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RESUMO
Esta dissertação apresenta um estudo sobre a lógica de trabalho que cerca
um material de vital importância para a estrutura de uma edificação: o aço. Com foco
nos canteiros de edifícios de múltiplos pavimentos, mostra como a variabilidade na
execução de certas atividades possibilitam a interferência na execução de uma obra.
Ao apresentar as diversas falhas possíveis na intralogística deste insumo, desde a
sua chegada até a aplicação final numa edificação, a pesquisa apresenta uma
análise das diversas situações presentes em um canteiro. O objetivo desta pesquisa
é analisar esta problemática e propor diretrizes que possibilitem o aprimoramento na
execução de determinadas tarefas. A metodologia utilizada é composta por revisão
bibliográfica, observações diretas com registros de imagens, mapeamento de
processos e aplicação de questionário por meio de entrevistas estruturadas. A
pesquisa traz informações dos estudos de caso em três diferentes agentes: duas
obras residenciais distintas, um fornecedor de aço cortado e dobrado e entrevistas
realizadas com dez engenheiros civis. A partir dessas informações é feito um
diagnóstico de quais ações são mais relevantes para a busca na melhoria desses
processos. Entre as inúmeras conclusões, este trabalho procura propor diretrizes
que possibilitem o aprimoramento na eficiência no manuseio do aço no que diz
respeito à sua movimentação, beneficiamento, armazenamento, montagem de
armaduras, melhoria nos fluxos pelo canteiro e sua logística reversa.

Palavras Chaves: Logística; Construção Civil; Canteiro de Obra; Aço; Intralogística.
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ABSTRACT
Guidelines for the steel intralogistics in building construction sites
This dissertation presents a study of conventional procedures on handling steel in
building structures. Steel is well-known to be the most important material in
edification structures. Focusing on construction sites of multi-story buildings, this
research shows how an effective material handling system can be critical to
achieving cost-effectiveness. This study analyzes issues in the intralogistics of the
steel, from arrival to final application, and proposes best-practices to improve
efficiency. The methodology consists of literature review, direct observations with
images of records, process mapping and questionnaire through structured interviews.
The research provides case studies in three different agents: two distinct residential
constructions, a steel supplier cut and folded and interviews with ten civil engineers.
This allows the identification of what actions are relevant to improve best-practices.
Among the many findings, this paper proposes guidelines to improve efficiency in the
stages of handling steel system. This includes handling, processing, storage,
assembly, and workflow and reverse logistics.

Keywords: Construction; Construction Site; Intralogistics; Logistics; Steel.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil é de importância fundamental para a economia
brasileira pois representa uma significativa parcela do Produto Interno Bruto (PIB).
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE, 2013), o setor representou 5,7% do PIB e foram investidos na cadeia
produtiva R$ 349,4 bilhões. Apesar da desaceleração da economia em 2012, o PIB
da Construção civil cresceu 1,4% mediante 0,9% de crescimento do PIB nacional.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2015) afirmou que o ano de 2015
não foi positivo para a indústria da construção civil, pois o nível de atividade e
emprego intensificou o ritmo da queda nesta área. Este declínio pode ser visto no
Gráfico 1, por meio dos dados obtidos através da Utilização da Capacidade
Operacional (UCO) em que consta o menor percentual desde o início da série em
2012.
Gráfico 1 - Utilização da Capacidade Operacional - UCO

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (2015)

Há mais de 100 mil empresas de construção de edifícios registradas no Brasil
de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2015b) e,
devido a este desaquecimento, elas são desafiadas a adequarem-se às novas
exigências do subsetor de edificações a fim de se manterem competitivas diante do
panorama de recessão do mercado.
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Entre os diversos desafios a serem enfrentados por esse setor, a garantia da
qualidade de seus empreendimentos é fundamental para a manutenção da imagem
das construtoras perante seus clientes e consequente perpetuidade da empresa.
Segundo Souza (2012), as construtoras precisam cuidar de seus produtos,
que são a fonte real de seus ganhos, procurando otimização, racionalização,
redução de custos e inovação tecnológica.
Diante dessas afirmações, dois grandes fatores estão diretamente ligados à
qualidade das construções: os materiais e o canteiro de obras, que é o local de sua
transformação.
No caso dos materiais, principal insumo da construção, a qualidade e
atendimentos de normas influenciam diretamente no produto final, pois os materiais
representam parte significativa dos custos de uma obra e sua aquisição deve ser
realizada seguindo as especificações técnicas, atenção à seleção e avaliação dos
fornecedores. Vale ressaltar que somente a aquisição correta do material não
garante totalmente a qualidade, dado que o controle de recebimento, correto
armazenamento e transporte também contribuem para a preservação das
características dos materiais, como afirma Souza (2012).
O arranjo físico do local de transformação dos materiais – o canteiro de obra –
influencia

diretamente

na

qualidade

do

produto,

pois

diferentemente

do

procedimento realizado na fábrica de produto em série que se mantém estático, na
obra os serviços vão mudando de lugar e as equipes movimentam-se a cada dia que
passa, tornando complexa a análise de implantação da fábrica devido ao seu caráter
dinâmico.
Segundo Souza (2000), na indústria seriada pode-se dizer que cada dia o
operário executa a mesma atividade no mesmo lugar, enquanto na construção civil
as atividades mudam conforme o andamento da obra.
Outro fator importante em que o arranjo físico do canteiro tem influência direta
é na produtividade da mão de obra e na redução do desperdício de materiais, pois
mesmo que o produto mantenha uma qualidade impecável, o atraso na entrega da
obra pode trazer grande insatisfação para os clientes e desperdício de materiais,
aumentando o custo da construção.
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De acordo com Souza (2000), os benefícios são enormes às construtoras que
adotam o planejamento do canteiro, o que significa um diferencial na busca contínua
da excelência em qualidade e produtividade.
A melhoria da gestão dos fluxos físicos em um canteiro organizado e limpo
favorece para que haja reduções nos deslocamentos de materiais, diminuindo
perdas e contribuindo para que a segurança dos trabalhadores melhore, obtendo-se
um ambiente motivador, o que proporciona o aumento da competitividade, conforme
opinião de Serra e Oliveira (2003).
A lógica que envolve a transformação dos materiais no produto final (edifício)
deve ser analisada constantemente ao longo de uma construção, pois o recebimento
dos

materiais,

armazenamento,

movimentação,

beneficiamento,

aplicação,

coleta/reaproveitamento dos resíduos e logística reversa são as variáveis que
diretamente influenciam a qualidade, o atendimento do prazo e a redução de custos
em uma obra.
Segundo Fontanini (2004), o gerenciamento do fluxo de suprimentos em uma
obra possui impacto direto no custo e na qualidade da construção em geral, porém
esse fluxo é pouco explorado por causa de sua complexidade e diversidade.
Este trabalho surge com o intuito de contribuir com os profissionais da
construção civil, mais precisamente gestores de obras que possuem envolvimento
direto com a intralogística do canteiro de obra. O autor deste trabalho, ao longo de
sua carreira profissional, vem atuando diretamente com sistema de gestão da
qualidade, mapeamento de processos e planejamento de obras, observando o
quanto é necessária a padronização da intralogística de um canteiro no que se
refere aos materiais. No caso deste trabalho optou-se por estudar mais
detalhadamente o material aço, como será explicado mais adiante.
1.1 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo principal propor diretrizes que possibilitem a
otimização do processo de intralogística do aço no canteiro de obra, desde o
momento da solicitação do material até o momento que antecede sua aplicação final
na estrutura de concreto armado.
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São apresentados também objetivos secundários, que colaboram com a
obtenção do objetivo principal, tais como:
 Apresentar o processo de corte e dobra em um fornecedor de aço;
 Expor os itens mais relevantes para atendimento normativo no processo de
dobra do aço;
 Apresentar itens específicos das normas regulamentadoras que auxiliam
na preservação da saúde e segurança dos operários que trabalham com o
aço.
1.2 Justificativa
A justificativa deste estudo surge mediante a experiência do autor. Ao
trabalhar como consultor em sistema de gestão da qualidade em empresas
construtoras ao longo de cinco anos, foram observadas em diversas obras a
precariedade da gestão da intralogística em um canteiro de obra, mais
especificamente na construção de edifícios residenciais e comerciais de múltiplos
pavimentos e as dificuldades enfrentadas pelos gestores de obras na gestão deste
processo.
Segundo Skjelbred, Fossheim e Drevland (2015), a gestão de materiais no
canteiro de obra possui grande potencial de melhoria, pois muitas vezes não há
planejamento nesse sentido, havendo correções somente quando a obra está em
execução, o que gera custos desnecessários.
Por causa da grande variedade de materiais e da complexidade no tratamento
das informações referentes à cadeia de suprimentos de uma obra, optou-se em
escolher apenas um material como base para os estudos a serem desenvolvidos:
aço em barras para estruturas de concreto armado.
Segundo Freire (2001), as barras de aço são elementos de aço para o
concreto armado obtido por laminação e vergalhões são barras com comprimento
aproximado de 12 metros.
O aço possui particularidades no seu fornecimento e é comercializado no
formato de vergalhões, bobinas, cortado e dobrado (pré-processado antes de chegar
ao canteiro), cordoalhas e em telas soldadas.
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A escolha do aço deve-se ainda a Souza (2000), que informa que este insumo
está incluso nos 80% dos materiais de mais alto custo numa obra e a Mattos (2006),
que estima que em uma obra residencial o custo das barras de aço CA-50
corresponde a mais de 9% do custo total dos materiais.
Para este trabalho o método de pesquisa adotado é o estudo de caso, como
será detalhado posteriormente. Durante a análise deste estudo, observou-se o aço
desde seu fornecimento até sua aplicação na estrutura armada, considerando
também a logística reversa das sobras.
O material escolhido é de vital importância para uma edificação, tanto em
termos de segurança estrutural como no atendimento ao ciclo de vida do produto.
Sendo assim, da mesma forma que o concreto possui indiscutível importância na
estrutura, o aço também se destaca neste conjunto.
O conhecimento e implementação de diretrizes para a intralogística do aço
torna-se positivo no auxílio do planejamento do canteiro, organização e
administração de todo o processo de execução da estrutura, evitando desperdícios
de material, aumentando a produtividade da mão de obra, melhorando o fluxo
financeiro da obra e a segurança no trabalho, tornando possível o cumprimento de
prazos do cronograma, reduzindo e, até mesmo, eliminando patologias na estrutura
e possíveis falhas no atendimento do projeto.
1.3 Método de pesquisa
Para atingir o objetivo proposto o trabalho foi desenvolvido em sete etapas
principais:
a) Revisão bibliográfica com foco em logística, logística na construção
civil e logística em canteiro de obra, com a finalidade de criar as bases conceituais
para execução das demais etapas do trabalho;
b) Observações diretas e registros de imagens nos canteiros de obras de
edifícios residenciais e comerciais de múltiplos pavimentos que utilizam estrutura de
concreto armado, com a finalidade de identificar as dificuldades em relação à
intralogística no canteiro;
c) Seleção dos agentes (obras de edificações com múltiplos pavimentos,
fornecedor de aço e engenheiros civis que possuam a função de gestores de obra);
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d) Elaboração de pré-teste e aplicação de questionário, tendo como
entrevistados os gestores de obras, buscando entender suas principais dificuldades
na gestão da intralogística dos canteiros;
e) Definição e aplicação da ferramenta de mapeamento de processos,
mais especificamente o mapeamento funcional de processos proposto por Damelio
(1996), que permite a análise das atividades ao longo da execução do trabalho e
possibilita visualizar e entender os pontos críticos, a fim de analisar quais precisam
de intervenção e qual é o padrão do fluxo de trabalho encontrado;
f) Análise dos resultados do estudo de caso;
g) Interpretação dos resultados obtidos para a proposição de diretrizes
que orientem a intralogística do aço em canteiros de obras de edifícios.
A pesquisa analisa situações que ocorrem em uma construtora e sua
respectiva obra. Além desta análise mais abrangente, uma segunda obra foi utilizada
como amostra para verificação das similaridades que existem entre elas no que diz
respeito à logística do aço dentro dos limites do canteiro. Para obter maiores
informações, foi analisado o processo de corte e dobra dentro do pátio de produção
de um fornecedor de aço antes da sua entrega na obra. E, por fim, foram realizadas
entrevistas, com a aplicação de um questionário, com dez engenheiros civis de
diferentes obras, com o objetivo de entender os aspectos que envolvem a gestão de
um canteiro e as particularidades que envolvem as atividades com o aço ao longo da
construção de uma edificação.
1.4 Estrutura da Dissertação
Essa dissertação apresenta-se com a seguinte estrutura:
O capítulo 1 contextualiza o meio em que a pesquisa foi desenvolvida e
aborda os objetivos, justificativas e metodologias empregadas na elaboração do
trabalho.
O capítulo 2 é dedicado à descrição dos conceitos sobre logística de maneira
ampla, possibilitando uma visão mais abrangente sobre o assunto. Por meio de
análise bibliográfica de referências são apresentadas informações que auxiliam a
elaboração do estudo de caso.
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O capítulo 3 converge para o estudo da logística aplicada à construção civil,
com suas características e peculiaridades, também embasada em fontes
bibliográficas.
O capítulo 4 aborda mais especificamente a logística do aço na construção
civil, utilizando como apoio referências de outros pesquisadores para o estudo das
características dos processos e atividades que envolvem esse insumo.
O capítulo 5 expõe as etapas da pesquisa e a metodologia utilizada para a
obtenção do objetivo dessa dissertação.
O capítulo 6 apresenta o estudo de caso com sua descrição e exposição dos
resultados obtidos ao longo da pesquisa.
O capítulo 7 propõe diretrizes para a intralogística do aço em um canteiro de
obra.
No capítulo 8 encontram-se as conclusões desse trabalho.
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2 LOGÍSTICA
Diversas são as definições sobre a palavra logística pelo mundo. Para o
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2013, p.117), o termo
diz respeito ao processo de planejamento, implementação e controle da eficiência
dos processos de transporte e armazenamento de mercadorias, incluindo serviços e
informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto do consumo para
fins de conformidade com os requisitos do cliente. Esta definição inclui entrada e
saída, movimentos internos e externos.
Na opinião de Rezende (2013, p. 138), logística:
[...] é um ramo da gestão voltado para o produto desde o seu
processo de armazenagem à distribuição, sob processos que
promovam a redução de tempo e custo, requerendo dessa forma,
profissionais especializados com vistas a que as ações se deem
mediante estudos referentes às rotas de circulação, meios de
transportes, lócus da armazenagem e prévios diagnósticos acerca de
questões, como as ambientais (REZENDE, 2013, p. 138).

E de maneira mais genérica, a palavra logística está associada à organização
militar, transitando para a esfera dos negócios.
“Logística é a movimentação de materiais organizada e, às vezes, de
pessoas. O termo foi primeiro associado com os militares, mas gradualmente se
espalhou para cobrir as atividades de negócios”. (ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA,
2015).
A partir dessas definições, conceitua-se que a logística é a integração que
envolve o fluxo de insumos a partir da matéria prima para a produção de produtos,
disponibilização do bem para o consumo e finalmente o regresso dos rejeitos para
reaproveitamento ou descarte no meio ambiente.
2.1 Evolução da Logística
A logística existe, mesmo que de maneira rudimentar, desde que o homem
primitivo viu-se diante da necessidade de sair das aldeias para caçar e trazer a caça
para alimentar sua prole.
Portanto, desde a idade da pedra o homem descobriu artifícios para melhorar
o deslocamento dos recursos, tais como o plano inclinado, rodas de pedra, alavanca
e muitos outros que caminharam em direção à evolução, a fim de aprimorar e
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diversificar, dos diversos modelos de equipamentos existentes atualmente, como
afirma Moura (2008).
Segundo Ballou (2006), nas épocas mais antigas da História documentada, a
humanidade sempre teve necessidade de se locomover para conseguir seu
sustento, pois os alimentos e outras commodities eram espalhados pelas regiões
mais distantes, de acordo com as épocas no ano. No entanto, até mesmo nos dias
de hoje, alguns povos espalhados por diversas regiões do planeta vivem da mesma
forma em aldeias pequenas e supostamente autossuficientes, tornando baixo o
padrão econômico de vida.
Além da logística de subsistência, a logística militar teve grande influência na
história mundial. A locomoção de tropas exigia disciplina e obediência hierárquica.
Desta forma, os modelos logísticos tinham papéis fundamentais nas batalhas para o
abastecimento eficiente das tropas com equipamentos e suprimentos, e a logística
tinha função estratégica, organizando as artilharias para que estivessem disponíveis
nos locais e momentos estabelecidos, conforme os estudos de Vieira (2006).
Para Ballou (2006), os militares, mesmo antes do interesse de empresas na
organização da cadeia de suprimentos, já possuíam uma estrutura logística
organizada. Quando houve a invasão da Europa durante a Segunda Guerra Mundial,
os Estados Unidos da América e União Soviética necessitavam percorrer longas
distâncias para abastecer suas tropas.
A evolução da logística é marcada pelo final da Segunda Guerra Mundial e
pelo surgimento da logística empresarial.
Segundo Vieira (2006), quando a logística começa a ganhar importância nas
empresas, passando de uma gestão fragmentada para uma gestão integrada,
possibilita o aumento de produtividade e a melhoria no nível de serviço ao cliente.
Segundo Ballou (2006), a gestão logística coordenada surge em meados de
1961, quando logística é encarada como um processo que inclui todas as atividades
importantes para a disponibilização de bens e serviços aos consumidores quando e
onde estes quiserem adquiri-los.
Enfim, a logística tem importância substancial para a evolução da
humanidade. Desde os primórdios das civilizações, a lógica da movimentação e
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deslocamentos vem evoluindo com a contribuição dada pelos militares, comércio e
empresas.
2.2 Logística Empresarial / Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos
A logística empresarial surge com a necessidade das empresas deixarem de
gerir seus processos de maneira segmentada e iniciarem a gestão de forma
integrada, visando a agregar valor aos seus produtos e serviços para a satisfação de
seus clientes.
Com a evolução natural da logística inicia-se a fase do Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos.
“A logística é parte do processo da cadeia de suprimentos, e não o processo
inteiro. Assim, o que é o processo da cadeia de suprimentos, ou, como é conhecido,
gerenciamento da cadeia de suprimentos? ” (BALLOU, 2006).
Com o surgimento do termo Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos,
outros processos são integrados à gestão logística.
Segundo o CSCMP (2013) o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos –
GCS envolve o planejamento e gerenciamento de todas as atividades envolvidas no
fornecimento, aquisição, conversão e gestão logística. Inclui também a coordenação
e colaboração com parceiros de canal, que podem ser fornecedores, intermediários,
prestadores de serviços de terceiros e clientes. Em essência, a gestão da cadeia de
suprimentos integra a oferta e gestão da demanda dentro de uma empresa. Tem
como responsabilidade primária ligar as principais funções e processos de negócios
entre empresas em um modelo coeso e de alto desempenho. Além das atividades
logísticas de gestão mencionados acima, inclui ainda operações de fabricação, e
impulsiona a coordenação dos processos e atividades por meio do marketing,
vendas, design de produto, finanças e tecnologia da informação.
Com a ampliação do conceito, outras áreas são incorporadas à cadeia de
suprimentos, entre elas o gerenciamento do marketing das empresas, a área de
vendas, o desenvolvimento de novos produtos e a gestão financeira. Com a
evolução da informática torna-se de fundamental importância o processamento de
todas as informações que transitam pelas áreas da empresa. Vieira (2006, p. 25)
afirma:

30

A logística da informação possibilita a manutenção, monitoramento,
controle e o aperfeiçoamento da comunicação e da operação entre
os setores organizacionais. Temos como objetivo assegurar que as
informações relevantes e precisas atinjam as pessoas certas no
momento apropriado, possibilitando a execução eficiente dos
processos que se utilizam destas informações (VIEIRA, 2006, p. 25).

Com a necessidade de atender clientes cada vez mais exigentes, inclusive
em relação à responsabilidade pelos resíduos gerados pelo consumo e após o
término do ciclo de vida dos produtos, surge então a Logística Reversa.
2.3 Logística Reversa
A lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 institui Logística Reversa como:
Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada
(BRASIL, 2010).

Para o CSCMP (2013) logística reversa é um segmento especializado de
logística com foco na movimentação e gestão de produtos e recursos após a venda
e a entrega ao cliente. Inclui devoluções de produtos para o reparo e/ou crédito.
A definição mais simples para a Logística Reversa é que ela traça o caminho
inverso de produtos que foram consumidos. Para Hernández, Marins e Castro
(2012), o foco é o retorno de bens para a reciclagem.
Para Adlmaier e Sellitto (2007) é o reconhecimento de uma área da logística
empresarial de planejamento, operação e controle de fluxo, que destina os bens ao
ciclo original de produção ou em formato de resíduos, originada principalmente pela
incapacidade do consumidor em encontrar a destinação adequada ao produto
consumido.
Na opinião de Shibao, Moori e Santos (2010), as atividades podem ser
resumidas pelas seguintes funções: movimento de produtos do consumidor ao
produtor; reaproveitamento de recursos; recuperação de valor e segurança na
destinação após o uso.
Com essa análise, entende-se que a Logística Reversa é uma parte
importante na gestão da ordenação de recursos, equipamentos e informações para
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a execução de todas as atividades de uma instituição e a responsabilidade das
empresas produtoras sobre os resíduos do produto consumido.
Segundo Shibao, Moori e Santos (2010), o produto deve retornar à empresa
que o produziu para que tenha uma destinação adequada, em forma de venda para
outra empresa ou descarte.
Daher, Silva e Fonseca (2006) afirmam que as empresas poderão obter
vantagens competitivas gerenciando o fluxo reverso dos produtos, enquanto
Guimarães et al. (2014) relatam que o retorno dos resíduos ao ambiente produtivo
agrega valor ambiental, logístico, financeiro e legal às empresas que o adotam,
porém dependem de viabilidade econômica e da estratégia das empresas.
Desta forma, entende-se que a Logística Reversa é importante em diversos
aspectos, principalmente para a sustentabilidade ambiental, desde que as empresas
estejam dispostas a considerar todos os fatores de benefício e não somente os
fatores econômicos.
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3 LOGÍSTICA APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL
Este capítulo tem como objetivo apresentar a importância dos conceitos de
logística como estratégia para dinamizar os processos produtivos na construção civil.
É importante, para isso, contextualizar a construção civil e aprofundar as questões
sobre a logística em obras.
A construção civil possui papel fundamental para o desenvolvimento das
nações pelo mundo, principalmente por causa do poder de transformação que ela
exerce na natureza. Porém, esse desenvolvimento pode ou não ser benéfico para o
meio ambiente, pois exige-se uso substancial de recursos naturais para a extração
da matéria prima na construção de uma nova obra e é realizado o depósito de
material no meio ambiente ao longo da obra.
Segundo Vieira (2006), a construção civil está dividida em três principais
subsetores: edificações, construção pesada e montagem industrial.
Este trabalho dá ênfase ao subsetor de edificações por causa do grande
déficit habitacional do Brasil, que até 2012 encontrava-se na casa de 5.430.562 do
total absoluto (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2015a).
A implementação da logística na construção civil inicia-se com a necessidade
das construtoras em manter a competitividade, e a estratégia adotada por muitas
para isso começa com a otimização da gestão de seus suprimentos.
Alguns aspectos têm influenciado diretamente na competição entre
construtoras, como a conscientização dos consumidores com relação aos seus
direitos, aumento das exigências pela qualidade e estabilização econômica após
consolidação do Plano Real (VIEIRA, 2006).
Segundo Souza (2000), o aumento da competitividade no mercado e as
exigências por parte dos clientes vêm provocando várias transformações na
Construção Civil. Atualmente não é mais possível não discutir sobre a Qualidade e a
Produtividade do setor.
Na opinião de Sobotka (2005), a construção civil busca seguir o exemplo da
indústria, que tende a integrar a logística entre fornecedores e clientes a partir de
fornecedores de matérias-primas, fabricantes e distribuidores até os usuários finais.
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A maior competitividade no mercado da construção civil e a necessidade de
melhoria de seus processos nas construtoras leva ao surgimento de mudanças
estratégicas, a exemplo da indústria. Conforme Vieira (2006), pode-se verificar esse
fenômeno nas empresas construtoras que passam a manter o foco nas atividades
produtivas, antes deixadas em segundo plano, buscando maior eficiência técnicoeconômica por meio de atividades voltadas à produção, como a utilização de
modelos trazidos da indústria seriada para os canteiros de obras.
De acordo com Serra e Oliveira (2003), a logística de construção é um
processo multidisciplinar que visa melhorar o abastecimento, armazenamento,
processamentos e disponibilidade de recursos, dimensionando as equipes e
realizando a gestão dos fluxos dentro de um canteiro de obras.
Ao longo dos próximos capítulos são apresentados os conceitos utilizados
para a logística aplicada à construção civil.
3.1 Cadeia de Suprimentos na Construção Civil
O entendimento sobre os aspectos mais relevantes da cadeia de suprimentos
com foco no setor da construção civil faz-se necessário para a compreensão das
diversas questões que englobam o abastecimento desse setor.
De maneira geral, Chopra e Meindl (2003) afirmam que a cadeia de
suprimentos possui estágios diretos e indiretos para atendimento de uma solicitação
de um cliente, incluindo fabricantes, fornecedores, transportadoras, depósitos,
varejistas e até mesmo o próprio cliente.
Em relação à construção civil, a cadeia de suprimentos compreende toda a
lógica de abastecimento de suprimentos, das atividades dos agentes externos às
construtoras.
Serra e Oliveira (2003) definem logística de abastecimento como o
fornecimento de recursos humanos e de materiais para a construção do edifício. As
atividades de planejamento e processamento dos itens comprados, gestão de
fornecedores, transporte de recursos e sua manutenção são importantes para o
planejamento da obra.
A apresentação de algumas características desta cadeia é importante para o
entendimento da gestão do setor.
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Segundo Souza e Koskela (2012), a gestão da cadeia de suprimentos na
construção civil vem sendo desenvolvida de maneira isolada, sendo marcada pela
ausência de fluxos repetitivos de seus produtos, o que prejudica a previsão de
demandas e impacta diretamente os níveis de estoques.
Na opinião de Fontanini (2004, p. 69):
A separação entre os fluxos de projeto e obra não é tão clara como
na manufatura. Mesmo no mercado de incorporação, no qual o
produto tem que ser caracterizado no momento de lançamento,
algumas atividades de projeto, tais como detalhamento e desenhos
de fabricação (ex: estruturas metálicas, esquadrias) se sobrepõem às
atividades de produção em canteiro.
Existem muitas diferenças entre o setor de construção e de
manufatura dentre as quais: o longo prazo de duração do
empreendimento, versus o curto e repetitivo ciclo de produção da
manufatura, variabilidade de produto, número de agentes envolvidos
na produção, etc. (FONTANINI, 2004, p. 69).

Percebe-se, assim, que o setor de construção possui algumas deficiências
que podem ser melhoradas a partir da interação entre fornecedores e construtores.
Segundo Souza e Koskela (2012), a integração entre os agentes é de suma
importância. Porém, atualmente no Brasil, gerenciamento de construção apresenta
integração insuficiente entre fornecedores, empreiteiros e desenvolvedores. Esforços
integrados são aspectos-chave para melhorar o desempenho, entregar melhores
projetos para os consumidores finais, e ainda reduzir o desperdício e promover a
redução de custos em toda a cadeia de abastecimento.
É necessário entender os papéis dos agentes que influenciam diretamente na
construção de uma obra. De um lado encontram-se as construtoras e suas
demandas exclusivas. De outro, fornecedores que procuram atender de maneira
eficaz seus clientes, porém, em alguns casos, sem conhecimento total dos projetos.
Por isso torna-se importante a sinergia entre construtoras e fornecedores por meio
do conhecimento mútuo dos processos, objetivando a melhoria da cadeia de
abastecimento.
Segundo Fontanini (2004), a implantação da filosofia enxuta é uma ação
importante para a gestão de fornecedores, principalmente quando há:
 Parceria entre construtora e fornecedor, na qual ambos obtenham lucro;
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 Estabilidade nos relacionamentos por meio de contratos de longo prazo e
confiança mútua;
 Limitação do número de parceiros de acordo com os componentes e
famílias de componentes de cada um e redução da terceirização de
processos;
 Democratização do poder de barganha dos compradores e fornecedores: a
confiança deve ser o fator decisivo para os agentes da cadeia;
 Redução de custos por meio de parcerias, aumentando a produtividade;
 Benefícios mútuos, com a divisão dos lucros por meio de trabalhos de
cooperação;
 Localização do fornecedor próxima à do comprador, para ganhos nos
aspectos logísticos e de custos;
 Agilidade no fluxo de informação entre os agentes da cadeia de
fornecimento, em que os fornecedores são considerados parte integrante
da empresa compradora;
 Aprendizado mútuo com foco na troca de experiências entre as equipes
técnicas de ambos os agentes;
 Esforço conjunto para a redução de desperdícios, com o intercâmbio de
informações para o aperfeiçoamento dos processos de produção e
logística;
 Entrega e produção com volume constante, para evitar o acúmulo de
estoques e mão de obra ociosa;
 Avaliações periódicas dos fornecedores para garantia da qualidade,
aperfeiçoamento e melhoria contínua dos componentes e serviços
oferecidos pelos parceiros;
 Criação de associações de fornecedores para compartilhamento periódico
de novas descobertas e inovações de seus respectivos componentes;
 Aumento da qualidade, redução de custos e prazos para os agentes por
meio da melhoria contínua.
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Complementando as afirmações acima, Souza e Koskela (2012) acrescentam
outros ingredientes para a melhoria na cadeia de suprimentos, tais como:
 Projetos mais flexíveis (adaptabilidade) com a possibilidade de mudança de
padrões conforme a demanda dos clientes como principal característica;
 Aplicação de medidas de desempenho na cadeia de abastecimento, tendo
como principal objetivo o desenvolvimento de indicadores eficientes e
precisos, que possibilitam a melhoria nas tomadas de decisões;
 Aumento na eficiência na gestão do conhecimento por meio de plataforma
integrada que possibilite o compartilhamento de ideias entre os agentes.
Apesar da importância da cooperação entre todos os agentes da cadeia de
suprimentos, é importante entender a configuração desses relacionamentos.
Bandeira, Mello e Maçada (2009) apresentam as complexas relações de
dependência existentes na construção civil por causa do poder de barganha das
construtoras. Estas exercem poder de dominação sobre os subempreiteiros – micro
e pequenas empresas. No entanto, apesar dessa relação de dominação, observa-se
também uma relação de confiança entre as partes.
É possível perceber, a partir dessas informações, que a cadeia de
suprimentos na construção civil possui inúmeros agentes, como fabricantes,
fornecedores, transportadoras, depósitos, varejistas, empreiteiros, projetistas,
construtoras etc. Além dos diversos agentes, também possui características próprias
em seus produtos, uma vez que são únicos e tornam o setor diferente do segmento
de manufatura. No entanto, mesmo com a complexidade nas interações, faz-se
necessária a formação de uma rede de colaboração e confiança em toda a cadeia
de abastecimento da construção civil para que se obtenha a eficiência desejada.
3.2 Logística Interna na Construção Civil
Além dos aspectos externos mais relevantes na cadeia de suprimentos da
construção civil em uma obra, a logística interna nos canteiros também é importante
para a eficiência da produção.
O campo da logística é extenso e complexo e possui grande alcance em
diversos segmentos. Daí surge o termo logística interna ou intralogística, com o
propósito de criar fronteiras e direcionar as informações somente para a manufatura.
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Ele possibilita estabelecer limites para a análise de processos, que se iniciam a partir
do recebimento, expedição, processamento de pedidos, tecnologia da informação e
gerenciamento das atividades fabris. Esse termo pode ser aplicado numa fábrica,
armazém ou até mesmo num canteiro de obra, conforme as afirmações de Barros
Junior et al. (2012):
A logística interna das empresas, denominada intralogística, está
ligada diretamente à movimentação e armazenagem de materiais.
Estudos indicam que, quanto menos material existir no fluxo logístico
e quanto mais direto e rápido for o processo, melhor para a cadeia de
suprimentos (BARROS JUNIOR et al., 2012).

Serra e Oliveira (2003) esclarecem que a logística no local (interno) permite
um planejamento mais detalhado em que a expectativa e adoção de instrumentos
modernos de controle tornam-se premissas básicas.
Moura (2008) acrescenta que a intralogística trata de assuntos básicos para
movimentação e armazenagem de materiais de maneira interna em uma empresa.
Com a delimitação do termo, começam a ser definidos os métodos para os
ganhos de eficiência.
Segundo Moura (2008) é de suma importância analisar os itens descritos para
melhoria da eficiência produtiva no avanço da intralogística:
 A embalagem minimiza os custos de avarias, desperdícios e das
operações logísticas, aumentando a produtividade;
 As

empilhadeiras

e

veículos

automaticamente

guiados

são

os

equipamentos de movimentação de materiais mais eficazes numa fábrica
ou armazém. As empilhadeiras são operadas por um operador e os
veículos automaticamente guiados possuem programação preestabelecida
sem operador;
 Rodas e rodízios em ambientes limpos e sem interferência são eficientes
equipamentos de movimentação de cargas;
 Equipamentos de movimentação vertical, como: talhas, pontes rolantes e
guindastes ajudam a liberar o precioso espaço do piso para outras
atividades;
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 Transportadores contínuos são ótimos para movimentação unitizada e
muito utilizados nas operações de manufatura para a movimentação de
produtos entre as células de fabricação e os departamentos;
 Na estocagem de materiais é necessário aproveitar ao máximo os espaços
de piso e da altura do prédio (espaços cúbicos);
 Na escolha dos equipamentos e do sistema de estocagem é importante a
avaliação

da acessibilidade,

capacidade, resistência, facilidade de

identificação do material, flexibilidade, segurança, estocagem interna e
externa;
 A armazenagem automatizada auxilia o aumento da produtividade, como
se percebe no uso do carrossel horizontal, vertical e módulos verticais de
elevação;
 A coleta automática de dados é utilizada para identificar e rastrear com
exatidão os materiais, desde as matérias primas até os produtos acabados;
 A integração dos sistemas de movimentação de materiais é fator crucial
para a eficiência operacional, não devendo ser usados isoladamente.
As questões envolvendo a saúde e segurança do trabalhador também devem
ter uma interface com a intralogística.
Segundo Serra e Oliveira (2003), o atendimento às normas legais e
exigências do mercado obrigam as empresas a criarem locais para melhoria das
condições de segurança no trabalho, tornando o sistema de produção mais eficiente.
Para a melhoria na intralogística, Moura (1998) lista alguns itens:
 O recebimento deve estar integrado a todas as demais fases do fluxo de
materiais;
 As matérias-primas e os componentes adquiridos dos fornecedores, devem
ser estocadas no almoxarifado e classificados adequadamente num
sistema de localização no estoque. O método de estocagem no ponto de
uso aperfeiçoa o processo;
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 Movimentação e estocagem em processo consistem em fazer os materiais
fluírem pela instalação. Se o fluxo de materiais é ineficiente, ele precisa ser
revisto e aperfeiçoado;
 A embalagem é um meio de proteger o produto durante a movimentação,
estocagem e transporte. Quando a proteção é negligenciada, provocam-se
inúmeras perdas do seu conteúdo;
 O

planejamento

do

fluxo

geral

dos materiais,

a

definição

dos

equipamentos, das pessoas e do espaço necessário devem ser feitos por
meio da análise do layout.
 A análise das estações de trabalho visa a aumentar a eficácia na execução
do trabalho;
 Segurança e ergonomia estão presentes em todos os segmentos de
movimentação e armazenagem de materiais;
 A coordenação da sequência de atividades para utilizar economicamente
as instalações e regular a eficiência do movimento dos itens por todo o
ciclo de produção deve ser feita por meio do Planejamento, Programação e
Controle de Produção;
 A manutenção preventiva dos equipamentos é de suma importância para
mantê-los em boas condições de operação e evitar quebras.
A intralogística apresenta delimitações importantes que podem aperfeiçoar os
processos internos, melhorar o fluxo de materiais e torná-lo mais direto e rápido de
um ponto a outro, se analisadas de maneira sistêmica.
3.2.1 Intralogística no Canteiro de Obra
A descrição de fatores importantes para a gestão da cadeia de suprimentos
na construção civil e conceitos para a gestão assertiva da intralogística é respeitável
para que haja a convergência para os objetivos desta pesquisa.
O aprofundamento sobre intralogística no canteiro de obra é necessário pois o
tema tem muitas particularidades. Primeiramente é importante apresentar a definição
de canteiro de obra.
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Segundo a Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção – NR 18 (Brasil, 2015c) o canteiro de obra é a
área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e
execução de uma obra.
Sendo assim, intralogística do canteiro de obra é a logística aplicada dentro
dos limites do terreno de uma obra.
Além da definição de canteiro de obra, é necessário enquadrá-lo dentro de
alguns tipos possíveis. Segundo Illingworth (1993), há três tipos de canteiros: os
restritos, os campos abertos e os canteiros longos e estreitos.
Este trabalho trata das particularidades de canteiro de obra restrito. Na
definição de Illingworth (1993): canteiros restritos são aqueles em que a edificação
ocupa o terreno por completo ou uma grande parte. Possuem restrições de acesso,
geralmente há apenas uma entrada, e apresentam uma dificuldade adicional, por
conta dos subsolos e de sua profundidade.
Além da delimitação do tipo de canteiro é importante enquadrá-lo dentro de
um cenário, neste caso, as grandes cidades. Segundo Vieira (2006), a exiguidade de
terrenos para a implantação dos canteiros em grandes centros urbanos tem
dificultado bastante o arranjo físico das obras, impactando diretamente nas
dimensões dos locais para armazenamento de materiais.
Neste estudo de caso, de acordo com o objetivo do trabalho, são
apresentadas análises aprofundadas sobre a intralogística em obras com canteiros
restritos inseridos dentro de grandes centros urbanos.
3.3 Planejamento do Canteiro
Abordamos agora as questões relevantes ao planejamento dos canteiros,
com foco em obter informações relevantes para o projeto e implantação do local
para produção de um edifício.
“Planejar é o oposto de improvisar” (YAZIGI, 2006).
O primeiro passo para o planejamento de um canteiro de obra é a análise do
local, o tipo de obra e seu método executivo.
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Para Limmer (1997) o canteiro é a “Fábrica Móvel” onde o produto resultante
é único e estacionário e os equipamentos, mão de obra e materiais se movimentam
em torno do produto.
Segundo Souza (2000), canteiro é a fábrica de obras cujo produto final é o
edifício, espaço onde a mão de obra viverá seu dia-a-dia de trabalho.
Entendendo como se caracteriza a fábrica de uma obra, é importante
apresentar as informações mais relevantes para o planejamento do canteiro.
Para

Limmer

(1997),

algumas

informações

devem ser

previamente

analisadas, tais como:
 Escopo da construção;
 Requisitos do cliente;
 Processos de execução;
 Métodos construtivos;
 Fluxograma de materiais;
 Processos em função do método escolhido;
 Detalhamento das fases de execução da obra, definindo-se as instalações
fixas e móveis da “fábrica”;
 Vias de acesso e de circulação;
 Projetos executivos;
 Instalações auxiliares no canteiro;
 Cronograma da obra;
 Equipe de produção e comando;
 Gerenciamento e controle da obra.
Segundo Souza (2000) a experiência e a criatividade dos planejadores são
itens fundamentais, pois não há soluções únicas. Entretanto, segurança e custos
devem sempre ser analisados.
Segundo Vieira (2006), a elaboração do projeto logístico do canteiro de obra é
a caracterização do planejamento do layout e da logística das instalações
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provisórias, de movimentação, armazenamento de materiais e instalações de
segurança.
O planejamento influencia diretamente no arranjo físico do canteiro, conforme
salientam Cesar et al. (2011):
Outros condicionantes que influenciam no dimensionamento são as
programações físicas da obra, a frequência de abastecimento dos
fornecedores, a disponibilidade de espaço no canteiro, a existência
de compras com lote econômico, a necessidade de manutenção dos
estoques mínimos, e as condições e restrições de armazenamento
dos insumos no local (CESAR et al., 2011)

Com essas informações, inicia-se a fase de definição do projeto do canteiro,
com seu layout e planejamento de implantação.
3.4 O Layout do Canteiro
Além das informações para o planejamento do canteiro, faz-se necessária a
apresentação de aspectos relevantes para a formatação do layout de um canteiro.
Segundo Souza (2000), é necessário primeiramente realizar a definição geral
e detalhamento do layout, calculando-se estimativas globais para que se realize o
detalhamento de cada uma das partes do canteiro.
O estudo do layout do canteiro é fundamental para melhorar o aproveitamento
dos espaços disponíveis no terreno e aumentar a eficiência na produção lembrando sempre que a desorganização e grandes deslocamentos geram custos.
O uso de técnicas para o arranjo de canteiros de obras apresenta-se como
uma boa opção para melhoria das atividades produtivas.
“A tarefa de planejamento do sistema de movimentação e armazenamento de
materiais é intimamente relacionada à atividade de planejamento do layout do
canteiro, influenciando e sendo influenciada por tal atividade” (SAURIN, 1997, p. 30)
Para Limmer (1997), o arranjo de um canteiro de obra inclui o estudo do
canteiro, o cronograma de rearranjo, os desenhos detalhados das áreas, os
depósitos, o fluxo de materiais e mão de obra, os equipamentos e o custo de
operação.
Souza (2000) alerta que, quanto maior a atenção ao projeto e implantação do
canteiro, maiores as possibilidades de sucesso, pois não há sentido em falar em
qualidade e produtividade na obra, sem o planejamento do layout do canteiro.
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Skjelbred, Fossheim e Drevland (2015) acrescentam que alcançar uma
logística eficiente dentro do local de trabalho representa contribuição significativa
para operações eficientes, também no caso da indústria da construção. Em relação
à forma como organizar o local e a logística, há quatro pontos relevantes para todos
os projetos:
 A organização da logística do canteiro deve ser planejada no estágio inicial;
 O uso de softwares como ferramentas é benéfico na gestão de organização
da logística do canteiro;
 Uma abordagem estruturada é necessária para um ótimo desempenho;
 A abordagem tem de ser adaptada com base na complexidade do projeto.
A concepção e implantação de um canteiro são necessárias para a tomada de
decisão em relação ao processo a ser adotado.
Para Souza (2000), a elaboração de um fluxograma de atividade auxilia nessa
tomada de decisão, conforme a Figura 1.
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Definições preliminares

Figura 1 - Fluxograma de atividades para concepção e implantação do canteiro de obras
Plano de
Ataque

Projeto do
Produto

Tempo
disponível para
a execução da
obra

Cronograma
Físico

(b)

Localização do
canteiro

Escolhas relativas ao projeto do processo

Período de
utilização e
localização dos
equipamentos

Demanda por
materiais

Demanda por
mão-de-obra

Demanda por
espaços para
estoque e
processamento

Demandas por
espaço para
áreas de
vivência e
outros tipos de
espaços

(a)
Definição do layout do canteiro

Se reprovado
Avaliação

Se aprovado
Implantação

Fonte: Adaptado de Souza (2000)
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O layout de um canteiro de obra é composto por alguns ambientes básicos
para sua configuração.
A NR 18 (Brasil, 2015c) lista os componentes de uma área de vivência:
 Instalações sanitárias;
 Vestiários;
 Alojamentos (quando houver operários alojados);
 Local de refeições;
 Cozinha, quando houver preparo de refeições;
 Lavanderia (quando houver operários alojados);
 Área de lazer (quando houver operários alojados);
 Ambulatório, quando houver mais de 50 trabalhadores nas frentes de
trabalho.
Além dos ambientes regulamentares, Vieira (2006) lista os locais necessários
para o apoio técnico e administrativo, como sala para engenheiros e estagiários, sala
de reunião, sala para o mestre, sala para técnicos, portarias e guaritas.
Limmer (1997) trata da necessidade da elaboração de uma listagem de
acomodações, áreas de estocagem de materiais e ferramentas, planta do canteiro
com subsolos, térreo e planta do pavimento tipo.
Após a definição dos ambientes básicos que compõem o layout de um
canteiro, torna-se necessário listar os ambientes de produção e estoques.
Vieira (2006) relaciona os elementos importantes para a produção, estoques e
equipamentos para movimentação:
Centrais de produção:
 Central de argamassa;
 Pátio de armação;
 Central de formas;
 Central de pré-montagem de instalações;
 Central de esquadrias;
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 Central de pré-moldados;
 Almoxarifado de ferramentas;
 Almoxarifado de empreiteiros.
Estoques:
 Estoque de agregados;
 Estoques de ensacados;
 Estoque de tubos, conexões;
 Estoque de elevadores e seus componentes;
 Estoque de esquadrias;
 Estoque de tintas;
 Estoque de louças e metais;
 Estoque de barras de aço;
 Estoque de compensados para formas;
 Estoque de passarela para concretagem.
Equipamentos para movimentação:
 Transporte horizontal flexível: carrinho, “jericas”, porta-palete, “dumper”,
“bob-cat” e empilhadeira;
 Transporte vertical pouco flexível: sarilho; talha, guincho de coluna e
elevador de obras;
 Transporte pouco flexível: gruas com torre fixa, torre móvel sobre trilhos,
torre giratória e torre ascensional;
 Guindaste sobre rodas ou esteiras;
 Bombas para argamassa;
 Bombas para concreto.
Conhecendo os ambientes e elementos que compõem um canteiro é
necessário entender a lógica do arranjo físico para a eficiência esperada.
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Para Muther e Wheeler (2000) é necessário seguir alguns passos para a
produção do layout, tais como:
 Apresentar o diagrama das relações entre ambientes;
 Estabelecer as necessidades de espaço dos ambientes;
 Relacionar as atividades em um diagrama;
 Desenhar os layouts de relação de espaços;
 Avaliar os arranjos e detalhar o plano de layout selecionado.
Segundo Limmer (1997), um canteiro necessita de:
 Menores distâncias de deslocamento;
 Ausência de cruzamento de rotas de movimentação de pessoas e
equipamentos;
 Uso de espaços cúbicos;
 Segurança no trabalho;
 Dinamismo no processo construtivo;
 Análise do tamanho da obra, análise da localização;
 Diversificação dos tipos de materiais, elementos construtivos e condições
locais do mercado de trabalho.
Souza (2000) destaca a importância do uso de fluxograma na análise do
canteiro para a visualização das partes que precisam estar mais próximas e das
demandas de deslocamentos, possibilitando a definição do posicionamento dos
elementos da obra.
Segundo Vieira (2006), as obras podem seguir algumas diretrizes para
melhorar o aproveitamento dos espaços, como:
 Evitar ao máximo a improvisação;
 Reduzir ao máximo o armazenamento de materiais no canteiro;
 Aproveitar os espaços cúbicos do canteiro;
 Adequar as dimensões do local de armazenamento a cada material;
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 Reduzir ao máximo o transporte de materiais;
 Realizar trajetos retilíneos no transporte de materiais;
 Utilizar sempre que possível a força da gravidade;
 Prever cargas de retorno, para o equipamento não se deslocar vazio;
 Unitização das cargas transportadas;
 Equipamentos adequados aos materiais que precisam ser transportados;
 Uso equipamentos versáteis que atendam a mais de um tipo de material;
 Obra organizada, limpa e segura causa efeitos psicológicos motivacionais.
A localização da obra também deve ser avaliada na elaboração do layout do
canteiro.
Souza (2000) recomenda que a equipe da obra avalie a possibilidade de
locação de residência vizinha ou próxima ou de terreno vizinho e, caso exista, seja
utilizado como apoio ao canteiro central de obras da empresa.
Além das configurações dos layouts dos ambientes do canteiro, é importante
também a escolha do sistema de transportes dos materiais.
Souza (2000) sugere descartar equipamentos inviáveis em razão da
tecnologia construtiva adotada e analisar os sistemas de transporte que são capazes
de suprir a demanda da obra, levando em consideração o pico de utilização do
sistema.
Segundo Vieira (2006) é importante também estimar as áreas para prever a
ocupação dos equipamentos estacionários de forma equidistante aos locais em que
serão utilizados, incluindo guinchos, betoneiras, rampa para descarga, bancadas de
forma e aço, serras entre outros. Além disso é necessário prever as dimensões dos
veículos que irão circular pelo canteiro e avaliar o método de descarga dos materiais
para que materiais paletizados, descarregados por empilhadeira e materiais a granel
descarregados por meio de basculamento ou calhas de descargas apresentem-se
sempre como uma boa opção.
A ergonomia no layout do canteiro também possui grande relevância sobre a
produtividade.
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Segundo Abrantes (2004), o layout da fábrica é uma das principais
ferramentas para a produtividade, sendo que devem ser levados em consideração
não apenas os fatores técnicos operacionais, mas também fatores que interferem no
elemento humano.
Essa breve análise demonstra que não existe uma fórmula mágica para
elaboração do layout de um canteiro de obra. Sendo assim, quanto mais itens forem
analisados em sua configuração e na lógica na interação entre elementos, maior a
possibilidade de se obter um local que aperfeiçoe os processos de produção.
3.5 A Gestão de Fluxos no Canteiro
Dando sequência à pesquisa, neste item é apresentada a importância da
gestão dos fluxos em um canteiro de obra.
Ao longo dos próximos parágrafos, são apresentados conceitos que auxiliam
no entendimento das melhores práticas da gestão de fluxos numa obra.
Segundo Alves (2000), os conceitos referentes à produção enxuta são
importantes para conhecimento da evolução tradicional do gerenciamento da
produção. Desde o século 18 ideias e formas de administração da produção são
desenvolvidas e continuam em evolução até os dias de hoje. O Taylorismo, o
Fordismo e o Toyotismo são modelos de produção protagonistas nessa evolução.
Entre as ideias de produção de maior destaque após a revolução industrial, o
Sistema Toyota de Produção é o que possui maior influência em diversos
segmentos, inclusive na construção civil.
Segundo Alves (2000), o Sistema Toyota de Produção é sustentado por dois
principais pilares. O primeiro pilar é o Just-In-Time, filosofia que considera qualquer
coisa que não agregue valor ao produto como perda, sendo necessária a redução de
estoques, de retrabalhos e combate e eliminação dos refugos. O segundo pilar é a
Autonomação, que tem como principal conceito a autonomia da produção. Este
conceito dá origem à Produção Enxuta.
A evolução dos sistemas de produção e os acontecimentos que as
antecederam, segundo Camelo et al. (2010), são apresentados na Figura 2.
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Figura 2 - Evolução dos sistemas de produção

Fonte: Camelo et al. (2010)

A produção enxuta nas fábricas dá origem ao conceito de pensamento
enxuto.
Alves (2000) lista cinco princípios do pensamento enxuto:
 Especificação do valor, determina que o cliente deve ser atendido de forma
eficaz, no momento certo e adequado;
 Identificação da cadeia de valor, consiste no fluxo de produção, da matéria
prima até a entrega do produto ao cliente final;
 Fluxo, em que as atividades fluem gerando valor de uma etapa para outra,
tendo como principal objetivo o fluxo contínuo;
 Produção puxada, em que o cliente puxa a produção, evitando a formação
de estoques;
 Perfeição, alinhado aos princípios anteriores, busca-se sempre a maior
satisfação possível dos clientes.
Em 1992, o pesquisador Lauri Koskela apresenta a aplicação do pensamento
enxuto voltado para a construção civil com a publicação “Aplication of the new
production philosophy to construction” (A aplicação da nova filosofia de produção
para construção).
Koskela (1992) apresenta uma nova filosofia para a construção civil,
denominada de Construção Enxuta, que tem seus princípios conceituais baseados
nos modelos do Just-In-Time (Shingo 1984) e do movimento da qualidade (Pall
1987). Em essência, há agora uma visão dupla da produção em que os esforços
estão focados em conversões e fluxos.
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Koskela (1992) destaca os princípios que devem ser seguidos nos diversos
processos:
 Reduzir a quota de atividades que não agregam valor;
 Aumentar o valor de saída por meio de uma análise sistemática das
necessidades do cliente;
 Reduzir a variabilidade;
 Reduzir o tempo de ciclo;
 Simplificar minimizando o número de passos, peças e ligações;
 Aumentar a flexibilidade de saída;
 Aumentar a transparência dos processos;
 Foco no controle dos processos por completo;
 Garantir a melhoria contínua nos processos;
 Balanceamento na melhoria do fluxo com a melhoria na conversão;
 Aprendizado.
A gestão de fluxos físicos dos materiais e operários no canteiro de obra é de
suma importância para a implantação da melhoria na produção.
Alves (2000) destaca a importância dos fluxos físicos e de seu planejamento e
controle para a realização das tarefas da produção. Para tal, é necessário cumprir
algumas premissas para os materiais e para a mão de obra, tais como:
 Planejamento nas aquisições dos materiais;
 Alocação temporal e espacial dos materiais;
 Distribuição e movimentação dos materiais pelo canteiro e nos postos de
trabalho;
 Controle dos materiais dentro de cada processo;
 Designação das tarefas para as equipes;
 Melhor sequência de execução do processo, dentro dos requisitos técnicos;
 Continuidade dos processos;
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 Capacidade produtiva das equipes;
 Carga de trabalho para as equipes;
 Efeito aprendizado das equipes;
 Restrições de tempo e espaço;
 Controle da produtividade das tarefas.
A análise dos fluxos é necessária para a eliminação ou redução de perdas
durante o processo.
Alves (2000) salienta a importância de identificar as atividades que não
agregam valor ao produto final.
Este item apresenta conceitos que reforçam a necessidade da análise dos
fluxos de materiais e mão de obra para a identificação de possíveis variabilidades
nos processos de uma obra de edifício.
3.6 O Gerenciamento Visual no Canteiro
O gerenciamento visual em uma obra é uma ação importante para a
intralogística em um canteiro.
Segundo Tezel et al. (2015), a gestão visual é uma estratégia gerencial de
conscientização que se utiliza de ferramentas visuais em espaços de trabalho, com o
objetivo de aumentar a transparência nos canteiros, tais como:
 Remoção de barreiras visuais, por meio do uso de materiais transparentes,
como telas e vidros que permitem a observação interior de alguns
ambientes;
 Padronização das placas de identificação, mapas do canteiro, cores e
sinais de rotas;
 Esforços de limpeza sistemática, por meio da implantação do 5S,
sustentados por meios de comunicação atraentes;
 Controle da produção, por meio de cartões visuais como kanban que,
segundo Liker (2005), significa: “sinal, letreiro, placa, pôster, anuncio,
cartão, mas é entendido de mais geral como algum tipo de sinal”.
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 Nivelamento da produção, utilizando placas visuais (heijunka), que
segundo Liker (2005), significa: “o nivelamento da produção em volume e
em combinação (mix) de produtos”;
 Estação da qualidade onde as luzes verdes, amarelas e vermelhas indicam
o status da produção: produção normal, ajuda necessária à produção e
produção parada respectivamente;
 Prototipagem e amostragem - usados para exibir modelos de forma total ou
parcial de algum elemento da obra;
 Sinalização no canteiro por meio do uso de cartazes, mascotes,
caricaturas, enfatizando o aumento na conscientização sobre os resíduos,
higiene, saúde, segurança e ergonomia;
 Facilitadores de trabalho, abrangendo o auxílio visual, por meio de
lembretes de práticas padronizadas;
 Recursos visuais improvisados, muitas vezes utilizados pelos próprios
operários nas frentes de trabalho;
 Gestão de desempenho, por meio de aplicação visual de métricas de
desempenho de subcontratados, fornecedores e equipes;
 Sistema de informação, com a finalidade de expor para a obra como um
todo os regulamentos, políticas da empresa e pesquisa de satisfação com
os clientes;
 Sistema à prova de erro, dispositivos mecânicos ou elétricos que buscam
padronizar os resultados da produção;
 Pré-fabricação no canteiro, com o objetivo de eliminar interdependências,
acelerando o processo de construção.
O gerenciamento visual nos canteiros é uma ferramenta que orienta e informa
a mão de obra de maneira rápida.
Segundo Yazigi (2006), o canteiro deve ser sinalizado para:
 Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro;
 Indicar as saídas por meio de setas e dizeres;
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 Manter comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares;
 Alertar contra perigo em máquinas e equipamentos;
 Advertir contra o risco de queda;
 Alertar quanto ao uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual EPI de acordo com a atividade executada;
 Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de
materiais por grua, guincho ou guindaste;
 Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos no canteiro;
 Alertar contra o risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for
inferior a 1,8 m;
 Identificar

locais

com substâncias

tóxicas,

corrosivas,

inflamáveis,

explosivas e radioativas.
A Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança, do Ministério
Do Trabalho e Emprego - MTE, regulamenta o uso de sinalizações no ambiente de
trabalho no Brasil.
Por meio deste item é possível verificar a importância na aplicação das
diversas formas de gerenciamento visual em canteiros de obras, em que a
exploração visual do ambiente contribui muito para a melhoria nos processos
produtivos.
3.7 5S no Canteiro
O aprofundamento no “Método 5S” neste trabalho tem como objetivo
apresentar alguns dos benefícios que este conceito pode trazer à intralogística no
canteiro de obra, principalmente no que diz respeito à organização e limpeza.
O 5S teve origem no Japão, com o principal intuito de reduzir os desperdícios
nos locais de trabalho, tornando-os ambientes salubres e agradáveis de trabalhar.
Costa e Rosa (1999) apresentam um método de implantação que auxilia
empresas construtoras na busca da organização de seus canteiros de obras, com a
ajuda de gestão visual.
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Costa e Rosa (1999) reforçam ainda que a implantação do 5S, ajuda na
organização e na limpeza das obras, provocando mudanças comportamentais dos
profissionais em relação à redução do desperdício.
Thomaz (2001, p. 52) informa que o “Método 5S”, traz receitas eficientes para
a organização do canteiro, com os seguintes requisitos:
Seiri (Descarte), "Tenha só o necessário, na quantidade certa";
Seiton (Arrumação), "Um lugar para cada coisa. Cada coisa em seu
lugar";
Seiso (Limpeza), "Pessoas merecem o melhor ambiente";
Seiketsu (Higiene), "Qualidade de vida no trabalho";
Shitsuke (Disciplina), "Ordem, rotina e constante aperfeiçoamento"
(THOMAZ, 2001, p. 52).

Os principais benefícios em ter o 5S difundido em um canteiro, segundo
Costa e Rosa (1999), são:
 Eliminação do excesso de materiais, ferramentas e objetos;
 Maior disponibilidade de espaço;
 Redução do desperdício;
 Economia de tempo;
 Redução do índice de acidentes na obra;
 Reaproveitamento de recursos da obra;
 Estímulo do trabalho em equipe;
 Ambiente de trabalho mais agradável;
 Melhora da aparência do canteiro de obra.
Tezel, Koskela e Tzortzopoulos (2010), complementam a importância da
implantação do 5S no canteiro na busca da redução da variabilidade no canteiro.
Porém é necessário que seja mantida a organização ao longo de toda a construção
do empreendimento pelos trabalhadores.
Ao analisar os benefícios apresentados em um programa de 5S em uma obra
é possível verificar que todos os tópicos estão diretamente ligados à melhoria da
organização de um canteiro, estando diretamente alinhada a aplicação de diretrizes
para a intralogística no ambiente produtivo de uma construção.
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3.8 Considerações Finais Sobre Logística Aplicada à Construção Civil
Neste item foram apresentadas informações sobre a logística na construção
civil que auxiliam na elaboração do estudo de caso. Por isso foram abordados
conceitos, métodos e recomendações de pesquisadores, com o objetivo de
colaborar com as empresas construtoras no aumento da eficiência da produção,
mostrando a importância de se criar um ambiente agradável para a mão de obra,
buscando a melhoria da qualidade de seus produtos e consequentemente
aumentando na satisfação de seus clientes.
Primeiramente, foram apresentadas as interações que ocorrem entre
fabricantes, fornecedores e construtores na cadeia de suprimentos na construção
civil, demonstrando a necessidade de haver uma rede colaborativa entre os agentes.
Em relação à logística interna foram apresentadas ações gerenciais e a
conceituação do que é intralogística, para apoio às atividades produtivas no canteiro.
O planejamento do canteiro é a etapa anterior à configuração de seu layout,
ambiente no qual ocorrerão as ações para minimizar as atividades que não agregam
valor.
Por fim, foram abordados conceitos e ferramentas para serem agregados à
gestão do canteiro que tornam o ambiente mais adequado à realização dos
trabalhos quando se utiliza o gerenciamento visual e a filosofia do 5S, sempre com o
objetivo de criar um ambiente motivador para o trabalhador, minimizando as
variabilidades na produção.
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4 LOGÍSTICA DO AÇO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Este capítulo tem como objetivo apresentar informações sobre a logística do
aço na construção civil, uma vez considerada sua importância e influência em uma
obra com estrutura de concreto armado.
A importância do uso do aço na construção civil é algo inegável no Brasil e no
Mundo.
Segundo Santos (2008), dos vários sistemas construtivos utilizados, o
chamado sistema de concreto armado é o mais utilizado, e essas estruturas são
compostas essencialmente por aço e cimento.
Um fator que influencia diretamente o uso do aço é o projeto de estrutura,
pois possui significativa influência na quantidade desse material utilizado em uma
obra. A partir do projeto é possível estruturar a lógica de aplicação do material na
edificação, conforme afirma Albuquerque (1998, p. 2):
Especificamente nas estruturas de concreto armado, a padronização
de elementos traz benefícios intrínsecos que propiciam grandes
ganhos, não só na execução da estrutura, mas também para o
contexto global da obra. Isso ocorre porque com a estrutura
padronizada, todos os outros elementos que serão construídos sobre
ela seguem automaticamente o padrão pré-estabelecido no projeto
estrutural (ALBUQUERQUE, 1998, p. 2).

Com essa afirmação, observa-se a importância na elaboração dos projetos, já
que influenciam diretamente na intralogística do aço nos canteiros de obras.
As barras de aço possuem características próprias para seu fornecimento,
controle da qualidade e processo de corte e dobra.
Neste capítulo temos informações que colaboram com as atividades que
conduzem o aço de sua chegada ao canteiro até sua aplicação definitiva na
estrutura do edifício.
4.1 Características de Fornecimento do Aço
Para caracterizar o fornecimento de um material é preciso defini-lo. O aço é
um material que possui como principal matéria-prima o minério de ferro.
Ferraz (2003) explica o processo de fabricação do aço:
A usina siderúrgica é a empresa responsável pela transformação do
minério de ferro em aço, de maneira que ele possa ser usado
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comercialmente. Este processo tem o nome de Redução.
Primeiramente, o minério – cuja origem básica é o óxido de ferro
(FeO) – é aquecido em fornos especiais (alto fornos), em presença
de carbono (sob a forma de coque ou carvão vegetal) e de fundentes
(que são adicionados para auxiliar a produzir a escória, que, por sua
vez, é formada de materiais indesejáveis ao processo de fabricação).
O objetivo desta primeira etapa é reduzir ao máximo o teor de
oxigênio da composição FeO. A partir disso, obtém-se o denominado
ferro-gusa, que contem de 3,5 a 4,0% de carbono em sua estrutura.
Como resultado de uma segunda fusão, tem-se o ferro fundido, com
teores de carbono entre 2 e 6,7%. Após uma análise química do
ferro, em que se verificam os teores de carbono, silício, fósforo,
enxofre, manganês entre outros elementos, o mesmo segue para
uma unidade da siderúrgica denominada aciaria, onde será
finalmente transformado em aço. O aço, por fim, será o resultado da
descarbonatação do ferro gusa, ou seja, é produzido a partir deste,
controlando-se o teor de carbono para no máximo 2%. O que temos
então, é uma liga metálica constituída basicamente de ferro e
carbono, este último variando de 0,008% até aproximadamente
2,11%, além de certos elementos residuais resultantes de seu
processo de fabricação. O limite de 0,008% de carbono está
relacionado à sua máxima solubilidade no ferro à temperatura
ambiente (solubilidade é a capacidade do material de se fundir em
solução com outro), enquanto que o segundo - 2,11% - à
temperatura de 1148° C (FERRAZ, 2003).

O aço do concreto armado possui papel fundamental para a resistência
estrutural de uma edificação, por isso é importante um bom fornecimento, que
atenda aos requisitos normativos de qualidade e durabilidade.
O prefixo CA, presente nos tipos de aço, informa que o aço é para uso em
armaduras de concreto armado.
Conforme a delimitação do estudo de caso, serão

detalhadas as

características do aço em formato de barras, porém para entendimento do processo
de fornecimento será utilizada como referência uma pesquisa realizada com fios da
categoria CA-60.
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, por meio
da NBR 7480 (2007), estabelece os requisitos exigidos para encomenda, fabricação
e fornecimento de barras e fios de aço destinados para a construção civil. A princípio
os produtos com diâmetro nominal de 6,3 mm ou superior são considerados barras e
classificados nas categorias CA-25 e CA-50 e fios têm diâmetro nominal de 10,0 mm
ou inferior e classificados na categoria CA-60.
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As barras de aço da categoria CA-50 possuem uma configuração geométrica
padrão conforme Figura 3, as barras da categoria CA-25 possuem superfície
obrigatoriamente lisa.
Figura 3 - Configuração Geométrica

Fonte: NBR 7480 (2007)

As barras seguem padronização para o fornecimento quanto ao diâmetro
nominal, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Características das barras
Diâmetro
Nominal ͣ mm

Massa e tolerância por unidade de
comprimento

Valores nominais

Barras

Massa Nominal ͩ
kg/m

Máxima variação
permitida para
massa nominal

Área de
seção (mm²)

Perímetro
(mm)

6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
20,0
22,0
25,0
32,0
40,0

0,245
0,395
0,617
0,963
1,578
2,466
2,984
3,853
6,313
9,865

± 7%
± 7%
± 6%
± 6%
± 5%
± 5%
± 4%
± 4%
± 4%
± 4%

31,2
50,3
78,5
122,7
201,1
314,2
380,1
490,9
804,2
1256,6

19,8
25,1
31,5
39,3
50,3
62,8
69,1
78,5
100,5
125,7

ͣ Outros diâmetros nominais podem ser fornecidos a pedido do comprador, mantendo-se as
faixas de tolerância do diâmetro mais próximo.
ͩ A densidade linear de massa (em quilogramas por metro) é obtida pelo produto da área da
seção nominal em metros quadrados por 7.850 kg/m³
Fonte: NBR 7480 (2007)

60

Segundo a ABNT NBR 7480 (2007), o comprimento das barras deve ser de
12 metros e são fornecidas em peças, feixes, rolos ou conforme acordo entre
fornecedor e comprador, caracterizando assim os vergalhões.
Fontanini e Picchi (2003) aplicaram o método de macro mapeamento de fluxo
de valor na cadeia de fornecedores de aço (CA-60) conforme representação na
Figura 4, auxiliando na análise e entendimento do processo de fornecimento do aço
para construção civil, desde a matéria-prima até a chegada do aço na obra.
Figura 4 - Macro Mapa do Estado Futuro do Fluxo de Suprimentos do Aço CA-60

Fonte: Fontanini e Picchi (2003)

Com isso é possível entender que o fluxo do aço da fabricação até o
consumidor exige a realização de diversos processos e atividades além do uso de
transportes em grandes distâncias.
No entanto, com a padronização da produção do material, as variabilidades
tornam-se pequenas, devido principalmente ao controle da qualidade na produção
das barras e fios aço, o que contribui para que os processos subsequentes tenham
maior eficiência.
4.2 Controle da Qualidade do Aço
Como todo material na construção civil, o controle da qualidade é fundamental
para a garantia do ciclo de vida do empreendimento, e o aço e o concreto possuem
papel fundamental para a resistência estrutural da edificação.
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A norma de desempenho estabelece os parâmetros de desempenho
estrutural:
Atender durante a sua vida útil de projeto, sob as diversas condições
de exposição (ação do peso próprio, sobrecargas de utilização,
atuações do vento e outros), aos seguintes requisitos gerais:
a) não ruir ou perder a estabilidade de nenhuma de suas partes;
b) prover segurança aos usuários sob ação de impactos, choques,
vibrações e outras solicitações decorrentes da utilização normal da
edificação, previsíveis na época do projeto;
c) não provocar sensação de insegurança aos usuários pelas
deformações de quaisquer elementos da edificação, admitindo-se tal
exigência atendida caso as deformações se mantenham dentro dos
limites estabelecidos nesta Norma;
d) não repercutir em estados inaceitáveis de fissuração de vedação e
acabamentos;
e) não prejudicar a manobra normal de partes móveis, como portas e
janelas, nem repercutir no funcionamento normal das instalações em
face das deformações dos elementos estruturais;
f) cumprir as disposições das ABNT NBR 5629, ABNT NBR 11682 e
ABNT NBR 6122 relativamente às interações com o solo e com o
entorno da edificação (ABNT NBR 15575-2, 2013).

Devido à necessidade de garantia de qualidade nas construções, o processo
de controle da qualidade do aço inicia-se na sua fabricação.
De acordo com a ABNT NBR 7480 (2007), o aço segue requisitos específicos
normativos para atendimento à qualidade:
 Requisitos de propriedades mecânicas de tração;
 Requisitos de propriedades mecânicas ao dobramento;
 Propriedades de aderência;
 Resistência à fadiga;
 Soldabilidade.
Além das questões de qualidade, a ABNT NBR 7480 (2007) cita a importância
da indicação dos requisitos nos pedidos de compras de barras de aço:
 Número da norma “NBR 7480”;
 Diâmetro nominal em milímetros das barras;
 Quantidade em unidade de massa ou peças;
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 Comprimento em metros, se aplicável;
 Embalagem (feixe, feixe dobrado, rolo);
 Requisitos adicionais.
No caso do controle da qualidade do aço por meio de ensaios laboratoriais,
não é comum às construtoras contratarem laboratórios credenciados para realizarem
testes nos lotes recebidos, uma vez que já existe um elevado controle da qualidade
em relação às barras e fios de aço na produção. O aço é um dos produtos alvos do
Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas
Construtivos SiMaC. Esse projeto faz parte do Programas Setoriais da Qualidade –
PSQ do PBQP-H, que tem como um dos objetivos a garantia que os produtos
comercializados não ofereçam risco à segurança das construções.
As barras e o fio de aço possuem elevado grau de conformidade de acordo
com os indicadores divulgados pelo Ministério das Cidades (2016), que em 2015
atingiu o percentual de 95,6% de conformidade, como pode-se ver no Gráfico 2.
Gráfico 2 - Indicador de Conformidade de Barras e Fios do SiMaC

100

98,5 98,7 97,8

96

100 100

94,9 94,9 94,9

100

95,6 95,4 95,6

Indicador (%)

80
60
40
20

02/15

08/15

03/15

06/14

01/13

0/13

05/13

12/16

12/16

11/16

10/16

07/16

06/16

0

Fonte: Ministério das Cidades (2016)

Segundo Thomaz (2001) e Souza e Tamaki (2001), as construtoras devem
exigir que o fabricante/fornecedor detenha processo de certificação da conformidade
do material realizado pelo INMETRO de acordo com a norma técnica da ABNT NBR
7480 (2007).
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Outro fator importante para a garantia da qualidade do aço é sua preservação
no armazenamento do material no canteiro, assunto que será abordado mais
adiante.
4.3 Corte e Dobra do Aço
O processo de corte e dobra do aço possui requisitos normatizados que
garantem a qualidade do material após a execução do serviço. Segundo a ABNT
NBR 7480 (2007), no processo de dobramento não deve ocorrer ruptura ou
fissuração na zona tracionada.
A escolha do processo de corte e dobra do aço é feita pelo construtor e pode
ser feita por equipe própria ou terceirizada para uma empresa especializada.
Segundo Salim Neto (2009), a execução deste serviço na obra possui como principal
desvantagem o elevado índice de perdas quando comparado aos outros tipos de
fornecimentos.
O fornecimento do aço cortado e dobrado previamente por empresa
especializada apresenta-se como uma boa opção para as empresas construtoras,
pois segundo Salim Neto (2009) há algumas vantagens, tais como:
 Maior grau de industrialização no serviço de armação;
 Redução de perdas de material, evitando a geração de pontas;
 Ausência de necessidade de um encarregado de armação na supervisão
do processo de corte e dobra.
Outra vantagem a ser considerada na contratação de empresa especializada
em fornecer o aço nas configurações exigidas pelo projeto é a redução da
possibilidade de acidentes causados pela manipulação de equipamentos para corte
das barras e redução no aparecimento de doenças ocupacionais nos trabalhadores.
Um ponto que necessita grande atenção no processo de terceirização do
serviço de corte e dobra do aço diz respeito ao fornecimento dos projetos pela
construtora/projetista, que servirão de referência para a produção das peças.
Qualquer erro na representação gráfica afetará diretamente a produção na obra,
devido a necessidade de retrabalho e reposição das peças que foram
confeccionadas de maneira errada.
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O corte e dobra do aço no próprio canteiro é uma opção viável, desde que a
obra possibilite esse processo. Segundo Nazar (2014), cortar e dobrar o aço na obra
é possível em obras lentas e a perda geralmente não supera 5% em canteiros que
possuam o planejamento adequado. O aço cortado e dobrado em fábrica é uma
opção vantajosa, principalmente para obras rápidas, pois as empresas possuem a
produtividade em torno de 6.500 kg/mês em edifícios de múltiplos andares
A opção entre cortar e dobrar o aço no próprio canteiro ou terceirizar esse
serviço para uma empresa especializada deverá ser estudada pelo construtor diante
das características do canteiro, das dimensões e dos custos de operação.
4.4 Intralogística do Aço no Canteiro de Obra
Neste item é descrito o processo de intralogística do aço em um canteiro de
obra, conforme a Figura 5.
Figura 5 - Processo de Intralogística do Aço no Canteiro de Obra

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014)

As atividades que antecedem a aplicação definitiva do aço na estrutura de
concreto armado são de suma importância pois consomem tempo e recursos em
uma obra. Os fatores que esgotam tais recursos são:
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 Uso excessivo de mão de obra para o descarregamento e movimentação
do aço;
 Armazenamento irregular que comprometa a qualidade do material e
segurança dos trabalhadores;
 Locais de corte, dobra e montagem de armaduras que prejudiquem a
saúde e segurança dos operários.
A melhoria nos processos da obra, mais precisamente em relação ao aço,
vem sendo estudada por pesquisadores que buscam aplicar a filosofia do Lean
Supply na construção civil.
Honório (2014) aplicou a ferramenta Mapa de Fluxo de Valor com a finalidade
de visualizar os gargalos e apresentar melhorias futuras na gestão do aço em um
canteiro de obra.
Em sua pesquisa, Honório (2014) apresenta um estudo macro da execução
da armação da estrutura do pavimento tipo de um edifício, em que primeiramente
houve uma análise do estado atual do fluxo do aço, conforme a Figura 6, e na
sequência foi apresentada uma proposta de melhoria em um estado futuro deste
fluxo, conforme a Figura 7.
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Figura 6 - Mapa de Fluxo de Valor atual do caso macro
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Fonte: Honório (2014)
Figura 7 - Mapa de Fluxo de Valor de Estado Futuro para o caso macro
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Fonte: Honório (2014)

Segundo Honório (2014), essa análise proporciona oportunidades de
melhorias pontuais que podem influenciar a análise da logística local e do
gerenciamento dos suprimentos de uma obra de maneira mais ampla.
A execução das atividades com padronizações que atendam às exigências
normativas faz-se necessária para que o ambiente do canteiro seja salubre, seguro e
produtivo.
4.4.1 Descarregamento e Movimentação do Aço
O descarregamento e movimentação do aço no canteiro de obra é uma
atividade que requer planejamento, pois o aço é um material com peso específico
elevado. Segundo a ABNT NBR 7480 (2007) é de 7850 kg/m³.
Como o aço é fornecido em vergalhões de 12 metros requer atenção especial
para o seu descarregamento, que pode ser manual ou mecanizado.
4.4.1.1 Descarregamento e Movimentação Manual do Aço
O descarregamento e movimentação manual do aço pelo canteiro de obra
são atividades que requerem um número adequado de trabalhadores, com o objetivo
de evitar a fadiga e eliminar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais.
Segundo Abrantes (2004), o corpo humano é uma máquina perfeita, porém
pode apresentar baixo rendimento no trabalho quando submetida a situações
agressivas, entre elas, as relacionadas ao levantamento e manuseio manual de
cargas e que exigem o uso de força física.
Souza (2013) cita algumas recomendações para o descarregamento do aço:
[...] recomenda que o descarregamento seja feito por meio de
equipamentos de movimentação vertical, como gruas. Nesses casos,
é necessário isolar todo o trajeto que as barras farão do caminhão
até o local de estoque.
Outro cuidado é com o isolamento das calçadas, caso não tenha
como o caminhão efetuar a descarga dentro do canteiro. "Em São
Paulo, é obrigatório que os descarregamentos de materiais sejam
feitos dentro dos canteiros, o que elimina um risco a quem esteja
passando pelo local", [...]. Além disso, é importante que um técnico
em segurança do trabalho oriente os pedestres e operários durante
os içamentos, para diminuir o risco de acidente.
Caso o material seja descarregado manualmente, o primeiro trabalho
é o de desmontar os feixes, já que o peso do aço não permite a
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movimentação de muitas barras ao mesmo tempo. Além disso, é
imprescindível que os operários usem luvas para que não
machuquem as mãos. São necessárias pelo menos três pessoas
para fazer o trabalho, de forma que uma segure as barras em cada
extremidade e outra, ao meio [...] (SOUZA, 2013).

O não atendimento de algumas exigências normativas podem ocasionar
danos irreparáveis a saúde do trabalhador.
De acordo com Abrantes (2004), no mundo atual os problemas de coluna
constituem uma das principais causas de afastamento do trabalhador de suas
atividades. De acordo com estimativas de especialistas, para cada grupo de 100
pessoas, de 50 a 70 delas apresentarão problemas de coluna ao longo da vida.
Dentre as doenças mais comuns estão as lombalgias (dores lombares) e dorsalgias
(dores no dorso), causadas pela utilização biomecânica incorreta da máquina
humana.
Abrantes (2004) lista seis critérios dos limites de peso recomendado:
 Cargas superiores a 23 kg (máximo de carga a ser levantada em condições
ideais);
 Frequência de levantamento da carga acima mais que uma vez a cada 5
minutos;
 Distância entre a carga e o corpo do trabalhador. Quanto mais longe, pior
para a coluna. Distâncias superiores a 25 cm são problemáticas;
 Ângulo de rotação acima de 30° é crítico;
 Levantamento manual de cargas em altura superior a 1,20 m do chão ou a
distâncias menores que 0,75 m do chão;
 Quando a pessoa não consegue dobrar os dedos das mãos próximo a 90°
abaixo da mesma.
Para o descarregamento e movimentação manual é preciso estar atento às
condições ergonômicas.
A seguir são apresentadas as exigências normativas de ergonomia para
essas atividades de acordo com a NR 17 (Brasil, 2007):
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 Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por
um trabalhador quando o peso possa comprometer sua saúde ou sua
segurança;
 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas
que não sejam de peso leve deve receber treinamento ou instruções
satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com o
propósito conservar sua saúde e prevenir acidentes;
 Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o
transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser
nitidamente inferior àquele admitido para os homens, com intenção de
preservar a sua saúde e a sua segurança.
Além da atenção necessária às condições de ergonomia, os trabalhadores
devem utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Abaixo estão listados os equipamentos específicos para essas atividades de
acordo com a NR 6 (Brasil, 2015a):
 Capacete para proteção contra impactos de objetos sobre a cabeça;
 Capuz para proteção da cabeça e pescoço contra riscos de origem térmica;
 Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica;
 Óculos para proteção dos olhos contra radiação ultravioleta (em caso de
descarga diurna);
 Protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta (em caso
de descarga diurna);
 Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes;
 Calçado para proteção dos pés contra agentes cortantes e perfurantes;
 Calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes.
Observa-se então a atenção às diversas necessidades que precisam ser
levadas em conta durante o descarregamento e movimentação do aço pelo canteiro
de obra.
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4.4.1.2 Descarregamento e Movimentação Mecanizado do Aço
Com as informações apresentadas referentes à preservação da saúde do
trabalhador no descarregamento do aço, é importante salientar a possibilidade do
uso de equipamentos que auxiliem nesse trabalho, tais como gruas, mini gruas,
caminhões com sistema hidráulico de içamento de cargas, entre outros
equipamentos.
Para Souza (2000) a escolha do sistema de transporte da obra precisa ser
analisada previamente, descartando equipamentos que não atendam a tecnologia
construtiva adotada e os sistemas de transporte que supram a demanda da obra.
A

NR

11

(Brasil,

2004)

regulamenta

o

transporte,

movimentação,

armazenagem e manuseio de materiais.
Abaixo são apresentados os itens específicos para aço no canteiro:
Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais
como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga,
pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes,
transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos
de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e
segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho.
Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes,
roldanas
e
ganchos
que
deverão
ser
inspecionados,
permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas.
Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga
máxima de trabalho permitida. [...]
Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o
operador deverá receber treinamento específico, dado pela empresa,
que o habilitará nessa função. (BRASIL, 2004).

Para o descarregamento do aço podem ser utilizados equipamentos de
auxílio, como os caminhões munck, que possuem sistema hidráulico de içamento de
cargas, conforme Fotografia 1.
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Fotografia 1 - Caminhão com sistema hidráulico de içamento de
cargas

Fonte: Autor (2008)

Dependendo da configuração do canteiro, esse tipo de equipamento pode
aumentar significativamente a velocidade de descarregamento, inclusive se ele
puder adentrar o canteiro e posicionar-se próximo ao local de armazenagem do aço.
As gruas apresentam-se como um dos equipamentos mais eficientes para o
descarregamento e movimentação do aço em um canteiro de obra, porém com
algumas regulamentações atribuídas a NR 18 (Brasil, 2015c).
Segundo Scigliano (2008), este equipamento foi desenvolvido para auxiliar no
transporte de cargas, tanto na horizontal quanto na vertical, sendo uma máquina de
grande durabilidade e versatilidade, quando realizada a manutenção adequada. Este
equipamento é uma estrutura metálica de grande porte, podendo variar de 10 a 150
metros, e há no mercado uma grande variedade deste maquinário, na Fotografia 2, é
apresentado o exemplo de uma grua fixa.
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Fotografia 2 - Grua fixa

Fonte: Grumont (2016)

Segundo Souza (2000), para a instalação da grua é necessária atenção às
considerações geométricas apropriadas ao posicionamento de sua torre que
satisfaçam os seguintes requisitos:
 Estar afastadas das edificações vizinhas para que a lança não colida com
as mesmas;
 Situar-se o mais próximo possível do ponto de recebimento do material a
ser movimentado;
 Posicionar o mais próximo possível do local mais distante do carregamento
da grua a ser servido.
A NR 18 (Brasil, 2015c), no item 18.14.24 - Gruas, lista uma série de
exigências para a utilização de gruas, com destaque ao atendimento às
recomendações do fabricante.
No mercado da construção civil há diversos tipos de gruas disponíveis e as
construtoras devem escolher as que mais se adequam as suas necessidades.
Segundo Barkokébas Junior (2010), existem as gruas fixas, gruas móveis e gruas
ascensionais.
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Outro equipamento amplamente utilizado na construção de edifícios são as
minis gruas, que possibilitam o içamento de vergalhões e armaduras prontas com
massa de até 500 kg. Na Fotografia 3 visualiza-se uma mini grua numa laje e na
Fotografia 3 observa-se o içamento de uma armadura de pilar.
Fotografia 3 - Mini Grua

Fonte: Autor (2016)
Fotografia 4 - Mini Grua içando armadura de pilar

Fonte: Autor (2016)
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Além da possibilidade de utilização de gruas e mini gruas para içamento do
aço, há também a opção de utilizarem-se talhas manuais e elétricas para pequenos
içamento e guinchos de coluna elétricos para içamento maiores.
No caso da necessidade de levante do aço na central de armação, a talha
manual (Figura 8) ou elétrica (Figura 9) apresenta-se como uma boa opção por
causa da alta capacidade de carga, que pode levantar até 3500 kg de material no
tipo manual e 10000 kg para alguns tipos elétricos.
Figura 8 - Talha manual

Fonte: Dutra Máquinas (2016)
Figura 9 - Talha elétrica

Fonte: Dutra Máquinas (2016)

No caso de necessidade de içar e movimentar, pode-se utilizar um guincho
hidráulico que suspende até 2000 kg. (Figura 10).
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Figura 10 - Guincho Hidráulico

Fonte: Dutra Máquinas (2016)

Para o caso de necessidade de içamento do aço a alturas maiores, há a
possibilidade de utilização dos chamados guinchos de coluna (Figura 11), que
possuem capacidade de elevações de até 30 metros de altura do material e
capacidade de até 200kg.
Figura 11 - Guincho de Coluna

Fonte: Dutra Máquinas (2016)

A adaptação de equipamentos para a movimentação do aço em canteiros é
uma prática que pode ser utilizada para suprir as demandas das equipes de
armação.
É possível a adaptação de um manipulador telescópico para a movimentação
do aço em uma obra conforme observado na Fotografia 5.
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Fotografia 5 - Manipulador telescópico movimentando aço

Fonte: Autor (2014)

Além dessa possibilidade, há também a adaptação de outros equipamentos
para a movimentação do aço com o uso de mini carregadeira e mini pá carregadeira
(Bob-cat), como mostram a Fotografia 6 e a Fotografia 7 respectivamente.
Fotografia 6 - Mini carregadeira transportando aço

Fonte: Pini (2013)
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Fotografia 7 - Mini pá carregadeira (Bob-cat) transportando aço

Fonte: Pini (2013)

O setor de logística é bem desenvolvido e possibilita que alguns
equipamentos sejam incorporados às rotinas dos canteiros de obras para auxílio a
intralogística do aço.
Alguns acessórios que se acoplam aos garfos de empilhadeiras hidráulicas
manuais ou empilhadeiras elétricas ou à combustão possibilitam o içamento e
movimentação do aço de maneira adequada. Esses acessórios são denominados
como gancho duplo para empilhadeiras (Figura 12), lança fixa (Figura 13) e lança
telescópica (Figura 14) e possuem capacidade de carga de 2500, 1000 e 2500 kg
respectivamente.
Figura 12 - Gancho duplo para empilhadeiras

Fonte: MachMetals (2016)
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Figura 13 - Lança guindaste para empilhadeira

Fonte: MachMetals (2016)
Figura 14 - Lança telescópica para empilhadeira

Fonte: MachMetals (2016)

Esses acessórios mostram-se úteis as obras que optarem em instalar uma
central de corte e dobra do aço no próprio canteiro, devido ao grande volume de aço
que será beneficiado. Uma outra opção é a utilização de um guindaste pórtico
tubular móvel (Figura 15) para a movimentação de grandes quantidades de aço, pois
esse tipo de equipamento além de versátil, possui capacidade de até 3000 kg.
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Figura 15 - Guindaste pórtico tubular móvel

Fonte: Dutra Máquinas (2013)

Com as diversas opções de equipamentos de movimentação disponíveis no
mercado, fica evidente que a exigência para que os operários realizem
movimentações excessivas do aço, podem ser minimizadas com a utilização de
aparatos específicos para esse fim, favorecendo assim a produtividade e
minimizando os riscos de acidentes nos canteiros.
4.4.2 Armazenamento do Aço
O armazenamento do aço em um canteiro de obra é de suma importância,
pois a desatenção a este item pode acarretar problemas para a equipe de produção
da obra no que diz respeito à segurança do trabalhador, à produtividade da mão de
obra e à qualidade do produto final.
Segundo Yazigi (2006), os materiais deverão ser armazenados e estocados
de maneira a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a circulação
de outros materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio e não
obstruir portas e saídas de emergência, além de não provocar sobrecargas em
paredes, lajes ou estrutura de sustentação além da carga dimensionada.
Para o caso do aço, Yazigi (2006) recomenda que vergalhões e barras
precisam ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, para
impedir o rolamento e separados de acordo com o tipo de material e a bitola das
barras, levando em consideração o alinhamento das pontas.
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Segundo Souza e Tamaki (2001), as barras de aço devem sempre que
possível ser armazenadas em baias, separando-as por diâmetro, protegidas de
intempéries, de preferência em local coberto, sobre pontaletes, sem contato direto
com o solo e próximo do local de trabalho, conforme exemplo da Figura 16. É
desejável que a data de entrega e o local de armazenagem sejam planejados com
antecedência, evitando a necessidade de transporte horizontal interno.
Figura 16 - Exemplo de estocagem de barras e fios de aço

Fonte: Souza e Tamaki (2001)

Na Fotografia 8 é apresentada uma boa prática de armazenamento do aço
em um canteiro de obra.
Fotografia 8 - Exemplo adequado para o armazenamento do aço no
canteiro de obra

Fonte: Autor (2014)

A corrosão de armaduras é um tipo de patologia recorrente. “No caso dos
edifícios, relativamente à estrutura, a patologia mais comum sem nenhuma dúvida é
representada pela corrosão das armaduras” (THOMAZ, 2001, p. 130).
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Esse tipo de patologia ocorre com o aço já incorporado à estrutura, no
entanto, durante a fase de estocagem é necessária a preservação do material,
evitando que o mesmo fique em contato com o solo ou poças de água, retardando o
início do processo de corrosão. Caso as barras de aço apresentem solo aderido,
recomenda-se escovar o material, para a retirada de impurezas, antes de sua
aplicação.
Yazigi (2006) alerta que uma simples camada de ferrugem não causará
danos, no entanto, se a camada tiver a possibilidade de desprender, será necessária
a remoção desta oxidação, pois o concreto não irá aderir adequadamente ao aço.
Thomaz (2001, p. 136) apresenta na Fotografia 9, as diferentes colorações e
diferentes potencialidades de expansão volumétrica do ferro metálico em função da
corrosão.
Fotografia 9 - Expansão volumétrica do ferro metálico em
função da corrosão

Fonte: Thomaz (2001, p. 136)

Com essas informações, a análise das condições de preservação do aço é de
extrema importância, antes que o material seja aplicado, para que não ocorra
patologias futuras na estrutura. Uma análise visual do material verificando se não há
oxidação excessiva faz-se necessária. As fotografias adiante apresentam barras
sem a presença de corrosão (Fotografia 10) e barras que já começam a apresentar
uma camada superficial de ferrugem (Fotografia 11).
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Fotografia 10 - Vergalhões sem sinais de corrosão

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 11 - Vergalhões com presença de oxidação superficial

Fonte: Autor (2014)

Yazigi (2006) ressalta a importância do armazenamento dentro de uma
sequência planejada de utilização, e Souza (2013) destaca que o aço necessita de
áreas grandes para o armazenamento, pois geralmente estoca-se uma quantidade
que possibilite a execução de no mínimo duas lajes.
Moura (2008) sugere o uso de estrutura de braço em balanço do tipo
cantilever para o armazenamento de cargas longas, em que as colunas montadas
sobre uma base proporcionam o apoio vertical e as travessas horizontais
proporcionam o apoio para as cargas colocadas sobre elas, conforme exemplo da
Figura 17.
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Figura 17 - Sugestão de armazenamento de barras utilizando espaço vertical

Fonte: Moura (2008)

Com essas informações, fica evidente a importância da gestão do
armazenamento do aço em um canteiro de obra, garantindo a durabilidade do
material, a redução dos riscos de acidentes e a melhoria da produtividade na
montagem da estrutura.
4.4.3 Beneficiamento do Aço e Montagem de Armaduras
Nesse item são abordadas as condições do ambiente onde será realizado o
beneficiamento do aço, levando-se em consideração a padronização dos locais e
equipamentos para realização de cortes e dobramentos.
Além destes aspectos, são apresentadas as melhores condições para o
trabalhador realizar a montagem das armaduras destinadas à estrutura do edifício.
Abrantes (2004) ressalta que a perda de produtividade operária pode estar
relacionada diretamente ao desconforto nos postos de trabalho.
Complementando as informações supracitadas, a NR 18 (Brasil, 2015c)
regulamenta sobre as armações de aço:
- A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser
feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis,
apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não
escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores.
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- As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem
ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e
desmoronamento.
- A área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve
ter cobertura resistente para proteção dos trabalhadores contra a
queda de materiais e intempéries.
- As lâmpadas de iluminação da área de trabalho da armação de aço
devem estar protegidas contra impactos provenientes da projeção de
partículas ou de vergalhões.
- É obrigatória a colocação de pranchas de madeira firmemente
apoiadas sobre as armações nas fôrmas, para a circulação de
operários.
- É proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço
desprotegidas (BRASIL, 2015c)
- Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada.

Com essas informações é possível detalhar as condições para realização do
beneficiamento e montagem das armaduras de aço.
4.4.3.1 Dimensões dos Locais de Trabalho com Aço
Um ambiente adequado para o trabalhador exercer suas funções certamente
traz diversos benefícios em relação à produção das peças para a estrutura armada
do edifício. Primeiramente é necessário adequar as dimensões da central de
armação em um canteiro.
Segundo Mattos (2015), a central de forma de um canteiro é composta de
baias de armazenamento, bancadas para corte e para dobra, além de um pátio para
colocar as barras beneficiadas.
As centrais de armação utilizam geralmente estrutura de madeira e telhas de
fibrocimento para cobertura, conforme exemplo da Fotografia 12.
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Fotografia 12 - Exemplo de central de armação de aço

Fonte: Autor (2008)

Para dimensionamento de uma central de armação devem-se levar em
consideração algumas informações.
Segundo Abrantes (2004), o espaço de trabalho recomendado para a postura
de pé é de 1,90 m de altura por 0,75 m de largura e as dimensões recomendadas
para trabalho pesado em pé são de 0,75 cm a 0,90 cm de altura para as bancadas.
De acordo com Mattos (2015), de posse do quantitativo total da armação é
possível calcular a quantidade de barras de aço que passarão pela máquina de corte
e pela bancada de dobra. Feito isso, é preciso calcular a produção mensal
requerida, que é dada pelo peso de aço dividido pelo prazo de execução do serviço
de armação. De posse dessas informações, já é possível estimar a quantidade
mínima de bancadas para atender essas demandas da obra.
4.4.3.2 Cobertura dos Locais de Trabalho com Aço
Para o beneficiamento do aço exige-se que o ambiente de trabalho possua
condições mínimas para que o trabalhador desempenhe bem suas atividades. Dois
aspectos relevantes para os locais de corte, dobra e montagem das armaduras são
as condições dos abrigos.
Segundo a NR 21 (Brasil, 1999), é necessário atender algumas condições
mínimas para trabalhos a céu aberto, tais como:
Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de
abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores
contra intempéries.
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Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores
contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos
inconvenientes (BRASIL, 1999).

Com isso verifica-se a necessidade de abrigos para posicionamento das
bancadas para corte e dobra e locais específicos para a montagem de armaduras.
4.4.3.3 Bancadas e Serras para Corte do Aço
De maneira geral as serras (policorte) para corte do aço devem atender às
exigências da Norma Regulamentadora Nº 12 - Segurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos (Brasil, 2015b), para segurança do trabalhador.
As bancadas para corte do aço devem atender, além das exigências da NR
12, as de ergonomia da NR 17 (Brasil, 2007), para que os operários trabalhem em
posição adequada, conforme segue:
Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao
trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e
devem atender aos seguintes requisitos mínimos:
a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis
com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao
campo de trabalho e com a altura do assento;
b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo
trabalhador;
c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e
movimentação adequados dos segmentos corporais (BRASIL, 2007).

Devem também respeitar as recomendações da NR 18 (Brasil, 2015c):
A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser
feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis,
apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não
escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores.
A área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve ter
cobertura resistente para proteção dos trabalhadores contra a queda
de materiais e intempéries.
As lâmpadas de iluminação da área de trabalho da armação de aço
devem estar protegidas contra impactos provenientes da projeção de
partículas ou de vergalhões (BRASIL, 2015c).

Complementado as exigências regulamentares, Almeida (2015) orienta:
A bancada deve ser montada numa área isolada, longe do trânsito de
trabalhadores e que, de preferência, possa ser trancada após seu
uso. [...] Se a obra ainda estiver no início, ela pode ser construída
sob uma estrutura provisória. Outro cuidado importante é que a
bancada tenha entre 75 cm e 80 cm de altura, para facilitar
ergonomicamente o trabalho do operador da serra (ALMEIDA, 2015).
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Na Fotografia 13, é apresentado um exemplo de serra policorte.
Fotografia 13 - Bancada de Corte de Aço

Fonte: Almeida (2015)

Para operação da serra de bancada deverá ser respeitado o uso de
equipamentos

de

proteção

individual,

conforme

orientação

na

Norma

Regulamentadora Nº 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI (Brasil, 2015a):
 Protetor auricular;
 Capacete;
 Viseira;
 Luva, mangote e avental de raspa;
 Botas de segurança.
Segundo Abrantes (2004), a possibilidade de adaptação do posto de trabalho
à tarefa exigida é importante para que os trabalhadores se ajustem de acordo com
suas características.
Ao serem atendidas as condições de ergonomia e segurança do trabalho na
montagem das bancadas e no uso da serra policorte, é possibilitado ao operário o
exercício de suas funções com a produtividade adequada sem colocar em risco sua
segurança.
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4.4.3.4 Bancadas para Dobra do Aço
Da mesma maneira que há exigências normativas para montagem das
bancadas de corte, o mesmo ocorre com as bancadas de dobra, que devem atender
às mesmas normas regulamentadoras.
Para garantir a qualidade do dobramento das barras de aço é necessário que
os

pinos de

dobra,

exemplificados na

Fotografia

14,

atendam algumas

especificações normativas.
Fotografia 14 - Pinos para dobramento do aço

Fonte: Almeida (2015)

Segundo a ABNT NBR 14931 (2004), os pinos para dobramento de
vergalhões devem ter as características descritas na Tabela 2, e devem ser feitos
respeitando os diâmetros internos de curvatura, as barras de aço devem ser sempre
dobradas a frio e não devem ser dobradas junto às emendas por solda, observandose uma distância mínima de 10 φ.
Tabela 2 - Diâmetro dos pinos de dobramento
Bitola mm
φ ≤ 10
10 < φ < 20
φ ≥ 10
Fonte: ABNT NBR 14931 (2004)

CA-25
3φ
4φ
5φ

Tipo de Aço
CA-50
3φ
5φ
8φ

CA-60
3φ
-

Uma opção que pode ser aplicada as bancadas de dobramento do aço é a
utilização de bancadas com altura ajustável do tampo para atendimento ao perfil de
cada trabalhador conforme a Figura 18. No entanto, é necessário que os pés das
bancadas fiquem firmemente presos ao chão.
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Figura 18 - Bancada com altura do tampo ajustável

Fonte: Abrantes (2004)

Segundo Alves (2000), a falta de padronização do processo e organização do
local de trabalho acaba gerando diversas atividades desnecessárias e ocasiona
variabilidade na execução das atividades.
Com o intuito de padronizar o posto de trabalho em uma central de armação,
propõe-se um projeto de bancada de madeira para dobra de aço, visando a melhorar
as condições de dobragem do aço no próprio canteiro de obra, conforme
apresentado no Apêndice G.
4.4.3.5 Cavaletes para Montagem das Armaduras
Para confecção dos cavaletes, devem ser respeitadas as seguintes
condições:
 Cobertura do local de trabalho;
 Os operários deverão estar providos de todos os equipamentos de
proteção individual;
 As condições de ergonomia.
A Fotografia 15 exemplifica um cavalete para montagem de armadura.
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Fotografia 15 - Cavalete para montagem de armadura

Fonte: Autor (2015)

A padronização deste cavalete em relação à estabilidade, altura e cobertura
adequada, influencia positivamente no trabalho dos armadores, pois atende às
exigências da NR 17 (Brasil, 2007).
Aliado ao exposto no item anterior deste capítulo, a padronização do posto de
trabalho contribui para a diminuição na variabilidade nos serviços, por isso propõe-se
nesta pesquisa um modelo de projeto para a confecção de cavaletes de madeira
para a montagem de armaduras de pilares e vigas, conforme o Apêndice H.
4.4.3.6 Equipamento portátil para beneficiamento do aço no canteiro
O uso de equipamentos portáteis para o beneficiamento do aço também é
usual em uma obra, principalmente quando definido se o serviço será executado de
maneira parcial ou integral no próprio canteiro.
No caso de dobra de estribos é possível utilizar um equipamento chamado de
estribadeira, podendo ser manual ou pneumática, conforme a Fotografia 16 e
Fotografia 17.
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Fotografia 16 - Estribadeira manual

Fonte: Estribadeira Fonseca (2016)
Fotografia 17 - Estribadeira pneumática

Fonte: Estribadeira Fonseca (2016)

Além das opções de dobra de estribo, há opções de equipamentos
(pequenos) para dobra de barras com até 50 mm de diâmetros, conforme Fotografia
18.
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Fotografia 18 - Máquina para dobra de barras de aço

Fonte: Topmac (2016)

Existem diversas opção de máquinas portáteis para o beneficiamento do aço
no próprio canteiro, porém cabe ao engenheiro da obra dimensionar a capacidade
produtiva do maquinário e de sua equipe, para optar por realizar toda a dobra do aço
na obra ou terceirizar parcial ou totalmente esse serviço.
4.4.4 Fluxos do aço no canteiro
Os fluxos de materiais em um canteiro de obra possuem relativa influência na
produtividade das equipes, pois o abastecimento das frentes de trabalho sem
interrupção favorece o andamento dos serviços.
Segundo Saurin e Formoso (2006), as vias de circulação devem ser
demarcadas no planejamento do layout, por meio de linhas de fluxos. Na obra
devem ser utilizadas barreiras físicas com cones, corrimões metálicos ou de
madeira.
De acordo com Cesar et al. (2011, p. 562), a organização e sinalização
aumentam a eficiência produtiva no canteiro.
A organização e adequada sinalização do canteiro têm grande
importância para o desenvolvimento dos fluxos físicos, aumentando a
transparência dos processos. [...] Essa prática pode reduzir a
ocorrência de movimentações e manuseio desnecessários, além de
poder reduzir a ocorrência de congestionamentos devido à
movimentação de materiais, ferramentas e equipamentos, que se
encontram espalhados de forma desorganizada pelo canteiro.
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A análise do fluxo de materiais consiste na determinação da melhor
sequência de movimentação dos materiais através das etapas
exigidas pelo processo, e na determinação da intensidade ou
magnitude desses movimentos. O fluxo deve permitir que o material
seja movimentado progressivamente durante o processo, sem
retornos, desvios ou cruzamentos (CESAR et al., 2011, p. 562)

O planejamento do layout do canteiro como um todo, inclusive as rotas dos
fluxos de materiais e mão de obra, diminui as atividades que não agregam valor,
pois torna menores as distâncias de deslocamentos dos materiais e diminui a
interferência nos trajetos realizados por materiais e operários.
4.4.5 Acidentes com Aço em Canteiros de Obras
A construção civil sempre foi considerada um dos locais mais afetado pelos
acidentes no ambiente de trabalho.
Estudos do DIEESE (2013, p. 22) indicam altos índices de acidentes na
construção.
Segundo dados da Previdência Social de 2009, de todos os
acidentes de trabalho registrados no país, 7,6% afetaram
trabalhadores da indústria da Construção. Em 2010 e 2011,
aumentou o percentual, com índices de 7,9% e 8,4%,
respectivamente. Os acidentes mais recorrentes são os
denominados típicos, ou seja, acidentes característicos da atividade
profissional. Esses acidentes correspondem a mais da metade
daqueles registrados no setor nos três anos da série analisada
(DIEESE, 2013, p. 22).

Em 2012, dois acidentes chamaram a atenção de sites e jornais, devido à
gravidade das lesões ocasionadas por vergalhões de aço. Os protagonistas desses
episódios foram dois operários que, apesar de terem se ferido gravemente,
sobreviveram aos ferimentos.
No primeiro caso, Junqueira (2012) noticiou o drama vivido por um operário
que teve o pescoço perfurado, após ter sido atingido por uma barra de ferro,
conforme registrado pela Fotografia 19.
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Fotografia 19 - Operário tem pescoço atravessado por vergalhão em obra

Fonte: Junqueira (2012)

No segundo caso, Soares (2012) informou o acidente sofrido por um
trabalhador que teve o crânio perfurado (Fotografia 20) após um vergalhão de três
metros cair do quinto pavimento da obra por não seguir os procedimentos corretos
de segurança durante a elevação do material.
Fotografia 20 - Operário teve a cabeça perfurada por um vergalhão

Fonte: Soares (2012)

Os dois casos chamam a atenção pela gravidade e, principalmente, pelo fato
de ambos os trabalhadores terem sobrevivido a esses acidentes.
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Certamente esses dois casos não podem ser analisados com relevância
estatística, porém as fotografias veiculadas chamam a atenção de quem trabalha em
obras.
Analisando por outro ângulo, esses acidentes ressaltam a importância das
medidas preventivas no trabalho com o aço, no que diz respeito ao armazenamento,
movimentação e manipulação deste material.
O formato pontiagudo do material e seu peso elevado, que segundo a ABNT
NBR 7480 (2007) é de aproximadamente 11,56 kg na barra com diâmetro de 12,5
mm e 12 metros de comprimento, faz que o elemento demande cuidado no
manuseio, pois pode ocasionar esmagamento em membros do corpo humano pelo
simples rolamento das barras sobre dedos, mãos, pés e outras partes do corpo.
Outra possibilidade de acidentes ocasionados por esmagamento são os
ocorridos pelo tombamento de armaduras de pilares prontos sobre os operários.
No caso de perfurações, podem ocorrer em decorrência da queda do material
sobre alguma pessoa ou queda da pessoa sobre os vergalhões que estejam na
posição vertical.
No caso de queda de pessoa sobre vergalhão que esteja sem a devida
proteção, é recomendado que seja adotada como medida preventiva a utilização de
proteções nas pontas das barras, conforme modelos apresentadas na Figura 19,
exigido pela NR 18 (Brasil, 2015c): “É proibida a existência de pontas verticais de
vergalhões de aço desprotegidas. ”
Figura 19 - Modelos de protetores para pontas de vergalhão

Fonte: Jeruel Plásticos (2016)
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Um fator importante para a segurança do operário diz respeito aos cuidados
que devem ser tomados durante o manuseio com o aço.
Yazigi (2006) informa que as armações de pilares e outras estruturas verticais
necessitam ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento
sobre os operários, e na descarga de vergalhões a área deve ser isolada para evitar
que o material atinja alguém.
Além dessas informações, Yazigi (2006) reforça que caso haja montagem de
estrutura próxima a linhas elétricas energizadas, será necessário o desligamento da
rede.
Durante a movimentação das cargas de aço, Yazigi (2006) recomenda que os
equipamentos sejam dimensionados por profissional legalmente habilitado, da
mesma forma que a montagem e manutenção seja realizada por trabalhador
qualificado. Os cabos de aço usados para guincho terão de apresentar carga de
ruptura oito vezes superior à carga de trabalho, com resistência mínima à tração de
18000 kgf/cm². No caso de transporte de elementos estruturais deverão ser
adotadas medidas preventivas quanto à sinalização e isolamento da área.
Para completar, Yazigi (2006) apresenta algumas informações quanto ao uso
de equipamentos de guindar, como gruas, mini gruas e equipamentos correlatos,
conforme lista a seguir:
 Os equipamentos deverão estar seguramente apoiados e contraventados;
 Não é permitido que nenhuma pessoa ande ou permaneça sob as cargas
suspensas;
 Os ganchos deverão ter fechos de segurança para evitar que as cargas
possam se desprender;
 É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições
desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores da área;
 A grua deve estar devidamente aterrada;
 É obrigatório existir trava de segurança no gancho do moitão;
 As áreas de carga/descarga têm que ser delimitadas.
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Vários são os itens que necessitam inspeção periódica para evitar acidentes
na movimentação de cargas, inclusive do aço, como por exemplo as cintas para
içamento do material – que precisam estar em perfeito estado de conservação para
a garantia da segurança. Na Fotografia 21 é possível observar o uso de cinta de
içamento em estado de fadiga.
Fotografia 21 - Cinta para içamento de armadura em estado de fadiga

Fonte: Autor (2016)

Diante de diversos fatores que podem ocasionar acidentes com o aço, é
importante que haja orientação aos operários nos canteiros, rotina de manutenção
dos equipamentos e atenção às medidas de proteções individuais e coletivas.
4.4.6 Logística Reversa do aço
Os resíduos de aço gerados na construção civil, provenientes do
beneficiamento, montagem de armaduras e aplicação na estrutura, são recicláveis,
conforme a classificação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). É
importante destacar também que estes resíduos estão inseridos na classe B,
juntamente com os plásticos, papel/papelão, vidros, madeiras e outros. (CONAMA
307, 2002).
“A sucata metálica é viável por ser totalmente reciclada, sem perder suas
qualidades” (GUIMARÃES et al. 2014). O uso de sucata metálica causa menos
impactos nocivos à natureza, quando comparado ao aço produzido com minério de
ferro, por isso deve-se incentivar a reciclagem deste material.
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Para Guimarães et al. (2014), a utilização da sucata metálica apresenta
vantagens competitivas para os produtores de aço, mesmo com a necessidade de
vencer grandes distâncias, partindo dos fornecedores, seu deslocamento até a
fábrica e a necessidade de preservação de grandes estoques para evitar a falta do
material.
O aproveitamento dos resíduos de aço é vantajoso pois apresenta um custo
três vezes menor que o minério de ferro. Nota-se também que o custo dos fornos é
três vezes menor, pois utilizam-se fornos elétricos para produção, mas o fator
primordial é a redução dos impactos ambientais, pois a utilização do minério de ferro
exige alto consumo de água para resfriamento e uso do carvão mineral ou vegetal
para aquecimento dos fornos, ocasionando subtração de recursos naturais e por
consequência liberação elevada de material particulado na natureza.
A logística reversa do aço aplicada em canteiros de obra traz ao meio
ambiente benefícios importantes principalmente para redução do uso de recursos
naturais.
4.5 BIM e a Intralogística do Aço
Diante da necessidade de aprimorar a gestão da produção em uma obra,
começa-se a incorporar em seus métodos de trabalho o conceito “Building
Information Modeling” (BIM), que pode ser traduzido como Modelagem de
Informações

da

Construção.

Essa

tecnologia

proporciona

sinergia

na

compatibilização entre diversas disciplinas de projetos de uma edificação, em
apenas uma plataforma de desenvolvimento.
“A modelação, instrumentação e monitorização de estruturas têm vindo a
ganhar uma importância crescente na área da construção civil.” (FERREIRA et al.
2012).
A aplicação do BIM ao projeto de estrutura possibilita a melhoria da
intralogística do aço em um canteiro de obra, pois de acordo com Tarrafa (2012),
para que as vantagens no intercâmbio de informações entre as especialidades
possam ser rentabilizadas, é importante que o projeto de estrutura também seja
planejado, definido e modelado neste tipo de software. Na opinião de Ferreira et al.
(2012), a implementação de tecnologias de informação no processo produtivo, altera
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significativamente as atividades de concepção, projeto, construção, exploração e
gestão de edificações.
Tarrafa (2012) lista uma série de empresas estrangeiras que desenvolvem
softwares com plataformas BIM, com aplicabilidade em projetos de estrutura:


A Autodesk oferece o “Revit Structure” e “Robot Structural Analysis”;

 A Bentley oferta o “Bentley Structural Modeler”;
 A Graitec desenvolve os programas “Advance Steel”, “Advance Concrete” e
“Advance Design”;
 A Tekla Corporation comercializa o “TEKLA Structures” especialmente para
aplicação e projetos de estruturas de aço e concreto.
No Brasil, a empresa TQS Planear comercializa o software “GerPrE”, voltado
para a gestão de estruturas e que utiliza o conceito BIM.
A aplicabilidade do BIM no projeto de armação da estrutura de concreto
também é importante para a gestão da produção. Na Figura 20 e na Figura 21 é
possível verificar esse detalhamento.
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Figura 20 - Vista tridimensional de uma emenda de armadura entre dois
pilares de diferente secção.

Fonte: Tarrafa (2012)
Figura 21 - Vista tridimensional da armadura na interseção de duas vigas
com um pilar

Fonte: Tarrafa (2012)

A utilização desse sistema permite extrair diversas informações, mesmo que
no primeiro momento seja um processo lento, segundo Tarrafa (2012, p. 28):
[...] apesar da morosidade no processo, a sua modelação no modelo
BIM permite, por sua vez, agilizar os processos de orçamentação,
possibilitar em obra a observação das soluções de armadura
adotadas diretamente através do modelo, a obtenção de desenhos
completos, entre outra informação (TARRAFA, 2012, p. 28)

Para Tarrafa (2012) e Ferreira et al. (2012), são aparentes as vantagens e as
possibilidades de sucesso quando se utiliza um modelo paramétrico na concepção
estrutural, representando uma possível melhoria nos processos de trabalho.
A partir dessas informações espera-se que se vislumbre a quebra de
paradigma no mercado da construção civil, e que aumente a implementação de
softwares BIM que contribuam com a gestão da intralogística nos canteiros,
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potencializem a produtividade da produção e aumentem o controle da qualidade na
execução da edificação.
4.6 Considerações finais sobre a intralogística do aço na construção civil
Após a apresentação de informações relevantes para a intralogística do aço
na construção civil, torna-se possível visualizar as ações auxiliares a fim de que a
produtividade da mão de obra seja melhorada.
O atendimento às normas regulamentares do ministério do trabalho e
emprego favorece o desempenho dos trabalhadores em suas funções, agregando
valor às construtoras. O cumprimento das questões normativas para a qualidade do
aço é importante para a durabilidade da edificação.
O corte e dobra do aço pode ser realizado tanto dentro do canteiro como em
empresa especializada, no entanto, em ambos os casos será necessária atenção às
questões normativas, para que o material não seja danificado durante sua
manipulação.
A padronização do espaço de trabalho do operário, a utilização de
equipamentos que aperfeiçoam suas atividades e a preservação de sua saúde é de
relevante importância para que o ambiente de trabalho se mantenha motivador.
O planejamento dos fluxos nos canteiros e a preocupação quanto à logística
reversa dos resíduos de aço possibilita que as construtoras contribuam com a
preservação do meio ambiente.
A utilização de meios informatizados que auxiliam a produção da estrutura de
concreto armado de uma edificação é fator importante para que as construtoras
apresentem um diferencial em relação às demais práticas no mercado, possibilitando
a manutenção da competitividade no setor da construção civil.
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5 ETAPAS DA PESQUISA
Neste capítulo são apresentadas as etapas de elaboração da pesquisa
possibilitando a convergência das informações para obtenção dos objetivos deste
trabalho.
O método de pesquisa aplicado é o estudo de caso, que se utilizou das
técnicas de observação direta e registros de imagens, bem como o mapeamento
funcional dos processos estudados e uma série de dez entrevistas, em que se utiliza
um questionário com respostas fechadas com múltiplas escolhas.
Segundo Gil (2002, p. 54), utiliza-se o estudo de caso para a investigação de
um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real e caracteriza-se como:
[...] uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante
outros delineamentos já considerados (GIL, 2002 p. 54).

Para a coleta de dados, Gil (2002) informa que entrevistas com o uso de
questionário possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos
entrevistados, constituindo o meio mais rápido e barato para a obtenção das
informações.
O uso desse método foi de fundamental importância para a o alcance do
objetivo dessa dissertação.
5.1 Etapas da Pesquisa
Esta pesquisa foi estruturada em etapas, conforme a Figura 22.
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Figura 22 - Etapas da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

5.1.1 Revisão Bibliográfica
A revisão bibliográfica é um instrumento importante na elaboração de uma
pesquisa pois possibilita ao autor adquirir conhecimentos essenciais para seu
trabalho, na opinião de Gil (2002, p. 44):
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos.
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de
trabalho
dessa
natureza,
há
pesquisas
desenvolvidas
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 2002, p. 44).

Com a revisão bibliográfica procura-se preencher lacunas presentes no
entendimento do autor do trabalho sobre o problema e investigar alguns métodos
para propor soluções, indicando as relações mais relevantes a serem exploradas
durante a pesquisa. Yin (2001, p. 28) afirma:
Observe que essa revisão de literatura é, portanto, um meio para se
atingir uma finalidade, e não - como pensam muitos estudantes uma finalidade em si. Os pesquisadores iniciantes acreditam que o
propósito de uma revisão de literatura seja determinar as respostas
sobre o que se sabe a respeito de um tópico; não obstante, os
pesquisadores experientes analisam pesquisas anteriores para
desenvolver questões mais objetivas e perspicazes sobre o mesmo
tópico (YIN, 2001, p. 28).

A etapa de revisão bibliográfica é de extrema importância, pois fornece as
bases conceituais para entendimento das demais etapas do trabalho.
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5.1.2 Agentes do estudo de caso
Para esta pesquisa foram delimitados três agentes principais para coleta das
informações:
 Obras de edificações com múltiplos pavimentos;
 Fornecedor de aço;
 Engenheiros civis que possuem a função de gestores de obra.
5.1.2.1 Agente - Obras de edificações com múltiplos pavimentos
Por meio de observações diretas e registros de imagens em duas obras de
edifícios residenciais com múltiplos pavimentos de diferentes construtoras,
denominadas de obra A e obra B, a pesquisa busca identificar situações comuns em
ambas para obtenção das informações necessárias à elaboração do estudo de caso.
A obra A pertence a uma construtora de pequeno porte, com cerca de 200
funcionários efetivos e 50 terceirizados, sediada na cidade de São Paulo e atuante
em todo o estado de São Paulo.
A obra B pertence a uma empresa incorporadora e é realizada por uma
construtora de grande porte, localizada na cidade de São Paulo.
5.1.2.2 Agente - Fornecedor de aço
Responsável pelo serviço de corte e dobra do aço da obra A e denominado
de fornecedor A, é uma empresa de pequeno porte que comercializa produtos
siderúrgicos para construção civil. Além de oferecer o material, oferece também o
serviço de corte e dobra do aço para concreto armado. Esta empresa localiza-se na
cidade de Santo André e atende toda a região da grande São Paulo.
5.1.2.3 Agente - Engenheiros civis que possuem a função de gestores de obra
Engenheiros civis que tenham com função: engenheiros residentes e
engenheiros coordenadores/gerentes de obras.
A pesquisa tem como premissa entrevistar 10 engenheiros civis que possuem
liderança sobre equipes de produção de obras.
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5.1.3 Observações Diretas e registros de imagens
Este trabalho surge a partir de auditorias baseadas no Sistema de Avaliação
da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC do
PBQP-H feitas ao longo de cinco anos em que o não atendimento ao requisito 7.5.5,
Preservação de Produto, da seção 7, do referencial normativo Nível “A” do SiAC foi
observado repetidamente.
A empresa construtora deve, de maneira evolutiva, garantir, para os
materiais controlados, a correta identificação, manuseio, estocagem
e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em
todas as etapas do processo de produção.
A empresa construtora deve preservar a conformidade dos serviços
de execução controlados, em todas as etapas do processo de
produção, até a entrega da obra.
Essas medidas devem ser aplicadas, não importando se tais
materiais e serviços estão sob responsabilidade da empresa
construtora, ou de empresas subcontratadas (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2012, p. 20).

Por causa da impossibilidade de divulgação dos resultados das auditorias
realizadas por questões contratuais com os clientes, não são abordados neste
trabalho

os

dados

quantitativos

de

conformidades

e

não

conformidades

evidenciadas, apenas os qualitativos agregados à experiência do pesquisador.
Segundo Gil (2002), as observações são fundamentais para a construção da
hipótese pois fornecem indícios para a solução dos problemas propostos pela
ciência.
Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não
é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade
humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas
com informantes para captar suas explicações e interpretações do
que ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente
conjugados com muitos outros, tais como a análise de documentos,
filmagem e fotografias (GIL, 2002, p. 53).

Além das observações, Yin (2001, p. 27) acrescenta que:
O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas
pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que
usualmente não são incluídas no repertório de um historiador:
observação direta e série sistemática de entrevistas (YIN, 2001, p.
17).
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As observações diretas e registros de imagens foram realizadas em canteiros
de obras com o objetivo de apoiar a elaboração do questionário utilizado nas
entrevistas sobre aspectos da intralogística do aço nos canteiros.
5.1.4 Mapeamento de processos
Para entendimento da intralogística do aço em um canteiro de obra será
utilizada no estudo de caso a ferramenta de mapeamento de processos proposta por
Damelio (1996). Este mapeamento tem como objetivo representar visualmente os
processos existentes numa construtora e uma obra correspondente, possibilitando
apresentar melhorias organizacionais, mostrando as interfaces críticas, favorecendo
o entendimento dos processos atuais para, por fim, eliminar, simplificar ou mudar
processos deficientes.
Datz (2004) ressalta que:
Ademais, mapear um processo é fundamental para verificar como
funcionam, todos os componentes de um sistema, facilitar a análise
de sua eficácia e a localização de deficiências. É importante,
também, o entendimento de qualquer alteração que se proponha nos
sistemas existentes, e ainda fornecer subsídio ao tomador de
decisão para avaliar as atividades que agregam e que não agregam
valor à operação (DATZ, 2004).

Para elaboração do mapeamento de processo Damelio (1996) apresenta três
métodos para coleta de informações:
 Método 1: Autogestão: Permite que a pessoa que elaborar o mapa esteja
inserida no trabalho e pergunte para as demais pessoas envolvidas ou que
interagem com o processo, contribuindo para a elaboração do mapa.
Porém sua utilidade é limitada, pois quem conduz a elaboração nem
sempre possui todas as informações;
 Método 2: Entrevistas um-a-um: Permite a discussão com os envolvidos
nas atividades dos processos, possibilitando maior integração e precisão
nas informações. Esse método funciona melhor quando o entrevistador
possui um questionário bem elaborado para facilitar a síntese das
informações;
 Método 3: Grupo de entrevista: Este método oferece interação direta entre
os fornecedores ou clientes do processo de trabalho, criando um sentido de
propriedade que o grupo sente pelo mapa. Porém para haver o sucesso
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esperado é necessário que haja um facilitador hábil para auxiliar na
identificação das entradas, saídas e etapas do processo e a seleção das
pessoas conhecedoras do processo.
Segundo Damelio (1996), mapas e fluxogramas ajudam a tornar o trabalho
mais visível, melhorando a comunicação e a compreensão, mostrando como o
trabalho é feito atualmente em uma empresa, apresentando funções, passos,
entradas e saídas que a organização usa para agregar valor aos seus clientes, e
principalmente auxilia na identificação de ações que reduzem o tempo de ciclo do
processo, diminuição de falhas, redução de custos e aumento da produtividade.
Os mapas podem ser elaborados de três maneiras diferentes:
 Fluxograma: é a representação gráfica de uma sequência de atividades
realizadas em um processo, conforme exemplo da Figura 23, em que são
utilizados símbolos padronizados que auxiliam na identificação do início e
fim do processo, operações, movimentos, inspeções, atrasos, estoques
momentos de decisão, documentos, banco de dados, conectores e setas
de fluxo.
Figura 23 - Exemplo de fluxograma

Fonte: Damelio (1996)



Mapa de Relacionamento: conforme exemplo da Figura 24, é a
ferramenta que retrata as conexões de entrada e saída dos
fornecedores e clientes de uma empresa, demonstrando os produtos e
serviços produzidos.
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Figura 24 - Exemplo de mapa de relacionamento

Fonte: Damelio (1996)

 Mapa Funcional de Processos – MFP: conforme exemplo da Figura 25,
possibilita a análise de como o trabalho é feito nas organizações, onde são
as entradas e como são transformadas até as saídas, criando valor para os
clientes. Neste tipo de mapa é possível identificar as pessoas, funções e as
atividades que executam.
Figura 25 - Exemplo de mapa funcional de processos

Fonte: Damelio (1996)

Para o estudo de caso será utilizado o método de mapeamento funcional de
processos e empregada a convenção adotada por Damelio (1996), que se encontra
disponível no Apêndice A, por ser possível identificar os responsáveis por qualquer
processo em que cada atividade é realizada, tornando visível a relação entre os
responsáveis e possibilitando a análise do mapa como um todo nos seguintes
aspectos:
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 Redução de custos;
 Redução do tempo de ciclo;
 Melhoria da qualidade (redução de defeitos);
 Avaliação de desempenho;
 Medir a satisfação do cliente;
 Gestão horizontal (performance do processo);
 Benchmarking;
 Reengenharia.
Este método foi selecionado porque destaca alguns componentes importantes
para o fluxo, como as conexões entre as partes do processo da empresa, o início e o
fim do trabalho, as atividades necessárias para a realização, a ordem lógica, as
entradas e saídas, o que origina o fluxo do trabalho (possibilitando gerar
indicadores), a influência dos responsáveis, as atividades que não necessitam
intervenção e qual é o padrão do fluxo de trabalho.
5.1.5 Questionário
O objetivo principal do questionário é identificar ações gerenciais e processos
organizacionais existentes em empresas construtoras. Além destas informações,
que influenciam diretamente na gestão dos canteiros, serão pesquisadas situações
que podem ocorrer na gestão da intralogística do aço em um canteiro de obra.
O intuito do questionário é obter informações pela ótica dos gestores de
obras, visando à melhoria dos processos e à diminuição das ações sem
padronização, realizadas com métodos baseados nas experiências obtidas ao longo
das carreiras profissionais dos entrevistados em obras.
Para elaboração do questionário (Apêndice F) foram utilizadas como
referência a revisão bibliográfica deste trabalho, a experiência do autor em
certificação em sistema de gestão da qualidade, a análise do mapeamento funcional
de processos realizados na obra A e no fornecedor de aço A e as observações
realizadas em dois canteiros de obras – denominadas obra A e obra B.
Yin (2001, p. 114) explica, sobre questionário:
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No geral, as entrevistas constituem uma fonte essencial de
evidências para os estudos de caso, já que a maioria delas trata de
questões humanas. Essas questões deveriam ser registradas e
interpretadas através dos olhos de entrevistadores específicos, e
respondentes bem-informados podem dar interpretações importantes
para uma determinada situação. Também podem apresentar atalhos
para se chegar à história anterior da situação, ajudando-o a
identificar outras fontes relevantes de evidências (YIN, 2001, p. 114).

As perguntas foram elaboradas de maneira estruturada, de forma a garantir
que o agente mantenha o foco e evitar respostas tendenciosas. Para isso foi
utilizada uma escala na qual as respostas partem de práticas adotadas sempre pelas
construtoras em obras, mas também de práticas não utilizadas.
Segundo Manzini (2004), a entrevista estruturada é conhecida como
entrevista diretiva ou fechada.
As entrevistas estruturadas, ou standart, ou ainda padronizadas, têm a
premissa que as respostas devem ser comparáveis e as questões terem o mesmo
significado, possibilitando liberdade na escolha da sequência no momento de
realizá-la. (CASSIANI; CALIRI e PELÁ, 1996).
A compilação e análise dos dados torna possível a identificação das
informações mais relevantes para apoio na elaboração das diretrizes objetivadas
nesse trabalho.
5.1.5.1 Questionário da Pesquisa nos Agentes – Engenheiros Civis
O questionário elaborado foi estruturado da seguinte forma:
 Identificação do agente, profissão e experiência profissional;
 Parte 1: Procura caracterizar o local de atuação do entrevistado, com o
objetivo de verificar o enquadramento nos critérios estabelecidos para o
agente;
 Parte 2: Objetiva verificar a relevância das situações vivenciadas pelos
agentes na gestão dos canteiros de obras em que atuam como
profissionais. A análise dos percentuais nas seções A, B, C, D, E, F e G do
questionário visa a alcançar o objetivo especifico.
Esta parte do questionário foi dividida em seções, com um total de trinta e
sete questões com respostas de múltipla escolha:

112

 Seção A - métodos de logísticas nas obras da construtora;
 Seção B - recebimento do aço;
 Seção C - armazenamento do aço;
 Seção D - beneficiamento do aço;
 Seção E - movimentação e fluxos do aço;
 Seção F - métodos de trabalho com o aço;
 Seção G - logística reversa.
5.1.5.2 Escala de Análise
A escala está dividida em cinco categorias de escolha em que a resposta de
número zero significa uma prática não adotada e a resposta de número quatro
corresponde a uma prática sempre adotada.
Para análise dos dados, as respostas foram divididas em percentuais iguais
de 20%, considerando que as respostas fechadas podiam ter cinco possibilidades
diferentes de respostas (de 0 a 4) para cada pergunta realizada. Com isso, se
entendeu que a escala da Figura 26 e a interpretação dos dados demonstra se os
objetivos dessa pesquisa estão corretos, orientando até mesmo a melhorá-los ao
final do processo.
Figura 26 - Escala para análise das respostas

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

As respostas dadas pelos agentes apoiam na decisão de incluir determinada
diretriz (objetivo desta pesquisa) de acordo com o grau de relevância das ações na
intralogística do aço no canteiro de obra.
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O questionário elaborado foi testado de maneira experimental considerando
inicialmente a resposta do questionário pelo gestor da Obra A, o que possibilitou a
discussão do tema e a revisão do mesmo.
Em seguida, o questionário revisado foi utilizado como roteiro para as
entrevistas seguintes.
5.2 Análise dos dados da pesquisa
A análise dos dados da pesquisa ocorre mediante a realização de visitas em
obras de construção de edifícios, que possibilita a visualização de situações
positivas e negativas que ocorrerem nos canteiros.
O Mapeamento funcional de processos de uma obra e do fornecedor de aço
cortado e dobrado possibilita identificar gargalos nas atividades desenvolvidas em
ambos os casos, direcionando o pesquisador ao objetivo deste trabalho.
A aplicação da entrevista estruturada, o questionário com múltiplas escolhas,
orienta por meio de dados quantitativos quais são as situações mais favoráveis para
aplicação na intralogística do aço nos canteiros de obras.
Os três métodos utilizados permitem a convergência das informações para a
elaboração das diretrizes da intralogística do aço em canteiros de obras de edifícios.
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6 ESTUDO DE CASO
O estudo de caso deste trabalho é realizado em três etapas distintas:
 Observações diretas e registros de imagens em dois canteiros de obra:
Obra A e Obra B;
 Mapeamento funcional de processos na fábrica do agente fornecedor de
aço e mapeamento funcional de processos no canteiro da Obra A1;
 Questionário de pesquisa com gestores.
6.1 Observações diretas e registros de imagens
A pesquisa foi conduzida a partir de algumas etapas, sempre visando à
melhoria da intralogística do aço no canteiro de obras, conforme objetivo principal
desta pesquisa: a definição de diretrizes que auxiliem às construtoras e seus
respectivos gestores de obras.
As observações e registros de imagens nos canteiros cumpriu a seguinte
sequência de etapas:
 Observação do descarregamento;
 Observação do armazenamento;
 Observação do local de beneficiamento do aço;
 Observação da montagem de armadura de pilar e vigas;
 Observação da movimentação;
 Observação do fluxo no canteiro;
 Observação da aplicação do aço na estrutura;
 Observação da logística reversa.
As fotografias apresentadas neste estudo de caso foram autorizadas
previamente pelas construtoras para divulgação. Como mencionado, as observações
diretas foram realizadas em dois canteiros distintos, identificados como Obras A e B,
ambos de empreendimentos residenciais com edifícios de múltiplos pavimentos.

1

Considerou-se que para o objetivo desta pesquisa, o estudo em detalhes da intralogística no
canteiro da Obra A foi suficiente para proposição das diretrizes.
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6.1.1 Observações na Obra A
Neste item são apresentadas as observações realizadas na obra A, de acordo
com as etapas listadas anteriormente.
O empreendimento denominado obra A está localizado na cidade de Santo
André, em um bairro residencial, e é caracterizado por obra de edifício residencial de
múltiplos pavimentos. A Figura 27 mostra a localização do empreendimento
destacada na cor vermelha.
Figura 27 - Localização da Obra A (Santo André – SP)

Fonte: Google (2015)

Para compreensão do arranjo físico do canteiro, foi utilizado o layout
apresentado no Apêndice B e disponibilizado pela obra, para entendimento do fluxo
do aço. Observa-se na figura os dois principais locais para armazenamento do aço,
o primeiro na parte dianteira do terreno, na entrada da obra e a segunda em uma
área na parte posterior do terreno.
Observa-se que o fluxo do aço inicia-se pelo portão da esquerda do terreno
da obra e é realizada a distribuição ao longo das lajes do subsolo e térreo.
6.1.1.1 Descarregamento
Observa-se na Fotografia 22 o processo de descarregamento manual do aço
na entrada da obra, realizado por operários de maneira manual, diretamente do
caminhão de transporte do material.
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Fotografia 22 - Aço sendo descarregado na entrada da obra

Fonte: Autor (2014)

6.1.1.2 Armazenamento
Observa-se na Fotografia 23 e Fotografia 24 falha no armazenamento do aço,
que ocasiona deterioração do material por estar em local exposto às intempéries,
além da ausência de identificação, o que prejudica a produtividade dos operários.
Também é possível observar que não há nenhum tipo de padronização de layout.
Fotografia 23 - Falha de armazenamento do aço na Obra A (a)

Fonte: Autor (2015)
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Fotografia 24 - Falha de armazenamento do aço na Obra A (b)

Fonte: Autor (2015)

É possível verificar que o local não possui organização e padronização, as
peças não estão identificadas e encontram-se misturadas com madeiras para forma,
como mostrado na Fotografia 25.
Fotografia 25 - Armazenamento de armaduras prontas para aplicação
na estrutura

Fonte: Autor (2015)

6.1.1.3 Local de beneficiamento do aço
Na Obra A são observadas não-conformidades em relação ao processo de
beneficiamento do aço no canteiro, no que diz respeito às condições do local de
trabalho e condições da bancada de dobra do material.
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Conforme observado na Fotografia 26, o operário realiza a dobra de
vergalhão de aço em posição desfavorável, pois é necessário realizar o serviço
posicionado sobre as telas de aço, contrariando a norma de segurança e critérios de
ergonomia apresentados nesse trabalho de pesquisa.
Fotografia 26 - Bancada de dobra do aço sem padronização

Fonte: Autor (2015)

6.1.1.4 Montagem de armadura de pilar e vigas
Neste item evidencia-se a montagem de uma viga por cinco operários,
conforme Fotografia 27. A montagem de armaduras é uma etapa que antecede a
aplicação definitiva do aço na estrutura de concreto. Nota-se que os cavaletes
possuem um padrão estabelecido pelos operários, mas não há projetos que
orientem a montagem destes artefatos.
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Fotografia 27 - Montagem de armadura na Obra A

Fonte: Autor (2015)

6.1.1.5 Movimentação
A movimentação do aço é uma das atividades mais executadas durante a
fase de estrutura em um canteiro de obra. Na Obra A, durante o período das visitas
para observações, houve movimentações manuais, conforme a Fotografia 28.
Fotografia 28 - Operários movimentando o aço manualmente

Fonte: Autor (2015)

6.1.1.6 Fluxo no canteiro
Na obra A é evidenciada a interferência do aço nos fluxos do canteiro. Na
Fotografia 29, os operários transitam sobre o material, podendo sofrer algum tipo de
acidente.
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Fotografia 29 - Operários transitando sobre o aço

Fonte: Autor (2015)

6.1.1.7 Aplicação do aço na estrutura
Na obra A é possível observar, por meio da Fotografia 30, operários
trabalhando na aplicação do material diretamente na laje.
As observações de aplicação do aço na obra A ocorreram ao longo da
execução da laje do térreo do empreendimento. Esta laje possui algumas
particularidades que são importantes ressaltar. Primeiramente, trata-se de uma laje
de transição com 70 centímetros de espessura e 900 metros quadrados de
extensão, onde há o uso de aproximadamente 79 toneladas de barras de aço e
cordoalhas engraxadas para protensão.
A execução da armadura desta laje ocorreu em aproximadamente 32 dias e
foram utilizados 20 armadores, trabalhando em turnos de 8 horas, contabilizando no
total 5120 horas/homens para a execução.
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Fotografia 30 - Operários aplicando o aço na estrutura

Fonte: Autor (2015)

6.1.1.8 Logística reversa
Na obra A, o recolhimento das sobras de aço é realizado por um funcionário
ao longo da execução do serviço de armação e colocado em um local específico no
canteiro. A destinação final dos resíduos é realizada de maneira informal, conforme
é possível verificar na Fotografia 31 e na Fotografia 32, em que se observa a
destinação das sobras é realizada por um sucateiro de forma rudimentar para
posterior reciclagem.
Fotografia 31 - Sucateiro recolhendo as sobras de aço

Fonte: Autor (2015)
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Fotografia 32 - Carrinho de sucata com sobras de aço da obra A

Fonte: Autor (2015)

6.1.2 Observações na Obra B
Neste item são apresentadas as observações realizadas na obra B.
O empreendimento, denominado de obra B, está localizado na cidade de
Osasco, sendo caracterizado por uma obra de três edifícios residenciais de múltiplos
pavimentos. A Figura 28 mostra a localização do empreendimento destacada em cor
vermelha.
Figura 28 - Localização da Obra B (Osasco – SP)

Fonte: Google (2015)
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Para compreensão do arranjo físico do canteiro o layout do canteiro,
disponibilizado pela obra, é mostrado no Apêndice C, e mostra o fluxo do aço.
Observa-se que o fluxo do aço inicia-se pelo portão central do terreno e o material é
descarregado dentro da obra, por meio de uma rampa previamente deixada pela
equipe de terraplenagem.
O empreendimento é exclusivamente residencial, possuindo três torres,
dispostas em formato de U no terreno.
6.1.2.1 Descarregamento
O processo de descarregamento do aço na obra B é realizado de maneira
manual dentro do canteiro. Na Fotografia 33, observa-se que a carreta entra no
canteiro para que seja realizado o descarregamento do aço por operários do
empreiteiro contratado para execução do serviço de estrutura, diretamente do
caminhão do fornecedor.
O canteiro possui apenas um portão de entrada e uma rampa para acesso
dos caminhões, situada praticamente no meio do terreno. Como havia um desnível
grande da cota da rua para a cota do terreno, optou-se em manter essa rampa para
favorecer a entrega dos materiais o mais próximo possível das torres, nessas
primeiras fases da obra de contenções, fundações e estrutura das torres.
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Fotografia 33 - Carreta de aço dentro do canteiro para descarregamento

Fonte: Autor (2015)

6.1.2.2 Armazenamento
Primeiramente, nas observações realizadas na Obra B, identifica-se que o
estoque de aço é significativo na obra, pois ocupa por volta de 60% do perímetro do
terreno, compreendendo toda a lateral direita, fundos e parte da lateral esquerda.
Observa-se também armazenamento na parte central, próximo à torre em execução
e próximo ao gabarito de madeira de uma outra torre, conforme observa-se na
Fotografia 34, na Fotografia 35 e na Fotografia 36.
Fotografia 34 - Parte posterior do terreno da obra B

Fonte: Autor (2015)
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Fotografia 35 - Parte lateral direita e fundos do terreno da obra B.

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 36 - Projeções dos locais de armazenamento do aço na
Obra B.

Fonte: Autor (2015)

Nas observações realizadas, constata-se que o aço é armazenado junto à
madeira, deixando-os misturados, conforme a Fotografia 37. Em outra situação
observa-se que o aço encontra-se desorganizado, conforme a Fotografia 38. Nota-se
nessa imagem que houve preocupação inicial com a organização do material, há
lona plástica no solo e sarrafos de madeira para apoio dos vergalhões. No entanto, é
perceptível que a organização foi perdida com o passar do tempo.
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Fotografia 37 - Armazenamento do aço desorganizado (a)

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 38 - Armazenamento do aço desorganizado (b)

Fonte: Autor (2015)

Em relação ao armazenamento de armaduras pré-montados para aplicação
da estrutura, observa-se que o local não possui padronização e as peças não estão
identificadas, não sendo possível localizar as peças sem o projeto em mãos. A
identificação do número do pilar não foi visível no canteiro, conforme a Fotografia 39
e Fotografia 40.
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Fotografia 39 - Armazenamento de armaduras prontas para aplicação
na estrutura (a)

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 40 - Armazenamento de armaduras prontas para aplicação
na estrutura (b)

Fonte: Autor (2015)

6.1.2.3 Local de beneficiamento do aço
Na Fotografia 41, registrada na obra B, observa-se uma bancada de dobra de
aço em desacordo com as referências normativas apresentadas neste trabalho.
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Fotografia 41 - Bancada de dobra do aço sem padronização

Fonte: Autor (2015)

6.1.2.4 Montagem de armadura de pilar e vigas
Na obra B observa-se a montagem de uma viga, conforme Fotografia 42 e
Fotografia 43, em que os cavaletes foram montados com padrão informal. Neste
caso cria-se a oportunidade de estabelecer uma padronização na produção destes
cavaletes atendendo às recomendações normativas e de ergonomia para
preservação da saúde dos operários.
Fotografia 42 - Montagem de armadura de viga da estrutura (a)

Fonte: Autor (2015)

129

Fotografia 43 - Montagem de armadura de viga da estrutura (b)

Fonte: Autor (2015)

6.1.2.5 Movimentação
A movimentação do aço é realizada de maneira manual na obra B, conforme
observa-se na Fotografia 44. Nesta fase da obra não foi identificado equipamento
para movimentação vertical ou horizontal do aço.
Fotografia 44 - Movimentação manual do aço no canteiro

Fonte: Autor (2015)

6.1.2.6 Fluxo no canteiro
Nas observações realizadas no canteiro da obra B houve falhas nas
definições de fluxos do canteiro. Na Fotografia 45 o fluxo é obstruído pelo
armazenamento de aço e na Fotografia 46 os operários transitam sobre o aço.
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Fotografia 45 - Fluxo de operários obstruído pelo aço

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 46 - Operários transitando sobre o aço

Fonte: Autor (2015)

6.1.2.7 Aplicação do aço na estrutura
Não foi permitido realizar registros de imagens da aplicação do aço na
estrutura por recomendação da equipe de segurança no trabalho da obra, nem o
acesso à laje onde os operários estavam executando as atividades por questões de
segurança.
6.1.2.8 Logística reversa.
Na obra B não foi identificado um local específico para descarte dos resíduos
de aço, o armazenamento das sobras foi feito de maneira aleatória em toda a
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extensão do canteiro. Na Fotografia 47 observa-se que o aço não foi colocado em
nenhum local específico para descarte.
Fotografia 47 - Sobras de aço no canteiro da obra B

Fonte: Autor (2015)

6.1.3 Considerações sobre as Observações Diretas e Registros de Imagens
Esta etapa possibilita o entendimento de parte da intralogística do aço nos
canteiros e fornece informações importantes para a formatação do questionário da
pesquisa.
As observações realizadas nessas duas obras trazem à tona algumas
oportunidades de melhorias importantes para a produção dos edifícios. A definição
de diretrizes que auxiliem os gestores a orientar mestres, encarregados e operários,
favorecem a intralogística do aço nos canteiros em diversos aspectos.
A padronização de atividades como movimentação do material, definição do
layout dos espaços de trabalho, equipamentos de apoio à produção de armaduras e
das bancadas de dobra do aço, aliada à organização de fluxos e armazenamento de
maneira lógica do aço, certamente traz benefícios à produção nos aspectos de
produtividade, preservação do material, atendimento ao projeto de estrutura e
questões de saúde e segurança dos operários.
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6.2

Mapeamento Funcional de Processo
O mapeamento funcional de processos do fornecedor de aço (fornecedor A) e

o mapeamento funcional de processos da Obra A têm como objetivo auxiliar no
entendimento das interfaces entre os processos de ambos os agentes.
Os mapeamentos funcionais de processos foram realizados somente nesses
agentes dois agentes, pois com as informações coletadas foram suficientes para
atingir o objetivo dessa dissertação.
6.2.1 Mapeamento Funcional de Processo no Agente Fornecedor de Aço
Neste item é apresentado o agente fornecedor do aço cortado e dobrado para
a Obra A, denominado fornecedor A. A divulgação das fotografias foi autorizada
previamente pelo diretor da empresa.
O processo de seleção deste fornecedor seguiu o processo interno da
construtora contratada para execução da obra A.
A construtora possui um sistema de gestão para padronização de algumas
ações. Para a seleção de seus fornecedores é utilizado o procedimento de
qualificação das empresas fornecedoras de materiais e serviços e para contratação
do fornecedor de aço é utilizado o procedimento de compra de materiais e
contratação de serviços.
O fornecedor A foi selecionado entre três empresas que oferecem a venda do
material e o serviço de corte e dobra do aço. O motivo da escolha do fornecedor A
deve-se a alguns aspectos relevantes:
 O fornecedor oferece condições de preço e de pagamentos aliados ao
interesse da contratante;
 A proximidade da fábrica de corte e dobra do aço ao empreendimento foi
de extrema importância para a tomada de decisão, pois o canteiro da obra
A carece de espaço para armazenamento de materiais, de forma que parte
do aço permaneceu armazenada no pátio do fornecedor em situações
específicas;
 As referências que a empresa oferece, por meio de parceiros na região de
Santo André, em relação ao atendimento de prazos e de qualidade do
material e dos serviços, contribuíram significativamente para a escolha.
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6.2.1.1 MFP do Agente – Fornecedor de Aço
O mapeamento funcional dos processos do fornecedor A, apresentado no
Mapeamento 1, tem como objetivo facilitar o entendimento do fluxo dos processos
de execução do corte e dobra do aço, propiciando também a definição de diretrizes
que auxiliam na intervenção positiva no momento de contratação deste tipo de
serviço. O mapeamento funcional detalhado do fornecedor encontra-se no Apêndice
D deste trabalho.
O desenvolvimento deste item dá-se por meio de visita à sede do fornecedor
A, onde estão situados todos os processos da empresa. Neste MFP, observa-se 29
processos e atividades interpretadas como as de maior relevância para análise deste
mapa.
Mapeamento 1 - Mapeamento funcional simplificado do fornecedor A

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Nesta parte do capítulo são descritos os processos do fornecedor de aço
cortado e dobrado e os demais envolvidos, conforme o mapeamento funcional de
processos apresentado acima.
A. Agente Construtora: Neste processo ocorrem as atividades internas da
construtora em que se inicia a interface com o fornecedor por meio das
demandas da equipe de construção.
B. Agente Obra: Neste processo surgem as demandas da produção da obra;
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C. Escritório do Fornecedor: Neste processo são realizadas as atividades
administrativas, comerciais e financeiras do fornecedor. Cada atividade possui
seu próprio fluxo e característica de atendimento a diversos clientes
construtores;
D. Setor de Projeto: Processo de análise dos projetos dos clientes de corte e
dobra do aço em que são atendidas diversas demandas de clientes;
E. Setor de Produção: Processo em que ocorrem as atividades de produção de
corte e dobra do aço;
F. Armazenagem: Processo de armazenagem do aço para beneficiamento;
G. Expedição: Processo de separação do material dos clientes;
H. Logística: Processo de transporte do material para as obras;
I.

Logística reversa: Processo de separação e destinação da sucata do aço;

J. Fabricante do aço: Processo do fabricante do aço, que fornece o material para
beneficiamento do fornecedor.
Nesta parte do capítulo são descritas as atividades, os fluxos e as interfaces
dos processos de corte e dobra do aço.
1. Solicitação de orçamento: Processo inicial de contratação do fornecimento do
aço cortado e dobrado. Esta etapa geralmente é realizada por meio de
telefonema ou envio de e-mail do departamento de suprimentos da construtora,
em que é requerido o orçamento de prestação de serviço, iniciando a atividade
de vendas do fornecedor;
2. Vendas de materiais e serviços: Após o recebimento da solicitação da
construtora é iniciada a venda do material em conjunto com a prestação de
serviço de corte e dobra do aço a partir do envio do orçamento por e-mail para a
área de suprimentos da construtora. Caso as condições estejam adequadas em
relação ao mapa de concorrência realizado com outros fornecedores similares, a
negociação é iniciada. Cliente e o fornecedor acertam as condições contratuais
para assinatura do contrato. Se não houver um acerto das condições
estabelecidas, o processo é encerrado;
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3. Assinatura

de

Contrato:

Atividade

de

formalização

da

proposta

de

fornecimento do aço cortado e dobrado;
4. Planejamento da Obra: Após assinatura do contrato de fornecimento é
realizado o fluxo da informação, na qual é executada a comunicação da área de
suprimentos para a gestão da obra com informações sobre o fornecedor do
material e do serviço de corte e dobra, e das condições contratuais e de
condições de fornecimento.
Esse processo é conduzido pela construtora com o envolvimento direto da obra,
e por meio deste são definidos o Plano Master da Obra e seu cronograma, os
métodos construtivos, a sequência executiva dos serviços e a estratégia de
produção da obra, definindo recursos humanos, equipamentos e materiais.
As demandas do aço, conforme a obra vai avançando, são levantadas com a
análise dos projetos pela equipe de obra e comunicadas para o fornecedor
conforme a atividade 6 deste MFP, à medida que avança a execução da
estrutura do edifício;
5. Estoque de aço: Esta atividade é “empurrada” (termo utilizado na mentalidade
enxuta), pois foi observado no local de estoque do fornecedor A uma grande
quantidade de material armazenado, conforme a Fotografia 48 e Fotografia 49.
Para o cliente este estoque alto é benéfico pois o fornecedor possui um buffer
(estoque de segurança) para atendimento às demandas da obra e que protege o
contrato em oposição ao aumento do valor do aço no mercado, garantindo o
preço acordado por um tempo maior;
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Fotografia 48 - Estoque de aço do fornecedor (a)

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 49 - Estoque de aço do fornecedor (b)

Fonte: Autor (2015)

6. Programação do aço cortado e dobrado: Nesta atividade é realizada a
programação do aço com até 7 dias de antecedência, por meio do envio da
planilha de programação preenchida e os projetos correspondentes. Esta
solicitação é realizada por envio de e-mail para a área de projetos do fornecedor.
a. A programação é realizada de acordo com o planejamento da obra, neste
caso deve ser feita com até cinco dias úteis de antecedência para que o
fornecedor tenha o tempo hábil de processar e entregar o material;
7. Recebimento da programação e projetos: Após o envio da programação do
material e dos projetos pela obra, a área de projetos do fornecedor, tem
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disponíveis dois dias para análise, input das informações, processamento das
informações e impressão das etiquetas e romaneios do material do cliente;
8. Análise dos projetos: Nesta atividade os projetos dos clientes passam por uma
verificação, sendo conferidas as informações contidas e verificando-se a
existência de algum erro no projeto.
a. O tempo desta atividade pode ser reduzido caso a obra execute uma análise
crítica dos projetos, agilizando o processo de conferência;
9. Input das informações: Nesta atividade são inseridas as informações no
software da empresa, para posteriormente ocorrer o processamento;
10. Processamento das informações: Com as informações dos projetos inseridas
no software, é realizado o processamento para em seguida iniciar-se a
impressão das etiquetas codificadas para a produção;
11. Impressão das etiquetas e romaneio dos materiais: Nesta atividade é
realizada a impressão das etiquetas codificadas com código de barras para a
identificação do lote do aço e codificação bidimensional para o formato de corte
e dobra do aço, conforme a Fotografia 50. Esta atividade foi identificada com
relevante importância sobre a produção da obra com o processo de conferência
pelo fabricante por meio informatizado, já que aperfeiçoa o processo de
conferência do aço na chegada ao canteiro, podendo até mesmo eliminar esse
processo de conferência realizado pela equipe da obra;
Fotografia 50 - Etiqueta codificada

Fonte: Autor (2015)

12. Recebimento das etiquetas: Nesta atividade a produção recebe da área de
projetos as etiquetas codificadas e o romaneio para conferência;
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13. Scanner das etiquetas: Nesta atividade a produção faz a leitura dos códigos
das etiquetas para setup das máquinas, conforme a Fotografia 51.
Fotografia 51 - Etiquetas para leitura do scanner

Fonte: Autor (2015)

14. Setup das máquinas: Nesta atividade é realizada a configuração ou ajuste (em
inglês setup) da máquina para confecção das peças de aço;
15. Movimento por ponte rolante: Nesta atividade é utilizada a ponte rolante para
auxílio na movimentação do aço no galpão de produção, conforme a Fotografia
52;
Fotografia 52 - Movimentação do aço por ponte rolante

Fonte: Autor (2015)

16. Processamento de corte e dobra: Nesta atividade é realizada a produção de
corte e dobra das barras de aço;
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17. Abastecimento da produção: Esta atividade é realizada para abastecimento
das máquinas com o material a ser beneficiado e o aço é movimentado por meio
de pontes rolantes;
18. Aço cortado e dobrado: Esta atividade é caracterizada como o final do
beneficiamento do aço. Na Fotografia 53, observa-se o processo de corte e
dobra no maquinário. Este processo é realizado por 40 operários em turno único
de 8 horas;
Fotografia 53 - Processo de dobra do aço

Fonte: Autor (2015)

19. Embalagem e Identificação: Esta atividade de embalagem do material
beneficiado é um procedimento considerado simples, pois envolve apenas a
amarração das barras com arame galvanizado;
20. Expedição do aço: Atividade em que o material beneficiado aguarda para ser
expedido e carregado no caminhão de transporte. Após a confecção das peças,
o material fica armazenado em um local compreendido dentro dos limites de
acesso da ponte rolante, conforme a Fotografia 54, para facilitar o carregamento
do caminhão que irá transportar o material até as obras.
O

fornecedor

aproveita

satisfatoriamente

os

espaços

cúbicos

para

armazenamento a fim de aumentar sua capacidade de estoques para expedição.
Conforme observa-se na Fotografia 55, o fornecedor armazena barras cortadas
de maneira organizada, colocando-as umas sobre as outras.
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Fotografia 54 - Local de expedição do aço cortado e dobrado

Fonte: Autor (2015)
Fotografia 55 - Armazenamento utilizando espaço cúbico do aço

Fonte: Autor (2015)

21. Carregamento: Quando a área de estoque do aço cortado e dobrado atinge sua
capacidade máxima ou o pedido de algum cliente é encerrado, o caminhão de
transporte entra no galpão de produção e, por meio da utilização de uma ponte
rolante, é realizado o carregamento do aço na carroceria. Na prática desta
atividade não há içamento manual das peças;
22. Nota Fiscal e Certificado de Garantia: Esta atividade é conduzida pelo
escritório do fornecedor, após o software de checagem informar que o caminhão
está carregado são dadas as baixas das peças colocadas sobre o caminhão.
Após o término do carregamento é realizada a impressão da nota fiscal para
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transporte do material e anexado o certificado de garantia do aço, produzido pelo
fabricante do material;
23. Escaneamento de conferência: Esta atividade é feita juntamente com o
carregamento, conforme o caminhão é carregado, é realizada a conferência da
carga com o auxílio do leitor de código de barra, que vai alimentando de
informações o software e indica o percentual de carregamento do pedido do
cliente;
24. Caminhão carregado: Com as atividades anteriores finalizadas, o processo de
envio do material pelo fornecedor é iniciado;
25. Sucata de aço: Resíduos gerados pelo corte do aço:
26. Coleta da sucata: Quando a caçamba de resíduos, mostrada na Fotografia 56,
é completamente preenchida pela sucata do aço, o fornecedor aciona o
sucateiro. Este se encarrega de transportar os resíduos para o local de coleta do
fabricante do aço;
Fotografia 56 - Caçamba para acúmulo das sobras de aço do
fornecedor

Fonte: Autor (2015)

27. Local de coleta para reciclagem: Esta é representada no mapeamento a fim
de demonstrar a interface entre o Sucateiro e o Fabricante do aço e não faz
parte do processo do fornecedor do material;
28. Fabricante do Aço: Empresa Siderúrgica;
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29. Entrega na Obra: Esta é a atividade final do processo de fornecimento do aço
cortado e dobrado. O caminhão é estacionado na entrada da obra e o
descarregamento é realizado pelo cliente.
6.2.1.2 Considerações sobre o MFP do agente - Fornecedor de Aço
Com base no estudo realizado por meio do mapeamento funcional dos
processos do fornecedor A, constata-se que a interface entre obra e fornecedor do
aço cortado e dobrado é de suma importância para o cumprimento do cronograma
de construção. Neste MFP é possível identificar atividades importantes que
necessitam de aperfeiçoamento no canteiro de obra.
A atividade (21) de conferência prévia do aço, informatizada pelo fornecedor
A, garante para a obra A o recebimento correto do material solicitado, evitando que
haja a necessidade de conferência pela obra no ato do recebimento.
O processo de rastreabilidade (22) dos lotes de aço do fabricante, a partir do
fornecedor A até a obra A é muito importante, pois essa atividade contribui com a
garantia da qualidade do material aplicado na estrutura do edifício.
O processo mais crítico neste MFP está no descarregamento do aço pelo
fornecedor A, mais especificamente na atividade (29) de entrega do material na
obra, pois não há na carreta de transporte do aço um equipamento que auxilie o
descarregamento do material, por exemplo, um sistema hidráulico de içamento de
cargas, que não é ofertado pelo fornecedor.
Como oportunidade de melhoria no serviço prestado pelo fornecedor A é
possível oferecer ao cliente a implantação e retirada de caçambas da sucata de aço
no próprio canteiro nas obras pelo fornecedor, o que agrega valor ao serviço, pois o
material poderia ser vendido posteriormente para o fabricante.
6.2.2 Mapeamento Funcional de Processo no agente - Obra A
Neste item é apresentado o agente denominado Obra A e o detalhamento de
seus processos internos, em relação ao fluxo do aço, às informações, e às questões
físicas da intralogística deste material no canteiro.
Pontualmente, são apresentados alguns processos da construtora para
auxílio no entendimento da interface dos processos entre a construtora e a Obra A.
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A obra A é responsável por conduzir o fluxo do aço no canteiro da sua
chegada

à

obra,

processamento,

seleção/classificação

dos

resíduos

para

reaproveitamento, logística reversa, até sua aplicação na estrutura, conforme ilustra
a Figura 29.
Figura 29 - Fluxo simplificado do aço no canteiro

Início

Recebimento e
Descarregamento
do Aço

Processamento do
aço

Aplicação do aço na
estrutura

Seleção/
classificação dos
resíduos para
reaproveitamento

Há
reaproveitamento?

Fim

Não

Descarte / Logística
Reversa

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

6.2.2.1 MFP do agente – Obra A
O mapeamento funcional dos processos da obra A, apresentado no
Mapeamento 2, tem como objetivo permitir o entendimento do fluxo dos processos
apresentados no capítulo anterior, possibilitando realizar a definição das diretrizes
que auxiliam na intervenção da gestão do canteiro para melhoria do processo
produtivo. O mapeamento funcional detalhado da Obra A encontra-se no Apêndice E
deste trabalho.
O mapeamento foi realizado em visita à Obra A, onde estão situados os
processos de produção da estrutura de edificação. Foram observados 28 processos
e atividades interpretadas como as de maior relevância para análise deste mapa.
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Mapeamento 2 - Mapeamento funcional simplificado do aço na Obra A

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Neste capítulo são descritos os processos que envolvem o fluxo do aço no
canteiro de obra, conforme o mapeamento funcional de processos apresentado
acima.
A. Projetos: Neste processo são realizadas a coordenação e análise crítica dos
projetos de estrutura;
B. Engenharia: Neste processo são definidos os métodos construtivos e o
planejamento da obra;
C. Fornecedor de Aço: Local onde é executado o processo de corte e dobra do
aço;
D. Gestão da Obra: Processo de gestão da construção do empreendimento. Aqui
são tomadas as ações para a organização do canteiro, atendimento ao
cronograma da obra e gestão da produção;
E. Movimentação Manual: Processo de movimentação manual do aço pelo
canteiro;
F. Movimentação Mecanizada: Processo de movimentação mecanizada do aço
pelo canteiro;
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G. Armazenamento: Processo de armazenamento do aço no canteiro;
H. Beneficiamento: Processo de beneficiamento do aço no canteiro;
I.

Montagem: Processo de montagem das armaduras de aço no canteiro;

J. Aplicação: Processo de aplicação do aço na estrutura de concreto;
K. Logística reversa: Processo de destinação dos resíduos de aço da construção
da obra.
Nesta parte do capítulo são descritas as atividades, os fluxos, interfaces dos
processos da intralogística do aço no canteiro da Obra A.
1. Projetos de fundação e estrutura: Nesta atividade é realizada a coordenação
do projeto de fundação e estrutura com as demais disciplinas, para a verificação
da compatibilidade entre projetos.
Deve-se destacar neste ponto do processo a análise crítica do projeto, pois a
falha na representação gráfica nas plantas pode ocasionar falhas na produção
do corte e dobra do aço, impactando na produção da obra;
2. Planejamento da Obra: Esse processo é conduzido pela construtora envolvida
na obra. É quando define-se o Plano Master da Obra e seu cronograma. São
definidos também os métodos construtivos, sequência executiva dos serviços e
estratégia de produção da obra, recursos humanos, equipamentos e materiais.
As demandas do aço são levantadas com a análise dos projetos pela equipe da
obra e comunicadas ao fornecedor de acordo com a atividade 3 deste MFP,
conforme avança a execução da estrutura do edifício;
3. Programação do aço cortado e dobrado: Nesta atividade é realizada a
programação do aço com até sete dias de antecedência, por meio do envio da
planilha de programação preenchida (Figura 30) e os projetos correspondentes
(Figura 31). Esta solicitação é realizada por e-mail para a área de projetos do
fornecedor. A programação é realizada de acordo com o planejamento da obra.
Neste caso, a programação deve ser feita com até cinco dias úteis de
antecedência para que o fornecedor tenha o tempo hábil de processar e entregar
o material;
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Figura 30 - Planilha de programação preenchida pela equipe da Obra A

Fonte: Arquivo da Obra A (2015)
Figura 31 - Detalhe de um projeto de armação

Fonte: Arquivo da Obra A (2015)

4. Serviço de Corte e Dobra do Aço: Após envio da programação do aço pela
obra A inicia-se o processo de corte e dobra do aço pelo fornecedor A;
5. Entrega na Obra: Após a chegada do aço na obra inicia-se o fluxo físico do
material pelo canteiro;

147

6. Descarregamento: Esta atividade é realizada pela equipe de operários da obra,
variando a quantidade de mão de obra de acordo com a quantidade de
toneladas de aço entregue.
Foram realizadas quatro medições de tempo de descarregamento do aço na
obra A, e o tempo médio calculado para o descarregamento de kg por homem
por hora (H/H) foi de aproximadamente 83 kg/(H/H), conforme Tabela 3.
Tabela 3 - Tempos de descarregamento do aço na Obra A

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

7. Conferência: Atividade executada pelo assistente administrativo da obra,
utilizando como referências a Nota Fiscal do material e o romaneio entregue pelo
funcionário (motorista). O fornecedor A possui um sistema de conferência,
chamado de “confere fácil”, utilizando um formulário, conforme a Figura 32.
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Figura 32 - Formulário de conferência do aço cortado e dobrado

Fonte: Arquivo da Obra A (2015)

8. Movimentação para dentro do canteiro: Atividade de movimentação manual,
principalmente horizontal, para o interior do canteiro da obra A;
9. Armazenagem do aço: Nesta etapa é realizada a armazenagem do aço no
canteiro antes do processamento ou movimentação para aplicação na estrutura;
10. É necessário cortar e dobrar do aço?: Etapa de decisão se há necessidade de
beneficiamento (corte e dobra) de barras de aço;
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11. Corte e Dobra do aço: Etapa de beneficiamento (corte e dobra) de barras de
aço no próprio canteiro. Essa atividade é bem pontual e ocorre caso haja alguma
necessidade especial, pois o aço é todo processado fora da obra;
12. Definição dos equipamentos de transporte do aço: Este processo é
conduzido pela equipe de engenharia em parceria com a equipe da obra na
definição da contratação do tipo de equipamento para transporte vertical. Na
obra A foi definida a locação de uma mini grua;
13. Movimentação horizontal ou vertical do aço: Atividade de movimentação
horizontal ou vertical do aço na obra A;
14. Movimento manual ou mecanizado?: Etapa de decisão sobre a movimentação
do aço, caso seja realizada manualmente ou mecanicamente;
15. Operários: Atividade de movimentação manual, principalmente horizontal, de
aço e armaduras na obra A;
16. Mini Grua: Atividade de movimentação mecanizada, principalmente vertical, de
aço e armaduras na obra A;
17. Montagem da Armadura: Esta atividade é realizada por armadores e ajudantes
na Obra A, de acordo com o procedimento executivo da construtora;
18. Movimentação

horizontal

ou

vertical

das

armaduras:

Atividade

de

movimentação manual ou mecanizada de armaduras na obra A;
19. Armazenagem das armaduras: Esta etapa é realizada manualmente pelos
armadores e ajudantes de acordo com o procedimento de armazenagem da
construtora;
20. Movimentação

horizontal

ou

vertical

de

armaduras:

Atividade

de

movimentação manual ou mecanizada de armaduras na obra A;
21. Movimento manual ou mecanizado?: Etapa de decisão: se a movimentação
do aço será realizada manualmente ou mecanicamente;
22. Operários: Atividade de movimentação manual, principalmente horizontal, de
aço e armaduras na obra A;
23. Mini Grua: Atividade de movimentação mecanizada, principalmente vertical, de
aço e armaduras na obra A;
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24. Colocação do aço na estrutura: Esta atividade é realizada por armadores e
ajudantes na Obra A, de acordo com o procedimento executivo da construtora;
25. Montagem da estrutura: Esta atividade é realizada por armadores e ajudantes
na Obra A de acordo com o procedimento executivo da construtora;
26. Sucata de Aço: Resíduos gerados pelo corte de aço;
27. Sucateiro: Atividade exercida por pessoa que compra e vende sucata;
28. Concretagem: Atividade posterior à aplicação do aço.
6.2.2.2 Considerações sobre o MFP do agente - Obra A
A intralogística do aço na Obra A é o processo mais complexo na execução
da estrutura de um edifício, pois envolve diversas atividades que necessitam de
padronização para melhorias no processo de execução das armações da estrutura
dos edifícios.
Neste MFP, é possível identificar situações que necessitam ser otimizadas.
A interface entre os (1) projetos de estrutura da obra A, (2) planejamento da
obra, (3) programação do aço e o (4) departamento de projetos do fornecedor A é
fundamental para o atendimento às programações de entrega do aço pois qualquer
falha produzirá peças de aço em desacordo ao projeto, impactando diretamente na
produção da obra.
A atividade de (5) descarregamento do aço é considerada crítica, pois nas
verificações feitas observou-se que são necessários muitos homens para realizar o
descarregamento e movimentação manual para dentro do canteiro.
A atividade de (7) conferência do aço pode ser eliminada, pois o fornecedor
possui um processo bem estruturado e informatizado, garantindo assertividade na
entrega dos pedidos. Essa atividade pode ocorrer por amostragem, otimizando o
tempo.
O Macroprocesso de Armação apresenta-se com várias atividades e maior
complexidade. Essas atividades necessitam de padronizações individuais e sinergia
com as demais ações intralogísticas, com o objetivo de atingir a melhor
produtividade possível, o atendimento às leis trabalhistas de ergonomia e normativas
de segurança no trabalho.
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O processo de logística reversa também requer padronização, principalmente
em relação à formatação do espaço para acúmulo dos resíduos de aço.
6.3

Questionário da Pesquisa
Para elaboração do trabalho de pesquisa por meio de questionário (entrevista

estruturada) foram escolhidos como agentes 10 profissionais com graduação em
engenharia civil que atuam como engenheiro líder de produção, engenheiro
residente, coordenador de obra ou gerente de obra e possuem dentro de suas
funções a gestão de processos dentro de um canteiro de obra.
Os nomes dos profissionais entrevistados e empresas na quais prestam
serviços não são divulgados, conforme acordo pré-estabelecido entre o pesquisador
e os participantes nas entrevistas.
6.3.1 Dados dos questionários
Na primeira parte do questionário (Tabela 4) as perguntas estão direcionadas
para a identificação do entrevistado, a fim de verificar se o profissional se enquadra
no perfil delimitado pela pesquisa por meio de informações como a graduação do
agente, tempo de trabalho na empresa e tempo de formação.
Tabela 4 - Identificação dos agentes

Engenheiro 8

Engenheiro 9

Engenheiro 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Engenheiro 6

1

Engenheiro 5

Engenheiro 4

Engenheiro 3

Total

Engenheiro 7

Perguntas

Engenheiro 2

Engenheiro 1

Identificação do Entrevistado

Respostas

I Formação:
Engenheiro Civil
II Tempo de empresa:
Até 3 anos
De 3 a 5 anos
Mais de 5 anos
III Tempo de formado:

10

1

1

8
1
1

1

1

Até 3 anos
2
De 3 a 5 anos
2
Mais de 5 anos
6
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
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A seguir são apresentados os dados coletados por meio das respostas dadas
pelos agentes na Parte 1 do questionário, conforme Tabela 5.
Os engenheiros civis selecionados possuem como premissa a atuação em
obras de edifícios residenciais, comerciais, hospitais, hotéis ou similares, que
tenham como característica obras de edificações com múltiplos pavimentos.
A pergunta C do questionário diz respeito ao quadro de profissionais que
atuam na obra em que os agentes estão inseridos (mestre de obras, encarregados,
assistentes administrativos, almoxarifes, estagiários entre outros), para que se
verifique se os recursos humanos nas obras possibilitam a gestão adequada da
intralogística do canteiro.
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Tabela 5 - Respostas da Parte 1 do Questionário

1

1

1

Engenheiro 10

Engenheiro 9

Engenheiro 6

Engenheiro 5

Engenheiro 4

Engenheiro 3

Engenheiro 8

A

Soma

Engenheiro 7

Perguntas

Engenheiro 2

Engenheiro 1

PARTE 1

Respostas

Que tipo de obra você atua
como profissional?

Edificações (residencial)
Edificações (comercial)
Edificações (residencial e
comercial em um mesmo
empreendimento)
Outro tipo de obra (hotel,
hospital etc.)
B Cargo / Função?
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil - Residente
Engenheiro Civil com função de
Coordenador de Obra
Engenheiro Civil com função de
Gerente de Obras
Na sua obra possui? (Assinale
C abaixo todos os profissionais
que trabalham na obra que
você atua)
Mestre de Obra
Encarregados
Assistente Administrativo
Almoxarife
Estagiário
Outro? Qual?
Na obra que você atual, possui
algum profissional
D
responsável pela logística do
canteiro?
Sim
Não
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

6
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

3

1

1

1

0
1
6
2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

10
8
9
8
9

1
1
1
1
1

2
8

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
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Apresentação dos dados coletados por meio das respostas dadas pelos
agentes na Parte 2 - seção A, conforme Tabela 6.
Tabela 6 - Métodos de Logísticas nas Obras da Construtora

Engenheiro 8

Engenheiro 9

Engenheiro 10

0

2

0

3

0

2

0

A construtora possui
indicadores e metas claras
2
sobre logística nas obras da
empresa?

23%

2

0

0

0

2

0

2

3

0

0

Possui uma estrutura de
custos onde se possam
3 acompanhar claramente os
gastos com logística nas obras
da empresa?

38%

4

0

0

0

4

1

3

3

0

0

Está trabalhando para
melhorar os custos com
4
logística nas obras da
empresa?

45%

3

2

0

3

2

1

2

3

2

0

Nas diversas atividades de
logística (planejamento,
suprimentos, produção,
5
movimentação etc.) estão
integradas e subordinadas à
mesma gerência?

39%

0

3

0 NA 2

0

4

3

2

0

A construtora investe em
treinamentos e
6 desenvolvimento de recursos
humanos para atuar na
logística de suas obras?

20%

2

2

0

0

2

0

2

0

0

0

São realizados estudos
frequentes de viabilidade
7 técnica-econômica para avaliar
novos métodos na logística na
obra?

25%

1

2

0

0

2

0

2

3

0

0

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

31%

Engenheiro 6

1

Engenheiro 5

1

Média %

Engenheiro 4

1

Engenheiro 3

25%

Perguntas

Engenheiro 2

A construtora possui algum
tipo de procedimento que
1
padronize a logística nas
obras?

Engenheiro 1

Engenheiro 7

PARTE 2 - Seção A – Métodos de Logísticas nas Obras da Construtora

Respostas
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Apresentação dos dados coletados da Parte 2 - seção B, conforme Tabela 7.
Tabela 7 - Recebimento do Aço

Na sua opinião o
8 descarregamento do aço na
obra é...?

63%

4

2

2

A obra calcula a necessidade
mínima de aço para atender a
9
produção e as necessidades
mínimas de estoque?

75%

NA 4

4

4

4

4

4

0

4

2

A equipe da obra sabe o dia e
10 horário que seus fornecedores
entregarão o aço?

53%

4

2

1

2

2

4

1

1

2

Os fornecedores de corte e
dobra de aço cumprem com a
11 programação solicitada pela
equipe da obra, dentro do
período contratual mínimo?

69%

NA 4

2

3

1

2

4 NA 4

2

Engenheiro 8

3

Engenheiro 7

3

Engenheiro 6

2

Engenheiro 5

3

Média %

Engenheiro 4

2

Engenheiro 3

Engenheiro 10

Perguntas

Engenheiro 2
3

Engenheiro 1

Engenheiro 9

PARTE 2 - Seção B – Recebimento do Aço

Respostas
1

2

12

O aço é conferido na descarga
dos caminhões?

73%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

13

O aço é recebido próximo ao
local de armazenagem?

95%

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

14

O aço cortado e dobrado é
recebido com identificação?

83%

2

4

4

4

2

3

3

4

4

3

15

O aço é descarregado por
meios mecânicos na obra?

55%

3

4

0

4

0

4

4

3

0

0

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

70%
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Apresentação dos dados coletados da Parte 2 - seção C, conforme Tabela 8.
Tabela 8 - Armazenamento do Aço

Engenheiro 8

Engenheiro 9

Engenheiro 10

1

3

3

4

2

1

43%

3

1

1

1

1

3

2

1

2

2

O local para estocagem do
aço utiliza somente o espaço
18
horizontal ou o espaço
vertical na obra?

43%

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

Há uma preocupação formal
19 para preservação do aço na
obra?

65%

3

3

2

4

2

3

3

2

2

2

O layout da área de
20 estocagem do aço foi
planejado previamente?

60%

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

O layout da área de
estocagem do aço segue
21
alguma padronização da
construtora?

20%

3

0

2

0

0

0

3

0

0

0

O layout da área de
22 estocagem do aço permite
fluxos contínuos?

53%

2

4

2

0

2

NA

3

3

2

1

O layout da área de
23 estocagem do aço permite
fácil acesso?

63%

3

2

2

1

3

4

3

3

3

1

17

Como você avalia o local para
estocagem do aço na obra?

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

52%

Engenheiro 6

3

Média %

Engenheiro 5

4

Engenheiro 4

3

A estocagem do aço e
16 armaduras na obra é feita de
maneira aleatória?

Engenheiro 3

3

Perguntas

Engenheiro 2

68%

Engenheiro 1

Engenheiro 7

PARTE 2 - Seção C - Armazenamento do Aço

Respostas
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Apresentação dos dados coletados da Parte 2 - seção D, conforme Tabela 9.
Tabela 9 - Beneficiamento do Aço

Perguntas

Média %

Engenheiro 10

Engenheiro 9

Engenheiro 8

Engenheiro 7

Engenheiro 6

Engenheiro 5

Engenheiro 4

Engenheiro 3

Engenheiro 2

Engenheiro 1

PARTE 2 - Seção D - Beneficiamento do Aço

Respostas

O local para montagem das
armaduras de pilares e vigas
24 é seguro, iluminado e atende
as condições de ergonomia
(padronizado)?

69%

4

3

3

4

3

3 NA 3

0

O local para corte e dobra
dos vergalhões (bancada e
25 policorte) é seguro, ventilado,
iluminado e atende as
condições de ergonomia?

83%

4 NA 3

4

4

4

4

2

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

76%

2

2

3
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Apresentação dos dados coletados da Parte 2 - seção E, conforme Tabela 10.
Tabela 10 - Movimentação e Fluxo do Aço

Engenheiro 8

Engenheiro 9

Engenheiro 10

NA

3

3

3

1

2

0

O aço é movimentado
27 horizontalmente com algum
tipo de equipamento?

58%

4

3

4

0

4

4

4

0

0

0

O fluxo de movimentação do
28 aço possui identificação
visual na obra?

28%

0

0

3

0

1

3

3

0

1

0

O local para içamento do aço
está livre e desimpedido?

81%

4

2

3

4

3

4

3

NA

3

NA

Os tempos de ciclos de
movimentação do aço no
30
equipamento vertical são
previamente calculados?

50%

1

3

4

3

0

NA

3

NA

0

NA

Os equipamentos de
31 movimentação vertical do
aço são adequados?

72%

3

3

3

3

2

3

3

NA

3

NA

29

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

58%

Engenheiro 6

4

Média %

Engenheiro 5

3

Engenheiro 4

3

Engenheiro 3

61%

Perguntas

Engenheiro 2

O fluxo de movimentação do
26 aço ao longo da obra foi
devidamente planejado?

Engenheiro 1

Engenheiro 7

PARTE 2 - Seção E - Movimentação e Fluxo do Aço

Respostas
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Apresentação dos dados coletados da Parte 2 - seção F, conforme Tabela 11.
Tabela 11 - Métodos de Trabalho com o Aço

Engenheiro 8

Engenheiro 9

Engenheiro 10

0

1

1

2

0

0

0

São obedecidas às
recomendações das Normas
Regulamentadoras de Higiene
33
e Segurança do Trabalho –
NR’s, na central de corte e
dobra do aço na obra?

88%

2

4

4

4

4

4

4

4

3

2

Há preocupação dos gestores
de obra para que os operários
34 não manipulem peso excessivo
ao carregar manualmente o aço
na obra?

73%

4

3

2

4

2

4

3

3

2

2

Aspectos de Ergonomia e
Segurança são levados em
35
consideração no manuseio do
aço?

68%

3

3

3

4

2

4

3

2

2

1

A mão de obra recebe
treinamentos adequados dos
36
métodos de logística nas
obras?

25%

0

2

2

0

0

0

2

2

2

0

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

56%

Engenheiro 6

2

Engenheiro 5

3

Média %

Engenheiro 4

2

Engenheiro 3

28%

Perguntas

Engenheiro 2

Os métodos de trabalho na
32 intralogística do aço são
padronizados?

Engenheiro 1

Engenheiro 7

PARTE 2 - Seção F – Métodos de Trabalho com o Aço

Respostas
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Apresentação dos dados coletados da Parte 2 - seção G, conforme Tabela
12.
Tabela 12 - Logística Reversa

4

2

2

4

Engenheiro 6

Engenheiro 5

Engenheiro 4

Engenheiro 3

Engenheiro 10

80%

Engenheiro 9

Média Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

80%

Engenheiro 8

Média %

Engenheiro 7

Pergunta
Sua obra possui local
37 específico para descarte das
sobras de aço?

Engenheiro 2

Engenheiro 1

PARTE 2 - Seção G – Logística Reversa

Respostas
3

3

2

4

4

4

6.3.2 Considerações referente à análise do Questionário
Nesse item são apresentadas as respostas de 10 entrevistados nas 7 seções
propostas no questionário estruturado deste trabalho. A análise dos resultados
obtidos propicia a elaboração das diretrizes, objetivo desta pesquisa.
Na parte de identificação dos entrevistados, observa-se que a amostragem de
engenheiros civis atingiu o objetivo de 100% da amostragem como premissa inicial.
Quanto ao perfil profissional dos entrevistados, 80% trabalham até 3 anos nas
empresas atuais e 60% possuem mais de 5 anos de formado, o que caracteriza a
experiência no setor.
Na parte 1 do questionário, 60% dos profissionais atuam na construção de
edifício exclusivamente residencial, 30% atuam na construção de edifício residencial
e comercial em um mesmo empreendimento e 10% atuam na construção de edifício
exclusivamente comercial. 60% dos entrevistados possuem cargo/função de
engenheiros residentes e os demais 40% dividem-se entre coordenadores de obras,
gerentes de obras e engenheiro civil sem função de engenheiro residente.
Em mais de 80% das obras lideradas pelos entrevistados há no quadro de
trabalhadores Mestres de Obras, Encarregados, Assistentes Administrativos,
Almoxarifes e Estagiários, de forma que as obras dispõem de equipes de supervisão
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técnica e da produção e que os agentes possuem disponibilidade de recursos
humanos no auxílio da gestão da intralogística dos canteiros.
Em apenas 20% das obras há um engenheiro específico para gerir a logística
dos canteiros, iniciativa portanto não comum nas empresas e que torna a
disponibilidade de recursos para esse fim bastante limitada.
A parte 2 do questionário está dividida em 7 seções e os resultados obtidos
são apresentados na Figura 33, em que estão demonstradas as faixas de
percentuais das médias totais das respostas.
Figura 33 - Resultados das entrevistas

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

6.3.2.1 Análise dos dados da Seção A - Métodos de Logística nas Obras da
Construtora
A análise dos resultados obtidos nos questionários demonstra que a Seção A
(Métodos de Logística nas Obras da Construtora) apresenta relevância negativa pois
a média final das respostas ficou inserida na faixa dos 31% - “É uma prática nem
sempre adotada”. Esse índice demonstra que as construtoras não possuem ações
para os métodos de logísticas definidos.
 A prática de investimento em treinamentos e desenvolvimentos dos
recursos humanos para atuar na logística das obras está enquadrada em
“É uma prática não adotada”. Isso demonstra a oportunidade para a

162

melhoria na gestão da intralogística, em que não só os gestores
preocupam-se com a melhoria na organização do canteiro, também os
demais líderes de produção e operários podem contribuir;
 O estabelecimento de procedimentos para a logística, o acompanhamento
de indicadores e metas claras sobre logística, a estrutura para análise dos
custos logísticos, a subordinação da logística da obra a uma gerência
específica e a realização de estudos de avaliação de novos métodos
logísticos enquadra-se em “É uma prática nem sempre adotada”, o que
demonstra que a definição dessas ações é importante para a melhoria
desses processos;
 O trabalho que visa à melhoria dos custos logísticos nas obras enquadrouse em “É uma prática adotada pontualmente”, permitindo que se
estabeleçam diretrizes.
Por meio da análise dos dados obtidos no questionário desta seção percebese que as construtoras não possuem ações voltadas diretamente para a gestão da
intralogística de seus canteiros, o que torna necessário o estabelecimento de
diretrizes para melhoria dessas práticas.
6.3.2.2 Análise dos dados da Seção B - Recebimento do Aço
Verifica-se na seção B (Recebimento do Aço) que 70% da média total das
respostas estão enquadradas na escala como “É uma prática adotada com
frequência”.
Nessa Seção observa-se que os questionamentos apresentam percentual
representativo em itens com boas práticas, porém mesmo assim há potencial de
melhoria.
 O conhecimento da equipe da obra sobre o dia e horário da entrega do aço
e o descarregamento por meios mecânicos pode ser melhorado nas
opiniões dos entrevistados, já que as respostas estão concentradas na
escala como “É uma prática adotada pontualmente”;
 A velocidade de descarregamento foi considerada de mediana para rápida.
O cálculo da necessidade mínima do material para atender a produção, o
cumprimento dos fornecedores de aço cortado e dobrado com a
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programação da entrega e a conferência na descarga dos caminhões
foram caracterizados como “É uma prática adotada com frequência”. A
partir dessas informações percebe-se que apesar de serem práticas
adotadas, não há exigência formal em se praticar essas ações. Estabelecer
diretrizes traz melhoria nesses quesitos;
 O local de recebimento do aço próximo ao local de armazenamento e o
material recebido com identificação enquadram-se em “É uma prática
sempre adotada”. É possível perceber que são práticas consolidadas, mas
há margem para melhoria.
A média das respostas para essas questões indica que as obras possuem um
ajuste natural para a realização das práticas, porém de maneira informal. As
diretrizes visam à melhoria nesse processo.
6.3.2.3 Análise dos dados da Seção C - Armazenamento do Aço
Na seção C (Armazenamento do Aço) a média total das respostas está 52%
enquadrada em “É uma prática adotada pontualmente”.
 A padronização do layout da área de estocagem do aço ficou com a menor
média das respostas dos entrevistados, enquadrando-se em “É uma prática
não adotada” nos canteiros de obras, deixando clara a necessidade de
uma diretriz de padronização.
 O local para estocagem do aço na obra é considerado entre razoável e
satisfatório pelos entrevistados, o que demonstra que não há uma
preocupação, ainda que informal, com o setor de armazenamento deste
material. A média das respostas dessa seção ficou enquadrada como “É
uma prática adotada pontualmente" pelos líderes das obras.
 O uso de estoques utilizando espaços verticais para armazenamento do
aço, o planejamento do layout da área de estocagem e a preocupação com
facilidade nos fluxos contínuos nesses locais, apresentam que as médias
das respostas enquadram-se em “É uma prática adotada pontualmente". A
análise detalhada desses ambientes traz a melhoria das práticas nessas
áreas, possibilitando a incorporação de elementos para o armazenamento
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com a utilização de espaços cúbicos com o uso de aparato vertical para o
apoio horizontal das barras de aço.
 A estocagem do aço e das armaduras nas obras não é feita de maneira
aleatória, uma vez que se enquadra para a maioria dos entrevistados em
“É uma prática adotada com frequência”. Porém eles consideram que o
material ao longo de seu manuseio acaba ficando desorganizado.
 A facilidade de acesso às áreas de estocagem do aço e com sua
preservação durante o armazenamento, fica com a média das respostas
em “É uma prática adotada com frequência”. Neste caso a adoção de
padronização nos locais de armazenagem é passível de melhorias por
meio de sistemas que possibilitam que o aço não se deteriore ao ficar em
contato com água, por exemplo.
A média das respostas nesta seção está concentrada na terceira e quarta
faixas positivas das escalas, demonstrando que as ações estão em um caminho
intermediário, mas com espaço para ações na busca da melhoria desses itens.
6.3.2.4 Análise dos dados da Seção D - Beneficiamento do Aço
Na seção D (Beneficiamento do Aço) a média final é de 76%, “É uma prática
adotada com frequência”. Isso demonstra que no entendimento dos entrevistados
esses ambientes possuem padronização e atendem as condições de ergonomia e
segurança. Optou-se, ainda assim, por estabelecer diretrizes para melhoria contínua,
pois há margem para tanto.
6.3.2.5 Análise dos dados da Seção E - Movimentação e Fluxos do Aço
Na seção E (Movimentação e fluxos do aço) a média final das respostas é de
58% em “É uma prática adotada pontualmente”.
 O uso de identificação visual no fluxo do aço obteve a menor média de
todas as respostas (28%), enquadrada em “É uma prática nem sempre
adotada”. Para esse item, portanto, é essencial que se estabeleça diretriz.
 O uso de equipamento para a movimentação horizontal do aço e o cálculo
dos tempos de ciclos de movimentação do material no equipamento de
içamento

vertical

é

classificado

como

“É

uma

pontualmente”, o que demanda diretriz para melhoria.

prática

adotada
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 O planejamento do fluxo de movimentação do aço ao longo da obra e a
adequação dos equipamentos para a movimentação vertical do aço
classificados como “É uma prática adotada com frequência” demonstra que
esses dois itens possuem uma boa prática nos canteiros.
 O local estar livre para içamento do aço está enquadrado na faixa de “É
uma prática sempre adotada”.
As médias das respostas está em “É uma prática adotada pontualmente”. A
melhoria é uma demanda para esta seção a partir deste resultado, visto ainda que
uma das questões apresenta apenas 28%, o que corrobora a necessidade de
diretriz.
6.3.2.6 Análise dos dados da Seção F - Métodos de Trabalho com o Aço
Na seção F (Métodos de Trabalho com o Aço) a média final das respostas
apresenta 56% em “É uma prática adotada pontualmente”.
 A padronização dos métodos logísticos e o treinamento da mão de obra
ficaram enquadrados na faixa “É uma prática nem sempre adotada”,
demonstrando mais uma vez que as empresas construtoras precisam
definir certas diretrizes de gestão para que haja a possibilidade de melhoria
nos canteiros;
 A preocupação com a ergonomia e com a segurança do trabalhador no
carregamento manual do aço ficou inserida na faixa “É uma prática adotada
com frequência”;
 O atendimento às normas regulamentadoras nas centrais de corte e dobra
do aço ficou caracterizado em “É uma prática sempre adotada”.
Observa-se que nessa seção, 4 das 5 práticas possuem potencial de melhoria
no entendimento dos entrevistados, o que justifica a necessidade de diretriz.
6.3.2.7 Análise dos dados da Seção G - Logística Reversa
Na seção G (Logística Reversa) observa-se que a prática de adotar um local
apropriado e identificado para o descarte do aço ficou com média final de 80%,
enquadrada como “É uma prática sempre adotada”. Na opinião dos entrevistados é
uma prática corriqueira nos canteiros.
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6.3.2.8 Análise final do questionário
De maneira geral é possível observar que a resposta "É uma prática adotada
pontualmente" teve o maior número de respostas nas cinco faixas apresentadas –
52% na Seção C, 58% na Seção E e 56% na Seção F. Com base nesses dados
pode-se afirmar que o armazenamento, movimentação, fluxos e métodos de trabalho
do aço precisam ser melhorados, de forma que a definição de diretrizes para esses
pontos é de suma importância para a intralogística dos canteiros.
A seção A apresenta média final de 31%, o que a enquadra em "É uma
prática nem sempre adotada", de forma que para os 10 entrevistados, não há ações
que estabeleçam Métodos de Logísticas em suas obras, havendo necessidade de
haver mais empenho nesse sentido.
As seções B e D enquadram-se na faixa “É uma prática adotada com
frequência”, com 70% e 76% respectivamente, de formar que a definição de
diretrizes para esses pontos contribuirá também para a gestão do aço nos canteiros.
E, por fim, a seção G, única enquadrada na faixa “É uma prática sempre
adotada”, evidencia que no entendimento dos entrevistados a questão da disposição
dos resíduos de aço é um item que não requer muitos cuidados. Porém, ainda
assim, o resultado foi 80%, de forma que há margem para melhoria, visando à busca
da excelência.
6.4

Considerações finais sobre o Estudo de Caso
Os estudos realizados por meio das observações em dois canteiros de obras,

o mapeamento funcional de processos em dois agentes diferentes e a aplicação de
um questionário em uma entrevista estruturada com 10 engenheiros civis
demonstram a sinergia entre os métodos adotados e apontam questões importantes
para a apresentação de propostas de diretrizes para a intralogística do aço em um
canteiro de obra de edifícios.
Cada método empregado contribui de maneira isolada para a análise dos
processos e verificação da relação entre eles.

A partir dessas informações é

possível visualizar sistematicamente o interior de um canteiro de obra e o fluxo do
aço da chegada à obra até a aplicação, para que sejam indicadas ações que
reduzam a variabilidade das atividades executadas com o aço.
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A realização deste estudo de caso possibilitou identificar falhas nos processos
da intralogística do aço, suas consequências e possíveis métodos para reduzir os
problemas oriundos da falta de direcionamento que as construtoras necessitam dar
às equipes de suas obras. A partir dessas comprovações foi possível elaborar
diretrizes que têm como objetivo propor ações positivas para as equipes de
produção das obras.
A análise integrada desse estudo de caso apresenta três contrapontos entre
as observações diretas feitas nos canteiros de obras e as respostas obtidas por meio
dos questionários com os engenheiros civis.
O primeiro contraponto é visto na seção de descarregamento do aço. O
resultado das entrevistas, na média, é 70% para esta seção. Porém, em relação à
descarga por meios mecânicos, o resultado foi de apenas 55%. A observação direta
comprova que há falhas neste ponto apesar do resultado geral, de forma que há
demanda por diretrizes. Nesta seção, a maior parte das questões não é possível de
observação, tendo sido feito o levantamento da necessidade da diretriz apenas por
meio do questionário.
O segundo contraponto é em relação ao beneficiamento do aço, que teve
média final na pesquisa de 76%. Esse índice, isoladamente, demonstra que grande
parte das obras adota medidas de segurança e ergonomia no beneficiamento do
aço. Porém, na observação direta, embora haja a preocupação com os itens de
segurança, considera-se que são insuficientes por falta de padronização. As
diretrizes desse trabalho visam a suprir essa carência.
O terceiro contraponto está relacionado à logística reversa do aço, que obteve
média final 80%. De acordo com as opiniões dos entrevistados essa é uma prática
adotada. De fato, foi possível constatar na observação direta que há locais
específicos para o descarte das sobras do aço. Apesar disso, consideramos que
diretrizes para padronização podem ser bem vindas, visando a excelência.
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7 DIRETRIZES PROPOSTAS
As diretrizes propostas neste capítulo são resultantes da experiência obtida
com a realização da pesquisa por meio da observação direta e dos questionários
aplicados e analisados, complementada com as informações provenientes do
levantamento bibliográfico realizado.
7.1

Diretrizes para a gestão da intralogística nos canteiros
No âmbito das construtoras, as seguintes diretrizes são necessárias:
 Atribuir a uma pessoa, dentro da construtora, a função de gestor da
intralogística nas obras;
 Disponibilizar recursos para essa finalidade;
 Elaborar procedimentos voltados à intralogística das obras;
 Promover a capacitação dos envolvidos (equipe de gestores da obra e
equipe de produção) nos procedimentos estabelecidos;
 Estabelecer indicadores e metas para as obras, no que diz respeito às
condições de armazenamento, atendimento de normas técnicas e
regulamentadoras no trabalho com o aço;
 Criar

uma

rotina

de

discussões

sobre

métodos,

ferramentas

e

equipamentos que contribuam com a melhoria da gestão do aço;
 Contratar fornecedores que tenham um processo seguro de conferência do
aço, minimizando o trabalho da obra no momento do recebimento do
material;
 Estabelecer como rotina uma visita à empresa fornecedora do aço para
conhecimento das suas instalações, capacidade de atendimento, distância
da obra e controles da qualidade.
7.2

Diretrizes para o recebimento do aço
No que se refere ao recebimento do aço, são necessárias diretrizes que

aumentem a produtividade e minimizem os riscos de acidentes com os trabalhadores
da obra, tais como:
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 Estabelecer, sempre que possível, por meio de contrato com o fornecedor,
que o descarregamento seja realizado com o apoio de equipamentos para
içamento do material;
 Utilizar, quando viável, equipamentos próprios ou adaptados, que auxiliem
no descarregamento do material;
 Programar uma equipe que realize o descarregamento sem interferir na
produção da obra.
7.3

Diretrizes para o armazenamento do aço
Em relação ao armazenamento, observa-se a necessidade de propor

diretrizes que favoreçam a organização do local de armazenamento do aço para
garantir a segurança dos operários e a preservação do material, por meio das
seguintes ações:
 Estabelecer um responsável pelo armazenamento do aço dentro do
canteiro de obra, como um líder de armação;
 Programar o recebimento do material em quantidades mínimas para o
atendimento às frentes de trabalho e de acordo com a capacidade de
fornecimento do fornecedor de aço;
 Planejar o arranjo físico do local de armazenamento antes da entrega do
material;
 Analisar o local de armazenamento de aço de maneira que haja harmonia
como o layout geral do canteiro;
 Providenciar a comunicação visual, por meio de placas indicativas, dos
locais de armazenamento do aço;
 Manter o local limpo, organizado e sem que outros materiais sejam
armazenados no mesmo local;
 Realizar com antecedência a solicitação dos materiais de apoio a esse
armazenamento, como sarrafos, placas de identificação e outros itens que
sejam necessários;
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 Estudar a possibilidade de utilizar o armazenamento utilizando espaços
cúbicos, com o auxílio de acessórios tipo “cantilever”;
 Monitorar as condições de armazenamento do aço, ao longo da fase de
estocagem, para evitar a deterioração do material;
 Respeitar as condições de segurança do armazenamento, minimizando ao
máximo a possibilidade de ocorrência de acidentes dentro do canteiro.
7.4

Diretrizes para o beneficiamento do aço
Na seção de beneficiamento do aço, verifica-se a necessidade de propor as

seguintes diretrizes:
 Utilizar como padrão os projetos de bancadas para dobra do aço descritos
no Apêndice G e dos cavaletes para a produção das armaduras de pilares
e vigas descritos no Apêndice H, desenvolvidos pelo autor deste trabalho;
 Instalar bancadas e cavaletes em locais cobertos, de acordo com as
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
 Instalar o equipamento de corte de aço (policorte) em local coberto, que
possua todos os equipamentos de proteção coletiva e atendam às normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
 Providenciar equipamentos portáteis para a dobra do aço no canteiro,
aumentando a produtividade, caso a obra opte em realizar esse serviço no
canteiro;
 Estabelecer a identificação das armaduras de vigas e pilares após sua
confecção;
 Respeitar as condições de segurança e ergonomia para o trabalho com o
aço, minimizando a ocorrência de acidentes e eliminar o aparecimento de
doenças ocupacionais nos trabalhadores.
7.5

Diretrizes para a movimentação e fluxos do aço
Quanto à movimentação do aço, verifica-se a necessidade das seguintes

diretrizes:
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 Utilizar equipamentos para a movimentação do aço de maneira vertical ou
horizontal, conforme a possibilidade do canteiro;
 Estudo preliminar do posicionamento de equipamentos de içamento do
aço;
 Utilizar placas indicativas para estabelecimento dos fluxos do aço pelo
canteiro, além de informar áreas de isolamento adequadamente, para
movimentação vertical no material;
 Respeitar as condições de segurança no que diz respeito à movimentação
do aço, tanto por meios mecânicos como manuais, evitando acidentes e
doenças ocupacionais oriundas de uso de esforço ocasionado no
levantamento do material em condições adversas.
7.6 Diretrizes para os métodos de trabalho com o aço
Quanto aos métodos de trabalho com o aço a principal diretriz diz respeito à
padronização dos métodos. Devem ser estabelecidas rotinas de treinamentos nos
canteiros das equipes de produção e supervisão em procedimentos logísticos
estabelecidos pelas construtoras.
Há ainda grande potencial de melhoria no atendimento integral das normas
regulamentadoras, em relação à segurança do trabalhador e aos aspectos
ergonômicos que envolvem as atividades da produção.
7.7

Diretrizes para a logística reversa do aço
No que diz respeito à logística reversa do aço, verifica-se a necessidade das

seguintes diretrizes:
 Padronizar locais para descarte das sobras de aço com dimensões
apropriadas, indicações da classe do resíduo e em local previamente
estudado durante a elaboração do layout do canteiro;
 Verificar a possibilidade da retirada das sobras de aço no canteiro pelo
fornecedor de aço, no momento da entrega de cargas do material, por meio
de cargas de retorno.
As diretrizes propostas nesta dissertação visam à melhoria de aspectos
relevantes da intralogística do aço identificados na pesquisa.
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Quando adotadas, as diretrizes aqui propostas poderão levar ao avanço nos
processos

de

gestão

das

construtoras,

recebimento,

beneficiamento, movimentação e logística reversa do aço.

armazenamento,
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8 CONCLUSÕES
Neste trabalho foi realizada a análise dos processos que cercam a
intralogística do aço em um canteiro de obra e sua execução.
Com o objetivo de sistematizar informações sobre o correto manuseio do aço
e cooperar com a melhoria dos processos que ocorrem dentro dos limites de um
canteiro de obra, são propostas algumas diretrizes que auxiliam na boa gestão deste
material.
Essas diretrizes são importantes uma vez que o aço apresenta grande
relevância de custo em uma estrutura de concreto armado, compreendendo em
determinados tipos de edificações percentual relevante do custo de material em sua
composição.
O estudo mostrou que muitas atividades realizadas dentro do canteiro de obra
são feitas de maneira aleatória e informal, sem que haja a padronização
estabelecida pelas construtoras.
Algumas vezes a responsabilidade da organização do canteiro é transferida
para os trabalhadores, que em geral não possuem as instruções adequadas para
confecção das estações de trabalho, baseando-se única e exclusivamente nas
experiências vividas em sua carreira profissional.
Nesta pesquisa são apontadas as situações que devem ser analisadas
previamente pelos engenheiros civis e as diretrizes que devem ser adotadas para
cada uma delas, no que diz ao respeito ao aço. Dessa forma, espera-se contribuir
para a maneira como é conduzida a intralogística no canteiro, para a melhoria
contínua e busca por excelência.
De todas as diretrizes apresentadas nessa pesquisa, algumas se destacam
pela importância.
As diretrizes que dizem respeito à possibilidade de promover a capacitação
da equipe de gestores da obra e, por conseguinte, da equipe de produção,
possibilita que as atividades sejam melhoradas, principalmente

quanto a

necessidade de análise prévia da intralogística do aço em cada obra e da
importância nos cuidados que o aço deve ter em relação à sua preservação,
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planejamento das atividades e a influência negativa na produtividade que a
desorganização do material pode causar na obra.
Outra diretriz com grande relevância é a que orienta o estudo prévio do
recebimento do aço na obra com o estudo antecipado da viabilidade técnica e
econômica de algum equipamento próprio ou até mesmo adaptado, que auxilie o
descarregamento do aço, quando não há a possibilidade da carreta adentrar o
canteiro, impossibilitando o descarregamento com o auxílio da grua, por exemplo.
As diretrizes que tratam do armazenamento do aço, como, por exemplo, o
planejamento do local onde o aço será depositado no canteiro até o momento do
beneficiamento ou aplicação na estrutura, favorecem certamente a melhoria da
produtividade da equipe de armadores.
A diretriz que orienta para a melhoria das condições de trabalho no local de
beneficiamento do aço também é de suma importância para a preservação da saúde
dos operários na obra, no que diz respeito às questões ergonômicas e de segurança
da estação de trabalho.
Em relação à diretriz que aborda a movimentação e fluxos do aço no canteiro,
destaca-se a atenção quanto à segurança na movimentação do material, tanto nos
deslocamentos manuais dos operários quanto por equipamentos, reduzindo o risco
de acidentes.
A elaboração de projetos bem detalhados e a consideração de novas
tecnologias como o BIM poderão agregar também qualidade ao processo de
intralogística do aço em canteiro.
As diretrizes propostas possibilitam a diminuição da variabilidade nos
processos de intralogística do aço nos canteiros de obras, desde o momento da
solicitação do material até o momento que antecede sua aplicação final na estrutura
de concreto armado, trazendo benefícios de gestão de forma sistêmica.
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Apêndice A – Convenções de Símbolos para o Mapeamento
Símbolos

Representação

Atividade

Caixa

Notas
A

caixa

representa

as

atividades do processo

A caixa sombreada
Caixa sombreada

representa um fluxograma

Atividade

separado daquela atividade
Linhas com setas orientam
(entrada)

Atividade

Setas

(Saída)

a direção de entrada e
saída

De maneira geral manter o
Sequenciamento

fluxo da esquerda para a
direita

Cruzamentos

Losango

Legendas baseadas em Damelio (1996)

Cruzamentos de fluxos de
entradas e saídas

Indicação de decisão
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Símbolos

Representação

Notas
Desenhar faixas horizontais,
usando linhas
pontilhadas/sólidas para
representar as funções,

Conjuntos

departamentos ou áreas,
que são atravessados pelo
processo de trabalho.
Entradas e saídas passam
através destes conjuntos.
Quando várias funções

Atividades em conjunto

executar conjuntamente a
mesma atividade
A atividade pode ser

Atividade dividida

dividida em conjuntos
diferentes, cortando a
atividade em duas partes.
Dividir um conjunto mostra

Subconjuntos

um subconjunto de uma
área, função ou
departamento.

Legendas baseadas em Damelio (1996)
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Apêndice B – Layout do canteiro da obra A

Apêndice C – Layout do canteiro da obra B

Apêndice D – Mapeamento Funcional Detalhado do Agente –
Fornecedor A

Mapeamento Funcional do Fornecedor de Aço e Serviço de Corte e Dobra

Construtora

Fases

Assinatura
do
Contrato

Solicitação de
Orçamento

NEGOCIAÇÃO

Obra

SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL

Escritório do
Fornecedor

COMUNICADO

Vendas de
Materiais
e Serviços

Planejamento da
Obra

Entrega na
Obra

Nota Fiscal e
certificado de
garantia

Setor de
Projeto

COMUNICAÇÃO VIA E-MAIL

Recebimento da
Programação e
Projetos

Setor de Produção

Análise
dos
Projetos

Input de
informações

Processamento das
informações

Impressão das
etiquetas e
romaneios
dos materiais

Recebimento das
etiquetas

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADEIRA

TRANSPORTE

Scanner da
etiqueta

Setup das
máquinas

Processamento do
corte e
dobra

Aço
cortado e
dobrado

Movimentação por
ponte
rolante

Abastecimento
da
produção

Embalagem e
identificação

Estoque de
aço

Expedição do
aço
MOV. POR PONTE ROLANTE

MOVIMENTO MANUAL

Carregamento

Escaneamento
para
conferência

Caminhão
carregado

Sucatas
de Aço

Coleta da
sucata

Fabricante
do Aço

TRANSPORTE
Local de coleta
para reciclagem

TRANSPORTE

Armazenagem
Expedição
Logística
Logística
Reversa

Programação do Aço
cortado e
dobrado

Fabricante
do Aço

Apêndice E – Mapeamento Funcional Detalhado do Agente –
Obra A

Mapeamento Funcional da Intralogística do Aço no Canteiro de Obra
Fases

Projeto de
Fundação e
Estrutura

Definições de
equipamentos
de Transporte
do Aço

Planejamento
da Obra

Serviço de
Corte e
Dobra do Aço

Planejamento
da Obra

Programação
do Aço
cortado e
dobrado

Entrega do
Aço

Conferência

Descarregam
ento

Movimentação
para dentro do
canterio

Definições de
equipamentos
de Transporte
do Aço

Manual

Movimento
horizontal ou
vertical do
aço

Operários

Manual

Movimento
horizontal ou
vertical da
armadura

Movimento
manual ou
mecanizado?
Mecanizado

Mini-grua

Movimento
horizontal ou
vertical da
armadura

Operários

Movimento
manual ou
mecanizado?
Mecanizado

Mini-grua

Não
Armazenamento do
Aço

É necessário
cortar e dobrar o
aço?

Armazenagem das
armaduras

MACRO PROCESSO DE ARMAÇÃO

Corte e
Dobra do Aço
no Canteiro

Sim
Montagem
da Armadura

Colocação do
Aço na
estrutura

Montagem
da Estrutura

Sucata de
Aço

Concretagem

Sucateiro

Apêndice F – Questionário da Pesquisa
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

São Paulo, ___ de _________ de 2015
Prezado Senhor(a),

Como parte do desenvolvimento de minha dissertação do Mestrado Profissional
em Habitação, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
(IPT), estou realizando uma pesquisa sobre o tema “Diretrizes para a
Intralogística do aço no canteiro de obras de edifícios”, sob orientação da Profa.
Dra. Sheyla Mara Baptista Serra.

Esta pesquisa tem como objetivo verificar se o recebimento, armazenamento,
beneficiamento, montagem de armaduras, movimentação, aplicação e logística
reversa do aço, que ocorrem nos canteiros de obras, durante as fases de
execução das fundações e estrutura, estão coerentes com as boas práticas de
mercado e identificar as dificuldades e propor melhorias na gestão destes itens
da produção da obra.

Por gentileza, solicito que sejam respondidas as questões de acordo com as
condições do canteiro de obra na qual você atua como profissional.

Sua resposta terá grande importância em minha pesquisa e comprometo-me a
manter o total sigilo quanto à fonte das informações, bem como compartilhar os
resultados obtidos neste trabalho.

Agradeço a sua participação e cooperação nesta etapa e coloco-me a disposição
para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcos Baptista
Aluno do Mestrado Profissional em Habitação
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
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Nome:
Empresa:
Tempo de empresa:
Profissão:
Tempo de Formado:
PARTE 1
1 - Que tipo de obra você atua como profissional?
(
(
(
(

) Edificações (residencial)
) Edificações (comercial)
) Edificações (residencial e comercial em um mesmo empreendimento)
) Outro tipo de obra (hotel, hospital etc)

2 – Qual seu cargo na obra?
(
(
(
(
(

) Engenheiro Civil
) Engenheiro Civil - Residente
) Engenheiro Civil com função de Coordenador de Obra
) Engenheiro Civil com função de Gerente de Obras
) Outro cargo? Qual?

3 – Na sua obra possui? (assinale abaixo todos os profissionais que trabalham
na obra que você atua)
(
(
(
(
(
(

) Mestre de Obra
) Encarregados
) Assistente Administrativo
) Almoxarife
) Estagiário
) Outro? Qual?

4 – Na obra que você atual, possui algum profissional responsável pela logística
do canteiro?
( ) Sim
( ) Não
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PARTE 2
SEÇÃO A - MÉTODOS DE LOGÍSTICAS NAS OBRAS DA CONSTRUTORA
1 - A construtora possui algum tipo de procedimento que padronize a logística
nas obras?
(
(
(
(
(
(

) 0 - Não, nenhum;
) 1 - Não, mas já foi pensado;
) 2 - Sim, mas de maneira informal;
) 3 - Sim, mas a aplicação é pontual;
) 4 - Sim, está amplamente difundido por todas as obras;
) N - Não é possível assinalar este resposta.

2 – A construtora possui indicadores e metas claras sobre logística nas obras da
empresa?
(
(
(
(
(
(

) 0 - Não;
) 1 - Não, mas já foi pensado;
) 2 - Sim, mas de maneira informal;
) 3 - Sim, mas a aplicação é pontual;
) 4 - Sim, está amplamente difundido por todas as obras;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

3 – Possui uma estrutura de custos onde se possam acompanhar claramente os
gastos com logística nas obras da empresa?
(
(
(
(
(
(

) 0 - Não;
) 1 - Não, mas já foi pensado;
) 2 - Sim, mas de maneira informal;
) 3 - Sim, mas a aplicação é pontual;
) 4 - Sim, está amplamente difundido por todas as obras;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

4 – Está trabalhando para melhorar os custos com logística nas obras da
empresa?
(
(
(
(
(
(

) 0 - Não;
) 1 - Não, mas já foi pensado;
) 2 - Sim, mas de maneira informal;
) 3 - Sim, mas a aplicação é pontual;
) 4 - Sim, está amplamente difundido por todas as obras;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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5 – Nas diversas atividades de logística (planejamento, suprimentos, produção,
movimentação etc.) estão integradas e subordinadas à mesma gerência?
(
(
(
(
(
(

) 0 - Não;
) 1 - Não, mas já foi pensado;
) 2 - Sim, mas de maneira informal;
) 3 - Sim, mas a aplicação é pontual;
) 4 - Sim, está amplamente difundido por todas as obras;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

6 – A construtora investe em treinamentos e desenvolvimento de recursos
humanos para atuar na logística de suas obras?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não;
) 1 - Não, mas já foi pensado;
) 2 - Sim, mas de maneira informal;
) 3 - Sim, mas a aplicação é pontual;
) 4 - Sim, está amplamente difundido;
) NA= Não é possível assinalar este resposta

.

7 – São realizados estudos frequentes de viabilidade técnica-econômica para
avaliar novos métodos na logística na obra?
( ) 0 – Não;
( ) 1 – Sim, esporadicamente;
( ) 2 – Sim, é realizado pela equipe da obra;
( ) 3 – Sim, há uma equipe na empresa que estuda apenas novos métodos;
( ) 4 – Sim, são contratados especialistas que auxiliam na implantação de
novos métodos;
( ) NA -Não é possível assinalar este resposta.

SEÇÃO B - RECEBIMENTO DO AÇO
8 – Na sua opinião o descarregamento do aço na obra é:
(
(
(
(
(
(

) 0 – Muito demorado;
) 1 - Demorado;
) 2 - Mediano;
) 3 - Rápido;
) 4 – Muito rápido;
) NA -Não é possível assinalar este resposta.
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9 – A obra calcula a necessidade mínima de aço para atender a produção e as
necessidades mínimas de estoque?
( ) 0 - Não, pede-se uma quantidade elevada de aço (mais que 3 lajes);
( ) 1 - Não, pede-se uma quantidade média de aço (até 2 lajes);
( ) 2 - Sim, pede-se uma quantidade mínima de aço que atenda a produção;
( ) 3 - Sim, é elaborada uma programação com o fornecedor, mas não é
calculada previamente a área para o estoque mínimo;
( ) 4 - Sim, é elaborada uma programação com o fornecedor, de maneira que
o estoque seja compatível com a área de estoque da obra e não paralise a
produção por falta de aço;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
10 – A equipe da obra sabe o dia e horário que seus fornecedores entregarão o
aço?
( ) 0 - Não;
( ) 1 - Não, somente sabe-se o dia da entrega;
( ) 2 - Sim, a obra sabe o dia e horário da entrega;
( ) 3 - Sim, mas a equipe não está dimensionada para o descarregamento;
( ) 4 - Sim, está amplamente programado e a equipe está dimensionada para o
descarregamento;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
11 – Os fornecedores de corte e dobra de aço cumprem com a programação
solicitada pela equipe da obra, dentro do período contratual mínimo?
( ) 0 - Não;
( ) 1 - Não, somente sabe-se o dia da entrega;
( ) 2 - Sim, a obra sabe o dia e horário da entrega;
( ) 3 - Sim, mas a equipe não está dimensionada para o descarregamento;
( ) 4 - Sim, está amplamente programado e a equipe está dimensionada para o
descarregamento;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
12 – O aço é conferido na descarga dos caminhões?
( ) 0 - Não;
( ) 1 - Sim, parcialmente;
( ) 2 - Sim, totalmente; por profissional não treinado;
( ) 3 - Sim, totalmente, por profissional treinado;
( ) 4 - Não há necessidade, o fornecedor possui amplo controle no
carregamento dos caminhões;.
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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13 – O aço é recebido próximo ao local de armazenagem?
( ) 0 - Não;
( ) 1 - Não, há um pátio de descarregamento e depois é enviado para
armazenagem;
( ) 2 - Não, mas o local de estoque é previamente preparado para
armazenagem;
( ) 3 - Não, mas isso não causa impactos no fluxo do canteiro;
( ) 4 – Sim;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
14 – O aço cortado e dobrado é recebido com identificação?
( ) 0 - Não;
( ) 1 - Parcialmente;
( ) 2 - Sim, há etiquetas de identificação nas peças;
( ) 3 - Sim, há etiquetas de identificação nas peças, mas a conferência é
visual;
( ) 4 - Sim, há etiquetas de identificação nas peças e o fornecedor oferece um
sistema de checagem rápida;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
15 – O aço é descarregado por meios mecânicos na obra?
( ) 0 - Não, a descarga é manual;
( ) 1 - Sim, adaptamos algum equipamento não apropriado para essa
atividade;
( ) 2 - Sim, alugamos um caminhão munck para essa atividade;
( ) 3 - Sim, o fornecedor oferece caminhões com munck acoplado;
( ) 4 - Sim, a obra possui grua ou mini grua que auxilia nesse
descarregamento;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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SEÇÃO C - ARMAZENAMENTO DO AÇO
16 – A estocagem do aço e armaduras na obra é feita de maneira aleatória?
( ) 0 – Sim, o aço fica espalhado pela obra sem atendimento às condições
mínimas de preservação do material;
( ) 1 – Sim, o aço fica espalhado pela obra, porém sobre sarrafos;
( ) 2 – Sim, o aço fica espalhado pela obra, sobre sarrafos e com identificação;
( ) 3 – Não, há um local específico para o armazenamento, porém o aço ao
longo do seu manuseio pela equipe de armadores, acaba ficando
desorganizado;
( ) 4 – Não, há um local apropriado para o armazenamento e a equipe de
armadores mantem o local organizado;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
17 – Como você avalia o local para estocagem do aço na obra?
(
(
(
(
(
(

) 0 – O local é considerado ruim;
) 1 – O local é considerado razoável;
) 2 – O local é considerado satisfatório;
) 3 – O local é considerado organizado;
) 4 – O local é considerado muito organizado;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

18 – O local para estocagem do aço utiliza somente o espaço horizontal ou o
espaço vertical na obra?
( ) 0 – Estoque Horizontal, o aço é estocado uns sobre os outros, dificultando o
manuseio.
( ) 1 – Estoque Horizontal, o aço é estocado de maneira organizada, mas
mesmo assim há dificuldade de manuseio;
( ) 2 – Estoque Horizontal, o aço é estocado de maneira organizada, não
impactando no manuseio;
( ) 3 – Estoque Vertical, o aço é estocado em cavaletes;
( ) 4 – Estoque Vertical, o aço é estocado em cavaletes, cantilevers e
aproveitam-se as paredes da obra como local para estoque, facilitando o
manuseio.
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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19 – Há uma preocupação formal para preservação do aço na obra?
( ) 0 – Não, a obra acredita que o aço não deteriora;
( ) 1 – Não, a obra num primeiro momento preocupa-se para que o aço não
fique em contato com solo e água, porém não verifica se isso está acontecendo
ao longo da manipulação dos estoques;
( ) 2 – Sim, porém na prática não acontece um controle rígido pela obra;
( ) 3 – Sim, procuramos atender o procedimento da construtora
( ) 4 – Sim, procuramos atender as orientações do procedimento da
construtora e monitoramos para que o aço não sofra deterioração;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
20 – O layout da área de estocagem do aço foi planejado previamente?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não há planejamento para esse espaço;
) 1 – Sim, Planejamento informal;
) 2 – Sim, pelo mestre da obra;
) 3 – Sim, Planejado pelo engenheiro da obra;
) 4 – Sim, planejado pelo setor de logística da construtora;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

21 – O layout da área de estocagem do aço segue alguma padronização da
construtora?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não;
) 1 – Não, pois não há recursos;
) 2 – Sim, em poucos itens;
) 3 – Sim, na maioria dos itens;
) 4 – Sim, plenamente;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

22 – O layout da área de estocagem do aço permite fluxos contínuos?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não permite fluxos contínuos;
) 1 – Permite fluxos aleatórios;
) 2 – Permite fluxos parcialmente contínuos;
) 3 – Permite fluxos contínuos;
) 4 – Permite fluxos contínuos por todo o canteiro;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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23 – O layout da área de estocagem do aço permite fácil acesso?
(
(
(
(
(
(

) 0 – O acesso é ruim e obstruído;
) 1 – O acesso é razoável;
) 2 – O acesso é satisfatório;
) 3 – O acesso é fácil;
) 4 – O acesso é fácil por todo o canteiro;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

SEÇÃO D – BENEFICIAMENTO DO AÇO
24 – O local para montagem das armaduras de pilares e vigas é seguro,
iluminado e atende as condições de ergonomia (padronizado)?
( ) 0 – Não, não há padronização e a equipe da obra não tem conhecimento das
condições mínimas para atendimento;
( ) 1 – Não, a padronização da construtora não é seguida;
( ) 2 – Sim, porém sem padronização;
( ) 3 – Sim, atende o mínimo exigido pelas NR’s;
( ) 4 – Sim, atende plenamente a padronização da construtora e as NR’s;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta
.
25 – O local para corte e dobra dos vergalhões (bancada e policorte) é seguro,
ventilado, iluminado e atende as condições de ergonomia?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não é possível responder essa questão;
) 1 – Não, não há equipe na obra que saiba atender essas condições;
) 2 – Sim, parcialmente;
) 3 – Sim, atende o mínimo exigido;
) 4 – Sim, atende plenamente as NR’s;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

SEÇÃO E - MOVIMENTAÇÃO E FLUXOS DO AÇO
26 – O fluxo de movimentação do aço ao longo da obra foi devidamente
planejado?
(
(
(
(
(
(

) 0 – O fluxo é aleatório, não há planejamento;
) 1 – O fluxo é planejado mas não é eficiente;
) 2 – O fluxo é planejado após o recebimento do aço;
) 3 – O fluxo é planejado previamente e é considerado eficaz;
) 4 – O fluxo é planejado previamente e melhora a produtividade da equipe.
) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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27 – O aço é movimentado horizontalmente com algum tipo de equipamento?
( ) 0 - Não, a movimentação é manual;
( ) 1 - Não, o canteiro possibilita o uso, mas não foi pensado;
( ) 2 - Não, o canteiro não permite movimentação mecanizada;
( ) 3 - Sim, mas poderia ser mais eficiente;
( ) 4 - Sim, com equipamento previamente estudado compatível com o
canteiro.
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
28 – O fluxo de movimentação do aço possui identificação visual na obra?
( ) 0 – O fluxo é aleatório sem identificação visual;
( ) 1 – O fluxo é planejado informalmente sem identificação visual;
( ) 2 – O fluxo é planejado previamente com identificação visual, mas não é
eficaz;
( ) 3 – O fluxo é planejado previamente com identificação visual, que ajuda na
produtividade da equipe
( ) 4 – O fluxo é planejado previamente com identificação visual, que melhora
a produtividade normal da equipe;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
29 – O local para içamento do aço está livre e desimpedido?
( ) 0 – Não, isso não é relevante;
( ) 1 – Não, há alguns materiais impedindo a movimentação de material no
local de içamento,
( ) 2 – Sim, não há material no local, porém não há o isolamento adequado,
( ) 3 – Sim, está livre e desimpedido,
( ) 4 – Sim, está livre, desimpedido e sinalizado;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
30 – Os tempos de ciclos de movimentação do aço no equipamento vertical são
previamente calculados?
( ) 0 – Não, isso não é relevante;
( ) 1 – Sim, deixamos o mestre como responsável por esse cálculo,
( ) 2 – Sim, após instalação do equipamento na obra é feito um cálculo, da
velocidade por metro,
( ) 3 – Sim, antes da locação do equipamento é feito um estudo,
( ) 4 – Sim, antes da locação do equipamento é feito um estudo pela área de
logística da construtora;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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31 – Os equipamentos de movimentação vertical do aço são adequados?
( ) 0 – Não, a capacidade de carga e ciclo é inferior à necessidade da obra;
( ) 1 – Não, a capacidade de carga e ciclo atende parcialmente as
necessidades da obra;
( ) 2 – Sim, a capacidade de carga e ciclo atende as necessidades da obra,
porém o custo é alto;
( ) 3 – Sim, a capacidade de carga e ciclo atende as necessidades da obra
com custo aceitável;
( ) 4 – Sim, a capacidade de carga e ciclo atende as necessidades da obra
com custo baixo;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
SEÇÃO F - MÉTODOS DE TRABALHO COM O AÇO
32 – Os métodos de trabalho na intralogística do aço são padronizados?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não;
) 1 – Sim, há padronização, mas não há treinamento das equipes;
) 2 – Sim, há padronização e a equipe é treinada esporadicamente;
) 3 – Sim, há padronização e a equipe é treinada regularmente;
) 4 – Sim, há padronização e a equipe é treinada com bastante frequência;
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

33 – São obedecidas às recomendações das Normas Regulamentadoras de
Higiene e Segurança do Trabalho – NR’s, na central de corte e dobra do aço na
obra?
( ) 0 – Não;
( ) 1 – Não, apenas parcialmente;
( ) 2 – Sim, orientado pelo técnico de segurança do trabalho;
( ) 3 – Sim, orientado pelo técnico de segurança do trabalho e o mestre da
obra participa na definição do local e layout;
( ) 4 – Sim, orientado pelo técnico de segurança do trabalho e o engenheiro
da obra participa na definição do local e layout;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
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34 – Há preocupação dos gestores de obra, para que os operários não
manipulem peso excessivo ao carregar manualmente o aço na obra?
( ) 0 - Não;
( ) 1 - Não, mas já foi pensado;
( ) 2 - Não, o controle é realizado pela própria mão-de-obra;
( ) 3 - Sim, orientamos por meio de palestras;
( ) 4 - Sim, estão amplamente difundidas nas obras as condições de
ergonomia para manipulação do aço.
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
35 – Aspectos de Ergonomia e Segurança são levados em consideração no
manuseio do aço?
( ) 0 – Não;
( ) 1 – Não, apenas parcialmente;
( ) 2 – Sim, é atendida minimamente;
( ) 3 - Sim, orientamos por meio de palestras;
( ) 4 - Sim, estão amplamente difundidas nas obras as condições de
ergonomia para manipulação do aço.
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.
36 – A mão-de-obra recebe treinamentos adequados dos métodos de logística
nas obras?
(
(
(
(
(
(

) 0 – Não;
) 1 – Sim, esporadicamente;
) 2 – Sim, é realizado pela equipe da obra;
) 3 – Sim, há uma equipe na empresa própria para isso;
) 4 – Sim, são contratado especialistas que auxiliam nos treinamentos.
) NA - Não é possível assinalar este resposta.

SEÇÃO G – LOGÍSTICA REVERSA
37 – Sua obra possui local específico para descarte das sobras de aço?
( ) 0 – Não;
( ) 1 – Sim, há um local para descarte das sobras de aço, mas ela atrapalha o
fluxo de pessoas e materiais;
( ) 2 – Sim, há um local para descarte das sobras de aço, em local apropriado;
( ) 3 – Sim, há um local para descarte das sobras de aço, em local apropriado,
com identificação;
( ) 4 – Sim, há um local para descarte das sobras de aço, em local apropriado,
com identificação e próximo do local de entrada e saída da obra;
( ) NA - Não é possível assinalar este resposta.

Apêndice G – Projeto executivo de bancada para dobra do aço

ESC: 1:25

ESC: 1:25

ESC: 1:25

Apêndice H – Projeto executivo de cavalete para montagem de
armaduras

PROJETO EXECUTIVO DE CAVALETE PARA MONTAGEM DE ARMADURAS

3 - CAVALETE
ESC: 1:25

1 - CAVALETE

2 - CAVALETE

ESC: 1:25

ESC: 1:25

4 - CAVALETE

