis
Custos adequados (qualidade
x
preço);
segurança
e
durabilidade.
Levantamento de dados /
compatibilidade das partes /
qualidade da construção /
nível de desempenho.
Estudo
de
viabilidade
/
planejamento/desempenho e
custos
/
resultados
de
pesquisas / mercado.
Construtibilidade; níveis de
tolerâncias;
produtividade,
racionalização da construção;
qualidade do projeto.
Atendimento as especificações
de uso.

Fonte: Braga (1999) apud Oliveira (2006).

Entende-se de uma maneira geral que é imprescindível para o PQO
considerar a relação de variáveis apresentada por Oliveira (2006) de modo
assegurar a verificação do total de riscos do empreendimento a ser executado, e
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para que haja um planejamento eficiente de modo a atender todas as demandas
solicitadas.

3.3.3 Indicadores Normativos
A base para elaboração de procedimento de recebimento de materiais e
execução de serviços deve possuir uma referência normativa, pois os componentes
da alvenaria estrutural possuem normas técnicas vigentes no país. Principalmente
no caso da alvenaria estrutural cujo desempenho pode ser comprometido devido à
má qualidade de um de seus componentes. As normas da ABNT oferecem subsídios
suficientes para que se elaborem procedimentos de recebimento de materiais para
execução da alvenaria estrutural e também oferece parâmetros de aceitação de
possíveis desvios que estes materiais possam apresentar. No caso da execução da
alvenaria a ABNT também elaborou uma norma técnica para atender este requisito.
A não indicação normativa no PQO evidenciada por Ferreira (2010) na qual a
empresa pesquisada não indicava em seu PQO as respectivas normas ABNT NBR
que serviram de base para elaboração dos procedimentos de inspeção de materiais
e serviços pode ser prejudicial à eficácia do procedimento de preenchimento da FVS
e FVM. Pois em caso de duvidas, a norma técnica é uma ferramenta essencial para
soluciona-las, também sendo notório que os profissionais envolvidos tecnicamente
com a construção civil devam conhecer as normas técnicas vigentes.
Pereira (2008) também indicou o mesmo problema de falta de referência no
PQO no seu trabalho.
Para um PQO de alvenaria estrutural deve atentar se ao fato de indicar quais
normas técnicas foram utilizadas para elaboração do mesmo, pois, assim sempre
que houver revisões de normas técnicas referentes à alvenaria estrutural pode se
verificar prontamente se o PQO necessitará de uma nova versão ou revisão.

3.3.4 Revisão de Procedimentos
Nos capítulos anteriores o tema revisão de procedimentos já aparece com
destaque, pois, para se buscar o aprimoramento das técnicas de trabalho aplicadas,
se faz necessária a análise dos procedimentos empregados.
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No caso da alvenaria estrutural a norma ABNT NBR 15961/ 11 entrou em
vigor visando definir parâmetros de elaboração de projeto e de critérios mínimos
para execução da alvenaria estrutural de blocos de concreto.
Um dos requisitos da norma ABNT NBR 15961-2 / 11 trata especificamente
do tema controle de procedimentos ao determinar que o executor do sistema
construtivo deva estabelecer um plano de controle de qualidade, em que devem
estar explicitamente destacados os seguintes itens:
•

Identificação dos responsáveis pela execução do controle e circulação das
informações;

•

O responsável pelo tratamento e resolução das não conformidades;

•

A forma de registro e arquivamento das informações.
Estes itens ressaltados pela norma técnica de alvenaria estrutural de blocos

de concreto destaca a importância da gestão da informação de projeto e execução
deste sistema construtivo; reforça a necessidade de uma estrutura organizacional
coesa no canteiro de obras para que procedimentos se mantenham atualizados e
dentro dos padrões estabelecidos em norma.
Em outro trecho da norma há referência aos procedimentos de controle que
devem ser mantidos no canteiro de obra, que devem constar no plano de controle de
qualidade da obra e são listados a seguir:
•
•

Bloco de concreto;
Argamassa de assentamento;

•

Graute;

•

Prisma;

•

Recebimento e armazenamento dos materiais;

•

Controle de produção de argamassa e graute;

•

Controle sistemático de resistência do bloco ou certificações de
qualidade acreditado pelo INMETRO;

•

Controle sistemático da argamassa e graute;

•

Controle sistemático do prisma, quando for o caso;

•

Controle dos demais materiais;

•

Controle de locação das paredes;

•

Controle de execução dos grauteamentos;

•

Controle de aceitação da alvenaria.

51

Estes procedimentos de controle devem ser sistematicamente aprimorados,
pois se sabe que o canteiro de obras apresenta muitas variáveis e intervenientes,
tanto ao longo da obra quanto em relação aos demasiados locais e regiões onde
pode ser executada a alvenaria estrutural de blocos de concreto. Por esta razão não
se deve apenas reutilizar um plano da qualidade em novo empreendimento, e sim
utilizá-lo como base para elaboração de nova revisão aplicando conceitos de lições
aprendidas em projetos anteriores, além de analisar todas as questões críticas que
envolvem este novo projeto.
Atentando-se a estes fatores pode se evitar situações como a descrita por
Pereira (2008) que identificou a falta de revisão de procedimentos e planejamento de
canteiro de obras em sua pesquisa, recebendo como justificativa o fato de a
empresa não dispor de profissional qualificado para executar tais procedimentos.
Isto provavelmente se deve ao fato de ter terceirizado a elaboração de seu plano da
qualidade. Oliveira (2006), em pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro,
verificou que as construtoras em sua maioria terceirizavam o trabalho de elaboração
de PQO, através da contratação de empresas de consultoria, e erroneamente não
utilizavam o material produzido através da consultoria para aprimorar seus
procedimentos. Isto por julgarem que o PQO é um documento que apenas cumpre a
um requisito do PBQP-H e normas da ISO 9001 e não uma ferramenta utilíssima
para controle de qualidade de seus produtos.
Outra questão importante em relação à terceirização é o fato de ao terceirizar
este serviço à construtora pode se deixar de nomear um responsável direto pela
gestão da qualidade da obra, delegando esta tarefa ao consultor e deixando de
utilizar um vasto material de conhecimento e aprendizado que poderia promover a
melhoria de seus processos.

3.3.5 Inspeção de Materiais e Serviços
A inspeção de serviços de alvenaria estrutural, de acordo com a ABNT NBR
15961, deve ser efetuada de forma sistemática, pois a execução da alvenaria
apresenta pontos cruciais em todas as suas etapas, desde o recebimento do
material no canteiro até a conclusão da alvenaria com seus respectivos
acabamentos.
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Devido ao rigor necessário, a inspeção de serviços de alvenaria estrutural
precisa ser planejada de forma que se torne exequível nos canteiros de obras,
sendo extremamente necessário que as atividades de inspeção de serviços estejam
totalmente relacionadas com o planejamento do empreendimento como um todo. Em
alguns casos este fator não é levado em consideração e consequentemente
compromete a qualidade da obra.
Pereira (2008), por exemplo, verificou em sua pesquisa que a atribuição de
verificação dos serviços de uma empresa estava a cargo da estagiária de
engenharia, que relatou não conseguir acompanhar todas as atividades da obra
durante um dia de produção, informando que as fichas de inspeção eram muito
complexas.
Esta justificativa também é usada em casos de não preenchimento das fichas
de inspeção dos serviços de forma correta, indicando um possível despreparo do
profissional para executar esta atribuição.

No caso de estagiários, por estar

passando por um processo de aprendizado ainda não consolidado,

não é

recomendável que seja o responsável direto por este tipo de atividade, pois a
execução do serviço influencia potencialmente a qualidade do produto; devendo esta
atribuição deve ser delegada a uma pessoa mais experiente e qualificada, podendo
o estagiário auxiliar nas inspeções buscando adquirir conhecimento sobre esta
atribuição que futuramente poderá ser de sua responsabilidade.
Sabendo-se das complexidades do canteiro de obra e aliando a necessidade
do acompanhamento e inspeção de serviços em alvenaria estrutural, onde deve se
inspecionar todas as suas etapas e processos, indica-se os seguintes pontos a
serem considerados e inspecionados na obra.
•

Qualidade dos componentes constituintes da alvenaria: (bloco, graute,
argamassa, concreto, aço), tanto no recebimento do material no
canteiro quanto durante a sua aplicação na obra;

•

Produção de argamassa, graute e concreto: controle do traço utilizado,
rastreabilidade,

acompanhamento

e

realização

de

ensaios

tecnológicos, condições de transporte do material até o local de
consumo;
•

Marcação de alvenarias: verificação do esquadrejamento, nivelamentos
de primeira e demais fiadas, modulação da alvenaria, pontos de
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grauteamento com janelas de inspeção, pontos de instalações
embutidas na parede;
•

Elevação: prumo, planicidade das paredes, preenchimento de juntas de
argamassa, modulação e marcação de vãos de porta, janelas, shafts,
posicionamento de armaduras verticais e horizontais, pontos de
amarrações de paredes, pontos de grauteamento desobstruídos,
nivelamento de fiadas, nivelamento de ombreiras;

•

Detalhes

construtivos:

identificação

de

detalhes

construtivos

específicos como ligações entre a alvenaria e a laje de cobertura da
edificação, marcação de platibandas e oitões de coberturas, reforços
estruturais pontuais como em “shafts “e aberturas de paredes e lajes.
A inspeção de serviço e planejamento das etapas do empreendimento deve
ser necessariamente coesa, pois do contrário, pode se deparar com situações como
a falta de tempo e de profissionais para realizar as devidas inspeções de serviços na
obra; isto se deve ao fato de que há muitos momentos em que os serviços são
realizados simultaneamente, principalmente em obras que tem mais de uma
edificação em alvenaria estrutural. Nesta situação os procedimentos de inspeção de
materiais e serviços podem ficar comprometidos devido à falta de planejamento e de
logística de canteiro de obras.
Procedimento de inspeção bem elaborado e aplicado de maneira sistemática
no canteiro de obras fornecerá subsídios suficientes para o aprimoramento dos
processos de produção, além de ser uma boa fonte para geração de indicadores de
qualidade para o PQO.

3.3.6 Equipamentos de Inspeção da Qualidade
De maneira a garantir a qualidade dos serviços executados se faz necessário
a utilização de equipamentos que possibilitem a medição de parâmetros
previamente estabelecidos para a garantida da qualidade de alvenaria. É importante
salientar que os equipamentos para a qualidade da alvenaria não se resumem
apenas a instrumentos de medição, há também a necessidade de se utilizar
equipamentos de transporte de materiais e também para auxiliar na execução da
alvenaria. Pois desenvolvendo procedimentos de execução da alvenaria estrutural
de forma racionalizada, aliada ao bom padrão de qualidade a empresa construtora,
pode se tornar ainda mais competitiva.
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Listou-se a seguir alguns equipamentos que podem contribuir a com
qualidade de uma alvenaria estrutural. (Quadro 6)
Quadro 6 - Ferramentas para qualidade
Medição
Transporte
Trena
Esquadro
Nível de mão
Nível a laser
Nível alemão
Linha de Nilon
Régua de alumínio
Prumo de face
Régua prumo nível

Carrinho para blocos
Recipientes para graute e
argamassa
Palets
Paleteiras
Gruas
Mini-gruas
Carinho de mão
Gericar

Apoio
Gabaritos de portas e janelas
Andaimes
Colher de pedreiro
Argamassadeira
Bisnagas
Paleta para argamassa
Escantilhão

Fonte: Elaborado pelo autor

A falta de equipamentos para inspeção da qualidade de materiais e serviços
pode ser considerado uma falta grave. Também pode ser um indicador da falta de
qualificação no canteiro de obras para execução de inspeção. É sabido que as
inspeções devem ser realizadas com equipamentos calibrados e adequados sendo
que tais equipamentos devem estar relacionados

no PQO de acordo com

especificidades da obra e junto a estes informações sobre as respectivas diretrizes
para a manutenção preventiva e corretiva. Os registros de manutenções realizadas
devem ser elaborados indicando a motivação da manutenção e arquivados junto
com os demais documentos referentes à obra, de maneira que estes registros
possam ser consultados futuramente em revisões do PQO da obra ou até mesmo
para uma próxima obra.

3.3.7 Gestão de Resíduos
Por ser um método racionalizado de construção a alvenaria estrutural gera
resíduos específicos que podem ser reutilizados no canteiro de obras. Já os
materiais utilizados para instalações e acabamentos da obra em si devem seguir
recomendações das legislações vigentes.
Os resíduos da produção da alvenaria estrutural, de grosso modo resume-se
a entulho gerado por quebra de blocos, restos de argamassa, graute e concreto; que
podem ser triturados e reutilizados na obra como agregados no próprio canteiro de
obras. Observa-se para que a utilização deste material deve se atender os devidos
padrões de qualidade requeridos.
A correta destinação dos resíduos gerados na obra é um indicador de
qualidade e deve ser planejada de acordo com as características peculiares da obra,
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pois nem sempre haverá condições e facilidades para destinar os resíduos de
construção.
Como já foi relatado anteriormente ao se terceirizar os trabalhos de
elaboração e implantação do PQO corre-se o risco de se negligenciar os trabalhos
de gestão e operação de resíduos sólidos no canteiro de obras; pelo fato de não se
atribuir um responsável para o desenvolvimento do planejamento, fato que pode
gerar transtornos para o andamento da obra e até mesmo para o cliente
futuramente.

3.3.8 Segurança do Trabalho
A segurança do trabalho no canteiro de obras deve atender aos requisitos das
normas regulamentadoras do ministério do trabalho e emprego, particularmente a
NR 18 de maneira geral, e outras NR em casos específicos, como trabalho em altura
NR 35, entre outros casos.
Pode se afirmar que a alvenaria estrutural é um sistema construtivo que
oferece menos riscos de acidentes ao trabalhador se comparado a uma obra de
estruturas convencionais. Pelo fato dos trabalhadores ficarem a maior parte do
período de trabalho dentro do ambiente em que esta executando a alvenaria, isto
acaba minimizando riscos de quedas de altura, por exemplo. Apesar disto o risco
não é eliminado e existem situações críticas que devem ser estudadas e obras de
alvenaria estrutural devem ter em seu PQO recomendações para mitigação ou de
eliminação de riscos de acidentes.
Para um bom andamento da obra é necessário que as condições de
segurança quanto a acidentes seja assegurada através da aplicação das
determinações estabelecidas no PCMAT da obra. Para isto é necessário que um
profissional técnico em segurança do trabalho acompanhe o andamento da obra e
participe da elaboração do PQO. A NR 4 que trata do serviço especializado em
engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT), estabelece os
parâmetros de quantidade de profissionais de segurança do trabalho que devem
estar envolvidos com a obra de acordo com a quantidade de trabalhadores da obra.
Pereira (2008) cita um problema encontrado em PQO onde a inexistência de
critérios e atribuição de responsabilidade em segurança do trabalho é considerada
falha grave. Pois, a falta de atendimento aos requisitos da NR-18 e demais normas
regulamentadoras, gera riscos não somente a segurança e integridade dos
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colaboradores no canteiro de obra. Como também expõe os responsáveis pela obra
a riscos de multas e paralisações de frentes de trabalho, caso de recebam
diligencias de fiscais do próprio Ministério do Trabalho; ou até mesmo denuncia de
vizinhos à obra ou dos próprios colaboradores.
Atenta-se ao fato que paralizações e multas a obra por falta de segurança
podem ser caracterizados como risco ao cliente. Portanto, o PQO deve contemplar
todas as determinações relacionadas no PCMAT e PPRA da obra.
Há também a necessidade do acompanhamento do técnico de segurança do
trabalho, verificando as instalações de canteiro e condições de segurança para
realização de serviços, realizando treinamentos junto aos colaboradores para evitar
acidentes de trabalho.
3.3.9 Canteiro de Obras
A gestão do canteiro de obra é essencial para a viabilidade do PQO de
alvenaria estrutural, pois ao se implantar o planejamento do PQO mantendo a
metodologia de retroalimentação de dados sobre o andamento dos processos no
canteiro de obras pode-se conseguir grandes contribuições para a evolução do
processo construtivo. Mas o planejamento de canteiro de obra não é tão simples,
pois envolve muitas variáveis como já foi discutido em capítulos anteriores.
“Planejar disposição do canteiro, instalações de apoio e logística, planos de
ataque” da obra, situações de implantação de canteiro entre outras tarefas requer
uma estratégia eficiente e lógica para se atingir o objetivo.
Segundo o trabalho de Araújo (2009) o canteiro de obras pode ser dividido em
algumas classes de elementos constituintes conforme Figura 7; cada elemento
constituinte deve ser muito bem estudado, de modo que o canteiro de obra ofereça
uma logística ideal para que obtenha êxito nos objetivos propostos no plano de
qualidade da obra.
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Figura 7 – Elementos constituintes do canteiro de obras

Produção:
Centrais de
argamassa, forma,
armação, etc
Apoio a produção:

Externos:

Almoxarifado,
estoques materiais,
ferr.

Residências alugadas
ou compradas; etc.

Sistemas de Transp.
c/ decomposição de
movimento:
(vertical/horizontal)
carrinhos, talhas,
bob-cat, porta palete
etc.

Outros:
Entradas de água,
energia, coleta de
esgoto etc.

Sistemas de Transp.
s/ decomposição de
movimento:

Área de vivencia:
Alojamento, cozinha,
refeitório

Grua

Ap. téc. e
administrativo:
escritórios da
administração sala
de reunião etc.

Torres giratórias,
guindastes etc.

Fonte: Souza et. Al (1997) apud Araújo (2009)

Com a subdivisão do canteiro de obras em oito elementos facilita-se o
planejamento estratégico de execução de obra “plano de ataque” de acordo com a
evolução física da mesma, por este motivo sugeriu-se aplicar esta subdivisão no
PQO. A subdivisão proposta facilita a analise e tomada de decisão sobre
atendimento de requisitos exigidos pela ABNT NBR 15961, em questões como
recebimento e armazenamento de materiais, transporte e execução da alvenaria
estrutural.
Mas dentro de uma logística de obra se faz necessário o controle de produção
e medição de produtividade de modo a assegurar que os parâmetros propostos no
PQO quanto a prazo e custos estejam dentro do desejado.
Rosa (2001), em sua pesquisa sobre perdas na construção civil indica como
ferramenta de controle de materiais e produção o cartão de produção (figura 08),
para controlar os níveis de produção das equipes de trabalho no canteiro de obras,
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gerando indicadores de produtividade auxiliando a tomada de decisão da
administração da obra.
Figura 8 - Cartão de produção
Cartão de Produção
Processo:
Empresa:
Observador:
Medição Anterior
Medição Atual

Numero:
Alvenaria Estrutural
Identificação da Obra
Cod. Da Obra:
Data:
Periodo de Medição
Data:
Hora:
Data:
Hora:
Registro de Produção

Funcionários / Equipe Horas Gastas Itens Realizados Produção

2

Produtividade (hh/m )

Observações

Croqui

Fonte: Rosa (2001)

Mas em tempos de alta competividade entre as empresas há necessidade de
que os canteiros de obras tornem-se mais versáteis e apresentem retornos como
redução de custos de operação ou até mesmo com divulgação de iniciativas que
possam promover o marketing da empresa e consequentemente a sua politica de
qualidade.
Araújo (2009) apresentou proposta de oferecer diretrizes para implantação de
canteiros de obra com baixo impacto ambiental. Baseando-se em três dimensões
(econômica, social, ambiental), utilizou princípios de normas internacionais de
sustentabilidade como base, além das diretrizes do sistema de certificação de
construção sustentável (AQUA), que foi desenvolvido no Brasil baseado na norma
francesa de sustentabilidade (HQE). (Quadro 7)
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Quadro 7 – Plano estratégico para implantação de canteiros de obras com baixo impacto
ambiental
Categoria
Preocupações
Requisitos
Gestão de Recursos

Gestão da seleção e consumo
de recursos (exceto água e
energia). Redução do consumo
de
energia.
Redução
do
consumo de água.

Gestão da Poluição e
Incômodos

Redução
da
incômodos.

Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição

Gerenciamento de resíduos.

Categoria
Implantação e operação
de
infraestrutura
do
canteiro de obras

Preocupações
Redução de impactos na
execução
de
serviços
preliminares.
Redução
de
impactos na implantação de
infraestrutura da produção e
apoio Redução de interferências
na vizinhança.

Impactos
sociais
e
econômicos dos canteiros
de obras

Apoio ao desenvolvimento dos
funcionários
próprios
e
terceirizados.
Apoio
ao
desenvolvimento
aos
fornecedores. Cuidados com a
saúde
e
segurança
dos
funcionários.
Apoio
ao
desenvolvimento local.

Fonte: Araújo (2009)

poluição

e

Medidas voltadas à seleção de
recursos e redução de perdas.
Medida voltada à redução de
consumo de energia. Medidas
voltadas à redução de consumo de
água.
Medidas
de
implantação
de
procedimentos que reduzam a
poluição e incômodos previamente
identificados.
Desenvolvimento de projeto de
gerenciamento de resíduos e
implantação de sistema de gestão
de resíduos. Práticas de manejo,
remoção e disposição de resíduos.
Requisitos
Medidas preventivas em serviços
de
remoção
de
edificações;
medidas voltadas a vegetação
remanescente; medidas voltadas a
prevenção
da
erosão.
Características das construções
provisórias; presença de serviços
de saneamento e energia; práticas
adotadas
para
circulação
e
manutenção
de
veículos,
equipamentos e maquinas; medidas
para minimizar os impactos de vias
e espaços públicos; práticas
ambientais de armazenamento e
movimentação de produtos. Canais
de interação com a vizinhança e
providencias;
medidas
para
preservação da vizinhança.
Ações de apoio ao desenvolvimento
dos
funcionários
próprios
e
terceirizado. Ações de apoio ao
desenvolvimento dos fornecedores.
Ações relativas aos cuidados com a
saúde e segurança dos funcionários
e terceirizados. Ações de apoio ao
desenvolvimento local.

60

4 PROPOSTA DE PLANO DA QUALIDADE DE OBRAS
De acordo com as informações discutidas no capitulo anterior elaborou-se o
PQO para alvenaria estrutural de blocos de concreto. A seguir segue a apresentação
da proposta inicial do PQO.

4.1 Controle de Treinamentos
Para o PQO proposto adotou-se uma linha semelhante de critério
qualificação, apresentado por Silva Neto, (2008). Mas, ao invés de estar diretamente
ligada ao profissional, a qualificação se dará através de exigência de certificação da
qualidade de fornecedores de mão de obra, obedecendo a critérios estipulados no
termo de adesão do PBQP-H, ficando sob a responsabilidade da empresa
fornecedora de serviços a qualificação profissional de seus colaboradores. A
empresa construtora poderá oferecer apoio da empresa prestadora de serviço na
definição das competências necessárias para cada profissional envolvido com a
obra. Na obra a empresa construtora terá um planejamento de treinamentos a serem
realizados no canteiro de acordo com o cronograma da obra.

4.1.1 Qualificação de Mão de Obra
No caso de treinamentos e qualificação de mão de obra o modelo proposto
inicialmente aborda duas situações descritas a seguir.
Primeiro cronograma de treinamentos: o cronograma de treinamentos
apresentado no plano da qualidade da obra proposto sugere que os treinamentos
sejam executados na obra diariamente nos moldes dos diálogos de segurança do
trabalho (DDS); sendo este treinamento nomeado no PQO como DDQ (diálogo
diário da qualidade), sendo que estes treinamentos ao final dos ciclos de serviços da
obra irá gerar uma carga horária de treinamentos muito próxima das cargas horárias
aplicadas em cursos profissionalizantes encontrados no mercado conforme
demonstrado no Quadro 8 a seguir.
De acordo com levantamentos realizados em curso de capacitação
profissional oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
identificou-se a carga horária de alguns cursos que tem ralação direta com a
execução de alvenaria estrutural, através deste levantamento, tornou-se possível
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criar uma relação entre a carga horária de um curso profissionalizante e os
treinamentos de reciclagem profissional que são sugeridos no PQO para serem
realizados diariamente em um período de tempo estimado de vinte minutos Quadro
8. Sendo que estes treinamentos buscam o aperfeiçoamento do profissional que
executa a alvenaria estrutural por este motivo o conteúdo dos treinamentos é
baseado nas relações de competências discutidas no capitulo três e apresentadas
no (Anexo I).
Quadro 8 - Relação de carga horária de cursos profissionalizantes e carga horária de
treinamentos em canteiro de obras

Superestrutura

120

Carga horária
diária (h)
0,25

Alvenarias

240

0,25

60

Impermeabilização

30

0,25

7,5

Instalações elétricas

740

0,25

185

Instalações hidráulicas

740

0,25

185

Atividades

Dias de trabalho

Carga horária total
da obra (h)
30

OBS: Programa de treinamentos estipulado conforme cronograma de obra com prazo de 24
meses de execução baseado em relação aos dias de atividade de cada serviço da obra.
Fonte: Elaborado pelo autor

Também na proposta elaborada sugeriu-se que um profissional de nível
técnico, relacionado no PQO como Técnico da qualidade, seja o responsável pela
elaboração e aplicação dos treinamentos e acompanhamento de sua eficácia junto
aos colaboradores de empresa e os terceirizados.
Para aplicação destes treinamentos diários no canteiro, as atividades em
questão poderão ser ministradas através de vídeos, projeção de imagens e aulas
prática no próprio canteiro de obras. Os assuntos abordados a cada dia serão
determinados de acordo com o cronograma da obra de maneira que se possa
assegurar que o treinamento estará sendo executado no canteiro de obras no
mesmo período que atividade estará sendo executada. Este sincronismo é
estritamente necessário para aperfeiçoamento e conscientização dos profissionais
envolvidos em cada atividade do canteiro de obras. Os assuntos abordados nos
treinamentos serão divididos em tópicos com informações específicas para
atendimento de um requisito da qualidade do serviço de cada vez. Por exemplo, no
caso da alvenaria estrutural, pode-se ter um tópico de marcação de alvenaria, outro
de assentamento dos blocos, outro de qualidade dos blocos, etc.
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O técnico da qualidade contará com a supervisão do coordenador da
qualidade para elaboração dos treinamentos que serão ministrados em canteiro de
obras. Também caberá ao engenheiro residente e mestre de obras darem
assistência na elaboração do calendário de treinamentos, conforme o cronograma
de execução da obra de maneira que os treinamentos sejam condizentes com os
ciclos e etapas de construção da obra.
A segunda obrigatoriedade de certificação de fornecedores de serviços
especializados da obra: a proposta enviada sugere que os serviços essenciais para
a qualidade da obra, caso sejam terceirizados a empresa contratada deverá possuir
certificação de qualidade. No caso da proposta elaborada, foi indicado o nível C do
PBQP-H como nível mínimo para este fornecedor ser aceito na obra; podendo assim
criar uma classificação de fornecedores através das informações sobre o nível de
certificação, além de automaticamente dividir a responsabilidade de conscientização
de colaboradores com a empresa terceirizada, fato que não dificilmente acontece
quando o terceirizado não tem uma certificação de qualidade. Esta proposta de
certificação, no caso da empresa terceirizada, poderá ser um diferencial de mercado
em relação a sua concorrência. Por outro lado, a construtora, buscando o processo
de fidelização de seus fornecedores, poderá fornecer através do seu departamento
de qualidade assessoria necessária para que este fornecedor desenvolva o seu
sistema de gestão de qualidade nos moldes do sistema de gestão já aplicado pelo
seu contratante.
O PBQP-H está desenvolvendo um trabalho para certificação de micro e
pequenas empresas; este projeto visa facilitar a adesão destas empresas ao
programa, através do desenvolvimento de acordos setoriais específicos para este
tipo de empresa.
Os indicadores de eficácia dos treinamentos realizados no canteiro de obras
podem ser gerados logo após os treinamentos através de questionários que seriam
respondidos pelos colaboradores logo após a conclusão da palestra diária e/ou
através de avaliação de aula prática durante o treinamento. Outro indicador que
poderá ser utilizado é o número de não conformidades encontradas na obra
referente ao assunto abordado na palestra, que poderão ser levantados através das
Fichas de Verificação de Serviços (FVS). O Quadro 9 abaixo indica os treinamentos
a serem realizados na obra.
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Quadro 9 - Planejamento de treinamentos de obra
PLANEJAMENTO DE TREINAMENTOS NA OBRA
Enc. De
Eng. Da
Téc. da
Estagiário
Produção
Obra
Obra
Qualidade
X
X
X
X

Atividades

Mestre

Fundações

X

Alvenaria
estrutural

X

X

X

X

X

Alvenaria
de vedação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instalações
elétricas

X

X

X

X

X

Instalações
hidráulicas

X

X

X

X

X

Semana
interna da
qualidade

X

X

X

X

Produção
de
Argamassa
na Obra
Produção
de graute
em obra
Produção
de concreto
em obra

X

X

Enc.
Adm

Almoxarife

X

X

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto à técnica de aplicação dos treinamentos estão relacionadas no anexo
I desta pesquisa. Em que estão especificados os objetivos, técnicas e metodologias
a serem aplicadas para capacitação e reciclagem profissional dos colaboradores
envolvidos com a obra.

4.1.2 Semana Interna de Gestão da Qualidade
Na proposta inicial de implantação de plano de qualidade de obras enviada
aos representantes das construtoras que participaram da pesquisa sugeriu-se a
criação da semana interna de gestão da qualidade SINQUALI. De maneira
complementar os treinamentos aplicados diariamente aos colaboradores e
terceirizados.
Durante esta semana seria realizado um “workshop” no canteiro de obras com
empresas de prestação de serviços e fornecedores, com o intuito de apresentar
técnicas e inovações tecnológicas para os colaboradores no canteiro de obras. A
SINQUALI terá de treinamentos e aperfeiçoamento de mão de obra que seriam
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realizados anualmente em todos os canteiros da construtora nos moldes da semana
interna de prevenção de acidentes de trabalho (SINPAT) que se refere
especificamente à saúde e segurança do trabalho.
Durante esta semana de gestão da qualidade a construtora, através do
departamento da qualidade, promoverá através de palestras ministradas por
representantes de empresas especializadas em tecnologia da construção e
fabricantes de produtos inovadores, o incentivo a inovações de processos e técnicas
construtivas aplicadas na obra. Podendo este item ser considerado um indicador de
melhoria contínua a ser abordado no próprio SGQ da empresa.

4.2 Requisitos do Cliente
De maneira a garantir o atendimento aos requisitos do cliente determinou-se
uma série de medidas a serem tomadas de acordo com os processos considerados
críticos a qualidade da obra e que ofereçam riscos ao atendimento de prazo
estipulado para conclusão da obra Quadro 10.
Quadro 10 - Identificação de processos críticos da obra
Processos
Projetos

Legalizações e aprovações

Cronograma

Fornecedores de serviços

Fornecedores de materiais

Documentação de funcionários

Documentação de obra

Segurança do Trabalho

Estratégias
Controle periódico de revisões de projeto; utilização
de projetos na obra com a chancela de liberação do
controle de qualidade da obra; realização de analise
crítica dos projetos antes da liberação para a obra.
Elaboração de cronograma de aprovações de
legalizações
de
projetos
e
obras
para
acompanhamento semanal.
Elaboração e acompanhamento semanal de
cronograma físico de obra; adequação do plano de
ataque de obra conforme o andamento da obra;
realização de reuniões semanais com fornecedores de
serviços e materiais para atendimento ao cronograma.
Elaboração de plano de ataque e metas de qualidade
e produtividade para o andamento da obra
semanalmente.
Compra de materiais com certificação de qualidade,
recebimento, identificação e estocagem dos materiais
de forma adequada, realização de ensaios
tecnológicos exigidos por norma técnica ABNT NBR.
Verificação de conformidade de documentação de
funcionários em relação à legislação vigente, inclusive
dos terceirizados.
Controle de documentação da obra (projetos da
prefeitura, ART’s, contratos, contas, notas fiscais etc.)
De acordo com a legislação vigente.
Planejamento estratégico para realização de
atividades no canteiro de obras, conforme
cronograma de obra; realização de ações preventivas
e corretivas de segurança e saúde ocupacional
diariamente na obra.
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Equipamentos de transporte de materiais para
produção

Equipamentos de medição de precisão e locação de
obra
Alvenaria garantia de vão para colocação de
caixilhos e porta, além do respectivo alinhamento na
fachada da edificação.

Monitorar planos de manutenção periódica dos
equipamentos de apoio à produção da obra (gruas,
elevadores de carga etc) através de cronograma de
manutenção elaborado para a obra de acordo com as
especificações dos fornecedores que serão
responsáveis pela execução do programa de
manutenção.
Solicitar certificados de calibração e aferição dos
equipamentos utilizados na obra.
Utilizar gabaritos metálicos durante a execução das
paredes que possuem vão de porta e janela e efetuar
controle de alinhamento tanto na vertical quanto na
horizontal dos respectivos vãos.

Fonte: elaborado pelo autor

4.3 Indicadores Normativos
No PQO apresentado as referentes normas ABNT NBR são indicadas em
conjunto com a lista de procedimento de verificação e inspeção de materiais e
serviços de forma a orientar os responsáveis pela atividade a buscar a referência
utilizada para elaboração do procedimento sempre que necessário; havendo
também a sugestão de se adicionar estas informações nos formulários de
verificação de materiais e serviços FVM e FVS (Anexo II). Quadros 11 e 12.
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Quadro 11 - Serviços controlados de alvenaria estrutural de blocos de concreto
Serviços

Método de controle

Compactação de aterro

Lista de verificação de
serviços; controle
tecnológico.

Locação de obra

Execução de alvenaria
estrutural

Lista de verificação de
serviços;
acompanhamento
topográfico.
Lista de verificação de
serviços;
acompanhamento
topográfico; consultoria
de fundações e controle
tecnológico.
Lista de verificação de
serviços
Lista de verificação de
serviços
Lista de verificação de
serviços; rastreabilidade
e controle tecnológico.
Lista de verificação de
serviços

Execução de alvenaria
não estrutural

Referência
normativa ABNT
NBR
7182/88;
12102/91;
9061/85;
16097/12
13133/94

Procedimento

Critério de
amostragem

PO.XXXX-XXX

Conforme
NBR

PO.XXXX-XXX

100% do
serviço

6122/10
6489/84

PO.XXXX-XXX

100% do
serviço

15696/09

PO.XXXX-XXX

7480/07;
14931/04
14931/04

PO.XXXX-XXX

100%
serviço
100%
serviço
100%
serviço

15961-1/2011
15961-2/2011

PO.XXXX-XXX

Por
Pavimento no
mínimo 50%
da
área
construída,
desde
que
atenda a área
mínima
exigida
na
NBR.

Lista de verificação de
serviços

15270/2005
15968/2011

PO.XXXX-XXX

Execução de instalações
elétricas

Lista de verificação de
serviços

5410/04

PO.XXXX-XXX

Execução de instalações
hidro sanitárias

Lista de verificação de
serviços

PO.XXXX-XXX

Produção
de
prémoldados de concreto
em obra
Produção de graute em
obra

Lista de verificação de
serviços

7898/93;
15932/11
9814/87;
8160/99
9062/06

Por
pavimento no
mínimo 30%
da
área
construída
100%
do
serviço
executado
100%
do
serviço
executado

15146/11;
7211/09

PO.XXXX-XXX

15146-1/11;
7211/09

PO.XXXX-XXX

Execução de fundação
(de acordo com o tipo
de fundação)

Execução de forma
Montagem
de
armadura
Concretagem de peça
estrutural

Produção de concreto
em obra

Lista de verificação de
serviços; rastreabilidade
e controle tecnológico.

Lista de verificação de
serviços; rastreabilidade
e controle tecnológico.
Fonte: Elaborado pelo Autor

PO.XXXX-XXX

PO.XXXX-XXX

do
do
do

100%
do
serviço
executado
100%
do
serviço
executado
100%
do
serviço
executado
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Quadro 12 - Materiais controlados em alvenaria estrutural de blocos de concreto
Materiais Controlados

Estratégia de controle

Método de Controle

Cimento Portland
NBR 5732/91
NBR 5733/91
NBR 5735/91
NBR 5736/91
NBR 11578/91
Barra e fios de aço para
armadura

Exigência de certificação do
fabricante

Lista de verificação de
Materiais; seleção de
fornecedores conforme
programa setorial de
qualidade (PSQ) PBQP-H.

Exigência de certificação do
fabricante

Toda entrega de
material na obra

Concreto dosado em
central
NBR 7212/12

Conformidade com norma
técnica, ensaios de avaliação
sistemática dos materiais a
serem aplicados.
Conformidade com norma
técnica, ensaios de avaliação
sistemática dos materiais a
serem aplicados.
Exigência de certificação do
fabricante

Lista de verificação de
Materiais; seleção de
fornecedores conforme
programa setorial de
qualidade (PSQ) PBQP-H.
Lista de verificação de
materiais; controle
tecnológico de material
aplicado em obra.
Lista de verificação de
materiais; controle
tecnológico de material
aplicado em obra.
Lista de verificação de
materiais; certificação da
ABCP.

Exigência de certificação do
fabricante
Conformidade com norma
técnica, ensaios de avaliação
sistemática dos materiais a
serem aplicados.
Exigência de certificação do
fabricante

Lista de verificação de
materiais;
Lista de verificação de
materiais; controle
tecnológico de material
aplicado em obra.
Lista de verificação de
Materiais; seleção de
fornecedores conforme
programa setorial de
qualidade (PSQ) PBQP-H ou
selo de qualidade da ABPC.

Toda entrega de
material na obra
Toda entrega de
material na obra

Exigência de certificação do
fabricante

Lista de verificação de
materiais;

Toda entrega de
material na obra

Conformidade com norma
técnica, ensaios de avaliação
sistemática dos materiais a
serem aplicados;
comprovação do fabricante
da utilização de sistemas de
controle de qualidade.
Conformidade com norma
técnica, ensaios de avaliação
sistemática dos materiais a
serem aplicados;
comprovação do fabricante
da utilização de sistemas de
controle de qualidade.

Lista de verificação de
materiais; selo de qualidade
da ABCIC.

Toda entrega de
material na obra

Lista de verificação de
materiais; selo de qualidade
da ABCIC.

Toda entrega de
material na obra

Areia a granel
NBR 7211/05

Bloco Estrutural de
Concreto
NBR 6136/06
NBR 12118/05
Argamassa
industrializada
Pedra britada a granel
NBR 7211/05

Cal hidratada
NBR 6473/03
NBR 7175/03
NBR 9206/03
NBR 9205/01
NBR 9207/00
NBR 9289/00
Bloco de Vedação
NBR 6136/06
NBR 12118/05
Lajes pré-fabricadas
NBR 9062/06

Elementos Préfabricados
NBR 9062/06

Fonte: Elaborado pelo Autor

Critério de
Amostragem
Toda entrega de
material na obra

Toda entrega de
material na obra

Toda entrega de
material na obra

Toda entrega de
material na obra

Toda entrega de
material na obra
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4.4

Revisão de Procedimentos
A gestão do conhecimento é uma grande ferramenta da qualidade, sendo a

gestão dos documentos da qualidade é a sua maior fonte de informação.

Pois

através destes documentos e indicadores de obras já realizadas é que se poderá
verificar a eficácia das estratégias aplicadas e quais os caminhos que poderão ser
seguidos adiante.
Por este motivo na proposta de PQO o responsável pela revisão dos
procedimentos será coordenador da qualidade, que terá a função de manter os
procedimentos atualizados de acordo com os requisitos do cliente e normas técnicas
vigentes contando com o

apoio do técnico da qualidade locado no canteiro de

obras.
Um dos requisitos do PQO é a definição da estrutura organizacional do
canteiro de obras, com as responsabilidades especificas de cada um dos envolvidos
no sistema de gestação da qualidade implantado no canteiro de obras.
Desta maneira para melhor representar a estrutura organizacional do canteiro
de obras elaborou-se um organograma matricial de funções e níveis hierárquicos
apresentados graficamente, na Figura 9. A partir da elaboração do organograma
matricial fica facilitada a elaboração de planilha de responsabilidades de cada
integrante do canteiro de obras, do nível mais elevado até a ponta final da cadeia
produtiva.
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Figura 9 - Organograma matricial de canteiro de obras

Legenda:
Circulo verde indica responsável principal na estrutura organizacional
Circulo laranja indica responsável solidário na estrutura organizacional
A seta vermelha indica o fluxo das informações dentro do canteiro de obras

Fonte: elaborado pelo autor

4.4.1 Atribuições de Colaboradores no Canteiro de Obras
A seguir destacou-se detalhadamente cada função e suas respectivas
responsabilidades no canteiro de obras.

4.4.1.1 Diretoria:
A diretoria esta representada no organograma simplesmente para identificar a
necessidade de envolvimento da direção da empresa no processo de gestão de
qualidade. Pois no manual da qualidade já existe a estrutura organizacional da
empresa construtora identificando os diretores e suas respectivas atribuições
conforme requisito (4.2.2) do SGQ de acordo com referencial normativo do PBQP-H
e o item (2.3) do acordo setorial da qualidade PSQ com o programa QUALIHAB.
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4.4.1.2 Coordenador de Obras:

O engenheiro coordenador tem a função estabelecida no PQO de receber
recomendações e especificações do cliente, promover e desenvolver as melhores
técnicas para o atendimento a estas solicitações. Através da elaboração de planos
de ação com metas e objetivos a serem seguidos no canteiro de obras que serão
gerenciados pelo engenheiro residente.
O engenheiro coordenador deverá promover a interação entre os projetistas,
fornecedores e o canteiro de obras, transmitindo aos responsáveis todas as
diretrizes técnicas e solicitações do cliente.
O engenheiro coordenador possui outras atribuições, uma delas é de ser o
profissional que apresenta aos membros da diretoria as informações sobre o
andamento das obras da organização, entre outras. Estas atribuições variam de
acordo com a estrutura de cada empresa.

4.4.1.3 Engenheiro da Qualidade:

O engenheiro de qualidade é o representante direto da diretoria no canteiro
de obra além da atribuição de ser o responsável direto pela implantação do PQO na
empresa, atuará como base de apoio do coordenador de obras no atendimento das
recomendações técnicas e do cliente. O engenheiro da qualidade não permanecerá
de maneira fixa no canteiro de obras, pois terá a incumbência de integrar as
informações sobre o SGI em todos os canteiros de obras da empresa.
O Engenheiro da qualidade terá o auxilio no canteiro de obras de profissional
qualificado indicado no organograma matricial como técnico da qualidade que estará
auxiliando o engenheiro residente da obra na aplicação do plano de qualidade de
obra.
O Engenheiro da qualidade também atuará como auxiliar do engenheiro
residente e do técnico da qualidade na resolução de conflitos em relação a materiais
e serviços aplicados no canteiro de obras. Atuará também na realização de estudos
para correção de não conformidades apresentadas no projeto e durante a sua
execução, com também na elaboração de ações preventivas para que as não
conformidades encontradas
empresa.

no canteiro não se repitam em novos projetos da
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O engenheiro da qualidade será o responsável pela programação das palestras
da semana interna de qualidade de obra (SINQUALI), onde serão ministradas
palestras sobre qualidade de obra aos moldes do que já é feito em relação à
segurança no trabalho (SINPAT).
4.4.1.4 Engenheiro residente de obra:
O engenheiro residente conforme o organograma matricial é grande
responsável pela gerência do canteiro de obra. Tem a responsabilidade de manter o
processo de produção em harmonia e aplicar o planejamento estratégico da
empresa no canteiro de obras de maneira a atender as diretrizes estabelecidas
durante a fase de planejamento de obra e atender os requisitos do sistema de
gestão da qualidade da organização.
O engenheiro residente deve assinar e analisar todos os documentos relativos
ao sistema de gestão da qualidade no canteiro de obras, além de ser o responsável
pelo arquivamento e conservação destes documentos no canteiro de obras até a sua
conclusão.
O engenheiro residente poderá utilizar ferramentas para gerenciamento das
atividades programadas em longo, médio e curto prazo sendo que as atividades de
longo prazo terão auxílio do engenheiro coordenador e a atividades de médio e curto
prazo ficará sob sua responsabilidade. A seguir na Figura (13) temos um modelo de
planejamento de curto prazo.
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Quadro 13 - Planejamento semanal de curto prazo
PLANO DIÁRIO
CONSTRUTORA:
Seg
09/07
P R

Ter
10/07
P R

1 Alvenaria Térreo torre 1

x

x

x

x

2 Alvenaria 1º andar torre 1

x

x

x

x

3 Alvenaria 4º andar torre 2

x

x

x

4 Alvenaria 5º andar

x

x

x

5 Alvenaria 6º andar

x

x

x

Serviços

Resp.

Qua
11/07
P R

Qui
12/07
P R

Sex
13/07
P R

Sab
14/07
P R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dom
15/07
P R

Observações

Semana
02/07 a 07/07

Término dos
serviços

Status do Plano Diário
Atividades Programadas

Atividades realizadas sem
atraso

5

0

0,00%

Atividades realizadas com
atraso
0

0,00%

Atividades não
realizadas/ concluídas

Atividades não realizadas por
falta de projeto/ informação

0,00%

0,00%

Comentários:

_________________________________
Engº Fernando
Engº
Xambre
Residente
Brookfield.

_______________________________________
Engº Coodenador

Fonte: (Glauche 2005) adaptado pelo autor

O engenheiro residente terá auxílio de profissionais qualificados (mestre de
obras, encarregado administrativo, técnico de qualidade e técnico de segurança no
trabalho) no processo de gerenciamento da produção.
O engenheiro residente poderá contar com apoio de um estagiário de
engenharia ou arquitetura que o auxiliará em atividades do canteiro de obras.
Entende-se neste caso que o estagiário é um estudante em processo de formação e
por este motivo recomenda-se que o estagiário possua atribuições diretas no
canteiro de obras; mas tenha como atribuição atividades de apoio aos integrantes da
equipe do canteiro de forma que estas atividades possam contribuir com o seu
processo de aprendizado.
Para um melhor entendimento das atribuições do engenheiro residente na
obra elaborou-se uma rotina diária do engenheiro conforme Figura 10.
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Figura 10 - Ciclo de rotina do engenheiro residente de obra

Início

1a hora

2a hora

5a hora

7a hora

•ROTINA DIÁRIA DO ENGENHEIRO RESIDENTE DE OBRA
•(Sugerida)

•INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS PARA O DIA
•O engenheiro residente inspeciona as atividades programadas para o dia, (verificando se estão de acordo com
as diretrizes do plano da qualidade da obra) acompanhado do mestre de obras

•COBRANÇA DE FORNECEDORES DA OBRA (MATERIAIS E SERVIÇOS)
•O engenheiro residente irá efetuar as programações dos serviços subsequentes às atividades realizadas na
obra, e cobrará dos fornecedores ações para atendimento das programações pré estabelecidas.

•ATUALIZAÇÕES DE CRONOGRAMA
•O Engenheiro irá efetuar as atualizações do cronograma da obra, e também dos projetos caso haja
necessidade; também irá elaborar os planos de médio e curto prazo da obra "planos de ataque"; efetuará
requisições de materiais e suas respectivas programações de entregas para assegurar o andamento da obra
conforme o planejado e de acordo com o PQO.

•REUNIÃO COM A EQUIPE DE PRODUÇÃO DA OBRA
•O Engenheiro irá se reunir com sua equipe locada em obra, para análise das atividades do dia e apresentação
do planejamento de curto e médio prazo subsequentes.

•Término

Término

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.5 Mestre de Obras:
O mestre de obras é responsável por distribuir as tarefas programadas pelo
engenheiro residente no canteiro de obras, orientando os encarregados de obras,
colaboradores e subcontratados, devendo não somente distribuir as tarefas, mas
também acompanhar a execução das mesmas; contando com o apoio do técnico de
segurança no trabalho, técnico em qualidade de obra e encarregado administrativo.
O mestre de obra é principal fornecedor de informações sobre o atendimento
das atividades programadas para o canteiro de obras durante a semana e deve
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fornecer informações sobre o andamento de cada atividade programada ao
engenheiro residente durante a inspeção diária da obra.
O mestre de obras tem como atribuição verificar a necessidade de aquisição
de materiais e equipamentos a serem utilizados no canteiro de obras devendo fazer
a sua solicitação diretamente ao engenheiro residente que deverá fazer as
considerações técnicas sobre a solicitação e efetuar a requisição de compra.
O planejamento de médio e curto prazo fornecido pelo engenheiro residente
servira como base para as solicitações de materiais e equipamento do mestre de
obras; além de auxiliar o mestre na programação e dimensionamento de equipes de
trabalho na obra. A Figura 11 indica o ciclo de atividades diária do mestre de obras.
Figura 11 - Ciclo de atividades diárias do mestre de obras

Início

1a hora

•ROTINA DIÁRIA DO MESTRE DE OBRAS
•(Sugerida)

•INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O DIA
•O mestre de obras percorre o canteiro de obras em companhia do Engenheiro residente, verificando se os
serviços programados para o dia estão sendo executados conforme o planejamento de médio e curto prazo.

3a hora

•ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PROGRAMADOS
•O mestre de obras irá efetuar o acompanhamento das atividades programadas para o dia assegurando que os
procedimentos da qualidade estajam sendo aplicados de forma correta de acordo com o PQO; acompanhará a
produtividade das frentes de trabalho, e estará encarregado de informar o Engenheiro residente sobre o
surgimento de interferências ou imprevistos durante a execução das atividades

6a hora

•ANALISE DAS ATIVIDADES DO PROXIMO DIA
•O mestre de obra de posse das informações fornecidas pelo planejamento de curto prazo fornecido pelo
Engenheiro Residente, irá realizar o planejamento das atividades à serem executadas no próximo dia útil de
trabalho, passando estas informações para os encarregados de obra responsáveis por cada serviço previamente
programado.

7a hora

•REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DA OBRA
•O mestre de obras irá se reunir com os demais integrantes da equipe de produção da obra para analisar o
andamentos dos serviços executados durante o dia e efetuar a confirmação da programação das atividades do
próximo dia útil de trabalho.

•Término

Término

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.1.6 Técnico de Segurança no Trabalho:
O técnico de segurança no trabalho é responsável pela aplicação dos
requisitos obrigatórios da NR 18 e outras regulamentações de trabalho, no caso de
obras de maior porte ou a critério da coordenação da obra poderá ter auxílio de um
engenheiro de segurança do trabalho contratado como consultor técnico.
O planejamento de longo, médio e curto prazo é de fundamental para que o
técnico de segurança do trabalho efetue as atividades sinalização e adequações de
segurança necessárias no canteiro de obras conforme NR18. O técnico de
segurança do trabalho com a programação de atividades poderá programar junto ao
engenheiro residente as compras de materiais e equipamentos de segurança
necessários para os funcionários da obra.
O técnico de segurança no trabalho auxiliará o encarregado administrativo na
verificação da documentação dos funcionários do canteiro de obras; além de realizar
inspeções de segurança no trabalho na obra elaborando relatório para registro e
solicitação de providências a serem tomadas pela gerência da obra. A Figura 12
indica o ciclo de atividades diário sugerido ao técnico de segurança do trabalho.
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Figura 12 - Ciclo de atividades diárias do técnico de segurança no trabalho

Iniício

1a hora

2a hora

•ROTINA DIÁRIA DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
•(sugerida)

•EXECUTAR DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS).
•o técnico de segurança do trabalho efetuará o diálogo diário de segurança com os colaboradores da obra (15
min); baseado no planejametno de atividades previstas para o dia.
•ápos o DDS o técnico de segurança irá realizar a integração de novos funcionários ao canteiro de obras.

•INSPEÇÃO DE ATIVIDADES DO DIA
•o técnico de segurança do trabalho percorrerá o canteiro de obras verificando se durante a execução dos
serviços programados para o dia estão sendo executadas as recomendações de segurança do trabalho.

5a hora

•ANALISE DAS ATIVIDADES DOS PRÓXIMOS DIAS.
•o técnico de segurança do trabalho de posse das informações sobre o planejamento de curto prazo fornecido
pelo Engenheiro residente irá realizar o planejamento das atividades à serem executadas no próximo dia útil de
trabalho, e preparar informações que serão fornecidas através do (DDS) e treinamentos , programados para os
próximos dias.

7a hora

•REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DA OBRA.
•o técnico de segurança do trabalho irá se reunir com os demais membros da equipe de produção da obra, para
executar análise dos serviços executados durante o dia e a confirmação da programação das atividades do
próximo dia util de trabalho.

•Término

TÉRMINO

Fonte: elaborado pelo autor

4.4.1.7 Encarregado Administrativo e Financeiro

O encarregado administrativo e financeiro de obra tem a responsabilidade de
efetuar

o

controle

administrativo

da

documentação

dos

funcionários

e

subcontratados; além do controle de qualidade dos materiais e equipamentos no
canteiro de obra, devendo auxiliar do engenheiro residente nas requisições de
materiais e equipamentos da obra. Também é o responsável pelo controle dos
documentos da qualidade referente a materiais utilizados na obra, sendo que para
executar esta tarefa terá o auxilio do técnico em qualidade e do almoxarife. A Figura

77

13 indica o ciclo de atividades diário sugerido para o Encarregado Administrativo de
Obras.
Figura 13 - Ciclo de atividades diárias do encarregado administrativo de obra

INICIO

1a hora

2a hora

•ROTINA DIÁRIA DO ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DE OBRA.
•(sugerida)

•VERIFICAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DE ENTREGA DO DIA
•o encarregado administrativo de obra irá fornecer ao almoxarife a relação de entregas de materiais
previstas para o dia. (após participar do DDS e do DDQ).

•VERIFICAÇÃO DE EFETIVO DO DIA
•o encarregado administrativo irá verficar o efetivo da obra e informar ao engenheiro residente.

3a hora

•EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
•o administrativo de obra irá executar as atividades de análise de documentação de colaboradores e
sub contratatados, realizará despachos de notas fiscais de materiais e serviços, verificação de
pedidos e estoques da obra; etc.

7a hora

•REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DA OBRA.
•o administrativo de obra irá se reunir com os demais integrantes da equipe de produção da obra
para executar a análise dos serviços executados durante o dia e a programação para o proximo dia
util de trabalho.

•Término

TÉRMINO

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.8 Técnico da Qualidade
O técnico da qualidade é o responsável pela implantação do plano de
qualidade de obra no canteiro terá a responsabilidade de acompanhar o andamento
dos processos efetuando verificações de serviços e auxiliando o engenheiro
residente com informações técnicas sobre materiais e serviços de acordo com o
SGQ

da

organização.

Também

será

responsável

pela

identificação

de

incompatibilidades técnicas e problemas de execução de serviços no canteiro
elaborando relatórios de ações corretivas e preventivas sobre os problemas
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identificados e efetuando o acompanhamento do processo até sua total conclusão;
para isto terá o apoio do engenheiro residente e do engenheiro de qualidade.
Por este motivo indica-se que este profissional deve ter no mínimo a formação
de nível técnico e com um bom nível de experiência em obras (2 anos no mínimo)
para exercer esta função; algumas organizações utilizam estagiários em engenharia
ou trainees em engenharia para esta atividade no canteiro, fato que não é
recomendado, pois a falta de experiência deste profissional poderá comprometer o
andamento das atividades no canteiro de obras.
Caberá ao Técnico da Qualidade o preenchimento das FVS e FVM do
canteiro de obras (Anexo II), informando o engenheiro residente sobre não
conformidades encontradas e na geração de relatórios do SGQ.
O técnico em qualidade irá auxiliar o engenheiro da qualidade na
programação das atividades da semana interna da qualidade (SINQUALI) no
canteiro de obras.
A seguir na Figura 14 segue o ciclo de atividades diárias do técnico da
qualidade que serviu de base para elaboração da matriz de responsabilidades da
obra.
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Figura 14 - Ciclo de atividades diárias do técnico da qualidade

INICIO

1a hora

2a hora

•ROTINA DIÁRIA DO TÉCNICO DA QUALIDADE
•(sugerida)

•EXECUÇÃO DO DIÁLOGO DIÁRIO DA QUALIDADE.
•o técnico da qualidade irá realizar os treinamentos dos colaboradores e
subcontratados conforme planejamento do PQO.

•VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA.
•o técnico da qualidade irá realizar as verificações de serviços programados para o dia de acordo com os
procedimentos do manual da qualidade, e se encarregará de informar o Engenheiro residente e mestre de
obras sobre as não conformidades encontradas.
•o técnico da qualidade também irá verificar o andamento dos processos do sistema de gestão da qualidade
(materiais e serviços).

6a hora

•PLANEJAMENTO PARA O DIA SEGUINTE
•o técnico da qualidade de posse do planejamento de curto prazo da obra, irá fazer a
programação de atividades para o dia seguinte (DDQ; FVS; e acompanhamentos dos processos
da qualidade).

7a hora

•REUNIÃO COM OS MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DA OBRA.
•o técnico da qualidade irá se reunir com os demais integrantes da equipe de produção da obra
para executar a análise dos serviços executados durante o dia e programação para o proximo
dia util de trabalho.

•Término

TÉRMINO

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.9 Encarregados de Obra

Profissionais responsáveis pela execução dos serviços programados no
canteiro de obras recebem informações sobre as atividades diretamente do mestre
de obra; geralmente são especializados em algum tipo de atividade do canteiro de
obras como: (alvenaria, carpintaria, armação, acabamentos, elétrica, hidráulica, etc.).
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Podem ser os responsáveis diretos pela coleta de informação sobre a
produtividade da obra, preenchendo o cartão de produção. A Figura 15 indica a
rotina diária sugerida ao Encarregado de Obra.
Figura 15 - Ciclo de atividade diária do encarregado de obra

INÍCIO

•ROTINA DIÁRIA DO ENCARREGADO DE OBRA
•(sugerida)

1a hora

•DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS DO DIA
•o encarregado deverá providenciar a execução e distribuição das tarefas planejadas
para o dia as equipes de produção, de acordo com as informações recebidas do
mestre de obras.

2a hora

•ORIENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA OBRA.
•o encarregado irá acompanhar diretamente a execução dos serviços programados
para o dia na obra, é o responsável direto pela distribuição dos cartões Kan-ban as
equipes de produção.

6a hora

•REUNIÃO COM O MESTRE DE OBRA.
•o encarregado se reune com o mestre de obras para receber novas orientações para
atividades planejadas para o proximo dia util de trabalho.
•apresentará ao mestre de obras informações sobre a produtividade do dia

•Término

TÉRMINO

Fonte: elaborado pelo autor

4.4.1.10 Almoxarife
Responsável

pelo

recebimento

e

armazenamento

de

materiais

e

equipamentos de acordo com os procedimentos do SGQ. Deve receber orientações
do mestre de obras sobre disposição dos estoques dos materiais conforme o
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planejamento logístico da obra, sendo o almoxarife auxiliar direto do encarregado
administrativo e financeiro da obra. O almoxarife também terá o apoio do técnico de
qualidade para execução destas tarefas.
A Figura 16 indica o ciclo de atividades diárias do almoxarife no canteiro de
obras:
Figura 16 - Ciclo de atividade diária do almoxarife no canteiro de obra

INÍCIO

•ROTINA DIÁRIA DO ALMOXARIFE
•(sugerida)

1a hora

•VERIFICAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DE ENTREGA DO DIA
•o almoxarife com a relação de entregas de materiais prevista para o dia irá preparar os
locais para armazenamento dos materiais poderá contar com o apoio do mestre de
obras e o técnico da qualidade. (apos a participação no DDS e DDQ).

3a hora

•VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS BASICOS
•o almoxarife irá verificar o estoque dos materiais básicos da obra e informar ao
encarregado adminstrativo para que seja tomada providências necessárias para
regularização.

4a hora

•ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
•o almoxarife irá efetuar as atividades de recebimento de materiais e equipamentos de
obra.

6a hora

•REUNIÃO COM O ADMINISTRATIVO DA OBRA.
•o almoxarife irá fornecer ao encarregado administrativo de obra as notas fiscais dos
materiais entregues durante o dia e informar sobre entregas que se encontram
pendentes.

•Término

TÉRMINO

Fonte: elaborado pelo autor

4.5

Inspeção de Serviços
Com a necessidade de um colaborador com atribuição específica para

gerenciamento dos documentos da qualidade gerados no canteiro de obras
conforme o PQO.

Indicou-se o técnico da qualidade como responsável pela
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inspeção dos serviços no canteiro de obras tendo como auxiliar o estagiário de obra,
mestre de obra e encarregados. O técnico de qualidade também daria apoio ao
almoxarife em relação aos procedimentos de recebimento de materiais e
equipamentos no canteiro de obras.
Também sugeriu se no PQO um planejamento de realização de inspeção de
serviços nas obras para cada tipo de serviço onde é indicado o percentual mínimo
de amostragem para cada serviço inspecionado. Também é apresentado de maneira
complementar no PQO um requisito técnico para os subcontratados que deverão
possuir certificação de SGQ no mínimo no nível C do PBQP-H, de forma que a
construtora ao invés de produzir as FVS dos serviços que foram terceirizados a
construtora apenas fiscalizará o atendimento dos requisitos da qualidade do seu
fornecedor. A construtora exercendo o papel de cliente da subcontratada também
poderá adequar requisitos da qualidade do subcontratado para melhor atendimento
ao seu plano da qualidade.
Para o PQO proposto (Anexo I) indiciou-se os serviços relacionados no
Quadro 14 abaixo como críticos:
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Quadro 14 - Identificação de especificidades da obra e metodologia de controle
Serviços Essenciais para
Qualidade

Método de controle

Estratégia de controle

Serviço Controlado
Nivel C - PBQP-H

Serviços de fundação e
contenção

Ensaios tecnológicos;
investigações
preliminares; lista de
verificação de materiais
e serviços;

Acompanhamento de
consultor especializado;
contratação de empresa
especializada em
fundações com
comprovação de utilização
de processo de gestão de
qualidade ou de controle
de processos.

Compactação de
aterro;
Locação de obra;
Execução de
fundações;
Concretagem de peça
estrutural;
Montagem de
armadura

Execução de alvenarias

Lista de verificações de
materiais e serviços;

Exigência de materiais com
certificação de qualidade;
exigência de fornecedores
de mão de obra com
processo de certificação de
qualidade mínimo (nível C)
do PBQP-H

Locação de obra;
Execução de alvenaria
estrutural;
Execução de alvenaria
não estrutural;
Concretagem de peça
estrutural;

Execução de estrutura de
concreto

Lista de verificações de
materiais e serviços;

Exigência de materiais com
certificação de qualidade;
exigência de fornecedores
de mão de obra com
processo de certificação de
qualidade mínimo (nível C)
do PBQP-H

Locação de Obra;
Execução de fôrmas;
Montagem de
Armadura;
Concretagem de peça
estrutural;

Serviço de instalações
elétricas

Lista de verificações de
materiais e serviços;

Exigência de materiais com
certificação de qualidade;
exigência de fornecedores
de mão de obra com
processo de certificação de
qualidade mínimo (nível C)
do PBQP-H

Execução de serviços
de instalação elétrica

Serviço de instalações
hidráulicas

Lista de verificações de
materiais e serviços;

Exigência de materiais com
certificação de qualidade;
exigência de fornecedores
de mão de obra com
processo de certificação de
qualidade mínimo (nível C)
do PBQP-H

Execução de serviços
de instalação
hidráulica;
Colocação de louça,
bancada e metais
sanitários.

Impermeabilizações

Lista de verificações de
materiais e serviços;

Exigência de materiais com
certificação de qualidade;
exigência de fornecedores
de mão de obra com
processo de certificação de
qualidade mínimo (nível C)
do PBQP-H

Execução de
impermeabilização

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Nível C do PBQP-H; exige controle de no mínimo quatro serviços e três
materiais controlados do subsetor de edificações; podendo a construtora fornecer
apoio técnico para que os fornecedores de serviço implantem o sistema de gestão
da qualidade em seus processos.
Nível Adesão do PBQP-H, exige apenas que a organização faça uma
solicitação de adesão junto ao programa e elabore manual de qualidade de acordo
com o referencial normativo de adesão do Siac; tendo validade de 6 meses podendo
ser prorrogado por mais 6 meses no máximo.

4.6

Equipamentos de inspeção da qualidade
Para atender os requisitos de padrão de qualidade de alvenaria estrutural de

blocos de concreto, indicaram-se na proposta de PQO (Anexo I) os equipamentos,
conforme Quadro 15:
Quadro 15 - Identificação de especificidades de equipamentos e critérios de manutenção
Equipamentos para a
qualidade
Réguas de alumínio

Esquadros de alumínio

Trena metálica 10 m

Trena 30 m

Régua prumo nível
Nível a laser ou nível alemão
Escantilhão e régua gabarito
Gabaritos de vãos para portas
e janelas
Computador

Radio comunicador
Impressora
Telefone
Equipamento de transporte
(obra)

Carrinhos; gericar; paleteiras
etc.

Fonte: Elaborado pelo autor

Critérios de manutenção
Manter uma unidade aferida como padrão no canteiro de obra para
realização de aferições semanais dos equipamentos utilizados no canteiro
de obras.
Manter uma unidade aferida como padrão no canteiro de obra para
realização de aferições semanais dos equipamentos utilizados no canteiro
de obras.
Manter uma unidade aferida como padrão no canteiro de obra para
realização de aferições semanais dos equipamentos utilizados no canteiro
de obras.
Manter uma unidade aferida como padrão no canteiro de obra para
realização de aferições semanais dos equipamentos utilizados no canteiro
de obras.
Fazer aferições periódicas conforme recomendação do fabricante.
Fazer aferições periódicas conforme recomendação do fabricante.
Fazer aferições periódicas conforme recomendação do fabricante.
Manutenção sistemática dos equipamentos, sendo necessária a inspeção
das condições dos equipamentos semanalmente pelo almoxarife da obra.
Back-up semanal de arquivos e envio dos arquivos para armazenamento
em local fora do canteiro de obra; programação de manutenção conforme
determinação de departamento de Tecnologia da Informação da Empresa.
Para todos os integrantes da equipe do canteiro de obras.
Conforme orientação do departamento de tecnologia de informação e
manual do fabricante.
Conforme manual de fabricante.
Conforme planejamento aprovado conforme orientações do fornecedor,
sendo que responsabilidade de execução do plano de manutenção ficará
por conta exclusiva do fornecedor do equipamento devendo a equipe da
obra fiscalizar o cumprimento de planejamento.
Manutenção sistemática dos equipamentos, sendo necessária a inspeção
das condições dos equipamentos semanalmente pelo almoxarife da obra.
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4.7 Gestão de Resíduos

O PQO sugere um plano de gestão de resíduos que determina a adequada
destinação dos resíduos gerados no canteiro de obra de acordo com a resolução
307 do CONAMA órgão vinculado ao ministério do meio ambiente do governo
federal.
Para o controle do plano de gestão de resíduos é necessário o controle e
arquivamento dos respectivos comprovantes da destinação adequada dos resíduos
gerados no canteiro de obras. Seguindo a resolução 307 do CONAMA sugere-se
com diretriz para gerenciamento do resíduo na obra as especificações listadas nos
Quadros 16 e 17 abaixo.
Quadro 16 - Diretriz para gestão de resíduos na obra
Classe A
Classe B
Classe C

Classe D

Alvenaria, concreto,
argamassas, solos.

Madeira, metal, papel e
plástico.

Produtos sem tecnologia
disponível para
recuperação

Resíduos perigosos
(tintas, óleos, solventes)

Contratação de empresa
especializada em
transporte e tratamento
do resíduo.

Contratação de empresa
especializada em
reciclagem do material
implantação de coleta
seletiva dos resíduos no
canteiro de obra.

Contratação de empresa
especializada em
transporte e tratamento
do resíduo.

Contratação de empresa
especializada em
transporte e tratamento
do resíduo.

Exigir do fornecedor a
entrega do comprovante
de entrega do material
em local licenciado.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 17 - Gestão de resíduos orgânicos no canteiro de obras
Resíduos de esgoto e água servidas
Lixo Orgânico
Deve ser ligadas em rede pública existente conforme
diretrizes da concessionária de serviços de água e
esgoto local.

Deve ser armazenado em local apropriado até o
recolhimento do mesmo por empresa de limpeza
urbana local.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na revisão do PBQP-H realizada em dezembro de 2012 foi inserido como
requisitos para empresas construtoras que atuam no subsetor de obras indicadores
de qualidade voltados à sustentabilidade, com indicadores de geração de resíduos e
de consumo de água e energia.
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4.8

Segurança do Trabalho

A atribuição de manter o canteiro de obras em situação adequada aos
requisitos contidos na NR-18 fica a cargo do técnico de segurança do trabalho que
deverá ser assistido por um engenheiro de segurança do trabalho que pode ser
contratado da empresa ou um consultor externo; sendo que o engenheiro residente,
mestre de obras e o técnico da qualidade serão a equipe de apoio do técnico de
segurança do trabalho na realização dos procedimentos previstos na NR-18 e outras
regulamentações.
O técnico de segurança do trabalho trabalhará em conjunto com o técnico da
qualidade na elaboração e aplicação de treinamentos da mão de obra no canteiro de
obras de maneira que o treinamento de qualidade e segurança do trabalho interaja
para um melhor aproveitamento dos colaboradores na obra.
O técnico de segurança do trabalho deve acompanhar diretamente no
canteiro de obras a aplicação das recomendações relacionadas no PCMAT da obra
e assegurar que os colaboradores envolvidos na execução das obras estejam
devidamente orientados quanto aos riscos físicos, biológicos, ergonômicos entre
outros.
4.9 Canteiros de Obras

Para o planejamento de canteiro de obra recomendou-se a utilização de
subdivisão do canteiro em oito elementos de acordo com as informações discutidas
no capitulo três (Quadro 18) para melhor desenvolvimento do planejamento do
canteiro de obras da edificação em alvenaria estrutural, cujo canteiro de obras
escolhido é constituído de edificações de cinco pavimentos divida em seis blocos
com vinte apartamentos por bloco tipologia adotada pelo CDHU.
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Instalações provisórias

Infraestrutura

Posicionar as entradas de (água/energia/central telefônica/gás)
no canteiro de obras conforme diretrizes das concessionárias
fornecedoras dos serviços.

Escritórios

Dimensionamento de local para escritórios de acordo com a
equipe administrativa da obra.

Aréa de Vivência

Dimensionar as instalações de acordo com fluxo de pessoas
previstas para a obra indicados no histograma de mão de obra
elaborado para a obra, e de acordo com a NR 18. (prever
instalações de canteiro para o inicio, meio e final da obra
incluindo planejamento de desmobilização de canteiro)

Externos

Caso haja necessidade indicar e dimensionar a necessidade de
locações externas na obra para (alojamentos, depósitos,
almoxarifado, escritórios etc.).

Produção

Elaboração de planilhas Kan-ban para materiais aplicados na obra.

Apoio a Produção

Dimensionamento de equipamentos de apoio a produção
(betoneiras, serras, policorte etc.); planejamento para otimização
de equipamentos de transporte em canteiro de obras; elaboração
de planejamento de fluxo de materiais equipamentos e mão de
obra dentro do canteiro de obra (indicação de locais de
armazenagem de materiais e equipamentos); indicação de acessos
da obra (pedestres e veículos); Plano de ação para situações de
emergência;

Transporte

Dimensionamento de equipamentos de transporte com
decomposição de MDO (carrinhos, talhas, bob cat etc.);
elaboração de plano de manutenção de equipamentos.

Transporte

Dimensionamento de equipamentos de transporte sem
decomposição de MDO (guindastes, gruas, elevadores de carga
etc.); elaborar plano de manutenção dos equipamentos para todo
o período da obra.

Logística

8 elementos de canteiro de obras

Quadro 18 - Diretrizes dos elementos do canteiro de obras

Fonte: Elaborado pelo autor

No PQO proposto o cartão de produção é indicado como ferramenta de
acompanhamento de produtividade, em que os resultados obtidos serão utilizados
para elaboração e revisão do plano de ataque da obra, pois, a produtividade está
diretamente relacionada ao indicador da qualidade, denominado prazo de obra.
Também será utilizado com ferramenta auxiliar do processo de produção utilizando
os cartões “Kan-Ban”, também propostos no PQO.
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O cartão de produção apresentado no capitulo três será a ferramenta utilizada
para coleta de dados da produção para acompanhamento da razão unitária de
produção (RUP). Este indicador estudado por Araújo e Souza (2001) é utilizado para
verificação de produtividade no canteiro de obras oferecendo em quantitativos um
bom indicador de produtividade no canteiro de obras. Este indicador oferecerá índice
que poderá ser coletados diariamente no caso RUP diário, em que se verificarão
variações da produtividade ao longo do dia de produção. Também poderá utilizar
uma RUP cíclica para analisar os ciclos de produção da obra, como no caso de um
pavimento de uma edificação, e de posse desta informação podem-se fazer
previsões sobre o andamento da obra.
O PQO sugere como indicadores de qualidade parâmetros relacionados a
riscos à qualidade da obra e requisitos do cliente conforme o Quadro 19 a seguir:
Quadro 19 - Indicadores da qualidade
Objetivos

Indicador

Manter o andamento da obra dentro do prazo
estipulado

Cronograma físico de obra em dia, conforme o
planejado.

Treinamentos: realização dos treinamentos previstos
conforme o andamento de obra.

Indicador de frequência dos funcionários nos
treinamento da obra.
Medição de eficácia dos treinamentos aplicados
durante o andamento da obra.

Fornecedores: utilizar fornecedores de materiais e
serviços que utilizam ou tenham implantado sistemas
de gestão de qualidade.

Controle de empresas que possuem certificação de
sistema de gestão da qualidade na obra; possuir no
mínimo cinco empresas fornecedoras de serviços com
comprovada certificação de sistema de gestão da
qualidade na obra.

Satisfação do cliente

Índice de satisfação acima dos 80%

Controle de perdas de material

Índice de perdas de material classificado como de nível
A da curva ABC de insumos do projeto não deverá ser
superior a 5%.

Produtividade dentro dos padrões orçamentários

Razão unitária de produção menor ou igual à
determinada em orçamento da obra.
(RUP = Homem x hora / quantidade de serviço).

Fonte: Elaborado pelo autor
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Também no PQO foi recomendada a inclusão de cartões “Kan-Ban” no
canteiro de obras como uma medida para controle de custos e materiais ficando a
cargo do mestre de obras e seus auxiliares a distribuição dos cartões para os líderes
de equipe nas frentes de trabalho da obra. (Figura 17).
Figura 17 - Esquema para distribuição de Kan-ban em canteiro de obras

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5 ENTREVISTAS COM CONSTRUTORAS
5.1

Apresentação do PQO para as construtoras
De acordo com as diretrizes apresentadas no capítulo anterior elaborou-se o

plano de qualidade de obra com o objetivo de submetê-lo a analise de profissionais
do ramo da construção civil com o intuito de aprofundar o estudo em questões
essenciais que ainda causassem algum tipo de conflito de ideias e posicionamentos.
Na análise dos profissionais convidados a participar deste trabalho buscou
identificar pontos polêmicos apresentados na proposta inicial de PQO, tanto em
questões técnicas de aplicação do método sugerido, como também em relação a
critérios de aceitação da indústria da construção ao modelo proposto.
Os profissionais convidados (QUADRO 1) a manifestar opinião sobre o
modelo proposto atuam ou já atuaram em obras de alvenaria estrutural de blocos de
concreto, com exceção de um convidado que atua como consultor de qualidade e
possuiu em seu currículo profissional a atuação como auditor externo de
organização certificadora ISO 9001 de construtoras.
As consultas realizadas foram estabelecidas através de uma visita o
entrevistado no seu local de trabalho onde se apresentou a proposta de PQO, em
que foi estabelecido um prazo de quinze dias para que o convidado estudasse a
proposta e estabelecesse seu parecer sobre os pontos abordados no PQO e pontos
que entendesse ser pertinente ser abordado no PQO.
Os resultados obtidos na pesquisa foram relacionados de acordo com os nove
itens eleitos e pesquisados, atentando-se a vincular estes itens as diretrizes
estipuladas pelo SiAC do PBQP-H. (Anexo III).
5.2

Análise e discussão de resultados das entrevistas
De acordo com as diretrizes do SiAC do PBQP-H vinculado ao Ministério das

Cidades o plano de qualidade de obra deve conter as seguintes informações:
 Estrutura organizacional;
 Matriz de responsabilidades dos profissionais envolvidos no PQO;
 Identificação de materiais controlados;
 Identificação de serviços controlados;
 Implantação de canteiro de obras;
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 Identificação de especificidades da obra;
 Identificação de processos críticos;
 Identificação de especificidades de equipamentos essenciais para a
qualidade e atendimento a requisito do cliente;
 Capacitação e treinamento;
 Indicadores de qualidade;
 Gestão de resíduos.
O PQO proposto foi elaborado seguindo estes requisitos de forma sequencial
para um melhor entendimento dos profissionais convidados para analisar a proposta.
Porém, durante o desenvolvimento da pesquisa, foram elencados nove tópicos
considerados relevantes para a eficácia do PQO. Para equacionar esta disparidade
adotou-se um sistema de análise que vinculará os requisitos exigidos pelo SiAC –
PBQP-H aos tópicos relacionados ao longo deste trabalho. Esta informação é
apresentada através de uma tabela resumo (Anexo III), indicando as informações
coletadas dos entrevistados sobre os tópicos relacionados neste trabalho e as
diretrizes do SiAC- PBQP-H que se adequam ao tópico citado.
5.2.1 Capacitação Profissional e Controle de Treinamentos
Neste tópico obteve-se um consenso entre os entrevistados sobre a aplicação
do método proposto no PQO, em que os entrevistados demonstraram entendimento
sobre a proposta, porém, observam-se relatos de que em seus canteiros alguns
itens proposto ainda não são aplicados pela empresa na qual prestam serviço; tais
como diálogo diário de qualidade e treinamentos periódicos de qualidade, de acordo
com as atividades previstas no cronograma da obra.
Alguns

dos

entrevistados

demonstraram

interesse

em

desenvolver

procedimento semelhante em canteiro de obra sob sua responsabilidade.
5.2.2 Requisito do Cliente
Neste tópico constatou-se a preocupação de alguns dos entrevistados (5 e 6)
quanto ao atendimento das exigências previstas no PQO quanto a necessidade de
certificação de qualidade de alguns fornecedores de serviços terceirizados, devido a
postura reticente destas empresas em desenvolver um SGQ.
O fato de alguns requisitos presentes no regimento do SiAC – PBQP-H pode
ser um fator que inibe estes prestadores de serviços na busca de uma certificação
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de qualidade fato já discutido no capítulo três. Caso haja o desenvolvimento de um
programa setorial que enquadre as micros e pequenas empresas da área da
construção civil em requisitos do SGQ mais adequados à realidade destas, pode se
promover um avanço nesta questão.
Também observado pelo entrevistado 6, que o PQO no que tange o assunto
equipamentos para qualidade e atendimento dos requisitos do cliente, além de
informações sobre critérios de manutenção incluir informações sobre técnicas de
preservação do equipamento. Este fator poderá ser incorporado ao PQO, porém,
devido à vasta disponibilidade de modelos de equipamentos disponíveis no mercado
a atitude mais adequada é inserir estas informações de preservação do
equipamento de acordo com os manuais dos fabricantes destes equipamentos.
5.2.3 Indicadores Normativos
Neste tópico o assunto abordado pelos entrevistados (1 e 2) foram referentes
à forma na qual os indicadores normativos serão apresentados no PQO, pois
conforme comentário do entrevistado 1, devido a obra ter como característica um
grande dinamismo de atividades cotidianas, se faz necessário um dispositivo no qual
as informações fiquem disponibilizadas buscando a praticidade; ou seja, estas
informações devem ser divulgadas em forma de tabelas e procedimentos voltados
para cada profissional envolvido no andamento da obra, tenha uma ferramenta de
busca e consulta com o acesso facilitado.
O PQO proposto buscou, através de uma tabela associar todas as
informações necessárias para o atendimento dos requisitos básicos previstos no
planejamento da obra, porém, a sugestão apresentada poderá ser desenvolvida pelo
SGQ da empresa através da criação de um banco de dados em que se possa ter
acesso às referências normativas relacionadas às atividades previstas para a obra.
5.2.4 Revisão de Procedimentos
A questão abordada neste tópico foi referente a critérios de aceitação de
alguns materiais e serviços controlados previstos no PQO em que surgiram
questionamentos sobre a exigência dos selos de qualidade de empresas
participantes de programas setoriais da qualidade (PSQ). Este dispositivo é previsto
no regimento do PBQP-H e as informações sobre os programas setoriais de
materiais de construção estão disponíveis no site do PBQP-H.
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Algumas entidades representativas de fornecedores de materiais de
construção já desenvolveram selos de qualidade em parceria com laboratórios
credenciados no PBQP-H, como no caso da ABCIC e ABCP, no que se refere a préfabricados de concreto e blocos de concreto.
5.2.5 Inspeção de Serviços
Neste tópico houve o comentário do entrevistado 1 sobre a disponibilização
das informações e competências de cada um dos membros da estrutura
organizacional do canteiro de forma simplificada buscando uma maior praticidade.
Fato já discutido em tópico anterior a este podendo esta sugestão ser elaborada
pelo SGQ da empresa de acordo com os seus padrões de distribuição das
informações internas.
5.2.6 Equipamentos para a Qualidade
Nesta situação também se enquadra a observação feita pelo entrevistado 1
em relação a apresentação simplificada dos procedimentos a serem cumpridos por
cada colaborador de acordo com a matriz de responsabilidades elaborada no PQO.
Ressalta-se também a observação sobre a inclusão de informações sobre
preservação dos equipamentos de acordo com as informações fornecidas pelo
fabricante do equipamento.
5.2.7 Gestão de Resíduos
No tópico gestão de resíduos há observação do entrevistado 6 que cita a
necessidade de desenvolvimento de um plano de gerenciamento de resíduos mais
específico abrangendo itens de armazenagem, preservação dos resíduos dentro do
canteiro de obras até a sua destinação final. Houve também uma observação do
entrevistado 2 sobre a questão do gesso que hoje é classificado como resíduo de
classe B segundo a resolução 454 do CONAMA, sendo que no PQO foi informado
que o gesso é classificado como de categoria C.
Estas duas observações aliadas à revisão do regimento do PBQP-H realizada
em dezembro de 2012, em que se torna obrigatório a apresentação de indicadores
de qualidade de gestão de resíduos evidenciou a necessidade de uma revisão do
PQO neste tópico.
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5.2.8 Segurança do Trabalho
No tópico segurança do trabalho não houve observações, os entrevistados
informaram que a propostas contempla atividade já executadas em seus canteiros
de obra, mas vale salientar que a NR-18 esta em processo de revisão fato que
poderia gerar uma revisão na proposta final de PQO.
5.2.9 Canteiro de Obras
Em relação ao canteiro de obras a sugestão apresentada pelo entrevistado 6
foi a da inclusão de um leiaute de canteiro de obras indicando através de ilustrações
com cores diferenciadas todas as etapas de desenvolvimento do canteiro de obras.
Esta observação deve ser desenvolvida pelo SGQ durante a análise das
particularidades da obra. Devido ao fato desta proposta não ser desenvolvida sobre
as características e peculiaridades de uma obra especifica no PQO proposto não se
elaborou um leiaute de canteiro, mas reitera-se a necessidade de elaboração do
mesmo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se

que

a

partir

das

informações

discutidas

durante

o

desenvolvimento do trabalho que o objetivo inicial de apresentação de proposta para
implantação de PQO de alvenaria estrutural de bloco de concreto foi atendido,
porém, devido às particularidades encontradas nas diversidades dos canteiros de
obras entende-se que este trabalho poderá contribuir para o desenvolvimento do
PQO das empresas. Sendo que alguns itens contidos nesta proposta poderão sofrer
ajustes, conforme as especificidades de cada canteiro de obra.
A apresentação da proposta de PQO em conjunto aos relatos abordados por
profissionais da área discutidas no capitulo quatro, realça a importância do PQO
para os canteiros de obras como uma ferramenta eficaz na promoção da excelência
do produto.
O fato de a alvenaria estrutural ser um sistema construtivo muito utilizado no
mercado da construção civil também realça a importância do desenvolvimento deste
trabalho e de seu resultado de maneira a oferecer subsídios a profissional da área
da construção e pesquisadores.
Situações como a necessidade de certificação de micro e pequenas
empresas do ramo da construção civil, como uma forma de promover o
desenvolvimento dos processos construtivos, podem e devem ser aprofundados,
pois promoverá maior participação destas empresas nos SGQ das construtoras de
médio e grande porte. Podendo no ser um fator preponderante para aprimoramento
do processo de execução de alvenaria estrutural.
Propostas como de capacitação contínua dos profissionais envolvidos com a
obra, como no caso de promoção de treinamentos diários e “workshops” sobre
inovações tecnológicas do sistema construtivo, bem recebidas pelos entrevistados
nesta pesquisa, também poderão promover o melhor desenvolvimento da execução
da alvenaria estrutural, pois poderá promover de forma mais eficaz a busca de
conhecimento e capacitação profissional.
O investimento em capacitação profissional pode promover uma maior
conscientização dos colaboradores envolvidos nos processos construtivos e
consequentemente, a promoção de melhores indicadores de desempenho
relacionados à qualidade e produtividade do produto.
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A utilização de profissionais com qualificação profissional de nível técnico na
inspeção de materiais e serviços no canteiro de obra acentuará a qualidade das
informações coletas no campo possibilitando uma melhor eficácia no tratamento de
situações atípicas de obra e aprimoramento do processo construtivo.
Ações da ABNT na elaboração de normas técnicas referente à qualificação de
pessoas para a construção civil, no caso da alvenaria estrutural a indicação de
requisitos da ABNT NBR 15969: 2011 auxiliam as empresas na elaboração de
procedimentos e critérios de avaliação de treinamentos de capacitação profissional.
Salienta-se que ainda há obstáculos a serem superados no SGQ como, por
exemplo, a sensação de alguns empresários de que o SGQ é um processo de
cumprimento de requisito de marketing de mercado. A conscientização de que o
SGQ é um projeto em que se busca a excelência do produto oferecido ao mercado
será fundamental para se eliminar este obstáculo.
Por outro lado à necessidade de adequação dos produtos da indústria
construção aos requisitos da norma de desempenho ABNT NBR 15575 deverá
promover uma mudança de paradigma para o mercado da construção.
Cuidados com a gestão da informação registrada ao longo das obras são
essenciais para o aprimoramento do PQO e do sistema de gestão da qualidade e
consequentemente o desenvolvimento do produto alvenaria estrutural.
O engajamento dos programas setoriais de qualidade de materiais no
desenvolvimento de requisitos de qualidade nos produtos oferecidos ao mercado da
construção é essencial para a evolução dos processos construtivos em requisito
como qualidade, durabilidade e desempenho entre outros.
Com a imposição de novos parâmetros de indicadores de desempenho no
que tange a gestão de resíduos conforme os requisitos do PBQP-H discutidos nos
capítulos três e quadro da pesquisa, abre-se uma oportunidade para o
desenvolvimento de técnicas e produtos que promovam a economia de recursos
naturais na execução de obras e serviços. Sendo que este assunto que poderá ser
aprofundado e desenvolvido em pesquisas futuras.
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Diante das considerações relacionadas e dos resultados obtidos junto aos
profissionais da área considera–se que a proposta final de PQO (Anexo I) poderá
ser utilizada como parâmetro para a implantação de PQO em canteiros de obras de
alvenaria estrutural de blocos de concreto.

98

REFERENCIAS
ABNT. NBR ISO 9000/2005: Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário. Disponível em <www.abnt.org.br>. Acesso em: 12. Fev. 2011.
ABNT. NBR ISO 9001/2004: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos.
Disponível em <www.abnt.org.br>. Acesso em 12. Fev.2011.
ABNT. NBR ISO 9004/2010: Gestão de Sucesso Sustentado da Organização.
Disponível em <www.abnt.org.br>. Acesso em 12. Fev.2011.
ABNT. NBR ISO 9001/2008: Princípios de Gestão de Qualidade. Disponível em:
<http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm>.
Acesso em: 12. Jan. 2013.
AMBROZEWICZ, P. H. L. Metodologia para capacitação e implementação de
sistema de gestão da qualidade em escala nacional para profissionais e
construtoras baseado no PBQP-H e em educação à distancia. 2003. Tese
(Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós Graduação em
Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis.
ALEXANDRE, I. F. Manifestações patológicas em empreendimentos
habitacionais de baixa renda executados em alvenaria estrutural: Uma análise
da relação causa efeito. 2008. 171 p. Dissertação (Mestrado) – UFRGS, Porto
alegre, 2008.
ARAÚJO, V. M.. Práticas recomendadas para gestão sustentável de canteiros
de obras. 2009. 228 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Escola
Politécnica, USP, São Paulo, 2009.
BAUER, P.R.S; BRANDLI, L. L. As dificuldades encontradas por empresas
construtoras no processo de certificação do PBQP-H. In: IV Simpósio Brasileiro de
Gestão e Economia da Construção e Encontro Latino Americano de Gestão e
Economia da Construção, 2005. Anais... IV Simpósio Brasileiro de Gestão e
Economia da Construção e Encontro Latino Americano de Gestão e Economia da
Construção.
CDHU. QUALIHAB Programa de Qualidade Habitacional do Estado de São
Paulo. Disponível em: <http://www.habitacao.sp,gov.br/saiba-como-funciona-acdhu/qualihab/psq-evolutivo.asp>. Acesso em: 12. Fev 2011.

99

CAMARA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC (Org.). O uso
do Andon na construção civil. São Paulo, 2007. 12 p.
CARDOSO, F. F. Certificação setoriais da qualidade e microempresas: O caso
de empresas especializadas de construção civil. 2003. 210 f. Tese (Doutorado) Departamento de Engenharia Civil, Escola Politécnica, São Paulo, 2003.
CARRION, C. W. Aplicação do método DMAIC na construção civil: estudo de
caso em obra habitacional. In: SIMPEP, 12, 2005, Bauru. Anais.... Bauru: FEC
UNICAMP, 2005. p 1 – 12.
DORNELAS, R. C. Manual de diretrizes para gestão de mutirões habitacionais.
2007. 240 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, 2007.
FERREIRA, D. C. A. Avaliação e proposta de manutenção do sistema de gestão
da qualidade em uma empresa da construção civil. 2010. 95 p. Dissertação
(Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Departamento de FECIV, Universidade
Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010.
FREITAS, M. R. Ferramenta computacional para apoio ao planejamento e
elaboração de leiaute de canteiro de obras. 2009. 192 p. Tese (Doutorado) –
Departamento de Escola Politécnica, USP, São Paulo, 2009.
GLAUCHE, R. W.. Diretrizes para identificação de gargalos em processos de
produção de obras de construção civil residenciais. 2005. 127 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia, Departamento de
Engenharia, UFRGS, Porto Alegre, 2005.
GUERRA, M. A. D. A.; MITIDIERI FILHO, C. V. Sistema de gestão integrada em
edifícios: como planejar e implantar o Sistema de Gestão Integrada. São Paulo:
Pini, 2010. 160 p.
HAKA, O. R. Estudo das Reuniões de Coordenação da Produção da Obra. 2007.
193 p. Dissertação (Mestrado) – Curso de Construção Civil, Departamento de
Engenharia, UFSCar, São Carlos, 2007.
HOLANDA, E. P. T. Novas Tecnologias Construtivas para Produção de
Vedações Verticais: Diretrizes para Treinamento de Mão de Obra. 2003. 174 p.

100

Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Departamento de Escola
Politécnica, USP, São Paulo, 2003.
LOURENÇO, P. B. “Concepção e projecto para alvenaria” em Paredes de
Alvenaria: Situação Actual e Novas Tecnologias. Ed. por P.B Lourenço e H. de
Sousa, Universidade do Minho e FEUP, 2002, p. 77-110. Disponível em
www.civil.uminho.pt/masonry.
MARTINS, F. A.. Análise Crítica do Uso de um Sistema Racionalizado: “o caso
da alvenaria estrutural em blocos de concreto em edifícios habitacionais”.
2001. 204 p. Dissertação (Mestrado) – IPT, São Paulo 2001.
MITIDIERI FILHO, C. V. Qualidade e desempenho na construção civil. In:
Geraldo C Isaias. (Org). Materiais de construção civil e princípios de ciência e
engenharia de materiais. IBRACON: São Paulo, 2007, v. 1, p. 37-74.
MITIDIERI FILHO, C. V. Acordo setorial vai aprimorar a qualidade das moradias
populares. (Entrevista Concedida). Pini Web, São Paulo, 16 jul. 2007.
MITIDIERI FILHO, C. V.; MIRANDA, F. B. Teses comprovam a qualidade
(entrevista concedida) O Estado de São Paulo, São Paulo, p. Cc8 – Cc8, 27 fev.
2005.
MITIDIERI FILHO, C. V; TOURINHO, M. C. L. Qualidade nas pequenas
incorporadoras e construtoras. Téchne. Revista de Tecnologia da Construção,
São Paulo, v. 10, n. 57, p. 64 – 67, 2001.
MITIDIERI FILHO, C. V. Afinal, o que é qualidade – fazer bem feito, da maneira
certa e dentro do prazo. Equipe de Obra, v. 11 p. 1, 2006.
NEVES, C. R. B.. Impacto da Certificação ISO 9000 na Qualificação de Recursos
Humanos da Construção Civil em Goiás. 2003. 131p. Dissertação (Mestrado) –
Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia de Fabricação,
UNICAMP, Campinas, 2003.
NOVAIS, S. G. Analise de influencia dos sistemas de gestão da qualidade na
competitividade das empresas construtoras. 2006. 176 p. Tese (Doutorado) –
Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

101

OIR, R. C. Utilização da metodologia DMAIC para redução do estoque de baixa
movimentação. 2007. Monografia. (aperfeiçoamento / especialização em curso de
especialização em Engenharia de Produção) – Universidade de Passo Fundo.
OLIVEIRA, V. A.. Plano da Qualidade do Empreendimento: praticas e diretrizes
para elaboração de planos de qualidade. 2006. 133 p. Dissertação (Mestrado) –
Curso de Engenharia Civil, Departamento de Tecnologia da Construção,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
PBQP-H: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.
Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/index.php>. Acesso em: 12. Jan.
2013.
PENTEADO, A. F. Gestão da produção do sistema construtivo em alvenaria
estrutural. 2003. 212 p. Tese (Doutorado) – UNICAMP, Campinas, 2003.
PEREIRA, E. A. Diretrizes de Gestão para obras de interesse social. 2008. 174p
Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Departamento de FECIV,
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008,
RAMALHO, M. A.; CORRÊA, M. R. S.. Projeto de Edifícios de Alvenaria
Estrutural. São Paulo: Pini, 2003. 188 p.
REGINO, G.. Como Qualificar Mão de Obra na Construção Civil. São Paulo: Pini,
2010. 156 p.
ROSA, F. P. Perdas na Construção Civil: Diretrizes e Ferramentas para Controle.
2001. 161 p. Dissertação (Mestrado) – UFRGS, Porto Alegre – RS.
RICHTER, J. R. Gestão de Recursos Humanos em Empresas Construtoras
Envolvidas na Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade. 2003. 142 p.
Dissertação (Mestrado) – Curso de Mestrado Profissional, Departamento de
Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
SANTANA, A. B. Proposta de Avaliação de Sistemas de Gestão da Qualidade
em Empresas Construtoras. 2006. 162 p. Dissertação (Mestrado) – Curso de
Engenharia de Produção, Departamento de Engenharia, UFSCar, São Carlos, 2006.
SANTOS, L. A. Diretrizes para elaboração de planos de qualidade em
empreendimentos da construção da civil. 2003. 333p. Dissertação (Mestrado) –

102

Curso de Engenharia de Construção Civil e Urbana, Departamento de Escola
Politécnica, USP, São Paulo, 2003.
SILVA NETO, S. A certificação profissional nos programas da qualidade da
construção habitacional: desafios na construção de interesse social. 2008. 83 p.
Dissertação (Mestrado) – Curso de Habitação, Departamento de Tecnologia de
Construção de Edifícios, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, IPT, São
Paulo, 2008.
SOUZA, R.; ABIKO, A.. Metodologia para desenvolvimento e implantação de
sistema de gestão da qualidade em empresas construtoras de pequeno e
médio porte. São Paulo: Poli – USP, 1997. 52 p.
SOUZA, V. B.. Avaliação de Geração de entulho em conjunto habitacional
popular: Estudo de Caso. 2005. 152 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade
Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2005.
TAUIL, C. A.; NESSE, F. J. M. Alvenaria Estrutural: Metodologia do projeto;
detalhes; mão de obra; normas e ensaios. São Paulo: Pini, 2010. 183 p.
THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo:
Pini, 2001. 451p.

103

ANEXOS

OBS: Os anexos se encontram apenas no exemplar impresso, disponível para
empréstimo na Biblioteca Central do IPT.

