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RESUMO

O aumento do interesse das empresas da construção civil na implantação de
sistemas de gestão, principalmente os com enfoque na qualidade, surge como um
instrumento ao aprimoramento à padronização dos sistemas produtivos, visando
melhoria contínua nos processos. As empresas de construção civil frequentemente
apresentam falhas na estrutura gerencial, quer seja do ponto de vista administrativo,
quer seja no que diz respeito à gestão da qualidade das edificações. Essas
empresas, não familiarizadas com os sistemas de gestão, apresentam dificuldades
na implementação e operação, na qual muitas vezes são incompatíveis com a
estrutura organizacional e cultural da empresa.
O desenvolvimento da dissertação tem como objetivo identificar as oportunidades de
melhoria no sistema de gestão da qualidade com ênfase no item 8 Operação da ISO
9001:2015 com a aplicação de ferramentas de controle (verificação) no estudo de
caso de um empreendimento de tipologia industrial com enfoque nas questões
relativas à qualidade das edificações. As especificações e ferramentas de controle
visam estabelecer as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução
das obras e serviços analisados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos.
A partir dos estudos teóricos e práticos este trabalho apresenta ferramentas de
verificação de análise fundamentado no resultado de um estudo realizado no Estado
de São Paulo.
O êxito na gestão é fundamental para conhecer quais objetivos as empresas buscam
atingir a nível técnico, administrativo, econômico e financeiro, como no cumprimento
do prazo disponível para a execução da obra. Dessa forma, foram tratadas as
oportunidades de melhoria e identificação das falhas do sistema de gestão da
qualidade com ênfase no item 8 Operação da ISO 9001:2015.

Palavras-chave: Sistema de Gestão da Qualidade; Requisitos.

ABSTRACT
Analysis of quality management system implementation: Case study of a
construction company.

The increased interest of construction companies for the certification of their
management systems, especially focusing on quality is an alternative to the
improvement and standardization of works systems. Construction companies often
have shortcomings in the managerial structure, both from an administrative point of
view and in terms of quality management of buildings. These companies have
difficulties in implementation and operation, where they are often incompatible with
the organizational and cultural structure of the company.
The development of the master dissertation aims to identify opportunities for
improvement in the quality management system with emphasis on item 8 Operation
of ISO 9001:2015 with the application of control tools in the case study of an
industrial typology project with Focus on building quality issues. The specifications
and control tools aim to establish the minimum technical conditions to be obeyed in
the execution of the works and services analyzed, establishing the minimum
parameters.
Success in management is fundamental to know what goals companies seek to
achieve at a technical, administrative, economic and financial leve. In this way, the
opportunities for improvement and identification of the failures of the quality
management system were addressed, with emphasis on item 8 Operation of ISO
9001:2015.

Keywords: Quality management system; Requirements.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto e justificativa da dissertação
Pode-se resumir Gestão da Qualidade como a forma de gestão de uma
organização definida pela Alta Direção, tendo como base as necessidades dos seus
clientes, fundamentada na identificação de requisitos de qualidade do produto ou
serviço, no estabelecimento de um planejamento para que este padrão seja atingido
e na constante busca pela melhoria em todos os seus aspectos, visando à
satisfação dos clientes e à eficácia da Organização. O conceito envolve também um
“conjunto de procedimentos que incluem planejamento estratégico, alocação de
recursos e outras atividades sistêmicas como o próprio planejamento, o controle e a
melhoria da qualidade” (ZACHARIAS, 2001, p. 43).
A busca pela evolução das empresas e melhoria da qualidade em seus
processos de gestão fez com que as organizações implementassem novas
atividades na tentativa de transformar o fluxo dos processos de produção. A razão
dessas transformações é a elevação do nível global de competitividade da economia
e a melhoria dos processos de gestão como um todo. Porém, de acordo com
ROSSATO (1996), a preocupação com a qualidade existe desde os tempos em que
os chefes tribais, reis e faraós governavam. Inspetores aceitavam ou rejeitavam os
produtos se estes não cumpriam as especificações governamentais.
Nas pesquisas de Deming (1990) é citado que há tempos achava-se que
qualidade e produtividade eram incompatíveis, ou seja, ao se aumentar a qualidade
do produto ver-se-ia a produtividade diminuir. Mais tarde verificou-se que a melhoria
da qualidade aumentava a produtividade na fabricação de um bom produto com
custos mais baixos.
Deming (1990) descreve que entre 1948 e 1949 houve o chamado “Despertar
no Japão”, onde várias empresas japonesas verificaram que a melhoria da qualidade
também levava a um aumento de produtividade, conforme é apresentado na figura
1.
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Figura 1: Fluxograma da melhoria de qualidade

Fonte: Adaptado pelo autor de Deming (1990)

Os primeiros movimentos pela qualidade na construção civil no Brasil surgem
no início da década de 1990. Merece destaque o trabalho de PICCHI (1993) sobre a
aplicação de conceitos gerais da qualidade na construção de edifícios. Este trabalho
apresenta um sistema da qualidade baseado na então NB-9000/ISO 9000 de 1990,
que foi a primeira versão da ISO 9000:1987 a ser traduzida pela ABNT.
Observa-se que a qualidade vem se tornando um fator de competitividade cada
vez mais importante para as empresas construtoras, seja pela possibilidade de
redução de custo, seja pela diferenciação que proporciona às organizações e seus
produtos ou até mesmo por uma imposição do mercado. Com o aumento da
competitividade, é necessário produzir o melhor produto com a maior produtividade,
eficiência e economia possível, conforme as necessidades e desejos dos clientes
(PAULA e MELHADO, 2001).
Algumas empresas da indústria da construção civil brasileira apresentam
dificuldades devido à falta de uma cultura que privilegie a inovação, dificuldades em
compatibilizar modelos de gestão já consagrados e dificuldades financeiras e
culturais, o que pode causar uma defasagem gerencial com relação a outros setores
da indústria nacional. Essa defasagem propicia más condições de higiene e
segurança nos canteiros de obra, baixa qualidade dos métodos e processos
construtivos, má gestão dos resíduos sólidos produzidos e níveis elevados de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais (ALMEIDA et al., 2006). Todas essas
falhas descritas por ALMEIDA (2006) levam a uma redução de desempenho das
empresas e falhas em seus sistemas de gestão.
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A implantação de sistemas da qualidade em empresas construtoras visa
regulamentar, documentar, controlar de forma planejada e sistêmica a elaboração de
projetos e execução de serviços, adequação de recursos e insumos, melhorar a
qualidade e produtividade dos serviços, reduzir custos, otimizar relações com os
clientes e melhorar a imagem da empresa (THOMAZ, E. 2001).
Se o sistema de gestão da qualidade for bem implementado, organizado e
controlado ele pode proporcionar benefícios, tais como: aumento da satisfação e
redução de reclamações de clientes; desenvolvimento de parcerias e maior
comprometimento de fornecedores, resultando na redução de insumos com defeito;
melhoria da comunicação interna; aumento da motivação e maior comprometimento
do funcionário; melhoria dos processos e da visão sistêmica; melhor identificação
das necessidades; processos mais limpos; redução de desperdícios e melhoria do
produto final (LUCIANO; ISATTO, 2007).
A gestão é fundamental para conhecer quais os objetivos a atingir a nível
técnico, administrativo, econômico e financeiro, como no cumprimento do prazo
disponível para a execução da obra.
1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo identificar as oportunidades de melhoria no
sistema de gestão da qualidade com ênfase no item 8 Operação da ABNT NBR ISO
9001:2015 com a aplicação de ferramentas de controle (verificação) no estudo de
caso de um empreendimento de tipologia industrial com enfoque nas questões
relativas à qualidade das edificações.
As não conformidades descritas nos 04 (quatro) processos construtivos de
enfoque do trabalho serão base de identificação de ações corretivas do processo da
qualidade. Os aspectos correlatos à gestão financeira, ao meio ambiente, à saúde e
segurança no trabalho não serão aprofundados no trabalho.
1.3 Metodologia
O enfoque da dissertação é na aplicação das ferramentas de controle na
identificação das falhas do sistema de gestão da qualidade com ênfase no item 8
Operação da ABNT NBR ISO 9001:2015.
Serão analisados na dissertação os 04 principais processos construtivos
definidos com o critério de maior relevância financeira e/ou técnica na edificação
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analisada do estudo de caso. Com a Curva ABC representada no Gráfico 1 é
possível visualizar todos itens, ordenados por grau de importância (do menor custo
para o maior). Ainda é possível visualizar o percentual simples e o acumulado de
cada um deles sobre o orçamento total. A curva ABC, que também cientificamente é
identificada como análise de Pareto, ou regra de 80/20, é um estudo que foi
desenvolvido por Joseph Moses Juran, um importante consultor da área da
qualidade que identificou que 80% dos problemas são geralmente causados por
20% dos fatores. O processo construtivo de fundações foi definido pelas inúmeras
patologias que foram identificadas e serão discutidas no decorrer do trabalho.
Tabela 1: Orçamento detalhado da construção do estudo de caso
Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Descrição

Preço Total

Serviços Preliminares
Terraplenagem
Drenagem
Contenções
Fundações
Estrutura de Concreto
Estrutura Metálica
Fechamentos
Pisos
Impermeabilização
Revestimentos Internos
Revestimentos Externos
Esquadrias de Madeira
Esquadrias de Alumínio
Esquadrias de Ferro
Vidros
Instalações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Instalações de Combate a Incêndio
Instalações de Ar Condicionado e Exaustão Mecânica
Automação - Infraestrutura para Sistema
Telefonia - Infraestrutura para Sistema
CFTV - Infraestrutura para Sistema
Equipamentos
Louças, Metais e Acessórios Sanitários
Pintura Geral
Pavimentação
Limpeza Final

15.068.750,59
49.911,88
432.498,48
102.093,67
67.573,15
828.617,07
1.044.170,67
3.940.275,38
57.344,69
1.353.251,88
839,30
39.086,84
37.485,24
8.156,97
1.013,81
586.791,82
7.934,16
1.221.391,60
141.487,58
1.113.857,81
1.059.267,20
75.507,77
253.813,46
551.061,99
208.622,25
1.772,64
48.087,41
1.773.373,58
63.462,28

Total %
100,0%
0,3%
2,9%
0,7%
0,4%
5,5%
6,9%
26,1%
0,4%
9,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
3,9%
0,1%
8,1%
0,9%
7,4%
7,0%
0,5%
1,7%
3,7%
1,4%
0,0%
0,3%
11,8%
0,4%

Fonte: Elaborada pelo autor

É importante ressaltar que a somatória dos percentuais apresentados na tabela
1 dos 04 processos construtivos analisados no estudo de caso corresponde a
52,40%, sendo superior financeiramente aos outros 24 itens do orçamento da
construção analisada.
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Gráfico 1: Curva ABC - Estudo de caso

Fonte: Elaborada pelo autor

A avaliação da qualidade da edificação industrial do estudo de caso terá as
diretrizes e as fichas de verificação e orientações descritas para cada serviço
construtivo no capítulo 03 da dissertação. As especificações e ferramentas de
controle visam estabelecer as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na
execução das obras e serviços analisados, fixando os parâmetros mínimos a serem
atendidos.
A partir dos estudos teóricos e práticos este trabalho apresenta um modelo
composto por ferramentas de verificação de análise do sistema de gestão da
qualidade para o estudo de caso com ênfase nos requisitos do item 8 Operação da
norma ABNT ISO 9001. O modelo apresentado é fundamentado no resultado de um
estudo realizado no Estado de São Paulo, com uma pesquisa consultando
profissionais da gestão da qualidade de três empresas certificadas com informações
na Tabela 1, revisão bibliográfica, no Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat, ABNT ISO 9001 e normas técnicas complementares. A
edificação de tipologia industrial analisada foi construída pela empresa indicada
como “C”, assim o seu modelo de gestão será o enfoque do estudo de caso.
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Quadro 1: Características das empresas analisadas no estudo
FUNCIONÁRIOS OBRAS
EMPRESA PORTE
CERTIFICAÇÕES
DIRETOS
EM ANDAMENTO
ISO 9001:2008
A
Grande 15.540
>50
PBQP-H
ISO 9001:2008
B
Médio 50
03
PBQP-H
ISO 9001:2008
C
Médio 180
06
PBQP-H
Fonte: Elaborada pelo autor

TIPOLOGIA
PROJETOS

DOS

Residencial
Residencial
Industrial
Comercial

A empresa “C” possui mais de quatro milhões de metros quadrados em mais
de 450 projetos construídos em todo o País, distribuídos principalmente nas áreas
comerciais e industriais.
O estudo foi realizado com empresas certificadas no PBQP-H e na ISO
9001:2008. O prazo definido para a transição de todos os certificados ISO
9001:2008 para a última revisão e 5º edição da norma publicada no ano de 2015 são
de três anos, assim as cerificações eram válidas no período.
A sequência de atividades que compõe a metodologia da dissertação está
descrita abaixo e na figura 2.


Revisão bibliográfica sobre sistemas de gestão de qualidade;



Consolidação das ferramentas de controle com base na experiência do autor,
revisão bibliográfica, pesquisas com empresas da construção civil e normas
técnicas aplicáveis;



Aplicação das ferramentas e métodos de verificação nos 04 processos
construtivos analisados, dos quais, pode se citar as fichas de verificação,
parâmetros de execução de serviço, fluxogramas e requisitos normativos;



Análise crítica da eficácia do sistema de gestão da qualidade com enfoque no
item 8 da NBR ISO 9001:2015;



Análise e discussão dos resultados obtidos da avaliação do sistema de gestão
da qualidade da empresa na construção do empreendimento industrial
estudado.
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Figura 2: Metodologia da dissertação

Fonte: Elaborado pelo Autor

O fluxograma apresentado na figura 3 descreve a metodologia contextualizada
da dissertação, com a sequência das atividades para que o objetivo seja atingido.
Figura 3: Fluxograma da Dissertação

Fonte: Elaborado pelo Autor

22

2 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
O SGQ para construção civil tem sido aplicado com maior ênfase desde meados
dos anos 1990, principalmente devido à criação do PBQP-H em 1998 pelo governo
federal e também no caso do Estado de São Paulo com a criação do QUALIHAB em
1996 coordenado pela Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo (MOREIRA,
A. J, 2013).
A certificação é um instrumento que valida um sistema de gestão da qualidade.
Ela é o início de uma contínua evolução da qualidade, de aperfeiçoamento
profissional e busca por metas mais audaciosas e inovadoras que permitam a
sobrevivência competitiva em longo prazo (OHASHI; MELHADO, 2004).
Além da melhoria dos resultados da empresa com a implementação de um
sistema de gestão da qualidade, a certificação pelas organizações também traz
benefícios, como a possibilidade de acesso aos recursos financeiros e participações
em obras do Governo Federal. É premissa a obtenção da certificação para
participação nos programas do Governo Federal como o MCMV (Minha Casa Minha
Vida), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e de
órgãos estaduais e municipais que exijam o certificado PBQP-H SiAC (Sistema de
Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras).
2.1 ABNT NBR ISO 9001
A certificação ISO 9001 tem como objetivo principal validar os processos da
gestão da qualidade das organizações, fundamentando-se no modelo dado pelas
normas da série ISO 9000. A série ISO 9000 apresenta requisitos e diretrizes para
os sistemas de gestão da qualidade, e é reconhecida como padrão internacional
para comprovar a capacidade de uma organização em satisfazer e superar as
expectativas do cliente. A certificação ou a implementação das diretrizes da ISO
9001 podem ser aplicadas para empresas de qualquer ramo e setor do mercado,
porém é necessário que outras normas técnicas e legislações complementares
sejam aplicadas em conjunto com as diretrizes propostas pela ISO a fim de garantir
um sistema de gestão mais eficiente e completo para um determinado setor.
A ISO foi fundada a partir da união, em outubro de 1946, de duas organizações,
a International Federation of the National Standardizing Associations - ISA e a United
Nations Standards Coordinating Committee - UNSCC. Delegações de vinte e cinco
países se reuniram no Instituto de Engenheiros Civis em Londres para a criação de
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uma nova organização internacional que teria como objetivo “facilitar a coordenação
internacional

e

unificação

de

normas

industriais”

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009).
A primeira edição da norma ISO 9000:1987 tinha como referência principal a
norma britânica denominada de BS 5750 (British Standard) e as normas militares
americanas (GUERRA e MITIDIERI). A primeira edição da ISO 9000 foi publicada no
Brasil no ano de 1990 em conjunto com a NBR 19001:1990 (ISO 9001), Sistemas da
qualidade - Modelo para garantia da qualidade em projetos/desenvolvimento,
produção, instalação e assistência técnica.
Em 1994, a ISO emitiu a primeira revisão da ISO 9001 apresentando as
diretrizes da garantia da qualidade como base para os processos de certificação. A
família de normas NBR ISO 9000:1994 (9001, 9002 e 9003) foi cancelada e
substituída pela série de normas ABNT NBR ISO 9000:2000, sendo a ISO 9001 a
norma como a que apresenta as diretrizes de certificação para as empresas. A
terceira edição passou a exigir o envolvimento da gestão para promover a integração
da qualidade internamente na própria organização, definindo um responsável pelas
ações da qualidade. Adicionalmente, pretendia-se melhorar o gerenciamento de
processos por meio de aferições de desempenho e pela implementação de
indicadores para medir a efetividade das ações e atividades desenvolvidas.
A estrutura da norma NBR ISO 9001:2008 permaneceu a mesma da versão
2000, com poucas mudanças significativas, porém com integração com outras
normas da família ISO.
As empresas certificadas devem passar pelo processo transitório de certificação
devido à última revisão e quinta edição da ISO 9001 publicada no ano de 2015. O
prazo definido para a transição de todos os certificados ISO 9001:2008 emitidos
após a publicação da norma revisada será a data de validade de outubro de 2018.
Organizações certificadas de acordo com a ISO 9001:2008 que não migrem para a
norma ISO 9001:2015 até a data estipulada perderão sua certificação e terão de
começar um novo ciclo de certificação. Na Figura 04 a linha do tempo da ISO 9001 é
representada em ordem cronológica.
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Figura 4: Linha do tempo da ISO 9001

Fonte: Elaborada pelo autor

O gráfico 2 representa o número de certificações ISO 9001, e demonstra que a
busca pela certificação é crescente significativamente nos últimos anos no país. O
histórico de emissões para todos os setores da economia foi gerado em Dezembro
de 2016 e também é notável a diferença de emissões de novos certificados no ano
de 2016. O atual momento de transição econômica e política do país reflete
diretamente na saúde financeira e crescimento de muitas organizações, assim a
procura pela certificação sofreu uma retração pela primeira vez nos últimos anos.
Gráfico 2: Histórico da emissão de certificações ISO 9001

Fonte: INMETRO, acessado em dezembro/2016

O gráfico 3 conforme consulta ao INMETRO apresenta que 11,00% das
certificações emitidas da ISO 9001:2008 foram voltadas para organizações do setor
da construção civil, ressaltando a importância do setor.
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Gráfico 3: Histórico da emissão de certificados ISO 9001 na construção civil
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Fonte: INMETRO, acessado em Janeiro/2017

A necessidade de as empresas comunicarem aos seus clientes e ao mercado a
adequação de seu sistema de qualidade às normas de referência originou a
atividade de certificação. Esse processo se inicia com a conscientização da
necessidade da qualidade para a manutenção da competitividade e consequente
permanência no mercado, passando pela utilização de normas técnicas e pela
difusão do conceito da qualidade por todos os setores da empresa, abrangendo
seus aspectos operacionais internos e o relacionamento com a sociedade e o
ambiente (FRAGA, 2011). Atualmente a ISO Série 9000 subdivide-se em:


NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário
(orientativa). Esta norma descreve os fundamentos de sistema de gestão da
qualidade e estabelece a terminologia para estes sistemas; NBR ISO 9001:
Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos. Esta norma especifica
requisitos para um sistema de gestão da qualidade, no qual uma organização
precisa demonstrar sua capacidade de fornecer produtos que atendam aos
requisitos regulamentares aplicáveis e objetiva aumentar a satisfação do
cliente.



ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos: norma genérica que
pode ser utilizada por qualquer organização para estabelecimento de um
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sistema de gestão da qualidade, podendo ser certificado por um organismo
externo.


NBR ISO 9004: Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para melhorias
de desempenho. Esta norma fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia
como eficiência do sistema de gestão da qualidade. O objetivo desta norma é
melhorar o desempenho da organização e a satisfação dos clientes e das
outras partes interessadas.
O modelo de sistema de gestão da qualidade definido pela ISO 9001:2015

baseia-se nos princípios de gestão da qualidade total: contexto na organização,
liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhorias.
A nova reestruturação da ISO 9001:2015 apresentada no quadro 2 segue o
Anexo SL – a nova estrutura de alto nível (HLS- High Level Structure) que apresenta
uma estrutura comum para todos os sistemas de gestão com o objetivo de manter a
coerência,

alinhamento

entre

diferentes

normas,

oferecendo

diretrizes

correspondentes comuns para maior harmonização entre as normas ISO. O objetivo
da nova estrutura é uniformizar as novas normas e as futuras revisões de normas
existentes. Conclui-se que as vantagens da integração de sistemas de gestão
tornam o processo de integração uma premissa para as empresas que, cada vez
mais, buscam implementar diferentes sistemas de gestão para atender a requisitos
de diversas partes interessadas.
Quadro 2: Anexo SL - ABNT NBR 9001:2015
ANEXO SL
Capítulo 01 Escopo
Capítulo 02 Referências normativas
Capítulo 03 Termos e definições
Capítulo 04 Contexto da organização
Capítulo 05 Liderança
Capítulo 06 Planejamento
Capítulo 07 Suporte
Capítulo 08 Operação
Capítulo 09 Avaliação de desempenho
Capítulo 10 Melhoria
Fonte: ABNT NBR 9001:2015

Todas as normas do sistema de gestão deverão ter a mesma estrutura de alto
nível, texto principal idêntico, bem como termos e definições comuns. Embora a
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estrutura de alto nível não possa ser modificada, podem ser acrescentadas
subcláusulas e textos específicos para as disciplinas específicas de cada área e
setor da empresa para maior compreensão do sistema de gestão da qualidade
desenvolvido.
A pesquisa desenvolvida tem como objetivo identificar as oportunidades de
melhoria no sistema de gestão da qualidade com ênfase no item 8 Operação da
ABNT NBR ISO 9001:2015. A ISO aborda no item 8 os aspectos relacionados à
operação abrangendo sete subitens: 8.1. Planejamento e controle operacionais; 8.2.
Requisitos para produtos e serviços; 8.3. Projeto e desenvolvimento de produtos e
serviços; 8.4. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente;
8.5. Produto e provisão de serviço; 8.6. Liberação de produtos e serviços e 8.7.
Controle de saídas não conforme.
2.1.1 Ciclo PDCA (Plan Do Check Act)
O ciclo PDCA apresentado na ISO 9001 e presente em outras normativas que
se correlacionam, fornece diretrizes de um processo iterativo utilizado pelas
organizações para alcançar a melhoria contínua. A sua abordagem do processo
deve envolver a definição e a gestão sistemática visando alcançar os resultados
definidos pela organização com a política de qualidade proposta. A gestão dos
processos e do SGQ como um todo é baseada no ciclo PDCA. A nova revisão da
norma ISO 9001:2015 trouxe um novo aspecto que precisa ser considerado pelas
organizações, que é a análise do risco visando minimizar resultados insatisfatórios.
A ISO descreve que a aplicação da abordagem do SGQ proporciona um maior
entendimento e consistência no atendimento a requisitos, consolidação de
desempenho eficaz e melhoria de processos baseada na avaliação de dados e
informação. O ciclo PDCA apresentado pode ser brevemente descrito a seguir e na
figura 5.


Plan (planejar): Estabelecer os objetivos ambientais e os processos
necessários para obter resultados de acordo com a política ambiental da
organização;



Do (fazer): Implementar os processos conforme planejado;



Check (checar): Monitorar e medir os processos em relação à política
ambiental, incluindo seus compromissos, objetivos ambientais e critérios
operacionais e reportar os resultados;
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Act (agir): Definir ações para a melhoria contínua.

Figura 5: Ciclo Plan-Do-Check-Act

Fonte: Ciclo PDCA - ABNT NBR ISO 9001:2015

É descrito na norma que o processo de gestão deve melhorar continuamente,
considerando os resultados de análise, avaliação e saídas de análise crítica pela
direção para determinação de necessidades e novas oportunidades a serem
desenvolvidas.
2.1.2 Exclusões significativas da ISO 9001:2015
As alterações que foram desenvolvidas na ISO 9001:2015 são mais substanciais
do que as realizadas durante a 4º edição e revisão do ano 2008. Abaixo, é descrito
um resumo das principais mudanças.


Representação da diretoria no processo: A diretoria não é obrigada a ter um
representante para responder pelo seu Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), já que ela mesma terá como responsabilidade estrutura-lo. A definição
de

gestores

para

os

processos

e

indicadores,

objetivos

e

metas

organizacionais que ajudem a aumentar a competitividade do negócio com
planos estruturados para atingir os resultados.


Manual da qualidade: As empresas não são mais obrigadas a terem um
manual da qualidade, porém o desenvolvimento das diretrizes de processos é
fundamental para a implementação do sistema de gestão da qualidade da
organização. A alteração da aplicação do manual da qualidade visa permitir
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uma maior flexibilidade na organização das empresas, sendo possível estar em
conformidade com a norma, sem comprometer a agilidade gerencial, desde
que os requisitos fundamentais sejam respeitados.


Controle de documentos e registros: A termologia foi substituída por “Controle
de informação documentada”, porém é necessário documentar, manter e
preservar as informações relevantes do processo de sistema da qualidade
organizacional.

2.2 PBHP-H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat apresenta
indicadores mais específicos do SGQ para o ramo da construção civil, sendo
desenvolvido pelo Ministério das Cidades para empresas e serviços de obras da
construção civil. Tem aplicação a toda empresa de construção com o intuito de
melhorar sua eficiência técnica e econômica, sendo o SiAC o sistema de avaliação
de conformidade do programa.
O Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras – SiAC
apresentou em seus resultados consultados no início de 2017 que no setor privado,
a adesão de construtoras está se consolidando como fator de diferenciação no
mercado, sendo em aproximadamente 3000 empresas ativas nos três níveis de
avaliação do Programa. Isso ratifica o alto grau de aceitação e a credibilidade que o
Programa conquistou no segmento de obras e serviços de construção.
Foi publicada no Diário Oficial da União, em 09/01/17 o aperfeiçoamento do
Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil (SiAC) de modo a adequá-lo aos requisitos e critérios de
desempenho da norma técnica ABNT NBR 15.575:2013 Edificações Habitacionais –
Desempenho.
A nova revisão apresenta outros ajustes, como a exclusão da “Declaração de
Adesão ao PBQP-H”, nível de acesso ao SiAC que não era exigido nas auditorias
realizadas por Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC). A, as Construtoras
que queiram se certificar no SiAC do PBQP-H, podem optar pela Certificação no
“Nível B” ou “Nível A”. Os OAC’s, responsáveis pelas auditorias de certificação, terão
um prazo de transição de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da
publicação da Portaria supracitada, a partir da qual somente poderão realizar
auditorias e emitir certificados de acordo com o novo Regimento do SiAC.
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A norma NBR 15575 passou a ser exigida no ano de 2013, visando priorizar o
bem estar dos usuários das unidades habitacionais, especialmente nos aspectos de
segurança (estrutural, contra o fogo e no uso e na operação); habitabilidade
(estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, higiene, qualidade
do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico) e
sustentabilidade (durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental). O objetivo da
nova revisão do PBHP-H é garantir que a Norma de Desempenho seja cumprida
pelas empresas construtoras, dentro de sua especialidade técnica.
O PBQP-H também tem o enfoque de padronizar e melhorar o setor na
construção civil em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade e a
modernização produtiva, além de harmonizar com todos os requisitos e indicadores
da ISO 9001. Os resultados esperados na implementação da certificação do PBQPH são de tornar o setor da construção civil mais competitivo, a redução de custos
aumentando a produtividade, redução de desperdícios, ampliação do mercado,
profissionalização da mão de obra, diminuição da degradação do meio ambiente,
reconhecimento dos clientes e sua satisfação, melhoria dos processos internos da
qualidade do produto e modernização do setor.
As normas de gestão da qualidade ISO não contemplam aspectos relacionados
aos impactos ambientais e gestão ambiental, porém o SiAC passou a exigir o
monitoramento

de

alguns

indicadores

de

desempenho

relacionados

à

sustentabilidade das construções como na área de gestão de resíduos e consumo
de água e energia ao longo da obra.
Visando em minimizar os problemas e permitindo que as construtoras
garantam a qualidade na construção, foram elaborados no PBQP-H requisitos de
determinados serviços e produtos que terão a obrigatoriedade de serem controlados
pelas empresas na etapa da execução da construção, garantindo desta forma a
qualidade do produto final. A empresa construtora deve preparar uma lista própria de
serviços de execução controlados que utilizem e que afetem a qualidade do produto
exigido pelo cliente, abrangendo no mínimo os serviços listados no PBQP-H,
representando os sistemas construtivos de suas obras. Caso a empresa utilize
serviços específicos que substituam serviços constantes da lista mínima, estes
também devem ser controlados.

31

3 FERRAMENTAS DE VERIFICAÇÃO
No capítulo 03 será apresentada a estruturação dos 04 principais
procedimentos com as especificações técnicas das atividades com o critério
apresentado na metodologia com a relevância financeira e/ou técnica dos processos
na edificação industrial analisada do estudo de caso. A avaliação do sistema de
gestão qualidade da empresa estudada será realizada utilizando as ferramentas de
análise com as diretrizes descritas para cada serviço construtivo abordado.
As ferramentas da qualidade são técnicas que podem ser utilizadas com a
finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que
interferem no bom desempenho dos processos de produção, de maneira eficaz, ou
no auxílio da busca de uma maior eficiência no desempenho dos processos de
produção (MOREIRA, A. J, 2013).
Os indicadores da qualidade devem ser aplicados na construção civil para
aferir os resultados de ações realizadas, buscando visualizar desvios que possam
ocasionar problemas de não conformidade e que devam ser verificados, analisados
e solucionados.
As especificações visam estabelecer as condições técnicas mínimas a serem
obedecidas na execução das obras e serviços analisados na dissertação, fixando os
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.
Todos os serviços analisados devem ser executados rigorosamente em consonância
com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e ou
detalhes a serem elaborados, com as prescrições contidas nos sistemas de gestão
da qualidade que deverão estar de acordo com as metodologias da ABNT NBR e
outras normativas pertinentes.
O sistema de gestão da qualidade das empresas da construção civil encontra
grandes dificuldades em inspecionar e validar todos os serviços controlados devido à
falta de recursos humanos e financeiros e, assim, em diversas situações ocorrem
não conformidades e patologias nos processos construtivos. No estudo de caso do
trabalho abordado no capítulo 04 serão analisados os quatro dos principais serviços
controlados executados pela construtora na obra considerando a sua relevância
técnica e financeira, com o objetivo de apresentar as falhas na qualidade final do
processo mesmo com a implementação do sistema de gestão da qualidade.
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O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H)
estabelece que 25 serviços sejam controlados, especialmente os relacionados à
geometria do edifício e à segurança estrutural. Para a certificação PBQP-H SiAC os
níveis são atendidos do seguinte modo: NIVEL A e NIVEL B, devendo ser
controladas no mínimo as seguintes porcentagens de serviços da lista de serviços
de execução controlados da empresa, conforme o nível de certificação:


Nível “B”: 40 %;



Nível “A”: 100%.

É definido pelas empresas baseado nas diretrizes mínimas apresentadas no
PBHP-H os serviços que deverão ser controlados com o uso das respectivas FVS
(Ficha de verificação de serviços) desenvolvidas pela empresa propondo-se
procedimentos unificados e adequados às normas técnicas brasileiras e às
tecnologias ou processos disponíveis no mercado. As empresas devem identificar os
serviços que são executados em grande quantidade e/ou que tenham grande
influência sobre a qualidade final da construção, para que sejam atividades
controladas e com os respectivos documentos de verificação e procedimentos de
execução de serviço bem estruturados para a eficácia do monitoramento da gestão
da qualidade da obra.
O pesquisador Cláudio Vicente Mitidieri Filho do Laboratório de Componentes e
Sistemas Construtivos do Centro Tecnológico do Ambiente Construído do IPT definiu
em seu artigo técnico em conjunto com Adriano Jesus Bastos dos Santos a
importância dos procedimentos na busca da diminuição da variabilidade na
qualidade das construções, na capacitação da mão de obra, particularmente quando
ingressam novos funcionários na empresa construtora, estejam em fase de
aprendizado,

na

melhoria

da

qualidade

dos

produtos

e

serviços

e,

consequentemente, na redução dos custos das construções, evitando despesas com
retrabalhos. O objetivo principal buscado pelas empresas do setor da construção
civil com a implementação da gestão da qualidade nos processos construtivos é o
aumento da produtividade na obra com redução dos custos oriundos de
desperdícios de materiais e mão de obra.
As Fichas de Verificação de Serviços (FVS) conforme figura 6 adaptado pelo
autor como modelo, são ferramentas de controle que tem o objetivo de garantir o
atendimento aos padrões de qualidade, avaliando as condições de início do serviço,
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os parâmetros de controle durante a execução e a entrega. O preenchimento do
documento compete aos profissionais habilitados das áreas técnicas, expressando
de maneira objetiva se o item está ou não reprovado. Outra funcionalidade do
documento consiste em mapear as ações a serem tomadas, conforme o teor das
informações relatadas no campo de observações e ações. O modelo apresentado foi
fundamentado nas pesquisas teóricas e práticas realizadas pelo autor.
Figura 6: Modelo de ficha de verificação de serviço

Fonte: Elaborado pelo autor como modelo de ferramenta de controle

Por meio das Fichas de Verificação de Serviços ficam registrados os resultados
da inspeção de modo a possibilitar a identificação e liberação ou não do serviço para
dar prosseguimento ao serviço ou etapa seguinte.
A utilização dos fluxogramas é de fundamental importância na implantação de
um sistema de gestão da qualidade eficiente e diretriz da NBR ISO 9001:2015 no
item 4.4 que descreve que a organização deve determinar as entradas requeridas e
as saídas esperadas para os processos e as respectivas sequências e as interações
entre eles. O objetivo principal do fluxograma é descrever a sequência (fluxo de um
processo), sendo uma ilustração sequencial de todas as etapas de um sistema,
mostrando como cada etapa é relacionada. Ele utiliza símbolos facilmente
reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações em um processo.
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3.1 Estrutura Metálicas – Ferramentas de verificação e controle
Os procedimentos visam estabelecer os requisitos necessários para a
execução das Estruturas Metálicas, que serão divididos em três etapas: projetos,
montagem e fabricação conforme fluxograma 01 que é uma ilustração sequencial de
todas as etapas do processo, mostrando como cada etapa é relacionada, utilizando
símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações.
Fluxograma 1: Etapas executivas do processo de estrutura metálica

Fonte: Elaborado pelo autor

A sequência da montagem deve ser considerada como uma parte integral do
processo de projeto, devendo ser estabelecida e documentada num estágio prévio,
considerando as etapas de pré-montagem das estruturas metálicas secundárias
(treliças).
A primeira etapa de montagem, demonstrada na figura 7 é o içamento dos
pilares da estrutura após a cura mínima para aplicação de sobrecarga nos blocos da
fundação superficial. Usualmente em construções industriais os pilares são
executados em estrutura de concreto ou em perfis metálicos. O içamento deve
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ocorrer em paralelo com a pré-montagem das estruturas metálicas secundárias,
visando a sequência executiva do processo.
Figura 7: Etapa 01 – Montagem de pilares da estrutura (Metálica ou Concreto)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após o içamento dos pilares metálicos, devem ser montadas as estruturas
principais (vigas metálicas) e as secundárias, com os seus respectivos travamentos,
conforme a figura 8.
Figura 8: Etapa 02 – Montagem da estrutura principal e secundária

Fonte: Elaborado pelo Autor

É essencial que a estrutura seja estável e retificada como procede à
montagem. Em edifícios de constituição linear ou galpões, a estabilidade longitudinal
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é feita pelos contraventamentos verticais e a estabilidade no plano horizontal pelo
contraventamento dos planos das terças ou das cordas inferiores das treliças já
executadas na figura 9.
Figura 9: Etapa 03 – Montagem das estruturas auxiliares e travamentos

Fonte: Elaborado pelo Autor

A estabilidade da estrutura deverá ser garantida com a utilização de estais
(elementos de aço galvanizado com alta resistência à tração) provisórios, até que os
contraventamentos definitivos sejam aplicados. A etapa 04 e final é de montagem
dos fechamentos laterais, telhas e acabamentos auxiliares de conforto térmico e de
iluminação natural conforme figura 10.
Figura 10: Etapa 04 – Montagem dos fechamentos laterais e das telhas

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3.1.1 Projetos
Para a liberação dos projetos para as demais etapas (fabricação e montagem)
a realização da verificação pelo projetista responsável pela obra é uma premissa. Os
projetos de fabricação e montagem devem ser verificados com roteiros definidos por
cada projetista. Todos os desenhos devem estar de acordo com os requisitos
definidos em concepção de arquitetura, base para o desenvolvimento dos projetos e
premissas de cálculo através de especificações técnicas. Após todas as verificações
e validações de projeto, uma reunião de análise crítica final do projeto deverá
ocorrer, com registro em ata de reunião padrão.
O projeto deve ser analisado globalmente sendo avaliados os registros da
qualidade, cronograma físico da obra (montagem e fabricação) e se os detalhes de
projeto são suficientes e coerentes para a realização das etapas posteriores de
fabricação e montagem da obra, verificando se existe a necessidade de alguma
mudança no produto e/ou processo final.
3.1.2 Fabricação e Controle de Qualidade no Processo Produtivo
O inspetor de controle de qualidade deverá acompanhar as fases de produção
das estruturas, tendo a mesma importância que o controle de qualidade da etapa de
montagem.
A fabricação dos elementos estruturais deve seguir as informações
dimensionais, especificações de materiais e quantitativos mostrados nos desenhos
de fabricação, onde são detalhados os elementos. Durante o processo de fabricação
de um produto, devem ser realizados três tipos distintos de inspeções principais,
sendo:


Inspeção no Recebimento de Materiais;



Inspeção nas Etapas de Produção;



Inspeção e Ensaios pelo Controle de Qualidade (CQ).

Inspeção no Recebimento de Materiais
A conferência da documentação no momento do recebimento dos materiais
deverá ser realizada, com o armazenamento dos mesmos para consulta. A inspeção
é realizada através da “Ficha de Inspeção de Recebimento (FIR)” na unidade de
fabricação por certificado, que recebe o número sequencial e o número da fábrica
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que o gerou. Os critérios de aceitação das matérias-primas estão descritos nas
“FIR’s” e ou na instrução de trabalho de recebimento conforme figura 11.
Figura 11: Ficha de Inspeção de Recebimento (FIR)

Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade da empresa analisada

Como critério de amostragem e aceitação, são utilizados os planos conforme
ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por
atributos e definidos nos procedimentos de Trabalho. Desta forma, serão
inspecionadas as matérias primas escolhidas aleatoriamente.
Ao finalizar a inspeção, os Certificados da Qualidade do material são
encaminhados para o Controle da Qualidade, onde serão arquivados. Os materiais
recebidos como não conformes são identificados e segregados como “NãoConforme” e devem ser devolvidos para o fornecedor.
Durante as fases de fabricação são realizadas as inspeções nas etapas de
corte, dobra, perfilamento, furação, montagem, soldagem, jateamento, pintura e
embalagem, destacando as atividades abaixo:


Inspeções de Soldagem
Os soldadores, tanto nos processos de soldagem manual, como arco submerso

(processo automático no qual o calor é fornecido por um arco desenvolvido entre um
eletrodo de arame sólido), são qualificados por entidade reconhecida ou pela própria
empresa e seu desempenho é realizado por meio de ensaios visuais/dimensionais
de soldagem, partícula magnética e/ou ultrassom realizados internamente na
empresa fabricante da estrutura metálica.
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Inspeção visual e dimensional de peça
Trata-se da Inspeção para garantir as dimensões especificadas no projeto

executivo da obra dentro das tolerâncias normativas para as estruturas metálicas.
São verificações de comprimento, largura, espessura, altura, esquadros, diâmetros,
espaçamentos de furações, ângulos e etc. São realizadas em todas as etapas de
fabricação dos produtos, tais como corte, dobra, furação, perfilamento, soldagem,
jateamento e pintura. Além disso, por meio dessas inspeções visuais são detectadas
quaisquer desconformidades tais como deformações, que possam ter ocorrido nas
peças durante processos de corte, manuseio, soldagem, jateamento e pintura
conforme figura 12.
Figura 12: Inspeção visual e dimensional de peça

Fonte: Inspeção visual e dimensional registrada pelo inspetor

Nos procedimentos de análise da fabricação das estruturas metálicas descrito no
sistema de gestão da qualidade tem-se a divisão em 18 processos/fases apresentados
abaixo:

1. Consumíveis de soldagem:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Análise de Certificação de Qualidade
do Fornecedor/Inspeção Visual (eletrodos, arames e fluxo).


AMERICAN WELDING SOCIETY. ANSI/AWS D1.1. Structural welding code
steel. Miami, FL, 2010;
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Descrição do tipo de realização dos ensaios: Verificação do número do
lote/certificado do consumível, visual da embalagem e se não apresenta nenhuma
violação que possa comprometer o produto.
2. Qualificação do processo de soldagem e de soldadores:
Tipo

de

Inspeção/Norma

de

referência:

Análise

dos

certificados

de

qualificações dos processos de soldagem (EPS - Especificação de Procedimento de
Soldagem, RQPS - Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem) e das
qualificações dos soldadores (RQS - Registro de Qualificação de Soldador).


AMERICAN WELDING SOCIETY. ANSI/AWS D1.1. Structural welding code
steel. Miami, FL, 2010;



ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica).
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Verificação da lista de soldadores

qualificados e requalificados da empresa.
3. Calibração de Equipamentos:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Análise dos certificados de calibração
dos equipamentos de medição utilizados na fabricação.
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Verificação da validade do
equipamento, identificação e acreditação por órgão competente.
4. Identificação, rastreabilidade, situação de produto, monitoramento de produto e
preservação:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Visual e análise das fichas de registro
da rastreabilidade na produção ou lista de rastreabilidade do sistema ERP Enterprise Resource Planning (ferramenta computacional que integra todos os dados
e processos de uma organização em um único sistema) da empresa.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 9001 Sistemas de Gestão da qualidade - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015;



ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica);
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Verificação do numero do lote,

certificado da matéria prima, verificação visual da identificação, situação do produto
e monitoramento do produto.
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5. Recebimento dos materiais:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Certificado de Qualidade, inspeção
visual e dimensional (chapas avulsas e desbobinadas, parafusos, porcas, arruelas,
chumbadores, resinas, lã de vidro e lã de rocha).


AMERICAN WELDING SOCIETY. ANSI/AWS D1.1. Structural welding code
steel. Miami, FL, 2010;



ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica).
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional, visual dos produtos,

verificação do certificado/embalagem.
6. Chumbadores, contraventos, tirantes em ferro redondo:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeção visual e dimensional das
peças.
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional das peças e
relatórios de apontamentos de qualidade no sistema ERP - Enterprise Resource
Planning (ferramenta computacional que integra todos os dados e processos de uma
organização em um único sistema) da empresa com as respectivas planilhas de
rastreabilidade.
7. Acessórios de perfis em geral:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeção Dimensional


ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica).
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional das peças (largura,

comprimento, espessura, furação e empenamento) e relatórios de apontamento de
qualidade

no

sistema

ERP

-

Enterprise

Resource

Planning

(ferramenta

computacional que integra todos os dados e processos de uma organização em um
único sistema) da empresa com as respectivas planilhas de rastreabilidade.
8. Estrutura principal: Perfil soldado, laminado, treliça e chapas avulsas de ligações
estruturais:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Ensaios não destrutivos, ensaio de
líquido penetrante (detectar descontinuidades superficiais e que sejam abertas na
superfície) ou de partícula magnética (submeter uma peça, ou parte dela, a um
campo magnético), visual de solda e ultrassom.
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Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional de peça (largura,
altura, comprimento, espessura, furação, locação de acessórios e empenamento).
Ultrassom nas emendas de topo (solda de penetração total) em mesas
(superior e inferior), almas com espessuras superiores a 6,35 mm e consoles e
soldas especificadas em projeto. Nas emendas previstas em projeto (ultrassom em
5,00 % das emendas) e nas emendas não previstas em projeto (ultrassom em 10,00
% das emendas), exceto para vigas e pilares de rolamento que o percentual deve
ser em 100,00% das peças. Deve-se realizar ensaios complementares de LP
(Líquido Penetrante) nas soldas de filete, composição de perfil e emendas de topo.
O responsável pelos ensaios das soldas deverá ser qualificado conforme FBTS
(Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem) e/ou ABENDE (Associação
Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção). Os certificados devem estar
disponíveis sempre para verificação.
9. Miscelâneas e acessórios:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Ensaios não destrutivos, visuais e
dimensionais de solda.
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional de peça (largura,
comprimento, espessura, furação, locação de acessórios e empenamento), EVS
(Ensaio Visual) em soldas e filete em acessórios.
10. Perfilados: terças, banzos, diagonais e montantes:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeção dimensional e visual de
acabamento.


ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica).
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional das peças (largura,

comprimento, espessura, ângulos, furação e empenamento) e visual somente para
os acabamentos galvanizados.
11. Telhas e Steel Deck:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeção Dimensional e visual de
acabamento.
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Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional de peça (largura,
comprimento, espessura, ângulo de dobras e abas) e visual: acabamento e
tonalidade.
12. Calhas, arremates e tampas metálicas:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeção Dimensional e visual de
acabamento.
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Dimensional de peça (largura,
comprimento, espessura, ângulo de dobras e abas) e visual: acabamento e
tonalidade.
13. Galvanização a fogo:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeções do fornecedor de
galvanização conforme NBR 6323:2016: Galvanização por imersão a quente de
produtos de aço e ferro fundido - Especificação.
Descrição do tipo de realização dos ensaios: O trabalho de galvanização
deverá garantir a qualidade do material processado através da norma NBR
6323:2016 a qual contempla os seguintes ensaios:


Inspeção visual: verificação quanto aos aspectos estéticos das peças e
desconformidades;



Ensaio da uniformidade da camada de zinco semelhante norma à NBR
7400:2015 Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a
quente - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio;



Ensaio de aderência semelhante norma NBR 7398:2015 Produto de aço e ferro
fundido galvanizado por imersão a quente - Verificação da aderência do
revestimento - Método de ensaio, martelo basculante, incisão e corte em grade;



Análise da camada de zinco não destrutivo, semelhante norma NBR
7399:2015 Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo Método de ensaio.
Os ensaios apontados devem ser registrados por meio de relatórios, nos quais

também constarão a rastreabilidade da peça ensaiada. Esses relatórios devem ser
arquivados no setor de qualidade.
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14. Qualificação de pintores:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Análise dos certificados de qualificação
dos pintores.
15. Jateamento abrasivo:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Inspeção visual e Medição do perfil de
rugosidade.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15488 Pintura industrial - Superfície metálica para aplicação de tinta Determinação do perfil de rugosidade. Rio de Janeiro: ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, 2007.
Descrição do tipo de realização dos ensaios: Realização de inspeção de

jateamento que determina se o nível de rugosidade do material está ou não
adequado para o recebimento da camada de pintura conforme exemplo na figura 13.
Figura 13: Inspeção de jateamento

Fonte: Registrada pelo inspetor

16. Pintura Líquida:
Tipo de Inspeção/Norma de referência:

A determinação da espessura da

película seca em tinta deverá ser feita por meio de um ensaio conforme figura 14, e
nenhuma média de espessura efetuada poderá apresentar um valor inferior à
espessura mínima da película seca especificada em projeto de fabricação. Onde
houver a constatação de que a peça apresenta espessura mínima de tinta inferior à
especificada, a área deverá ser mapeada por meio de novas medições e em seguida
aplicada uma demão adicional.
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São aceitas áreas com o aumento de até 40,00 % da espessura prevista por
demão no esquema de pintura. As peças com espessura média de película seca
acima de 40,00% da indicada na ficha de pintura desde que aprovada no ensaio de
aderência serão aprovadas e liberadas. Espessura acima do especificado poderá
ocorrer devido às diferenças geométricas das peças, aliadas ao processo de
aplicação que sobrepõem as camadas de tinta.


Inspeção visual: detecta falhas na película de tinta que possam prejudicar a
sua resistência;



Ensaio de aderência: avaliação qualitativa do teste de aderência conforme
ABNT NBR 11003:2009 Tintas — Determinação da aderência para
determinação do padrão máximo aceitável de X2Y2.

Figura 14: Medição da camada de tinta

Fonte: Registrada pelo inspetor

17. Pintura a pó:
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Os procedimentos e tipos de ensaios
são os mesmo realizados no item 16 (Pintura Líquida), com exceção do teste de
cura que deve ser realizado somente para pintura em pó, onde é determinada a
resistência ao solvente especifico e avaliada a cura do revestimento.
18. Registros de falhas (não conformidades e ferramentas para ações corretivas):
Tipo de Inspeção/Norma de referência: Quando identificadas falhas no
processo interno e externo deverá ser registrado e aberto um plano de ações
corretivas.
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3.1.3 Controle de Qualidade no Processo de Montagem
A empresa construtora responsável deverá proporcionar à montadora das
estruturas metálicas condições no canteiro de obras de acordo as seguintes
diretrizes apresentadas pela Associação Brasileira de Estruturas Metálicas:


Vias adequadas de acesso ao canteiro e dentro dele, para que a descarga e a
movimentação das estruturas possam ser feitas com segurança, como
também o livre trânsito de guindastes, caminhões e outros equipamentos;



Terreno firme, adequadamente nivelado, drenado e suficientemente amplo de
forma a atender a operação dos equipamentos de montagem;



Terreno livre de interferências aéreas ou na superfície, tais como: cabos de
energia elétrica, linhas telefônicas ou outras condições;



Espaço adequado para armazenagem, de modo que as Estruturas
descarregadas não ocupem todo o espaço disponível no canteiro, permitindo
que a Montadora opere com a maior agilidade possível.
As especificações de controle do processo de montagem das estruturas

metálicas deverão estar contidas nos projetos executivos desenvolvidos pela
empresa fabricante e validadas por consultor/engenheiro estrutural. Seguindo as
diretrizes de projeto na fase de montagem, serão necessários cuidados em não
introduzir esforços inadequados que venham deformar as peças, quer seja por
ações de manuseio, transporte ou incorreções no posicionamento de apoios.
A montagem da estrutura deverá ter início sempre pelos setores que possuam
os sistemas de contraventamentos já definitivos. Os sistemas de contraventamento
podem consistir em quadros rígidos, elementos em forma de “X” ou colunas
engastadas nas fundações. Caso estes sistemas definitivos não possam ser
montados por primeiro, a empresa montadora deverá adotar de estruturas montadas
de sistemas temporários, tais como cabos de aço, travamentos e escoras que
proporcionem a estabilidade lateral durante o processo de montagem.
A figura 15, correspondente à ficha de verificação da atividade, descreve todos
os itens que devem ser inspecionados e a sua respectiva metodologia de avaliação,
com o objetivo e evitar futuras patologias na execução das estruturas metálicas.
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Figura 15: Ficha de Verificação de Serviço – Estrutura Metálica

Fonte: Adaptado pelo autor como modelo de aplicação

O objetivo principal durante a montagem é o de manter a estabilidade da
estrutura a toda hora. Muitas estruturas desmoronam devido à falta do entendimento
das exigências de estabilidade. As tensões podem ser invertidas durante a
montagem e comprometerem a estabilidade da estrutura, podendo levá-la ao
colapso. Isso mostra a importância do conhecimento de cálculo estrutural e da
resistência dos materiais pelo responsável pela montagem da obra. O projeto de
montagem deve solucionar perguntas relativas à sequência de construção já
apresentada no início do capítulo e seus efeitos de estabilidade.
O inspetor de controle de qualidade deverá acompanhar todas as fases de
montagem, com visitas periódicas, indicando as falhas e ações corretivas. Em todas
as soldas realizadas em obra deverá ser realizado ensaio visual de solda (EVS) para
verificação de descontinuidades superficiais como poros, trincas, respingos e
sobreposição, as quais podem ser realizadas pelo engenheiro ou técnico de
edificação da obra.
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Os ensaios de ultrassom, líquido penetrante (LP), partícula magnética (PM) e
pintura deverão ser realizados quando especificado em contrato e/ou em projeto,
podendo ser realizados pelo engenheiro, técnico de edificações da obra, ou
profissional habilitado com a certificação. Todos os equipamentos de medição e
monitoramento utilizados para fabricação e controle de qualidade dos produtos
devem ser calibrados por empresa reconhecida no Inmetro - Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia, atendendo aos critérios de aceitação para a
fabricação de estruturas metálicas.
3.2 Fundações Profundas – Ferramentas de verificação e controle
A implementação das ferramentas de verificação dos serviços para as
fundações profundas tem o objetivo de fornecer as diretrizes necessárias para a
verificação e controle da qualidade na execução do processo construtivo. Existem
diversos tipos de fundações profundas, porém no item 3.2 será tratado
exclusivamente a do tipo hélice contínua enfoque do estudo de caso conforme as
orientações, ficha de verificação e fluxograma 2.
Fluxograma 2: Etapas executivas do processo de fundações profundas

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A execução da estaca é monitorada e de concreto moldada “in loco”. Mediante
a introdução por rotação de um trado helicoidal contínuo no terreno e a injeção de
concreto pela própria haste central do trado simultaneamente com a sua retirada, a
armadura é introduzida após a concretagem da estaca. A diferença entre a estaca
de deslocamento monitorado “in loco” consiste na introdução do trado no terreno por
rotação sem que o material escavado seja retirado, que ocasiona um deslocamento
do solo junto ao fuste e à ponta. O concreto deverá ser injetado pelo interior da
tubulação central simultaneamente à retirada do material escavado.
Na fase de perfuração conforme a figura 16, a única força vertical atuante é o
próprio peso do equipamento com o solo nela contido. Sendo que o avanço e a
rotação decrescem ao aumentar as características mecânicas do terreno.
Figura 16: Etapa 01 – Perfuração do terreno

Fonte: Elaborada pelo Autor

Ao mesmo tempo em que o trado é retirado do furo, o concreto fluido é
bombeado pelo tubo central do trado até sua base como apresenta a figura 17. O
concreto fluido é injetado de forma continua enquanto o trado é removido, de forma
que o furo nunca é deixado aberto ou sem suporte.
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Figura 17: Etapa 02 – Injeção de concreto sob pressão controlada

Fonte: Elaborada pelo Autor

Após o completo preenchimento da estaca, a armadura é então colocada com
concreto ainda fluido apresentado na figura 18.
Figura 18: Etapa 03 – Colocação da Armadura

Fonte: Elaborada pelo Autor

A execução de todo o processo é monitorado por sensores eletrônicos que têm
a capacidade de aferir a profundidade, torque, velocidade de bombeamento, pressão
e volume de concreto, com checagem final em escritório e com emissão de relatório
para cada estaca.
Segundo exemplifica Velloso e Lopes (2002), a concretagem deverá ser
interrompida em cota superior a de superfície do terreno, diferentemente do que é
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recomendado na NBR 6122:2010, pois se a cota de arrasamento ficar abaixo do
nível do terreno, haverá instabilidade no trecho não concretado. A NBR 6122:2010
recomenda ainda que, em torno de 1,00 % das estacas da obra sejam expostas até
a cota inferior à cota de arrasamento e, se possível, até o nível de água, para
verificação da integridade e qualidade do fuste.
3.2.1 Orientações de execução e controle das Fundações Profundas
A locação das estacas deve ser realizada com tempo hábil em planejamento
para não prejudicar a execução da atividade. Os eixos das estacas devem ser
locados por equipe de topografia especializada, conforme definido em projeto.
O trado deve estar centrado ao piquete de marcação e sua verticalidade
verificada pelo equipamento de monitoramento com relação ao eixo da estaca a ser
executada. Para o início da perfuração, o responsável pela atividade deve calcular o
consumo de concreto da estaca, visando que a concretagem não seja interrompida
por falta de material evitando danos dano ao sistema de bombeamento. Antes do
início da perfuração os dados da estaca e da bomba de injeção devem ser
conferidos pelo operador e introduzidos no programa, acionando em seguida o
sistema de monitoramento do equipamento.
Na etapa de perfuração, o trado deverá ser introduzido até a profundidade
mínima prevista em projeto, registrando o comprimento perfurado em sistema de
monitoramento. Caso, por alguma razão, seja encontrada alguma camada de solo
rígido que interrompa ou cause interferências no período de concretagem, o
responsável pela atividade e projetista responsável deverão ser comunicados. O
horário do início do bombeamento do concreto deve ser registrado com os
respectivos volumes aplicados, que serão apresentados no relatório de controle da
estaca.
A armação deve estar suficientemente rígida para ser manuseada e içada com
o equipamento de içamento ou com a perfuratriz. Essa deverá ser introduzida após a
concretagem, em concreto fresco com o auxílio de uma retroescavadeira. A figura
19, correspondente à ficha de verificação da atividade, descreve todos os itens que
devem ser inspecionados e a sua respectiva metodologia de avaliação, com o
objetivo e evitar futuras patologias na execução.
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Figura 19: Ficha de Verificação de Serviço – Fundação Profunda

Fonte: Adaptado pelo autor como modelo de aplicação

3.2.2 Critérios de aceitação das Fundações Profundas
Para que o processo construtivo esteja em conformidade, é necessário atender
a todos os procedimentos de execução de serviços apresentados no item 3.2.1,
controle tecnológico para os materiais e ensaios indicados nas normas técnicas. O
controle tecnológico dos materiais aplicados no processo construtivo é de
fundamental importância para a certificação do desempenho, garantindo a
longevidade e atestando o padrão de qualidade estabelecido pelo projeto. É a partir
desse controle que se pode prevenir ou detectar não conformidades, viabilizando em
tempo hábil intervenções corretivas.
O ideal é que todos os ensaios sejam realizados por laboratórios competentes
e supervisionados por um sistema de qualidade tipo os pertencentes à RBLE – Rede
Brasileira de Laboratórios de Ensaios – acreditados para essa finalidade. A RBLE é
um conjunto de laboratórios credenciados pelo INMETRO, segundo os requisitos da
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, considerados habilitados para a realização de
serviços de ensaios (PACHECO; HELENE, 2013).
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O manual PBQP-H especifica que o “OAC - Organismos de Avaliação da
Conformidade deve evidenciar que a empresa construtora realiza, sempre que
possível por meio de laboratório externo ou da própria empresa, controle tecnológico
dos materiais e componentes utilizados na estrutura portante de suas obras,
independente do realizado pelo fornecedor. Deve ser dada preferência aos
laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE)”.
São realizados ensaios de duas tipologias: de controle tecnológico da produção e de
caracterização de desempenho.
3.2.2.1 Ensaio de Prova de Carga
O ensaio de prova de carga em estacas é executado para a determinação da
capacidade de carga. Este ensaio consiste na aplicação de esforços crescentes à
estaca e o registro dos deslocamentos correspondentes. Os esforços aplicados
podem ser axiais de tração, compressão ou transversais.
A norma NBR 6122:2010 especifica que as fundações devem ser capazes
de suportar cargas da superestrutura e transmitir esses carregamentos para o solo.
Um dos métodos de verificação da capacidade de carga das estacas é a prova de
carga estática, que é normatizada de acordo com a NBR 12131:2006 e/ou prova de
carga dinâmica especificada na NBR 13208:2007. Segundo a ABNT NBR
6122:2010, é obrigatória a execução de provas de carga estática em obras que
tiverem um número de estacas superior ao valor especificado na coluna (B) da
tabela 3, sempre no início da obra. Quando o número total de estacas for superior ao
valor da coluna (B), deverá ser executado um número de provas de carga igual à no
mínimo 1,00 % da quantidade total de estacas, arredondando-se sempre para mais.
É necessária a execução de prova de carga, qualquer que seja o número de
estacas da obra, se elas forem empregadas para tensões médias (em termos de
valores admissíveis) superiores aos indicados na coluna (A) tabela 3.
Para comprovação de desempenho as provas de carga estáticas podem ser
substituídas por ensaios dinâmicos na proporção de cinco ensaios dinâmicos para
cada prova de carga estática em obras que tenham número de estacas entre os
valores da coluna B da Tabela 03 e duas vezes esse valor. Acima deste número de
estacas, será obrigatória pelo menos uma prova de carga estática, conforme NBR
12131:2006.
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Tabela 3: Quantidade de Prova de Carga

Fonte: ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações: Procedimento

O item 9.2.2.2 da NBR 6122:2010 especifica que o desempenho é considerado
satisfatório quando forem simultaneamente verificadas as seguintes condições:
a) Fator de segurança no mínimo igual a 2,0 com relação à carga de ruptura
obtida na prova de carga ou por sua extrapolação. Se esse valor não for obtido, a
interpretação dos resultados da(s) prova(s) de carga deve ser feita pelo projetista;
b) Recalque na carga de trabalho for admissível pela estrutura.
Caso uma prova de carga tenha apresentado resultado insatisfatório, deve-se
elaborar um programa de provas de carga adicionais que permita o reexame dos
valores de caras admissíveis (ou resistentes de projeto), visando à aceitação dos
serviços sob condições especiais previamente definidas ou a readequação da
fundação e o seu eventual reforço.
3.2.2.2 Ensaios de concreto
Os ensaios que devem ser aplicados no concreto por laboratório credenciado
estão apresentados abaixo, com a sua respectiva normativa técnica:
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Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos ABNT NBR 5739:2007 Concreto - Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Ensaio
realizado para obter-se a resistência do concreto aos 7 e 28 dias, por
amostragem total de acordo com a ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de
cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento;



Concreto: Slump teste. Realiza-se este teste com a finalidade de determinar a
consistência do concreto de acordo com a ABNT NBR 12655:2015 - Concreto
de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento.

3.3 Piso de concreto de alta resistência – Ferramentas de verificação e controle
A fim de padronizar a execução da pavimentação em concreto, serão
apresentados os procedimentos de construção específicos, fornecendo os
elementos de projeto e instruções para execução, buscando seguir as etapas préestabelecidas das normas técnicas e pela empresa, qualificando a execução do
serviço no estudo de caso.
Para que se obtenha a qualidade na execução da pavimentação em concreto,
deve-se organizar os serviços preliminares da obra, para então dar início aos
serviços da sub-base como a aplicação de contenções laterais, estudo do subleito e
das camadas do solo. As condições fundamentais para o início da atividade são
descritas abaixo como premissas para execução do pavimento em concreto.


Equipamentos e/ou ferramentas de produção devem estar em condições
adequadas de uso;



Projetos de arquitetura e complementares disponíveis;



Os estudos geotécnicos, tais como sondagem, ensaios de solo (ensaio de
caracterização dos materiais, ensaio de CBR, ensaios de compactação,
avaliação das condições dos carregamentos estáticos e dinâmicos) ao qual o
piso será submetido;



As instalações elétricas e hidráulicas do piso devem estar executadas e
testadas;



As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, graxas e óleos,
além de estarem livres de irregularidades;



Estudos de layout com disposições das máquinas, equipamentos de
fabricação, transporte e armazenagem de materiais e produtos;
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Quando o piso for executado em local aberto, as condições meteorológicas
devem ser verificadas a fim de evitar a lavagem do concreto com a chuva;



O tipo e a dosagem de aditivos, plastificantes de pega normal ou retardadores,
devem ser definidos em função do tipo de cimento empregado, do tempo de
percurso usina-obra, das condições climáticas e de lançamento;



Superplastificantes, quando utilizados, devem ser do mesmo fabricante do
aditivo plastificante, evitando-se problemas de incompatibilidade química.

3.3.1 Orientações de execução e controle do piso de concreto de alta resistência
A sequência executiva do piso de concreto de acordo com o sistema de gestão
da qualidade é descrito abaixo e resumido adiante na figura 20 ficha de verificação
de serviço e fluxograma 3.
Fluxograma 3: Etapas executivas do processo do piso de concreto

Fonte: Elaborada pelo Autor
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1. Transferência e aferição do nível a partir da referência, segundo o projeto com a
utilização de mangueira de nível ou laser;
2. Assentamento das fôrmas de aço ou madeira que devem estar uniformemente
apoiadas sobre a camada adjacente (sub-base) de forma a garantir firmeza, com
base no alinhamento do eixo do piso. Devem preferencialmente ser fixadas com
ponteiras de aço em distâncias regulares não maiores que 1,00 metro, de modo
a suportar, sem deslocamentos ou deformações, esforços inerentes ao trabalho.
O topo das fôrmas deve coincidir com a superfície do piso final, verificando-se o
alinhamento e nivelamento em cada peça assentada;
3. Colocação das armaduras que são utilizadas como instrumento de auxílio na
transferência de cargas (barras de transferência) ou ligação das placas de
concreto (barras de ligação). Para as armaduras estruturais ou de combate à
retração, devem obrigatoriamente ser utilizados aços do tipo CA 50 ou CA 60,
conforme indicado em projeto;
4. Quando o piso tiver adição de fibras, estas devem ser espalhadas
criteriosamente na esteira dos agregados e aquelas fornecidas em embalagens
biodegradáveis podem ser lançadas diretamente dentro do caminhão betoneira,
numa velocidade de 1 saco por minuto e controlando o consumo especificado
em projeto. Quando o caminhão betoneira chegar à obra as fibras serão
misturadas (batido no balão) por aproximadamente 05 minutos.
5. Quando o caminhão betoneira transportar o concreto e houver agitação do
mesmo durante o transporte e descarga, o período máximo entre a mistura do
concreto, a partir da adição de água, e o lançamento deverá ser de até 90
minutos, conforme orientação contida na norma DNER-ES325, sendo proibida
uma nova dosagem. O lançamento do concreto deve ser feito de modo a reduzir
o trabalho de espalhamento e, com isso, diminuindo a segregação de seus
componentes. Deverá ser exigido fornecimento contínuo do concreto, a fim de
evitar problemas de juntas frias ou emendas de acabamento, garantindo uma
superfície final homogênea. Quando ocorrer interrupção do lançamento do
concreto por período demasiadamente longo, deverão ser interrompidos os
trabalhos e executada uma junta de construção, cuja posição deve coincidir com
a de uma junta transversal (junta de retração ou articulação), indicada no projeto.
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6. O adensamento do concreto deve ser realizado obrigatoriamente por vibração
superficial, exigindo-se, entretanto, o emprego de vibradores de imersão, sempre
que a vibração superficial for insuficiente (por exemplo, próximo as fôrmas), ou
em razão da espessura do piso ou pavimento. Qualquer depressão encontrada
deverá ser imediatamente preenchida com concreto fresco, compactada e
devidamente acabada, e qualquer saliência cortada e igualmente acabada.
Figura 20: Ficha de Verificação de Serviço – Piso de Concreto de Alta Resistência

Fonte: Adaptado pelo autor como modelo de aplicação

3.3.2 Carta traço do concreto
O desenvolvimento da carta traço do concreto pelo projetista do piso e/ou
consultor é de extrema importância para análise do seu comportamento do mesmo.
A mesma consiste em representar a mistura padrão do traço para o concreto que
será aplicado. Esse traço padrão é apresentado após a especificação da resistência
desejada do concreto pela contratante junto aos estudos característicos dos
agregados utilizados pela unidade de dosagem.
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3.3.3 Placa Teste
Para garantir a execução conforme requisitos de projeto a placa teste deve ser
realizada para aprovação do traço com 30 dias de antecedência ao cronograma de
execução do piso. A placa teste nada mais é de que a execução de uma peça do
piso com as mesmas especificações e executada nas mesmas condições, com o
objetivo de analisar o comportamento do concreto durante a execução e após o seu
acabamento.
3.3.4 Endurecimento Superficial
A aplicação de endurecedores de superfície é muito importante para a proteção
e melhoria da resistência à abrasão da superfície do concreto, devendo ser
aplicados após o término do período de cura. As especificações que acompanham
os projetos executivos devem definir claramente os tipos de acabamentos
superficiais para cada área de trabalho, em função da solicitação prevista e da
durabilidade.
Os endurecedores líquidos superficiais são produtos à base de silicato (SixOy),
siliconatos ou fluorsilicatos, que reagem com hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂) livre
presente na superfície do concreto, formando um cristal de elevada dureza,
promovendo sensível melhora das propriedades mecânicas da superfície do
concreto, principalmente com relação à sua resistência por abrasão e ao impacto. O
endurecedor deverá ser aplicado através de aspersor e espalhado de forma
uniforme em toda a área concretada. Quando houver solicitação é possível a
aplicação com o rolo de lã de carneiro.
3.3.5 Cura do concreto
O desempenho mecânico do concreto é influenciado pelas condições de cura
do concreto, principalmente durante as baixas idades, período de maior
susceptibilidade do concreto aos efeitos da retração autógena (fenômeno que ocorre
no

concreto

de

alto

desempenho

devido

a

este

possuir

uma

relação

água/aglomerante baixa).
A realização da cura do concreto visa impedir a perda de água pela superfície
exposta do concreto, possibilitando que o cimento se hidrate uniformemente e
completamente, diminuindo a possibilidade de empenamento por ressecamento da
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face superior, evitando o surgimento de fissuras por retração e garantindo a
resistência superficial à abrasão.
O período de cura deverá ser de pelo menos 7 dias, compreendendo um
período inicial de aproximadamente 24 horas, contadas tão logo terminadas as
operações de acabamento do piso ou pavimento, seguido de um período final, até o
concreto atingir a idade mínima de 7 dias. Quando a superfície do piso ou pavimento
de concreto for exigida a elevada resistência à abrasão, o período mínimo de cura
deverá ser aumentado proporcionalmente à resistência necessária.
Poderá ser utilizada a cura úmida, que é composta pela utilização de manta
geotêxtil molhada para manter a umidade da superfície ou cura química.
A cura química deverá ser aplicada através de aspersor e espalhada de forma
uniforme em toda a área concretada. No período inicial da cura não deve ser
admitido sobre o piso ou pavimento qualquer espécie de tráfego. Os compostos
químicos líquidos de cura deverão ser preferencialmente de base acrílica, ter
pigmentação branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM C309.
3.3.6 Critérios de aceitação do piso de concreto de alta resistência
Para que o processo construtivo do piso de concreto de alta resistência esteja
em conformidade, é necessário atender todos aos procedimentos de execução de
serviços, controle tecnológico para os materiais e ensaios indicados por normas
técnicas.
3.3.6.1 Controle Tecnológico do Piso de concreto de alta resistência
Os ensaios que devem ser aplicados no concreto por laboratório credenciado
estão apresentados abaixo, com a sua respectiva normativa técnica:


Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos ABNT NBR 5739:2007 Concreto - Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Ensaio
realizado para obter-se a resistência do concreto aos 7 e 28 dias, por
amostragem total de acordo com a ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de
cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento;



Concreto: Slump teste. Realiza-se este teste com a finalidade de determinar a
consistência do concreto de acordo com a ABNT NBR 12655:2015 - Concreto
de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento.
Para garantia da uniformidade do início da pega e endurecimento do concreto,

e como forma de controle de aceitação do concreto recebido em obra, deve-se
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realizar ensaio para determinação da consistência pelo abatimento do tronco de
cone (“slump”) em todos os caminhões betoneiras. Em caso de abatimento inferior
ao especificado, admite-se ajuste na quantidade de água de amassamento somente
se houver água no traço retido na central dosadora, e caso esta seja claramente
descrita na nota fiscal. Em situação de abatimento superior ao limite especificado, o
concreto deve ser impreterivelmente recusado, não se admitindo mais de uma
dosagem de material seco para diminuição do abatimento.
O mesmo rigor do controle de concreto deve ser aplicado nos ensaios de solos,
com enfoque no controle do grau de compactação e do teor de umidade dos
materiais aplicados, que devem ser analisados em campo para liberação de cada
camada conforme ABNT NBR 6457:2016 Amostras de solo — Preparação para
ensaios de compactação e ensaios de caracterização e 7182:2016 Solo - Ensaio de
compactação.
3.3.6.2 Planicidade e Nivelamento do Piso
Pisos mais planos e nivelados são esteticamente melhores e o controle da
qualidade da superfície do piso com relação à planicidade e nivelamento tem um
fundamento muito mais funcional do que estético. A operação de equipamentos de
precisão, tais como as empilhadeiras tipo trilaterais e veículos tipo AGV (auto guided
vehicles), é fortemente influenciada pelas características da superfície do piso.
Problemas no nivelamento e planicidade do piso acarretam em menor desempenho
das operações logísticas como: perda de produtividade (menor velocidade de
operação na movimentação de cargas), menor segurança (risco de colisões das
empilhadeiras contra a estrutura de porta-pallets em corredores estreitos), além de
maior manutenção dos veículos.
Para a especificação e medição de planicidade e nivelamento de pisos
industriais, deve ser empregada a metodologia denominada F-NUMBERS,
detalhadamente descrita pela norma ASTM E 1155/96. De acordo com esta norma,
pode-se definir F-NUMBERS, como sistema normalizado de especificações e
medição da planicidade e nivelamento de pisos de concreto sujeitos a tráfego
randômico. A especificação deve contemplar dois parâmetros: Ff (flatness) para
planicidade e Fl (levelness) para nivelamento.
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O Ff (flatness) para planicidade, definido pela máxima curvatura no piso em
600 mm e calculada com base em duas medidas sucessivas de elevações
diferenciais, tomadas a cada 300 mm conforme gráfico 4.
Gráfico 4: Ff (flatness) para planicidade

Fonte: ASTM E1155/96 Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floor Levelness Numbers

O Fl (levelness) para nivelamento, definido pela conformidade relativa da
superfície com um plano de referência, é medido a cada 3,00 metros conforme
gráfico 5.
Gráfico 5: Fl (levelness) para nivelamento

Fonte: ASTM E1155/96 Standard Test Method for Determining FF
Floor Flatness and FL Floor Levelness Numbers
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Devem ser especificados além dos valores globais válidos para a obra, os
valores mínimos locais, que representam os menores resultados admitidos de
planicidade e nivelamento para superfície do piso, ou parte dela. O valor global
(specified overall value – SOV) é o valor do índice de planicidade ou nivelamento a
ser atingido, calculado com base na média ponderada com a área dos resultados
individuais de cada faixa de concretagem (seção de teste). Já o valor mínimo local
(minimum local value – MLV) representa o menor valor aceitável de planicidade ou
nivelamento para qualquer trecho do piso, faixa de concretagem ou parte dela. Este
parâmetro não deve ser confundido com o conceito de Fmín empregado
exclusivamente na medição de pisos sujeitos ao tráfego definido de veículos.
A principal função do valor mínimo local é garantir ao cliente que todas as
partes do piso estejam em conformidade com uma qualidade mínima, que garanta
sua funcionalidade. De acordo com Tipping (1996) as áreas (a placa como um todo
ou parte dela) que apresentarem resultados de F-Numbers inferiores aos valores
mínimos deverão obrigatoriamente ser reparadas ou reconstruídas.
Conforme Fricks (1996), como há uma sensível diferença entre os valores
mínimos e os valores globais, uma especificação que contenha apenas um valor
para Ff ou Fl deixa margem de dúvidas quanto à qualidade realmente objetivada.
Por exemplo, um projeto que especifique apenas Ff > 50 pode causar grandes
confusões nas empresas executoras no momento do orçamento, e pior, pode gerar
grandes transtornos durante a execução.
Toda medição de planicidade e nivelamento deverá ser realizada dentro de 24
horas após o termino das operações de acabamento superficial do concreto, ou no
máximo, até 72 horas, conforme orientações da ASTM, permitindo que ajustes e
alterações nos procedimentos de execução sejam efetuadas em tempo hábil.
3.4 Pavimentação – Ferramentas de verificação e controle
A pavimentação intertravada é um pavimento flexível onde o seu perfil é
composto de uma camada base (ou base e sub-base), seguida por camada de
revestimento constituída por peças de concreto justapostas sem uma camada de
assentamento e cujas juntas entre as peças são preenchidas por material de
rejuntamento e o intertravamento do sistema é proporcionado pela contenção
conforme exemplifica o fluxograma 4. As peças de concreto são componentes prémoldados de concreto, utilizados como material de revestimento.
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Fluxograma 4: Etapas executivas do processo da pavimentação

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.1 Orientações de execução e controle do pavimento intertravado
Os pavimentos intertravados têm perfil típico apresentado na figura 21.
Figura 21: Perfil do pavimento intertravado

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland
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A primeira etapa é a execução da camada de subleito conforme projeto de
terraplenagem, onde será a base do pavimento. Esta camada pode ser constituída
de solo natural do local ou solo de empréstimo. Antes da compactação do subleito,
devem ser realizados os serviços de drenagem, redes enterradas e as locações
complementares.
Figura 22: Etapa 01 – Preparação do subleito

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland

Usualmente é especificado pelos projetistas o material de bica corrida para
composição da base, desde que as precauções rotineiras sejam realizadas para
evitar a segregação do material durante o transporte, descarga e espalhamento. Os
principais aspectos da construção que justificam atenção incluem a regularização e a
compactação da camada de base conforme figura 23.
Figura 23: Etapa 02 – Preparação da base

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland
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A superfície da camada de base deve ficar a mais compacta possível, ou seja,
com o mínimo de vazios, para que não se perca muita areia da camada de
assentamento das peças de concreto. É importante que a espessura da areia de
assentamento seja uniforme e constante, não devendo variar simplesmente para
compensar irregularidades grosseiras no acabamento superficial da camada de
base.
É especificado pela ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland que a
camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora
(sarrafo) correndo sobre as guias, de madeira ou alumínio, colocado paralelo e
assentado sobre a base nivelada e compactada. Do lado externo do pavimento, dois
auxiliares passarão lentamente a régua sobre as guias, uma ou duas vezes, em
movimentos para garantir a uniformidade da camada.
Figura 24: Etapa 03 – Camada de areia de assentamento

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland

Durante a etapa 03 (Figura 24) não é permitido tráfego de pessoas e/ou
veículos na camada de areia após a finalização. Caso ocorra algum dano, este deve
ser reparado antes do assentamento dos blocos. A superfície de areia deve ficar lisa
e uniforme. Caso seja danificada antes do assentamento dos blocos (Figura 25), a
área irregular deverá ser sarrafeada novamente com a régua, desempenadeira ou
colher de pedreiro.
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Figura 25: Etapa 04 - Camada final de revestimento

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland

A locação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado.
É dela que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem
acompanhar a frente de serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na
largura como no comprimento da área. Os serviços devem ser verificados por meio
de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros.
Após o assentamento dos blocos seguindo o padrão determinado em projeto,
de modo a atingir o máximo rendimento, deve ser realizada a compactação em toda
a área pavimentada com as placas vibratórias. A compactação deve ser executada
em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção longitudinal antes
de percorrer a outra transversal, tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento
do percurso anterior, para evitar a formação de degraus. Cada passada tem que ter
um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a
compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de serviço conforme figura 26.
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Figura 26: Compactação da pavimentação intertavada

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland

Através da Ficha de Verificação da pavimentação apresentada na figura 27,
ficam registrados os resultados da inspeção, de modo a possibilitar a identificação e
liberação ou não dos serviços, para prosseguimento das etapas seguintes.
Figura 27: Ficha de Verificação de Serviço – Pavimentação intertavada

Fonte: Adaptado pelo autor como modelo de aplicação
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3.4.2 Critérios de aceitação do pavimento intertravado
Para que o processo construtivo do pavimento intertravado esteja em
conformidade, é necessário atender todos os procedimentos de execução de
serviços, controle tecnológico para os materiais e ensaios indicados por normas
técnicas.
Na verificação final para o recebimento do pavimento, deve se atentar ao
acabamento das juntas, blocos de concreto danificados e o nivelamento da
superfície do pavimento, que não deve apresentar desnível superior a 0,5 cm.
3.4.3 Controle Tecnológico da pavimentação intertravada
Os materiais utilizados nas etapas executivas da pavimentação devem ter
origem de fabricantes com Selo de Qualidade conforme figura 28, o que certifica a
conformidade dos produtos com as normas brasileiras pela ABCP. Os ensaios que
devem ser aplicados nos blocos de concreto por laboratório credenciado estão
apresentados abaixo, com a sua respectiva normativa técnica:


ABNT NBR 6136:2014 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria —
Requisitos;



ABNT NBR 9781:2013 Peças de concreto para pavimentação — Especificação
e métodos de ensaio.

Figura 28: Selo de Qualidade - ABCP

Fonte: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland
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O mesmo rigor do controle de concreto deve ser aplicado aos ensaios de solos,
com enfoque no controle do grau de compactação e do teor de umidade dos materiais
aplicados, que devem ser analisados em campo para liberação de cada camada
conforme ABNT NBR 6457: 2016 Amostras de solo — Preparação para ensaios de
compactação e ensaios de caracterização e 7182:2016 Solo - Ensaio de compactação.

71

4 ESTUDO DE CASO – ANÁLISE DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
O estudo de caso foi estruturado na análise crítica do cumprimento dos
parâmetros mínimos do sistema de gestão da qualidade com ênfase nos requisitos
do item 8 Operação da norma ABNT ISO 9001 pela empresa (indicada como “C” no
quadro 1). As ferramentas principais de controle utilizadas para a análise foram as
orientações técnicas de execução e as fichas de verificação de serviços das 04
principais atividades de maior relevância da edificação analisada.
A construção analisada no estudo é de tipologia industrial com 9.388,79 m² de
área construída da ampliação de um Centro de Distribuição Logístico, com período
de obras entre Setembro de 2015 e Agosto 2016, no estado do Rio de Janeiro. As
características dos processos construtivos estão apresentadas no quadro 3.
Quadro 3: Atividades controladas pela empresa e analisadas no estudo de caso
SERVIÇOS

TIPO

QUANTIDADE

4.1

Estrutura

Estrutura Metálica

Projeção da cobertura
9.034,62 m²

4.2

Fundação
Profunda

Estaca Hélice Continua

ᶲ40 = 155 unidades
ᶲ50 = 100 unidades

4.3 Piso de concreto

Piso em concreto de alta
resistência

9.034,62 m²

Bloco Intertravado

13.469,80m²

4.4 Pavimentação

Fonte: Elaborado pelo autor

4.1 Estrutura Metálica - Análise
As inspeções na estrutura metálica foram realizadas por consultor/inspetor
especializado, analisando o cumprimento de todos os procedimentos e os requisitos
necessários para a execução em conformidade com o sistema de gestão da
qualidade e projetos executivos propostos.
A primeira etapa de montagem é o içamento dos pilares da estrutura após a
fundação superficial, porém a tecnologia executiva adotada foi em estrutura de
concreto e não em peças metálicas, conforme figura 29. A estrutura metálica teve o
seu início de fato na montagem da estrutura de cobertura, após a conclusão dos
pilares em concreto.
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Figura 29: Etapa 02 – Montagem da estrutura principal e secundária

Fonte: Registrado pelo Autor

No período inicial de montagem, no qual a estrutura não estava com os
travamentos definitivos executados, foram realizados contraventamentos provisórios
para garantir a estabilidade global da estrutura conforme orientação do SGQ.
Na etapa 03 (Figura 30) de montagem houve um atraso na finalização dos
eixos laterais, resultado de falhas no planejamento com as demais atividades,
principalmente com as de pavimentação intertravada.
Figura 30: Etapa 03 e 04 – Montagem das estruturas auxiliares,
travamentos e dos fechamentos laterais e das telhas

Fonte: Registrado pelo Autor
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4.1.1 Projetos
Para a liberação dos projetos de todas as etapas (fabricação e montagem)
foram realizadas as verificações pelo projetista responsável de acordo com os
requisitos definidos em concepção de arquitetura e premissas de cálculo. Durante a
elaboração de todo o projeto da obra, foram realizadas reuniões de análise crítica,
registradas em atas, conforme modelo na figura 31.
Figura 31: Ata de reunião de Projetos

Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade da empresa

Como premissa definida no processo do sistema de gestão da qualidade, todos
os projetos foram analisados e posteriormente validados com o carimbo (Figura 32)
de aprovação do projetista e liberação para montagem.
Figura 32: Carimbo de aprovação projetista

Fonte: Projetos do empreendimento do estudo de caso
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4.1.2 Fabricação e Controle da qualidade no Processo Produtivo
A inspeção na estrutura metálica da obra do estudo de caso foi realizada por
inspetor especialista contratado com o objetivo de garantir que os materiais
fabricados e fornecidos estivessem de acordo com o projeto. As inspeções da
estrutura metálica na obra e na fábrica (Figura 33) foram de acordo com os
procedimentos e descrições de projetos, visando a garantia de um produto durável,
estável e com baixo custo de manutenção, além de estar em acordo com as normas
vigentes.

Salienta-se que as inspeções foram realizadas em dias esporádicos,

sendo verificados por amostragem os itens apontados no decorrer do estudo de
caso.
Figura 33: Pátio de armazenagem dos materiais da estrutura metálica

Fonte: Registrado por consultor em fábrica das estruturas metálicas

A análise dos procedimentos de fabricação das estruturas metálicas foi baseada
nas orientações descritas no sistema de gestão da qualidade que se subdivide nos 18
processos/fases abaixo apresentados.

1. Consumíveis de soldagem – Atendimento Satisfatório
Foi realizada a análise visual do produto, registrado em relatório específico
para inspeção de recebimento e anexado ao certificado de qualidade do produto.
2. Qualificação de processos de soldagem e de soldadores – Atendimento
Satisfatório
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O Procedimento do Sistema Integrado específico para este quesito, respaldase nas Normas AWS D1.1 e D1.3. Este procedimento foi elaborado e aprovado por
inspetor qualificado, conforme figura 34.
Figura 34 Procedimento específico sobre as qualificações de soldadores e procedimentos
de soldagem

Fonte: Relatório de inspeção de Estrutura Metálica

As qualificações e requalificações, conforme procedimentos dos soldadores
constam em Data Book de entrega do fornecedor, além das especificações e
qualificações dos procedimentos empregados.
3. Calibração de Equipamentos – Atendimento Satisfatório
Foram verificados que todos os equipamentos de medição estavam calibrados,
de acordo com apresentação dos respectivos certificados emitidos por órgão
competente. A relação dos equipamentos e certificados de calibração (dentro dos
prazos de validades) consta em Data Book enviado pelo fornecedor.
4. Identificação, rastreabilidade, situação de produto, monitoramento de produto e
preservação – Atendimento com ressalvas
Foi observada a distinção de registro/procedimento específico para as fábricas
do município de Nova Bassano/RS e Serra/ES com a fábrica de Chapecó/SC. Podese permanecer com a distinção de registro/procedimento, desde que a Lista de
Rastreabilidade, empregada na fábrica de Chapecó/SC, tenha sua funcionalidade
garantida. Caso seja detectado desvio ou imprecisão na rastreabilidade, será
necessária a alteração do procedimento.
5. Recebimento de materiais – Atendimento Satisfatório
Está descrito a execução de inspeção visual e dimensional no recebimento de
perfis, chapas e acessórios diversos, com o registro (FIR) realizado nas fábricas do
município de Nova Bassano/RS, Serra/ES e em Chapecó/SC, via sistema ERP Enterprise Resource Planning (ferramenta computacional que integra todos os dados
e processos de uma organização em um único sistema) da empresa.
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6. Chumbadores,

contraventos,

tirantes

em

ferro

redondo

-

Atendimento

Satisfatório
Está descrita a execução de inspeção e registro conforme sistema de gestão
da qualidade. O Data Book apresenta além dos registros de inspeção, os certificados
de qualidade específicos dos produtos adquiridos.
7. Acessórios de perfis em geral – Atendimento Satisfatório
Inspeções dimensionais realizadas dos acessórios e registro em relatório técnico.
8. Estrutura Principal: Perfil soldado, laminado, treliça, pilaretes, chapas avulsas de
ligações estruturais – Atendimento com ressalvas
Salienta-se que, conforme verificados nos procedimentos específicos, os
inspetores não são qualificados pelo SNQC (Sistema Nacional de Qualificação e
Certificação). Isso não impede a aplicação das boas práticas construtivas, porém
deverá ser seguido o exato exposto na Figura 35 abaixo, onde é especificado que:
“O responsável pela inspeção das soldas deve ser qualificado conforme FBTS
(Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem) e/ou ABENDE (Associação
Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção)”.
Figura 35: Procedimento de Qualificação Pessoal

Fonte: Sistema de Gestão da qualidade da empresa

Os percentuais de aplicação dos ensaios seguiram conforme procedimentos.
9. Miscelâneas e acessórios – Atendimento Satisfatório
Realizada inspeção dimensional e EVS (ensaio visual da solda) por
amostragem, atendendo ao item 9 dos procedimentos do processo produtivo.
10. Perfilados: terças, banzos e diagonais e montantes – Atendimento Satisfatório
Foram executadas as inspeções dimensionais, visuais e, considerando que as
matérias primas foram verificadas no recebimento dos materiais conforme Item 5, o
atendimento ao item 10 é satisfatório.
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11. Telhas e Steel Deck – Atendimento Satisfatório
A inspeção dimensional e visual realizada nas telhas e Steel Deck (laje
composta por telha de aço galvanizado), considerando que a matérias primas foram
verificadas conforme Item 5 e o certificado anexado ao Data Book.
12. Calhas, arremates e tampas metálicas – Atendimento Satisfatório
Foi feita inspeção dimensional e visual e, considerando que as matérias primas
das calhas, arremates e tampas metálicas verificando o atendimento conforme o
Item 5 de recebimento de materiais, com o certificado anexado ao Data Book de
entrega.
13. Galvanização a fogo – Atendimento Satisfatório
Foram feitas as inspeção e ensaios das camada das peças, conforme é
descrito no sistema de gestão da qualidade atendendo na ABNT NBR 6323. Os
certificados da galvanização foram apresentados e anexados ao Data Book.
14. Qualificação de pintores – Atendimento Satisfatório
A apresentação da certificação de treinamento dos pintores foi atendida
conforme os procedimentos do item 14.
15. Jateamento abrasivo – Atendimento Satisfatório
A verificação visual e de medição de rugosidade (ABNT NBR 15488:2007:
Pintura industrial - Superfície metálica para aplicação de tinta - Determinação do
perfil de rugosidade) no primeiro metro das peças e em outros 2 ensaios aleatórios
por turno de trabalho foram realizadas com atendimento satisfatório, sendo que a
granalha (partículas de aço usadas como meio abrasivo) foi verificada conforme o
Item 5 e o certificado da mesma anexado ao Data Book.
16. Pintura Líquida – Atendimento Satisfatório
Foi realizada a inspeção visual além dos ensaios de aderência de tinta e de
medição das películas secas. Os ensaios de aderência de medição de camada de
película seca (Figura 36) atenderam as diretrizes técnicas da fornecedora do
material, com a proteção superficial da estrutura em pintura eletrostática, RAL 9010,
60μm.
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Figura 36: Medição de camada de película seca

Fonte: Relatório técnico de inspeção

Para a verificação da espessura de película seca (EPS), foram escolhidos 12
pontos aleatoriamente (Tabela 4), subtraiu-se o maior e o menor valor e, com os 10
restantes, obteve-se uma média aritmética maior que os 60μm especificados pelo
fabricante.
Tabela 4: Valores obtidos em medição de camada de película seca (tinta)

Fonte: Ensaio do inspetor de estrutura metálica

17. Pintura a pó – Atendimento Satisfatório
Realizada a verificação visual além de ensaios de aderência de tinta, cura da
tinta e medição de camada de película seca. Foi apresentado o ensaio de aderência
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realizado conforme procedimento de qualidade, onde foi utilizado como referência a
ABNT NBR 11003:2009 Tintas - Determinação da aderência, Método “A” - Corte em
“X” apresentado na figura 37.
Figura 37: Realização de ensaio de aderência (Corte em “X”)

Fonte: Ensaio realizado no processo de fabricação

O resultado do ensaio de aderência foi satisfatório, tendo a avaliação
qualitativa do teste de aderência conforme ABNT NBR 11003:2009 (Figura 38) com
padrão X0 Y0, sem nenhum destacamento ao longo das incisões.
Figura 38: Tabela de destacamento ao longo das incisões do ensaio

Fonte: ABNT NBR 11003:2009

80

18. Registros de falhas (não conformidades e ferramentas para ações corretivas e
preventivas) – Atendimento Satisfatório
Os registros foram realizados e registrados no sistema quando identificadas
falhas no processo interno e externo, com a apresentação do respectivo plano
corretivo.
4.1.3 Controle de Qualidade no Processo de Montagem
Além da sequência executiva de montagem, que deve ser cumprida
rigorosamente, outros detalhes de execução devem ser levados em consideração,
como as exigências para descarga de materiais, armazenamento adequado e
controle das peças no canteiro. As diretrizes para as atividades relativas à própria
montagem, como as especificações de cabos, contraventos e estabilizadores
temporários, enquanto a estrutura está sendo soldada, parafusada ou sendo
realizados os testes de qualidade e estabilidade também serão abordados na
análise do cumprimento dos procedimentos das estruturas metálicas.
As inspeções aconteceram nas fases de montagem do sistema de cobertura
(telhas) e também durante a execução de todas as etapas da estrutura metálica
(principal e secundária), com o apontamento de todas as situações não conformes.
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4.1.3.1 Processo de Montagem das Estruturas Principais
A sequência executiva da estrutura metálica ocorreu em conformidade, porém
com muitos itens que precisaram de ações corretivas, sendo aprovados após novas
inspeções conforme figura 39 da ficha de verificação de serviço proposta para o
processo construtivo.
Figura 39: Ficha de Verificação de Serviço – Estrutura Metálica

Fonte: Aplicação das ferramentas de controle - Estudo de caso

Na fase da montagem da cobertura metálica (telhas), deve-se estar com os
elementos estruturais principais e secundárias montados no eixo de execução, ou
seja, os contraventamentos e travamentos devem estar finalizados para garantir a
estabilidade da estrutura.
Assim, na interface de montagem do prédio existente com a ampliação (Eixo
21), fez-se a verificação do travamento entre a estrutura principal existente (viga
pórtico) com as treliças, estando estas montadas e conformes (Figura 40).
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Figura 40: Travamento da estrutura metálica com a viga – Eixo 21

Fonte: Registrado pelo autor

Além da verificação da compatibilidade das sobrecargas consideradas no
dimensionamento da estrutura com as empregadas in loco, a empresa responsável
pela montagem deveria também dispor de cuidado com os pontos de fixações e
suas distâncias limites dos nós. Observou-se na Figura 41 no eixo 22, distância
maior que os 150,00 milímetros determinados em projetos.
Figura 41: Distância maior que os 150mm determinados em projetos

Fonte: Consultor de estruturas metálicas
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Na estrutura principal (viga pórtico), em 3 ligações ao longo dos eixos 21 e 22,
foi constatada a conformidade no controle de protensão (torque) dos parafusos.
Foram realizadas as verificações de protensão com o auxílio de equipamento
torquímeto para os parafusos estruturais de alta resistência com diâmetros maiores
que ½ polegada. Este procedimento está respaldado pelo item 6.3.1 Parafusos de
Alta Resistência da ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de
estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. A força de protensão é indicada na
norma ASTM A325, na Tabela 15 da norma NBR 8800:2008, equivalendo a
aproximadamente 70,00% da força de ruptura. Os equipamentos para a medição do
torque dos parafusos atenderam aos requisitos de calibração, estando certificados
por empresa credenciada.
Os parafusos dessas emendas são: A325 - 7/8 polegadas, devendo trabalhar
todos com torque de 790,00 kNm conforme tabela 5 abaixo:
Tabela 5: Tabela para Controle de Protensão Inicial

Fonte: Sistema de gestão da qualidade baseado na Tabela de torque de parafusos A325

Para todas as ligações verificadas nos eixos 21 e 22, os torques estavam
atendendo ao torque mínimo, porém sugere-se que as marcações dos parafusos
sejam executadas conforme o parafuso da Figura 42, onde é delineada a haste,
porca e parte da estrutura. Dessa forma, qualquer movimentação do conjunto será
percebida.
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Figura 42: Conferência do controle de protensão (torque)

Fonte: Registrado pelo autor

A verificação do controle de torque (protensão inicial) também foi realizada por
amostragem em 6 ligações da estrutura principal (viga pórtico), ao longo dos Eixos
23,24 e 25. Diferentemente do verificado no Eixo 22, onde foi constatado o torque
determinado em instrução de trabalho de montagem do sistema de gestão da
qualidade da empresa, foi observada nesta inspeção apenas a execução de aperto
normal dos parafusos.
Conforme item 6.3.1 Parafusos de Alta Resistência – ABNT NBR 8800 - Projeto
de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, o aperto
normal: “pode ser obtido por alguns impactos de uma chave de impacto ou pelo
esforço máximo de um operário usando uma chave normal, garantindo sempre firme
contato entre as partes ligadas. Parafusos montados sem controle de protensão
inicial devem ser claramente indicados nos desenhos de projeto, fabricação e
montagem.” Assim a empresa foi notificada e uma não conformidade foi registrada
para posterior atendimento do torqueamento adequado conforme figura 43.
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Figura 43: Torqueamento dos parafusos

Fonte: Registrado pelo Autor

Foi apresentado pela fornecedora parecer técnico corroborando a utilização
dos parafusos de ligação para garantir o transpasse entre terças. Porém durante a
execução foram detectadas muitas pendências (Figura 44) na sua aplicação, só
sendo concluído após a abertura de não conformidades de qualidade.
Figura 44: Pendências de execução de ligação nos transpasses das terças

Fonte: Registrado pelo autor

Na fase final da montagem dos complementos da estrutura principal, foram
identificadas pendências de execução dos tirantes de travamento que garantem a
estabilidade da estrutura conforme a figura 45.
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Figura 45 Projeto de execução dos tirantes de travamento

Fonte: Detalhe do projeto executivo

A finalização e execução dos tirantes nos eixos 22 e 23 não executados (Figura
46) só foram realizadas após abertura de não conformidade no processo de
montagem.
Figura 46: Tirantes pendentes de montagem

Fonte: Registrado pelo Autor

4.1.3.2 Processo de Montagem dos complementos estruturais e acabamentos
No processo de pintura e acabamento, salienta-se que, não só nos pontos
onde foram executados os procedimentos de soldagem, mas também nas partes
rosqueadas, contraventamentos e chumbadores, a empresa não executou
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corretamente os procedimentos de retoques de pintura de maneira eficiente
garantindo a proteção superficial desses elementos conforme as figura 47.
Figura 47: Pendência de execução de pintura

Fonte: Registrado pelo autor

Após a finalização da montagem da cobertura metálica, não houve limpeza
adequada do local, principalmente nos quesitos de limalhas de aço, que podem
iniciar o processo de corrosão contaminando a pintura das telhas (Figura 48).
Figura 48: Pendência de limpeza na cobertura

Fonte: Registrado pelo autor
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4.1.4 Considerações finais – Estrutura Metálica
As inspeções na estrutura metálica no estudo de caso foram realizadas por
amostragem nos itens apontados, sendo apresentando um número alto de itens não
conformes (35 itens no total) relacionados ao processo de montagem, com
diagnóstico e correções apenas após a abertura de não conformidades.
Quadro 4: Relatório de não conformidades - Pendente

Fonte: Estudo de caso – Sistema de gestão da qualidade

As pendências identificadas nos relatórios e controle conforme quadro 4, foram
solucionadas posteriormente conforme relatório no quadro 5, porém ocasionado
impactos financeiros e no planejamento da construção.
Quadro 5: Relatório de não conformidades - Solucionada

Fonte: Estudo de caso – Sistema de gestão da qualidade
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4.2 Fundação Profunda - Análise
O processo de execução das fundações profundas não cumpriu com rigor o
proposto nos procedimentos e orientações de execução, o que ocasionaram
inúmeras patologias de execução e desvios no planejamento, custos diretos e
indiretos relacionados a essa atividade.

O Sistema de Gestão da Qualidade da

empresa apresenta procedimentos e requisitos bem desenvolvidos e documentados
para o processo construtivo porém, em diversos casos que serão abordados abaixo, não
houve cumprimento ou fiscalização dos processos, o que resultou em muitas falhas e
baixa eficiência do SGQ implantado.

4.2.1 Critérios de aceitação das Fundações Profundas
Após a identificação das inúmeras não conformidades na execução das
fundações profundas, foi constatado que a empresa analisada não inspecionou e
realizou os procedimentos e verificações propostas em seu sistema de gestão da
qualidade em todas as estacas. As maiorias das não conformidades identificadas
estão relacionadas à falha na locação e prumo da torre do equipamento de hélice
contínua. Na figura 49 que apresenta a ficha de verificação de serviço onde foram
inspecionadas as estacas número 93, 94 e 95, não houve nenhum problema na
execução, o que caracteriza a importância da aplicação do SGQ.
Figura 49: Ficha de Verificação de Serviço - Fundações Profundas

Fonte: Aplicação das ferramentas de controle - Estudo de caso
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Nas figuras 50 e 51 é possível identificar a correta locação das estacas, com
excentricidades inferiores a 10,00% do diâmetro do conjunto do bloco.
Figura 50: Conferência da excentricidade das Estacas 93, 94 e 95.

Fonte: Levantamento topográfico
Figura 51 Estaca 93, 94 e 95

Fonte: Registrado pelo Autor

Nos

procedimentos

relativos

às

fundações

profundas

a

análise

da

excentricidade deverá ser realizada de acordo com o estabelecido em norma ABNT
NBR 6122:2010 conforme item 8.5.6.2 Conjunto de estacas que descreve que são
toleradas, sem necessidade de correção, excentricidades de até 10,00% do
diâmetro das estacas do conjunto. Quando a excentricidade for superior a esse
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valor, as cargas devem ser verificadas, aceitando-se, sem correção, um acréscimo
de até 15% sobre a carga admissível ou carga resistente de projeto da estaca. É
descrito no item 8.5.6.1 – Elementos isolados ou alinhados da ABNT NBR
6122:2010 que para estacas de qualquer dimensão, é aceitável, sem qualquer
correção adicional, um desvio entre o eixo da estaca e o ponto de aplicação da
resultante das solicitações do pilar de 10% da menor dimensão da estaca. Para
desvios superiores, deve ser feita a verificação das implicações das excentricidades
na estabilidade da estrutura.
A tabela 6 referente ao anexo da ficha de verificação de serviço para as
fundações apresenta a conferência topográfica de um conjunto de estacas
abordadas no trabalho e a sua análise de conformidade.
Tabela 6: Anexo - Ficha de Verificação de Serviço
ANEXO - Ficha de Verificação de Serviço - Estaca Hélice Contínua
Prof. de Prof. Conferência
Data
de
Nota Excentricidade
Estaca Diâm. (cm) Projeto Real da
execução
Fiscal (cm)
(m)
(m)
armadura
03/11/2015 93
40,00
11,00
11,34 OK
16012 0,029
03/11/2015 95
40,00
11,00
11,32 OK
16012 0,034
03/11/2015 94
40,00
11,00
11,30 OK
16012 0,029
03/11/2015 98
40,00
11,00
11,20 OK
16012 2,1
03/11/2015 96
40,00
11,00
11,20 OK
16013 2,7
11/11/2015 56
40,00
11,00
11,00 N. CONF.
16061 18,2
11/11/2015 54
40,00
11,00
11,00 N. CONF.
16061 15,3
10/11/2015 53
40,00
11,00
11,00 N. CONF.
16055 4,5
10/11/2015 55
40,00
11,00
11,00 N. CONF.
16055 7,9
04/11/2015 96
40,00
11,00
12,20 OK
16013 2,7
04/11/2015 100
40,00
11,00
12,20 OK
16016 3,9
04/11/2015 101
40,00
11,00
11,20 N. CONF.
16016 12,7
04/11/2015 102
40,00
11,00
11,20 N. CONF.
16016 13,3
04/11/2015 103
40,00
11,00
11,20 OK
16016 2,48
04/11/2015 105
40,00
11,00
11,20 N. CONF.
16018 12,1
Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade da empresa construtora analisada

Parecer
técnico
(S/N)
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Nas figuras 52 e 53 é possível identificar as excentricidades superiores a
10,00% do diâmetro do conjunto do bloco, assim a não conformidade na execução
dos processos de fundação e a necessidade de correção da situação, acarretaram
em desvios relacionados ao planejamento e custos.
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Figura 52: Análise da excentricidade da estaca 100, 101 e 102.

Fonte: Levantamento topográfico
Figura 53: Estaca 100, 101 e 102.

Fonte: Registrado pelo Autor

As estacas 53, 54, 55 e 56 da figura 54 também apresentaram excentricidade
acima da tolerância permitida e foi direcionada uma nova análise ao projetista de
fundação conforme procedimentos. Foi necessária a alteração das dimensões e
armação do bloco de fundação para a correção da não conformidade, acarretando
em desvios de planejamento e custos da obra.
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Figura 54: Conferência da excentricidade das Estacas 53, 54, 55 e 56.

Fonte: Levantamento topográfico

Apesar das inúmeras falhas no cumprimento dos processos na fundação
profunda pela empresa, o tratamento das não conformidades foi adequado conforme
diretriz e apresentado na tabela resumo 7 abaixo:
Tabela 7: Não conformidade e tratamento relativo as Fundações
Não conformidade e Tratamento
Nº
Descrição do problema
As estacas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 60, 63, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 87, 88, 91, 97,
1
101, 102, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 119,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131
apresentaram excentricidade acima da
tolerância permitida.

2

3

As estacas 81, 82, 83 e 84 apresentaram
excentricidade
acima
da
tolerância
permitida por norma.

As estacas 103, 104, 105 e 106
apresentaram excentricidade acima da
tolerância permitida.

Solução proposta (Disposição)
Enviado para o projetista analisar a
excentricidade da estaca e o mesmo
liberou sem intervenções na forma
e/ou armadura, mantendo o projeto
original de execução.
Foi enviado para o projetista
analisar e o mesmo alterou as
dimensões
conforme
projeto
enviado. Folha número 408-400FUN-EX-051-00 e 408-400-FUN-EX018-00
Foi enviado para o projetista
analisar e o mesmo alterou as
dimensões
conforme
projeto
enviado. Folha número 408-400FUN-EX-052-00 e 408-400-FUN-EX018-00

(continua)
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(continuação)
Não conformidade e Tratamento
Nº
Descrição do problema
4

Solução proposta (Disposição)
Foi enviado para o projetista
As estacas 53, 54, 55 e 56 apresentaram analisar e o mesmo alterou as
excentricidade
acima
da
tolerância dimensões
conforme
projeto
permitida.
enviado.

5

Foi enviado para o projetista
As estacas 18, 19, 20 e 21 apresentaram analisar e o mesmo alterou as
excentricidade
acima
da
tolerância dimensões
conforme
projeto
permitida.
enviado.

6

Foi enviado para o projetista
As estacas 26, 27, 28 apresentaram analisar e o mesmo alterou as
excentricidade
acima
da
tolerância dimensões
conforme
projeto
permitida.
enviado.

7

Foi enviado para o projetista
As estacas 133, 134, 135 apresentaram analisar e o mesmo alterou as
excentricidade
acima
da
tolerância dimensões
conforme
projeto
permitida.
enviado.

8

As estacas 42, 43, 44 apresentaram Foi enviado para o projetista
excentricidade
acima
da
tolerância analisar e o mesmo alterou as
permitida.
dimensões
conforme
projeto
enviado. 408-400-FUN-EX-058-00

9

10

Foi enviado para o projetista
analisar e o mesmo liberou com a
A estaca 78 apresentou excentricidade necessidade de aumentar as
acima da tolerância permitida.
posições da armadura N1 de 5
barras para 7 barras nas duas
direções.
Foi enviado para o projetista
analisar e o mesmo recomendou
manter o projeto original de
armadura do bloco, porém fazendo
o seguinte ajuste: Deslocar as 5
barras CA-50 com diâmetro de 25
mm (posição N1), que ficam
concentradas em cima das estacas
A estaca 129 apresentou excentricidade (paralelamente ao eixo 25, na linha
acima da tolerância permitida.
das estacas E128 e E129) para a
nova posição de alinhamento. Já
que
ambas
foram
cravadas
deslocadas lateralmente em relação
ao eixo 25 (deslocamento se
afastando do eixo 25, para a direita),
é recomendado que as barras
principais da armadura (5 N1) sejam
reposicionadas.
(conclusão)

Fonte: Sistema de gestão da qualidade da empresa analisada
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4.2.1.1 Ensaio de Prova de Carga
Foi realizado por empresa credenciada no INMETRO o ensaio de prova de
carga dinâmica definido pelo projetista atendendo a norma ABNT NBR 6122:2010 e
o sistema de gestão da qualidade da empresa analisada com o objetivo de garantir a
qualidade das fundações. O ensaio objetiva principalmente determinar a capacidade
de ruptura da interação estaca-solo, para carregamentos estáticos axiais. Ele difere
das tradicionais provas de carga estáticas pelo fato do carregamento ser aplicado
dinamicamente, através de golpes de um sistema de percussão adequado. A
medição foi feita através da instalação de sensores no fuste da estaca, em uma
seção situada abaixo do topo da estaca, a uma distância pelo menos duas vezes o
diâmetro desta.
Os sinais dos sensores, aceleração e deslocamento, durante o evento
(propagação da onda de tensão gerada pelo golpe), são armazenados e
processados no equipamento de execução. A estaca, quando é atingida pelo golpe
gera uma onda de tensão que trafega na estaca com velocidade dependente das
características do material conforme apresenta a figura 55.
Os ensaios foram realizados atendendo a norma ABNT NBR 13208:2007 com
um sistema de martelo de queda livre, com peso de 3,5 tf. O sistema de
amortecimento era composto de capacete.
Figura 55: Execução de Ensaio de carregamento dinâmico

Fonte: Registrado pelo Autor
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Na tabela 8 são apresentadas as características geométricas de projeto da
estaca ensaiada, inclusive a velocidade de propagação de onda adotada e o módulo
de elasticidade dinâmico correspondente, para o segmento de concreto.
Tabela 8: Características das estacas ensaiadas

Fonte: Ensaio de Carregamento Dinâmico estudo de caso –
Empresa credenciada no INMETRO

A instrumentação foi realizada através da fixação, em uma seção situada a
pelo menos 1,5 vezes o diâmetro abaixo do topo da estaca, de 02 transdutores de
deformação específica e de 02 acelerômetros, dispostos dois a dois, espaçados de
180º, devidamente calibrados. Os sinais dos sensores foram condicionados,
analisados e armazenados em um Analisador de Cravação de Estacas, para as
análises dos resultados.
Foi aplicada uma sequência de golpes com energia crescente com o martelo
do tipo queda livre de 3,5 tf, sendo esta técnica conhecida por ensaio de
carregamento dinâmico. Na tabela 9 apresenta-se um resumo dos golpes aplicados,
relacionando os valores das alturas de queda dos martelos e os valores de negas
correspondentes, de acordo com os registros efetuados no campo.
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Tabela 9: Sequência de golpes aplicados

Fonte: Ensaio de Carregamento Dinâmico estudo de caso Empresa credenciada no INMETRO

Os valores de capacidade de carga mobilizada, para as estacas ensaiadas,
determinados na tabela 10 a seguir são relacionados aos valores do deslocamento
máximo (DMX), do deslocamento permanente (nega) e da energia transferida para a
estaca ensaiada, medidos no golpe de maior mobilização de resistência.
Tabela 10: Capacidades máximas mobilizadas nos ensaios

Fonte: Ensaio de Carregamento Dinâmico estudo de caso - Empresa credenciada no
INMETRO

A capacidade mobilizada determinada nos ensaios de carregamento dinâmico
refere-se à carga vertical, axial, de compressão no momento da execução do ensaio
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no teste de melhor qualidade. Nos testes realizados, as estacas obtiveram resultado
acima de 2 (duas) vezes a carga de trabalho mencionado em cada estaca, conforme
especifica a ABNT NBR 6122:2010. Os resultados apresentados, na análise do
comportamento das estacas com o carregamento a que estão submetidas também
foram analisadas pelo consultor de fundações e projetista das estruturas.
4.2.1.2 Ensaios de concreto
Os ensaios relacionados ao concreto aplicado nas fundações profundas
atenderam com rigor ao proposto no sistema de gestão da qualidade. Para os
ensaios de slump, o concreto de bombeamento deve ser mais fluido, para evitar a
formação de grumos na tubulação e na mangueira, sendo 24 ± 2.
Os ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos também
apresentaram resultados satisfatórios para a resistência do concreto aos 7 e 28 dias
conforme exemplificado na tabela 11.
Tabela 11: Determinação da resistência a compressão
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO - NBR 5739:2007
Fck (de Projeto): 20 Mpa
Material: Concreto
Método Utilizado: NBR 5739 Dimensões do CP: Tipo de Cimento: CPIII40
10x20 (cm)
28 Dias
Nota
Slump
Data da moldagem
Local de aplicação
Lote
Fiscal
(cm)
Kgf

Mpa

19.800 25,0
20.100 25,3
16.600 20,8
04/11/2015
8
21
16.300 20,3
20.500 25,8
04/11/2015
16029
9
23
E108, E112, E87, E88
20.700 26,1
19.800 25,0
E77, E79, E6 E E63
04/11/2015
16037
10
25
20.100 25,3
O laboratório se responsabiliza apenas e unicamente pelos ensaios executados conforme a NBR
5739, sendo os resultados fornecidos a tensão de dosagem referente às datas de rompimento. A
tensão característica deve ser calculada levando em conta o desvio padrão de acordo com a NBR
12655, e os resultados deverão ser apresentados ao responsável calculista da estrutura.
04/11/2015

E100, E101, E102 E 103 16016
AO A
E105, E110, E109 E 107 16018

7

25

Fonte: Laboratório responsável pelos ensaios da obra analisada
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4.2.2 Considerações finais – Fundação Profunda
A empresa enfoque do estudo de caso apresenta ferramentas desenvolvidas e
documentadas para o processo construtivo de fundação profunda, não houve
cumprimento e a aplicação das ferramentas no monitoramento e fiscalização do
processo construtivo, o que ocasionou em diversas patologias e baixa eficiência de
qualidade.
A não participação de profissionais com qualificação de nível técnico na
aplicação das ferramentas e na execução dos serviços acentuou a baixa qualidade e
eficácia do processo, a qual ocasionou inúmeras patologias de execução e desvios
no planejamento, custos diretos e indiretos relacionados a essa atividade.
4.3 Piso de concreto de alta resistência - Análise
A execução do piso industrial (Figura 56) foi a constatação de que com a
aplicação do planejamento adequado e o cumprimento rigoroso dos procedimentos
e normas técnicas, o resultado do processo construtivo será satisfatório.
Figura 56: Piso de Concreto de Alta Resistência

Fonte: Registrada pelo Autor

4.3.1 Procedimentos de execução do piso de concreto de alta resistência
A sequência executiva do piso de concreto ocorreu em conformidade aos
procedimentos do sistema de gestão da qualidade da empresa e normas técnicas,
sendo apresentado na figura 57 o atendimento a aplicação da ficha de verificação de
serviço proposta para o processo construtivo.
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Figura 57: Ficha de Verificação de Serviço – Piso de Concreto de Alta Resistência

Fonte: Aplicação das ferramentas de controle - Estudo de caso

4.3.2 Carta traço do concreto
A carta traço (Figura 58) foi desenvolvida e ensaiada em laboratório por
consultor contratado especificamente para a elaboração da mistura do concreto e
acompanhamento do comportamento do material na execução do piso. O traço foi
testado preliminarmente com a execução da placa teste.
O traço ideal para as características dos agregados e de projeto composto de
0,40 % de aditivo plastificante foi definido após os ensaios em laboratório e no
campo. A utilização do aditivo deve-se à redução do fator água x cimento, com
objetivo de aumentar a resistência mecânica do piso de concreto.
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Figura 58: Carta Traço Modelo

Fonte: Consultor do piso de concreto

4.3.3 Placa Teste
Foram realizadas duas placas testes (Figura 59) com 30 dias de antecedência
ao cronograma de execução do piso, em locais com as mesmas condições
climáticas e especificações de projeto. A variável entre elas foi à aplicação de 0,30
% do aditivo plastificante

em cada caminhão na

primeira placa

e de

aproximadamente 0,40 % de aditivo na segunda placa, com objetivo de analisar o
comportamento do concreto durante a execução e após o seu acabamento.
Foi possível chegar ao abatimento ideal próximo a 14,00 centímetros com o
traço composto de 0,40 % de aditivo plastificante. Esta condição foi definida como o
traço ideal. O concreto não apresentou exsudação, e demonstrou bom desempenho
para o acabamento, com entrada inicial de equipamentos após 4,00 horas do
término da concretagem.
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Figura 59: Ensaio da placa teste

Fonte: Registrada pelo Autor

4.3.4 Endurecimento Superficial
Foi utilizado o endurecedor de superfície à base de Silicato de Sódio no piso
com traço composto de Cimento Portland tipo III, 7 dias após a cura do concreto. O
resultado da aplicação foi eficiente, promovendo a alta resistência ao desgaste
abrasivo da superfície.
4.3.5 Cura do concreto
A cura química (Figura 60) foi aplicada através de aspersor e espalhada de
forma uniforme em toda a área durante o período de concretagem.
Figura 60: Cura química através de aspersor

Fonte: Registrada pelo Autor
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No período inicial da cura não foi admitido sobre o piso ou pavimento qualquer
espécie de tráfego.
4.3.6 Critérios de aceitação do piso de concreto de alta resistência
O processo construtivo do piso de concreto de alta resistência atendeu aos
procedimentos de execução de serviços e o controle tecnológico para os materiais e
ensaios indicados nas normas técnicas.
4.3.6.1 Controle Tecnológico
Os ensaios que foram aplicados no concreto por laboratório credenciado estão
apresentados e descritos abaixo:


Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos ABNT NBR 5739:2007 Concreto - Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. Ensaio
realizado para obter-se a resistência do concreto aos 7 e 28 dias, por
amostragem total de acordo com a ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de
cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento;
O sistema de gestão da qualidade da empresa analisada realizou a completa

rastreabilidade do concreto conforme exemplo na tabela 12 da aplicação do concreto
no eixo 21-22 do A ao A'.
Tabela 12: Determinação da resistência à compressão do Piso
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO - NBR 5739:2007
Fck (de Projeto): 30 Mpa
Material: Concreto
Método Utilizado: NBR 5739 Dimensões do CP: Tipo de Cimento: CPIII40
10x20 (cm)
28 Dias
Data
da
Nota
Local de aplicação
Relatório Slump (cm)
moldagem
Fiscal
Kgf

Mpa

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9196

76

14,00

25,60

32,30

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9199

76

14,00

25,90

32,70

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9205

76

13,50

31,30

39,50

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9207

76

13,00

31,70

40,00

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9208

76

14,00

25,90

32,70

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9209

76

13,50

31,30

39,50

19/04/16

Piso Eixo 21-22 do A ao A' 9213

76

14,00

31,70

40,00

O laboratório se responsabiliza apenas e unicamente pelos ensaios executados conforme a NBR
5739, sendo os resultados fornecidos a tensão de dosagem referente às datas de rompimento. A
tensão característica deve ser calculada levando em conta o desvio padrão de acordo com a NBR
12655, e os resultados deverão ser apresentados ao responsável calculista da estrutura.
Fonte: Laboratório responsável pelos ensaios da obra analisada
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O desenvolvimento do mapa de rastreabilidade de concretagem após o
completo acompanhamento do serviço foi realizado pela construtora conforme figura
61.
Figura 61: Mapa de rastreabilidade do concreto – Piso do Galpão

Fonte: Sistema de gestão da qualidade



Concreto: Slump teste a cada caminhão, realiza-se este teste com a finalidade
se determinar a consistência do concreto de acordo com a ABNT NBR
12655:2015 - Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento
– Procedimento.
Para garantir a uniformidade do início da pega, endurecimento do concreto e

como forma de controle de aceitação do material recebido em obra, foram realizados
os ensaios em todos os caminhões betoneiras aplicados no piso para determinar a
consistência pelo abatimento do tronco de cone (“slump”). Conforme figura 62 os
resultados do slump foram em média entre 13,00 e 14,00 cm.
Figura 62: Ensaio de Concreto: Slump teste

Fonte: Registrado pelo Autor
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O mesmo rigor do controle de concreto foi aplicado nos ensaios de solos, com
enfoque no controle do grau de compactação e do teor de umidade dos materiais
aplicados, conforme ABNT NBR 6457: 2016 Amostras de solo — Preparação para
ensaios de compactação e ensaios de caracterização e 7182:2016 Solo - Ensaio de
compactação.
4.3.6.2 Planicidade e Nivelamento do Piso
O controle rigoroso quanto à integridade e desempenho do piso de concreto foi
realizado, garantindo pleno atendimento aos requisitos de projeto. Para a
especificação e medição da planicidade e nivelamento do piso, foi empregada a
metodologia denominada F-NUMBERS, detalhadamente descrita pela norma ASTM
E 1155/96.
A metodologia e análise apresenta os resultados parciais das medidas de FNumber, índices de planicidade (Ff) e nivelamento (Fl), realizadas nos dias 22 e 26
de abril de 2016, referente ao piso do Galpão da obra do estudo de caso. As
medidas foram efetuadas com perfilômetro tipo II (Dipstick 2272) apresentado na
figura 63, segundo metodologia fixada pela ASTM E 1155-96: Standart Test Method
for Determining Floor Flatness and Levelness Using the F - Number System.
Figura 63: Perfilômetro tipo II (Dipstick 2272) utilizado no ensaio
de planicidade e nivelamento

Fonte: Registrado pelo Autor

O piso em questão foi executado em placas isoladas, todas elas atendendo,
para efeitos de medidas, aos requisitos do item 7.2.1 da ASTM E 1155-96. As
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medidas foram efetuadas a 45º em relação às juntas de construção. O número de
medidas tipo zi (Nmin) está de acordo com os valores preconizados no item 7.6 da
referida norma. Todas as medidas foram efetuadas a mais de 60,00 cm das juntas
de construção, pilares, bases ou qualquer outra interferência observada durante a
medição. Os valores de F-Number especificados em projeto são:


Valores Globais
Índice de planicidade: Ff ≥ 35
Índice de nivelamento: Fl ≥ 30



Valores Locais
Índice de planicidade: Ff ≥ 26
Índice de nivelamento: Fl ≥ 23
O mapeamento das medições das placas isoladas foi definido conforme figura

64 e seguindo aos requisitos do item 7.2.1 da ASTM E 1155-96.
Figura 64: Mapeamento de medições Ff e Fl

Fonte: Ensaio tecnológico do piso F NUMBER estudo de caso –
Empresa credenciada no INMETRO

Estão especificados na tabela 13 os valores globais válidos para a obra que
representam os resultados admitidos de planicidade e nivelamento para superfície
do piso.
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Tabela 13: Resultado de medição de planicidade e nivelamento – F NUMBER

ENSAIO PLANICIDADE E NIVELAMENTO – F NUMBER

Faixa

Referência (EIXOS)

FF

FL

Área (m²)

Data
medição

da

1
21 a 22 - A a A'
39,89
20,62
217
22/04/2016
2
21 a 22 - A' a B
42,14
24,00
217
22/04/2016
3
22 a 23 - A a B'
45,89
23,15
652
22/04/2016
4
21 a 22 - B a B'
84,37
33,80
217
26/04/2016
5
21 a 22 - B' a D
47,52
25,08
652
26/04/2016
6
22 a 23 – B’ a D
63,69
33,15
652
26/04/2016
7
21 a 22 – D a E’
55,72
23,68
626
02/05/2016
8
21 a 23 – E’ a F
60,73
30,27
382
02/05/2016
9
22 a 23 – D a E’
80,52
31,84
626
02/05/2016
10
23 a 24 – A a B’
56,37
29,88
652
02/05/2016
11
24 a 25 – A a B’
56,66
24,43
652
02/05/2016
12
24 a 25 – B’ a D
66,58
30,54
652
04/05/2016
13
23 a 24 – B’ a D
79,20
57,15
652
04/05/2016
14
23 a 24 – D a E’
63,32
33,58
626
09/05/2016
15
24 a 25 – D a E’
50,18
33,12
626
09/05/2016
16
23 a 25 – E’ a F
64,46
42,04
382
09/05/2016
Fonte: Ensaio tecnológico do piso estudo de caso - Empresa credenciada no INMETRO

Ff/Fl: Índice > mín. global
Ff/Fl: Índice entre mín. global e mín. local
FF/Fl: Índice < mín. local

Os valores globais do índice de planicidade e nivelamento foram calculados
com base na média ponderada com a área dos resultados individuais de cada faixa
de concretagem e exemplificados nos gráficos 6 e 7.
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Gráfico 6: Valores de Ff (Face Flatness):

Fonte: Ensaio tecnológico do piso estudo de caso – Empresa
credenciada no INMETRO

Os índices de planicidade (Ff) estão acima do mínimo local, porém o índice de
nivelamento (Fl) da faixa 01 está abaixo do mínimo local não atendendo aos índices
mínimos de nivelamento exigidos em projeto. Como o índice Global foi atingido na
medição de nivelamento, optou-se por não realizar nenhuma intervenção construtiva
na faixa 01. O problema no nivelamento pontual na faixa 01 pode acarretar menor
desempenho da operação logística, como perda de produtividade (menor velocidade
de operação na movimentação de cargas), menor segurança (risco de colisões das
empilhadeiras contra a estrutura de porta-pallets em corredores estreitos), além de
maior manutenção dos veículos.
Gráfico 7: Valores de FL (Face Levelness):

Fonte: Ensaio tecnológico do piso estudo de caso - Empresa
credenciada no INMETRO

109

Os índices de nivelamento (FL) estão abaixo do mínimo global especificado em
projeto, exceto os índices de nivelamento das faixas 8 e 9. Foram recomendados os
ajustes dos métodos executivos ao longo da obra, de forma que os índices mínimos
de nivelamento exigidos em projeto fossem garantidos.
Um total de 99,80 % da área total do galpão foi aferido, a porcentagem restante
da área refere-se à região das docas, cujos índices de planicidade e nivelamento
possuem pouco ou nenhum impacto nas operações logísticas. Os índices médios
globais de planicidade e de nivelamento do piso são satisfatórios sendo:


Índice de planicidade: Ff = 60,29 – Aceitável.



Índice de nivelamento: Fl = 31,45 – Aceitável.

4.3.7 Considerações finais – Piso de concreto de alta resistência
O processo construtivo de piso de concreto ocorreu em conformidade aos
procedimentos do sistema de gestão da qualidade da empresa e normas técnicas. A
excelente qualidade de execução foi a constatação de que com a aplicação do
planejamento adequado e o cumprimento rigoroso dos procedimentos o resultado do
processo construtivo será satisfatório.
4.4 Pavimentação - Análise
As aplicações dos procedimentos de execução da pavimentação não
cumpriram com o rigor proposto nas orientações de execução da empresa, o que
ocasionou inúmeras patologias e desvios no planejamento. Como também
constatado na atividade de fundações profundas no item 4.3, o SGQ da empresa
apresentou procedimentos e requisitos bem estruturados para o processo construtivo,
porém em diversas etapas não houve cumprimento, aplicação correta e fiscalização dos
processos, o que resultou em muitas falhas na qualidade final de todo o processo.

4.4.1 Critérios de aceitação do pavimento intertravado
Foram identificadas inúmeras patologias na pavimentação que são resultantes
das falhas na aplicação dos procedimentos de execução de serviço presentes no
sistema de gestão da qualidade da empresa. As patologias serão descritas abaixo
com as respectivas considerações nas figuras 65, 66 e 67.
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Figura 65: Não conformidade de nível entre a pavimentação

Fonte: Registrada pelo Autor

As patologias são decorrentes das falhas de execução do assentamento da
pavimentação, manuseio dos materiais, preparo das camadas inferiores a do
revestimento e compactação inadequada do pavimento flexível.
Figura 65: Blocos intertravados quebrados e rachados

Fonte: Registrado pelo Autor

Nas verificações para o recebimento do pavimento também foram identificadas
falhas no acabamento das juntas e no seu espaçamento.
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Figura 67: Não conformidade de nível entre a pavimentação intertravada
e as guias

Fonte: Registrada pelo Autor

As falhas no nivelamento da superfície do pavimento apresentaram desnível
superior a 0,5 cm conforme figura 67, e foram necessárias intervenções para o
recebimento final, o que acarretou desvios financeiros e atraso na entrega da área.
3.4.2 Controle Tecnológico da pavimentação intertravada
Os blocos intertravados que foram utilizados na etapa de revestimento
(assentamento) da pavimentação tiveram origem de fabricantes com o Selo de
Qualidade, o que demonstra que a fábrica atendeu às especificações da ABNT,
conforme figura 68.
Figura 68: Selo de Qualidade

Fonte: Selo de Qualidade - ABCP
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Os ensaios conforme figura 69 foram aplicados nos lotes dos blocos de
concreto por laboratório credenciado, estando em conformidade.
Figura 69: Ensaio tecnológico do bloco intertravado

Fonte: Relatório - Ensaio tecnológico do bloco intertravado

4.4.3 Considerações finais – Pavimentação
A não aplicação das ferramentas de controle da qualidade e dos procedimentos
na pavimentação ocasionou em inúmeras patologias e desvios no planejamento. A
empresa apresentou procedimentos e requisitos bem estruturados para o processo
construtivo, porém em diversas etapas não houve o seu cumprimento, aplicação e
fiscalização dos processos, o que resultou em muitas falhas na qualidade final de todo o
processo construtivo.
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5 CONCLUSÕES

A apresentação do modelo de ferramentas de controle e orientações dos 04
processos construtivos relevantes ao estudo de um empreendimento de tipologia
industrial em conjunto com as análises correlatas à qualidade tendo ênfase no item 8
Operação da ABNT NBR ISO 9001, realçou a importância da discussão da
estruturação dos sistemas de gestão da qualidade.
A importância de um sistema de gestão da qualidade bem desenvolvido,
estruturado e que seja implantado corretamente trará muitos benefícios para as
organizações, não só na área de qualidade, como nos outros setores não abordados
na dissertação. O sistema de gestão da qualidade da empresa analisada,
apresentou ferramentas de controle e requisitos implantados, porém no estudo de
caso analisado o setor da qualidade não foi capaz de aplicar todas as ferramentas
de controle, o que resultou em muitas falhas e baixa eficiência de todo o processo
global.
A identificação das falhas e principalmente o apontamento das oportunidades
de melhoria é um processo que vai gradativamente introduzir benefícios ao processo
da qualidade. Espera-se que o nível de falhas se reduza no decorrer do tempo;
Para que o processo de qualidade e as ferramentas de controle sejam mais
eficientes, é importante que as organizações promovam maiores investimentos na
capacitação da mão de obra dos profissionais e divulgações internas dos resultados
esperados e concretizados, para que haja uma sensibilização dos profissionais
envolvidos no processo. A participação de profissionais com qualificação de nível
técnico na aplicação das ferramentas e na execução dos serviços acentuará a
qualidade e eficácia no tratamento de situações não conformes de obra,
aprimoramento os processos construtivos. A responsabilidade da diretoria com a
estruturação do SGQ e o seu cumprimento é fundamental para eficácia do sistema,
sendo que é preciso equalizar os recursos necessários para a implantação e
operacionalização do sistema. Todos esses pontos são oportunidades de melhoria
que trarão resultados diretos na qualidade das construções.
Diversas organizações ainda buscam a implantação de um sistema de gestão da
qualidade visando as certificações como parte de uma estratégia de marketing. É
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importante a conscientização que um sistema bem estruturado trará excelência dos
produtos desenvolvidos.
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