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Apresentação

Ao longo de sua carreira, o Eng. Roberto Salemme Corrêa colecionou 

um sem-número de experiências na execução de obras de Engenha-

ria Civil, mas algumas se tornaram emblemáticas, ou seja, dignas de 

serem relatadas.

Desse modo, os iniciantes na profissão poderão ter um alerta sobre o 

que pode ocorrer em uma obra e o que exigirá sua atenção especial, enquanto 

os experientes rememorarão seus próprios casos, com alegria pelos suces-

sos, mas também se lembrarão das apreensões vividas face às urgências que 

precisaram ser resolvidas a toque de caixa.

O exercício da profissão exige alguma dose de bom humor na condu-

ção das diversas atividades que compõem as obras e, principalmente, na 

administração dos eventos adversos que inevitavelmente estarão presentes 

nelas. Como diz o próprio Roberto, “esta obra está ficando divertida”.

Um dos aspectos mais relevantes dos “causos” relatados diz respeito à 

questão humana, da administração do relacionamento entre as pessoas que 

participam da execução de uma obra, desde o Proprietário até o Ajudante.

Talvez uma obra “dê certo” quando se tem o bom domínio das facul-

dades que permitem compreender o “outro” que participa do processo e de 

saber agregá-lo ao sistema de produção, apesar dos eventuais aspectos nega-

tivos que cada um dos envolvidos possa ter. Possuir esse conhecimento e 

essa habilidade é fundamental para o sucesso de um empreendimento, e o 

Roberto certamente os tem.

Foi divertido participar da empreitada que consistiu na elaboração 

deste livro, além do imenso aprendizado pessoal, e nada melhor do que 

aprender se divertindo também. São várias as lições que aqui se aprende e 

que, subliminarmente ou não, ajudam a tornar nossas vidas de engenheiros 

mais “leves” e produtivas.
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“Puxando a sardinha” para o lado da minha experiência, este traba-

lho do Roberto é a demonstração inequívoca de que um bom projeto, isto é, a 

soma de todos os projetos que compõem qualquer obra, é fundamental para 

o sucesso de todos os empreendimentos.

Boa leitura.

Ricardo Azeredo Passos Candelaria

Engenheiro Civil, graduado em 1978, pela Escola de Engenharia Mauá  

do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT)

Professor de Estruturas Metálicas e de Madeiras  

da Escola de Engenharia Mauá (IMT)

São Paulo, 30 de maio de 2019
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Introdução

Neste trabalho, apresento minha experiência na execução e no geren-

ciamento de empreendimentos na construção civil, desde o início do 

processo até sua conclusão, buscando uma resposta para a pergunta 

do título: por que algumas obras dão certo e outras não?

Nessa atividade, desenvolvida ao longo de mais de 40 anos, trabalhei 

em diversos empreendimentos, com muitos clientes e diversas equipes de 

projetistas e de campo, e observei que muitos desses trabalhos fluíram muito 

bem e outros, nem tanto. Alguns deram certo, outros não. Em outras pala-

vras, no final, em sua maioria foram concluídos, mas não do modo desejado 

ou planejado.

Vou tentar contar o que pode ter acontecido em cada um desses 

grupos.

Mas, afinal, o que é um empreendimento “dar certo”?

Um empreendimento tem seu resultado avaliado, quanto à sua execu-

ção, pelos seguintes itens:

 � O custo ficou dentro do previsto no orçamento?

 � O prazo foi cumprido?

 � A qualidade ficou de acordo com a expectativa?

Deve-se notar que, para se realizar um empreendimento, é preciso 

haver um empreendedor, que tenha uma demanda a ser atendida, e um 

projeto do que deverá ser feito; a partir disso, tem-se a execução do projeto, 

ou seja, a execução da obra.

A execução de uma obra costuma também ser chamada de execução de 

um projeto. Para ficar claro no texto, no entanto, vou distinguir o projeto como 

o conjunto de desenhos e memoriais e a execução da obra como a realização 

dos termos contidos no projeto (desenhos e memoriais). O empreendimento, 
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12  |   Por que algumas obras dão certo e outras não?

por sua vez, será definido como o resultado do conjunto projeto e execução 

da obra.

O trabalho de realizar um empreendimento envolve diversas etapas, 

a saber:

I.1 Projeto
É a etapa que antecede a execução da obra, sendo iniciada pelo Arqui-

teto e complementada pelos projetistas das disciplinas necessárias 

para sua definição, tais como estruturas, instalações e conforto.

Envolve as seguintes fases, para todas as disciplinas trabalhando em 

conjunto e de forma coordenada (normalmente pelo Arquiteto):

 � estudo de massas;

 � estudo preliminar;

 � estudo de viabilidade;

 � anteprojeto;

 � projeto básico;

 � projeto executivo;

 � projeto detalhado;

 � orçamento e cronograma preliminares para a licitação da obra.

I.2 Obra
É a etapa que tem início quando as construtoras são convidadas a 

participar de uma tomada de preços, no caso de obras particulares, ou 

se credenciam a participar de uma licitação, no caso de obras públi-

cas, para, se vencedoras, executá-las.

As fases dessa etapa são as seguintes:

 � licitação ou tomada de preços;

 � contratação de uma Construtora;

 � planejamento detalhado, incluindo o cronograma executivo;

 � execução propriamente dita;

 � entrega da obra.

Neste trabalho, vou me concentrar basicamente nos aspectos relati-

vos à execução da obra.

Em se tratando da obra, especificamente do ponto de vista de uma 

Construtora, se os requisitos custo, prazo e qualidade foram cumpridos, 
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 Introdução  |   13 

deve-se imaginar que o Cliente que recebeu o produto tenha ficado satisfeito 

e seu objetivo foi cumprido.

Nesse sentido, é importante observar que manter o Cliente continua-

mente satisfeito no decorrer de uma obra requer alguma atividade política e 

de relacionamento que vai além da parte técnica, como será comentado no 

decorrer deste livro.

Tendo o Cliente ficado satisfeito, é de se supor que a empresa perma-

neça no mercado ou até mesmo aumente sua participação nele, o que, por 

hipótese, é o desejo da maioria das empresas.

De maneira geral, as construtoras se especializam em áreas espe-

cíficas, as quais podem ser divididas, esquematicamente, em obras nas 

seguintes modalidades:

 � obras pesadas: em geral, obras de grande porte contratadas pelo 

poder público, tais como barragens, túneis, rodovias, viadutos, 

obras de arte e linhas de metrô;

 � obras imobiliárias: edifícios comerciais e residenciais;

 � obras de prestação de serviços: obras particulares ou públicas feitas 

sob encomenda, tais como indústrias, escolas, bancos e edifícios.

Gostaria de registrar que:

 � este trabalho narra minha experiência em obras executadas de 

1975 a 2005 e em obras gerenciadas a partir deste ano;

 � as obras de que participei foram executadas como prestação 

de serviços, ou seja, por encomenda do setor privado, sendo dos 

seguintes tipos: escolas, indústrias, bancos e alguns edifícios resi-

denciais e residências.

Na atividade de gerenciamento de obras, tenho trabalhado para os 

setores público e privado, mas não trato aqui de obras pesadas, nas quais 

nunca atuei profissionalmente.

No texto, também não me aprofundo especificamente em técnicas e 

métodos construtivos ou em procedimentos gerenciais, que fazem parte do 

dia a dia dos engenheiros e que são abordados em cursos, livros e trabalhos 

acadêmicos. Esses procedimentos, quando necessários, serão utilizados 

com algumas explicações e em exemplos para o entendimento geral dos 

assuntos.
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14  |   Por que algumas obras dão certo e outras não?

Meu objetivo é fornecer uma visão geral de como surge um empreen-

dimento, desde seu início até sua conclusão, e mostrar quais são as etapas 

que devem ser cumpridas para executá-lo e como são conduzidos os proces-

sos, evidenciando a importância das pessoas envolvidas e a forma como elas 

devem interagir para que a obra “dê certo”.

Sendo mais específico: procuro mostrar o processo de escolher empre-

sas e pessoas e conseguir que elas trabalhem como uma equipe, indicar quais 

são as competências e as obrigações dessa equipe, como deve ser o trabalho 

de seus colaboradores no dia a dia e como conseguir que eles, procedentes 

de empresas diferentes e com interesses distintos, trabalhem em conjunto e 

com o mesmo objetivo.

Nesse sentido, pretendo ilustrar situações e contar experiências de 

casos e de problemas reais ocorridos ao longo do tempo, mostrando como as 

soluções para esses problemas foram encontradas.

Este trabalho se destina a estudantes de Engenharia, engenheiros e 

profissionais que atuam na construção ou em outras áreas e que sejam desig-

nados para cuidar de um empreendimento.

Acredito que, apesar da evolução tecnológica ocorrida nesse período, 

seu conteúdo poderá ser útil para os profissionais mencionados.
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1Estruturação 
inicial

1.1 Projeto
Para o guia de projetos do Project Management Institute (PMI, 2017, 

p. 4), um projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado único”.

O termo temporário indica que cada projeto tem um começo e um fim 

bem definidos. Já único assinala que o produto ou o serviço produzido é de 

alguma forma diferente de todos os outros produtos ou serviços semelhantes.

Uma obra, portanto, encaixa-se perfeitamente na definição de projeto, 

mas o PMI se refere a projeto mais com o sentido de empreendimento, que, no 

texto, é a soma do projeto ou design com a execução da obra.

Morris (1996) descreve o ciclo de vida da construção conforme os itens 

a seguir (Fig. 1.1):

 � Viabilidade: formulação do projeto, estudos de viabilidade, e formu-

lação e aprovação da estratégia. Uma decisão de continuidade (go/

no-go) do projeto faz parte da finalização dessa fase.

 � Planejamento e projeto: projeto básico, custo e cronograma, termos 

e condições contratuais, e planejamento detalhado. A maioria dos 

contratos são fechados ao final dessa fase.

 � Produção: fabricação, entrega, obras civis, instalação e teste. As 

instalações estão substancialmente completas ao final dessa fase.

 � Adaptação e lançamento: teste final e manutenção. As instalações 

estão em plena operação ao final dessa fase.

1.2 Origem dos projetos
As empresas em geral procuram planejar seu futuro. Nesse sentido, 

na maioria delas, de modo mais ou menos formal, costuma-se fazer o 

chamado planejamento estratégico.
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2Gerenciamento 
de um projeto

2.1 O que é gerenciar um projeto?
De acordo com Prado (2004), “gerenciar um projeto é planejar sua 

execução antes de iniciá-lo e, então, controlar o seu andamento”.

O planejamento de um projeto é uma tomada de decisões sobre ações 

futuras, envolvendo o estabelecimento de metas ou objetivos (prazos), as 

tarefas a serem realizadas, sua sequência, os recursos necessários, o custo 

e a qualidade esperada. Deve ser feito, preferencialmente, por profissionais 

que tenham vivenciado outras obras no passado.

Na sequência do planejamento, como dificilmente o que foi idealizado 

ocorre durante a execução do projeto, deve-se fazer seu controle, que é a 

atividade que compara, ao longo do tempo, o que foi ou está sendo reali-

zado com o que foi planejado. Esse acompanhamento é fundamental porque 

possibilita a realização de correções durante o processo, de maneira a alcan-

çar o objetivo estabelecido.

Para ser eficiente, esse controle deve ter um grau de detalhamento 

equilibrado, nem mais nem menos, para cada projeto. Deve, também, ser 

idealizado por profissionais experientes. 

Gerenciar um projeto é, portanto, viabilizar sua execução desde o 

início até o final a partir de um pedido ou ideia de um Cliente.

O Gerenciador deve contratar os serviços e os recursos conforme 

requerido, uma vez que nem sempre é necessária a intervenção de espe-

cialistas em todas as fases. Cabe a esse profissional julgar quem deve ser 

chamado, de acordo com as necessidades.

Em se tratando de obras civis, deve haver então o Arquiteto, que vai 

elaborar o projeto legal e o projeto arquitetônico executivo e coordenar e compa-

tibilizar os demais projetos complementares, a saber: a estrutura, as instala-

ções mecânicas, elétricas, hidráulicas e de ar condicionado, o conforto térmico e 

acústico, os sistemas prediais (CFTV, som, imagem, TI) e o paisagismo.
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40  |   Por que algumas obras dão certo e outras não?

 � a agilização da entrega dos projetos finais das instalações elétri-

cas e hidráulicas.

Relatórios

Relatórios bem elaborados e claros são muito úteis para informar os 

envolvidos e, principalmente, o Cliente, que na maior parte das vezes 

está distante do dia a dia da obra.

Devem ser redigidos com clareza e simplicidade e ser concisos, uma 

vez que relatam o que já aconteceu e, na minha observação, são utilizados 

apenas quando ocorrem problemas, como no caso de avaliar a necessidade 

de aplicação de multa ou rescisão contratual.

Um exemplo de relatório é apresentado na Fig. 2.10.

Diário de obras

O diário de obras é um caderno com páginas que são copiadas por 

carbono e em que, como o nome diz, são registradas as atividades de 

cada dia, tais como a data, as condições meteorológicas e os servi-

ços em andamento. Numa obra, esses registros resultam em muitos 

diários, o que não acho produtivo, pois as folhas se repetem.

Dessa forma, faz algum tempo que passei a fazer uma pasta com 

esses dados e a usar o diário apenas para registrar assuntos relevantes. Por 

exemplo, quando o Fiscal percebe que um serviço está sendo feito sem os 

cuidados com a segurança, ele chama o Engenheiro responsável, faz uma 

anotação mencionando o assunto e ambos assinam o documento, uma vez 

que o diário é um documento muito respeitado pelos juízes em caso de 

processo judicial.

E-mails

Os e-mails devem ser usados com muito cuidado. Não devem servir 

para tirar a responsabilidade de quem os envia, embora sejam 

frequentemente utilizados com essa finalidade.

O maior problema das equipes de trabalho, conforme mencionado 

anteriormente, é a má comunicação. Estudos de especialistas sobre o assunto 

relatam que cerca de 60% da comunicação é transmitida por nossa postura 

corporal, cerca de 20%, pelo tom de voz, e os outros 20%, pelo conteúdo da 

mensagem. Mesmo que essas porcentagens estejam exageradas, tem-se a 

indicação de que o e-mail envolve apenas uma parte da possibilidade de 

comunicação, a leitura do receptor.
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3Etapas de um 
empreendimento

As etapas de um empreendimento, listadas a seguir, podem ser execu-

tadas informalmente ou de maneira sistemática e, de modo geral, 

ocorrem sempre:

 � estudo de viabilidade;

 � aquisição do terreno;

 � contratação e elaboração do projeto legal;

 � aprovações – Prefeitura, Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), Conse-

lho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 

e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) etc.;

 � contratação dos projetos executivos e das sondagens – estudos 

preliminares;

 � orçamento analítico;

 � cronograma;

 � qualidade da obra;

 � licitação/tomada de preços;

 � contratação da obra;

 � execução da obra;

 � entrega da obra;

 � Habite-se.

As decisões necessárias são tomadas pelo proprietário da obra ou 

por seus representantes, assessorados pelo Arquiteto e pelo Gerenciador, de 

acordo com as tarefas que lhes foram atribuídas.

A seguir, serão tecidas algumas considerações sobre cada uma dessas 

etapas de um empreendimento.
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52  |   Por que algumas obras dão certo e outras não?

Há também aqueles que aceitam as ponderações dos projetistas, prin-

cipalmente do Projetista Estrutural, buscando otimizar o projeto como um 

todo. Considero estes muito mais adequados.

Existem, ainda, alguns arquitetos mais raros, que propõem uma solu-

ção, recebem uma sugestão e criam uma terceira alternativa, melhor que as 

duas anteriores. Estes são, em minha opinião, os melhores.

3.5.2 Projeto de estrutura
Conforme mencionado anteriormente, o Arquiteto pode definir, 

desde a concepção, o material que deverá ser utilizado na estrutura 

(concreto, aço, madeira ou soluções mistas).

Muitas vezes, no entanto, com base na arquitetura e nas condições da 

obra, como custo, prazo, topografia e espaços para seu canteiro, o Arquiteto 

e o Projetista Estrutural, em conjunto com o Cliente, que pode ser uma Cons-

trutora ou uma empresa que está gerenciando o processo, definirão o tipo 

de material estrutural a ser adotado. Assim, dependendo do material ou do 

processo executivo utilizado, as estruturas podem ser do tipo:

 � estruturas de concreto armado ou de concreto protendido, que 

podem ainda ser moldadas in loco (Figs. 3.1 a 3.3), pré-fabricadas no 

canteiro da obra ou pré-fabricadas industrialmente numa fábrica e 

depois transportadas e montadas na obra;

Fig. 3.1 Cimbramento e formas para concreto moldado in loco
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O valor total dos projetos varia entre 3% e 5% do valor da obra. Nessas 

condições, numa estimativa grosseira, caso o valor dos projetos aumentasse 

em 10%, passaria a aproximadamente 3,3% ou 5,5% do valor total da obra, o 

que praticamente não mudaria seu custo total.

Com a obra em andamento, no entanto, qualquer mudança, indecisão 

ou correção custará muito mais que esse valor gasto com os projetos e sua 

adequada compatibilização, além de provavelmente aumentar o prazo de sua 

execução.

3.5.4 Projeto de contenções 
Em muitas obras, principalmente nas cidades, é necessário executar 

escavações para atender o projeto, como para a execução de subsolos 

em edifícios e em obras de metrô.

Para que essas escavações sejam feitas sem prejudicar as edificações 

vizinhas, são necessárias estruturas que estabilizem o solo adjacente para 

evitar desmoronamentos e danos aos vizinhos. Essas estruturas são chama-

das de contenções, assim definidas por Ranzini e Negro Jr. (1996) : “Contenção 

é todo elemento ou estrutura destinada a se contrapor a empuxos ou tensões 

geradas em um maciço cuja condição de equilíbrio foi alterada por algum 

tipo de escavação, corte ou aterro”.

As contenções são projetadas pelo Engenheiro Geotécnico e podem 

ser executadas por meio de muros de arrimo, escoramentos, cortinas e refor-

ços do terreno. Para a execução da maior parte das obras urbanas, os esco-

ramentos mais utilizados são do tipo perfil pranchada e paredes diafragma 

associadas à execução de tirantes.

Sua escolha depende do tipo e da característica do solo, do nível do 

lençol freático, da profundidade da escavação, da distância e do tipo das 

fundações dos vizinhos, do espaço disponível para sua implantação e da 

possibilidade de entrada de equipamentos.

Perfil pranchada 
A Fig. 3.18 apresenta perfis sendo cravados para a execução de 

uma contenção tipo perfil pranchada, enquanto a Fig. 3.19 mostra 

uma contenção de mesmo tipo utilizando pré-lajes de concreto em 

execução.
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 � para profundidades da ordem de 6 m, correspondentes ao pé-direito 

de dois subsolos.

Parede diafragma
As Figs. 3.20 e 3.21 apresentam exemplos de parede diafragma 

atirantada. 

Fig. 3.21 Visão geral de uma parede diafragma atirantada

Fig. 3.20 Detalhe de parede diafragma atirantada, com a presença de estaca raiz e de 

escavadeira com lâmina
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Com as informações de potência, tensão e posição dos quadros e das 

cargas a serem alimentadas, prossegue-se o desenvolvimento do projeto, 

com os cálculos das bitolas dos cabos e dos demais componentes do sistema, 

tais como infraestrutura e dimensões dos quadros e dos disjuntores.

Em projetos mais sofisticados, a iluminação pode ser objeto de um projeto 

específico de luminotécnica, contratado junto a escritórios especializados.

A Fig. 3.26 apresenta uma visão geral das tubulações e eletrocalhas de 

subsolo de um edifício.

3.5.9 Projeto de instalações hidráulicas e de combate a 
incêndio

A partir do projeto de arquitetura, de acordo com o tipo de ocupação 

do empreendimento – residencial, comercial, escolar ou industrial –, 

identificam-se os ambientes com áreas molhadas e desenvolve-se o 

projeto hidráulico, atribuindo a cada ponto de consumo (bacia sani-

tária, lavatório, chuveiro etc.) a vazão necessária. Essas vazões, bem 

como as unidades de descarga, são dados encontrados nas normas 

pertinentes a cada caso.

Com o conhecimento da vazão de cada área, traça-se um esquema 

isométrico, simulando o trajeto da tubulação, para o cálculo da perda de 

carga, da velocidade da água e, consequentemente, do diâmetro da tubulação.

Fig. 3.26 Visão geral das tubulações e eletrocalhas de subsolo de um edifício
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propostas e informá-lo dos riscos aos quais ele ficará exposto caso exija 

outra solução.

3.6 Orçamento analítico – custo e preço
Com o avanço dos projetos, deve ser feito o orçamento analítico da 

obra. Por definição, orçamento é a determinação do preço (estimado) 

de uma obra. Em sua execução, primeiramente devem ser levanta-

das as quantidades dos diversos serviços, a saber: formas, armadu-

ras, concreto, alvenarias, contrapisos, revestimentos de paredes e de 

pisos, esquadrias metálicas e de alumínio, vidros, impermeabiliza-

ções, divisórias, pinturas, instalações e elevadores. A seguir, é preciso 

calcular seus custos unitários e totais, e, pela soma desses valores, 

chega-se ao custo total da obra.

Nessa fase do orçamento, já se deve definir como a obra terá de ser 

executada, ou seja, é necessário ter ou elaborar um cronograma preliminar e, 

pelo menos, os anteprojetos de fundações e estrutura para ser possível fazer 

o planejamento inicial da execução da obra.

Em função dos projetos, do tipo e da topografia do terreno e do prazo, 

é preciso definir os métodos executivos e, consequentemente, os equipa-

mentos a serem utilizados para que os custos sejam todos contemplados.

Estão incluídas decisões do tipo:

 � O concreto será bombeado ou seu transporte vertical será feito por 

guinchos, guindastes, ...?

 � Será necessário instalar uma grua? Mais de uma? Qual sua capaci-

dade e seu alcance?

 � As fachadas vão ser executadas com andaimes, com balancins, 

com plataformas, ...?

 � Serão utilizados silos com massa pronta para a execução dos 

contrapisos e dos revestimentos?

Cada solução adotada terá um custo direto e, provavelmente, prazos 

diferentes, os quais impactarão diretamente o orçamento da obra. O prazo 

de execução e o custo direto são inversamente proporcionais: menor prazo 

implica maior custo direto, conforme será visto na seção 3.7.

Deve-se notar a diferença entre o preço e o custo. O preço está ligado 

à receita (reembolso), e o custo, às despesas (desembolso).
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CASA  DO  GERADOR
PLANILHA  DE  PREÇOS - PRAZO DA OBRA 3 MESES
SÃO  PAULO  -  SP 31/07/18

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 10.401,42      
Mobilização  e desmobilização do 
canteiro de obras vb 1,0           7.440,88        7.440,88         

Caçamba para remoção de terra ou 
entulho vg 6,0           489,79           2.960,53         

2 LOCAÇÃO DA OBRA 4.121,10        
Locação da obra m2 141,1       29,21             4.121,10         

3 FUNDAÇÕES 20.381,01      
3.1 SAPATAS

Escavação m3 46,8         51,93             2.430,53         
Remoção de terra até a caçamba m3 8,3           45,01             374,48            
Lastro de concreto magro m2 17,6         60,93             1.071,18         
Forma m2 11,8         188,70           2.226,70         
Aço CA 50 - admitindo 90 kg por m3 
de concreto kg 576,0       14,65             8.440,93         

Concreto fck = 30 MPa brita 1 e brita 
2  slump  convencional (6 cm) e 
lançamento manual

m3 6,4           542,70           3.473,27         

Reaterro m3 52,5         45,01             2.363,91         

4 INFRAESTRUTURA 27.783,20      

4.1 BALDRAMES
Escavação manual m3 12,8         51,93             664,76            
Remoção de terra até a caçamba m3 5,9           45,01             266,89            
Lastro de concreto magro m2 9,1           60,93             555,85            
Forma m2 40,1         188,70           7.574,35         
Aço CA 50 - admitindo 90 kg por m3 
de concreto kg 414,0       14,65             6.066,92         

Concreto fck = 30 MPa  slump 
convencional (6cm) e lançamento 
manual

m3 4,6           542,70           2.475,39         

Reaterro m3 10,7         45,01             482,07            

4.2 BASE DO GERADOR
Escavação manual m3 5,1           51,93             263,83            
Remoção de terra até a caçamba m3 5,1           45,01             228,20            
Lastro de concreto magro m2 9,6           60,93             584,95            
Forma m2 6,8           188,70           1.290,73         
Aço CA 50 - admitindo 90 kg por m3 
de concreto kg 351,0       14,65             5.143,69         

Concreto fck = 30 MPa brita 1 e brita 
2  slump  convencional (6 cm) e 
lançamento manual

m3 3,9           542,70           2.116,53         

Reaterro m3 1,5           45,01             69,04              

Fig. 3.33 Planilha analítica de preços dos serviços de uma edificação para abrigar um gerador 

de energia
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naquele tipo de obra. Em diversas situações, contratei vários subempreitei-

ros para a execução de serviços em obras que eu conduzia só com um pedido 

e praticamente nunca tive problemas sérios. É claro que eram fornecedores 

conhecidos e de confiança.

Executei também algumas obras por administração sem contrato 

para clientes que confiavam na empresa em que eu trabalhava. Houve até 

um caso em que tivemos que fazer um contrato com data retroativa, depois 

de a obra já estar pronta, apenas para podermos receber seu financiamento.

Dessa maneira, ao contratar uma obra ou serviço, mais importante 

que tentar garantir-se com extensas cláusulas no contrato é avaliar e conhe-

cer o contratado, tomar suas referências, verificar sua situação econômica e 

aferir sua idoneidade.

3.11 Execução da obra
Contratada a Construtora, o Gerenciador do Cliente “passa a bola” 

para a Construtora e o jogo passa a ser controlado por sua equipe, que 

vai dar o tom da obra.

Uma boa Construtora deve indicar uma equipe competente e com 

experiência naquele tipo de obra. Por exemplo, se for uma obra com muito 

acabamento, o Engenheiro e o Mestre devem ser bons nisso, e o mesmo 

ocorre se for mais pesada, com muita estrutura. Uma equipe responsável, 

bem-intencionada e experiente faz a obra avançar de forma adequada. Ela 

deve cuidar com esmero da qualidade dos serviços, do prazo e dos custos. 

Nesse caso, o trabalho do Gerenciador ou Fiscal fica mais fácil.

3.11.1 Execução da obra do ponto de vista do 
Engenheiro de Campo

O objetivo do Engenheiro-Residente, responsável pela direção técnica 

da obra, é obter um produto (a obra) de acordo com o que foi projetado, 

dentro do prazo estabelecido e dos custos previstos e com a qualidade 

esperada. Deve-se esperar que, atingidos esses objetivos, a Constru-

tora, todos os envolvidos (stakeholders), e o Cliente fiquem satisfeitos e 

a empresa contrate ou recomende a Construtora para futuros outros 

clientes, podendo assim se manter no mercado.

Para cumprir seu objetivo, o Engenheiro-Residente precisará montar 

uma equipe competente e entrosada, que normalmente é composta dos 

seguintes profissionais:
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da obra

4.1 Seguros e segurança do trabalho
4.1.1 Seguros

Ao assumir uma obra, a Construtora toma para si as responsabili-

dades dos riscos inerentes à Construção; nesse sentido, antes de se 

iniciarem os serviços, o responsável deve contratar um seguro junto 

a uma empresa seguradora.

Os riscos ligados a uma obra podem ser:

Riscos da própria obra
 � Erro de execução.

 � Erro de projeto.

 � Danos da natureza, como desmoronamentos.

 � Incêndio.

 � Roubo, furto qualificado.

Riscos financeiros
 � Do cumprimento do cronograma financeiro.

 � De variações de mercado (dólar, materiais, mão de obra).

 � Do descumprimento de contrato por parte de fornecedores ou 

empreiteiros.

 � De financiamentos.

Riscos de terceiros
 � Possíveis danos materiais que possam ser causados a vizinhos ou a 

pedestres em decorrência das operações da obra – danos corporais.

 � Lucros cessantes.
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O assunto foi considerado um erro de engenharia, que é uma falha que 

ocorre apesar de todo o conhecimento ter sido aplicado e de todos os cuida-

dos terem sido tomados.

Enquanto estávamos com o Consultor decidindo o que fazer, o Cliente, 

por sua conta, encomendou um revestimento de papel de parede e o aplicou, 

cobrindo todas as fissuras e resolvendo (escondendo) o problema. Acho que 

deu certo, pois nunca mais me perguntaram sobre o assunto.

Caso 8 – Graneleiro da cidade de IP – Recalques na 
escavação da moega 

Tratava-se da construção e instalação de um complexo para receber e 

armazenar grãos em uma cidade do interior de São Paulo, com capa-

cidade estática de 33.000 t de grãos, no ano de 1975.

As obras compreendiam um graneleiro horizontal, moegas de recep-

ção, prédios para pré-limpeza e limpeza, um silo de expedição e um ramal 

de desvio ferroviário.

Conforme indicado na Fig. 4.3, o graneleiro era semienterrado, de 

fundo inclinado, e exigia uma escavação de cerca de 12 m para a execução de 

uma galeria de concreto armado onde seriam instaladas as correias transpor-

tadoras de grãos. Ao executar as escavações, as máquinas de terraplenagem 

e os caminhões saíam por uma rampa, e aproveitou-se para escavar a moega, 

que tinha uma profundidade de cerca de 8 m, como mostra a mesma figura.

Concretamos as galerias do graneleiro e da moega de recepção, que 

também tinha uma correia transportadora, reaterramos suas laterais e fize-

mos o restante do reaterro na área rampada sob o prédio da limpeza até 

chegarmos ao nível 00. Foi nesse reaterro que foram executadas as sapatas 

e os baldrames que apoiavam a estrutura do prédio da limpeza, executado 

com pilares e vigas pré-fabricadas na obra.

Após a cura do concreto, fizemos a desforma dos rodapés das sapatas 

e das laterais dos baldrames e os aterramos. A sequência dos trabalhos era 

a montagem dos pilares pré-fabricados que nelas se apoiavam, como apre-

sentado na Fig. 4.4, quando os serviços foram interrompidos por uma forte 

chuva de verão, que se prolongou até a noite.

No dia seguinte, ao chegar ao canteiro, fui abordado pelo Mestre da 

obra, o sr. Jair Gazzola, que foi logo dizendo:

– Doutor, nunca vi uma coisa dessas na minha vida. As sapatas do 

prédio da limpeza foram “chupadas” pelo terreno!
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Fui imediatamente para o local e constatei: as sapatas tinham 

recalcado cerca de 5 cm a 7 cm, quebrando os baldrames de travamento 

que as ligavam. Fiquei assustado. Tinha cerca de seis meses de formado e 

não fazia ideia do que podia ter acontecido. Um abalo sísmico? Totalmente 

improvável, impossível, naquela região. O que teria sido?
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Parede diafragma
As Figs. 4.8 e 4.9 apresentam exemplos de contenção em paredes 

diafragma.

Fig. 4.7 Visão geral da escavação do terreno de uma obra, com a indicação da rampa de 

acesso para os equipamentos

Fig. 4.8 Visão geral de contenções e de reforço de fundações para a execução de escavações 

preservando a capela existente, tombada pelo Patrimônio Histórico
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Caso o pedido feito à usina não seja muito claro e a nota fiscal não 

seja conferida, pode-se ter um problema sério, conforme relatado no caso a 

seguir.

Caso 9 – Estrutura – Sapatas da Escola Z
Fui designado para ser o Engenheiro-Residente da obra de uma Escola 

de Engenharia que já estava em andamento. Ela já havia sido iniciada 

por outro Engenheiro da Construtora em que eu trabalhava, um 

“senhor” Engenheiro que, embora sênior e com muitas outras atribui-

ções, gostava muito do trabalho de campo.

Ele estava sendo auxiliado, no dia a dia, por um professor de eletrici-

dade da faculdade, que era o preposto do Cliente e que também gostava de 

“tocar” obra.

Ao chegar ao canteiro, observei que todas as sapatas das fundações 

da obra já estavam concretadas. No dia seguinte, haveria uma nova concre-

tagem de uma parede de arrimo, e o concreto, da mesma maneira que nas 

outras concretagens, tinha sido encomendado à usina pelo Professor-Fiscal.

Fig. 4.13 Visão de estrutura em concreto armado em execução
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A seguir, são apresentados outros casos reais ocorridos ao longo do 

tempo, em diversas obras, em que eu estava envolvido ou de que 

tomei conhecimento. Os casos 21 a 24 são de projetos errados.

Caso 10 – Blocos de estacas da escola AA
Fui designado para ser o responsável pela obra de uma escola. Ao 

estudar os projetos, chamou-me logo a atenção que os pilares de um 

dos edifícios a serem construídos se apoiavam sobre 14 blocos de uma 

construção antiga que havia no terreno, com quatro estacas em cada 

bloco, como mostrado na Fig. 5.1.

A modulação do projeto arquitetônico tinha sido feita para que os pila-

res caíssem sobre os eixos dos blocos existentes, modulados a cada 8,18 m.

No projeto estrutural, havia uma nota do Calculista dizendo: “A capa-

cidade de carga das estacas existentes deve ser ensaiada e/ou aprovada por 

Especialista”. Em outras palavras, ele se eximia da responsabilidade sobre a 

solução adotada e transferia a responsabilidade sobre as fundações existen-

tes para a Construtora.

O Fiscal da obra era um Engenheiro sênior, o Dr. Y, que havia sido 

Diretor de Fiscalização do Departamento de Obras de uma grande empresa 

multinacional. Perguntei-lhe o que iríamos fazer para verificar a capacidade 

de carga dos conjuntos blocos-estacas, e ele me respondeu:

– Aqui havia uma fábrica. Se os conjuntos aguentavam uma fábrica, 

aguentam uma escola.

Quase caí duro com a resposta! Continuei argumentando:

– Não sabemos a carga que havia antes e não temos nenhuma ideia da 

capacidade de carga dos conjuntos bloco-estacas existentes.
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– Vocês compactaram bem o aterro da parede da moega onde este 

pilar está? – perguntou.

– Sim, o aterro foi muito bem compactado – respondi.

– Então não deve haver problema. Este pilar foi dimensionado para 

trabalhar principalmente à flexão, para reagir aos esforços devidos ao 

empuxo do terreno. Se o aterro está bem-feito, então não há necessidade de 

se preocupar – ele disse.

Tirei um peso das costas. Respirei aliviado. Tinha escapado daquela 

encrenca. Naquele momento, prometi a mim mesmo que em todas as obras 

em que eu fosse o responsável iria conferir todos os desenhos de armadura, 

e foi o que fiz por toda a minha vida profissional. Nessa atividade, aprendi 

muito, detectei diversos problemas, os quais informei aos engenheiros estru-

turais, que os corrigiram e me agradeceram.

Os encarregados de armação sabiam que eu faria a conferência e capri-

chavam no trabalho. É interessante observar que, quando o Encarregado sabe 

que você vai conferir, ele raramente erra. Se você deixar as coisas soltas, quando 

aleatoriamente for conferir provavelmente quase sempre vai encontrar erros.

Hoje, quando estou num edifício em que fui o responsável pela obra, 

ao passar a mão num pilar ou observar uma viga, tenho a certeza de que um 

dia estive próximo a ele e conferi sua armadura, e, invariavelmente, fico feliz 

e com a sensação de ter feito meu trabalho e ter, provavelmente, evitado boas 

dores de cabeça...

Caso 15 – Estrutura – Cura da laje protendida da 
biblioteca

Trabalhei muitos anos em uma Construtora, onde comecei como Enge-

nheiro-Residente, passei a Coordenador e depois fui promovido a Diretor. 

Nela, cresci profissionalmente e ajudei muito na formação dos encarre-

gados e mestres. Era uma tradicional e excelente empresa, com ótima 

engenharia e com procedimentos bem definidos e conhecidos; quando 

o Engenheiro dava instruções para o Mestre ou o Encarregado, estes 

entendiam o que deveriam fazer, e as informações chegavam correta-

mente na ponta dos serviços. Havia uma boa comunicação entre todos.

No ano 2000, em consequência de mais uma crise econômica no país, 

fui desligado do quadro de funcionários, juntamente com toda a engenharia 

da empresa. Fui, então, convidado por um Diretor de outra empresa, na qual 
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– Agora, depois de molhar bem a laje, você coloca a lona sobre o concreto.

Ir à obra nesse feriado foi sorte ou...? Se aquela laje com 25 cm de 

espessura e concreto de 30 MPa, com o tempo seco, sol e calor, ficasse sem 

água na sexta, no sábado e no domingo, provavelmente não teria adquirido 

a resistência adequada e teria fissurado, criando um problema e um prejuí zo 

enormes que eu, começando minha empresa, não teria como assumir. Graças 

a Deus fui até a obra, percebi o problema e consegui evitá-lo.

Dizem que os bons goleiros têm que ter sorte. Pelo jeito, os engenhei-

ros também...

Caso 16 – Estrutura – Armadura de pilares
Tive problemas em três obras, em épocas distintas, quanto ao mesmo 

assunto, e acredito que esse detalhe de armadura deve ter sido feito dife-

rente do projetado em muitas outras obras.

Trata-se dos ganchos utilizados nos pilares em conjunto com os 

estribos para impedir a flambagem das barras longitudinais. Esses ganchos 

podem ser projetados de duas maneiras:

 � de uma barra longitudinal para outra, conforme a Fig. 5.10, quando 

cada um deles trava duas barras longitudinais;

 � envolvendo o estribo quando ele trava além da barra que está em sua 

direção até duas barras a seu lado, desde que estejam a uma distân-

cia de até 20 diâmetros (do diâmetro do estribo) a partir do canto do 

pilar onde está o estribo ou de outro gancho de travamento.

Obra 1 FX – Os ganchos não foram projetados
Estávamos para concretar os pilares de um edifício de 12 andares 

quando, ao olhar o desenho de armadura projetado pelo Engenheiro 

Estrutural, observei que havia vários pilares com cerca de 80 cm a 

1,20 m que não tinham os ganchos mencionados nem estribos duplos 

ou triplos. O projeto, portanto, não seguia a norma.

Os pilares estavam fechados e prontos para serem concretados. A 

falta desse gancho havia passado despercebida pelos dois engenheiros, pelo 

Residente da Construtora e também pelo Fiscal.

Comentei o assunto por telefone com o Diretor Técnico da Constru-

tora, que pediu que registrássemos no diário de obra e fizéssemos a concre-

tagem programada para evitar a perda de prazo que ocorreria se fôssemos 

abrir as formas dos pilares para colocar os ganchos.
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188  |   Por que algumas obras dão certo e outras não?

Pilar de
concreto

Estribo
duplo

Armadura
vertical

Gancho p/ travamento
da armadura vertical

Armadura projetada do pilar, em planta
s/e

Det. gancho de travamento
conforme projetado

s/e

Estribo

Gancho para travamento
da armadura vertical

Armadura
vertical

Pilar

Pilar de
concreto

Estribo
duplo

Armadura
vertical

Gancho p/ travamento
da armadura vertical

Armadura do pilar, em planta, 
conforme executada

s/e

Estribo
Armadura

vertical

Pilar Gancho para travamento
da armadura vertical

Det. gancho de travamento
conforme executado

s/e

Fig. 5.10 Detalhes de colocação de ganchos para impedir a flambagem das barras 

longitudinais dos pilares
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e os acabamentos internos e externos estavam em pleno andamento. Havía-

mos recuperado o prazo da obra.

No dia 22 de fevereiro de 2000, às 19h30, os alunos foram chegando e, 

conforme planejado três anos antes, foram iniciadas as aulas.

Caso 21 – Fundações da residência MGV
A Construtora em que trabalhava me designou para executar uma 

garagem para automóveis anexa a uma residência. O proprietário 

dessa residência havia comprado um terreno contíguo e contratado o 

projeto de uma garagem para seus carros.

Recebi o projeto estrutural já com a indicação das fundações em 

sa patas diretas, conforme mostrado nos croquis da Fig. 5.15. O terreno era bem 

inclinado para trás e havia uma casa na rua paralela, situada em nível inferior.

Na primeira vez que fui ao local, cheguei até o muro de divisa de alve-

naria dos fundos, para onde o terreno era inclinado, e olhei para a casa de 

baixo. O telhado dela estava no nível do piso do terreno onde eu estava.

Pilar de
concreto

Sapata
Sapata
de divisa

Lastro de
concreto

Viga
alavanca

Muro de
gravidade
existente

Casa do
vizinho

Solução de projeto - errada 
s/e

Empuxo adicional
decorrente da carga vertical 

da sapata 

32
0 45

0

Telhado de
madeira c/ ardósia

Pilar de
concretoGaragem

Fig. 5.15 Croquis do projeto da garagem
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6 Por que alguns empreendimentos 
dão certo e outros não?

6.1 Importância da formação da equipe
Quando iniciamos um empreendimento, são reunidas empresas e 

pessoas que trabalharão em conjunto por um bom espaço de tempo. 

Desse modo, é fundamental que esse grupo de pessoas atue de 

maneira harmoniosa, para que o empreendimento tenha sucesso.

Como conseguir isso? Como criar uma equipe de colaboradores partin - 

do de grupos heterogêneos com interesses diversos? Como aglutinar as pessoas 

em torno de um objetivo? Vou tentar responder a essas questões a seguir.

De maneira geral, conforme mencionado anteriormente, temos as 

seguintes empresas ou instituições envolvidas no processo:

 � o Cliente;

 � o Arquiteto e os demais projetistas;

 � a Gerenciadora;

 � a Construtora.

Essas empresas devem, então, designar os respectivos responsáveis, 

que irão trabalhar em conjunto e, portanto, conviver pelo tempo de duração 

do projeto e da obra.

6.1.1 Cliente
Na área de prestação de serviços em que atuo, temos quase sempre 

como Cliente uma empresa ou instituição que contrata os serviços, e, 

muitas vezes, a obra é executada dentro de um local em plena ativi-

dade, como uma indústria ou um campus de universidade.

Esse Cliente deve, então, nomear o responsável pelo contato com os 

demais participantes. Deve ser uma pessoa que entenda o mínimo sobre o 

assunto e com poderes da organização para falar por ela. 
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7 Conclusões

7.1 Importância da ética na carreira do profissional
Além das qualidades listadas no perfil do Engenheiro, considero que 

ser ético e correto é fundamental para a vida do profissional, pois, 

como diz outro velho ditado: “Se o malandro soubesse o quanto é bom 

ser honesto, seria honesto de malandragem”.

Dessa maneira, se posso dar um conselho para aqueles que estão 

começando sua vida profissional, conselho este também dado para meus 

filhos e para meus poucos alunos, é que sejam éticos, corretos, honestos.

Nesse sentido, caso sinta alguma dúvida, uma maneira simples de 

saber se você está sendo honesto é perguntando-se se todos os envolvidos 

podem saber de suas decisões e atitudes, sem questioná-las.

Os cânones da ética dos engenheiros são apresentados no Anexo D.

 

7.2 Recomendações aos engenheiros recém-formados e 
sugestões para o futuro
Conforme mencionamos, a carreira de um Engenheiro Civil pode ser 

bem longa. Não é difícil encontrarmos engenheiros com 40, 50 anos de 

trabalho e ainda atuando.

Assim, um Engenheiro recém-formado deve imaginar que poderá 

trabalhar por muitos anos. Deve, consequentemente, procurar continuar 

estudando e trabalhando com dedicação para atualizar seus conhecimentos 

e ampliar sua área de atuação.

O estudo pode ser feito individualmente ou em cursos de pós-gradua-

ção, que podem agregar conhecimentos teóricos importantes para a evolu-

ção do profissional.

Considero, no entanto, que, na profissão de Engenheiro e provavel-

mente em muitas outras, a experiência que vem do trabalho é a que garante 

o aprendizado.
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A Roteiro básico para elaborar um 
orçamento analítico

Vamos elaborar o orçamento de uma edificação para abrigar um gera-

dor, conforme o projeto apresentado nas Figs. 3.29 e 3.30.

A.1 Considerações gerais
A fundação será direta, com sapatas, e as escavações, inclusive dos 

baldrames, deverão ser feitas com 30 cm de folga nas laterais para 

que se possa executar e retirar as formas. As paredes terão blocos 

aparentes de concreto e serão executadas depois de a estrutura ter 

sido concluída e desformada.

A partir de uma pesquisa de mercado em julho de 2018, chegamos aos 

valores relacionados a seguir.

Salários com os encargos já considerados
 � carpinteiro, pedreiro, armador: R$ 13,31/hora;

 � servente: R$ 10,95/hora.

Considerar a jornada normal de trabalho, ou seja, de oito horas por 

dia, de segunda a sexta-feira, e quatro horas aos sábados.

Preço dos materiais
 � cimento: R$ 18,99/saco de 50 kg;

 � areia: R$ 69,00/m³;

 � pedra 1 e 2: R$ 69,00/m³;

 � argamassa industrializada (massa pronta): R$ 15,00/saco de 50 kg;

 � pontalete bruto 3ª: R$ 1.134,00/dz de 50,4 m;

 � tábua bruta 3ª 2,5 cm × 30 cm: R$ 694,76/dz de 15,12 m²;

 � chapa de compensado plastificado 18 mm: R$ 268,00/chapa 1,22 m × 

2,44 m, e = 18 mm;

Anexo

Porque.indb   222 28/06/2019   16:47:57



Roteiro básico para elaborar um orçamento analítico  |   225 

A.3.2 Fundações (item 3 da planilha)
As fundações serão compostas de quatro sapatas diretas S1 e quatro 

sapatas diretas S2 (Fig. A.2).

7 ALVENARIAS
Alvenaria de embasamento com tijolo comum de 
1/2 vez h = 30 cm m2

Parede em bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, com 
junta em amarração m2

8 PISOS
Preparo do terreno e compactação m2
Lastro de concreto magro m2

Piso de concreto armado fck= 30 MPa, e = 10 cm com lona 
plástica, tela Telcon Q92 e acabamento mecânico da superfície m2

9 ESQUADRIAS
Porta acústica 3,00 x 2,60 vb

10 TRATAMENTO DE CONCRETO E PINTURAS
Latex acrílico sobre bloco aparente m2
Tratamento do concreto aparente e aplicação de verniz PU m2
Esmalte sobre porta acústica m2

11 LIMPEZA
Limpeza final da obra m2

TOTAL

Fig. A.1 (continuação)

Fig. A.2 Elevação genérica das sapatas S1 e S2

Escavação das sapatas
Para executarmos as formas, escavamos o terreno com uma folga de 

30 cm de cada lado das sapatas.
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A.6 Planilha preenchida de custo
A planilha analítica de custos da casa do gerador foi apresentada na 

Fig. 3.31.

A.7 Curva ABC
A curva ABC de custos da casa do gerador, por sua vez, foi mostrada 

na Fig. 3.32.

A.8 Cálculo do custo indireto e do BDI
Para definir o preço da obra, precisamos compor o custo indireto, 

conforme mencionado na seção 3.6. Considerando o prazo de três meses, 

podemos calcular os custos indiretos como mostrado na Fig. A.12.

BDI - 3 meses

CASA  DO  GERADOR 31/07/18

DESCRIÇÃO SALÁRIO OU 
DESPESAS

SALÁRIO OU DESPESAS 
COM ENCARGOS UN QUANT. CUSTO 

TOTAL

engenheiro residente 10.000,00         17.000,00                             mês 0,25 4.250,00          
encarregado 6.500,00          11.050,00                             mês 1,00 11.050,00        
manutenção do canteiro 1.000,00          1.000,00                              mês 1,00 1.000,00          
pequenas despesas 800,00             800,00                                 mês 1,00 800,00             

TOTAL CUSTOS MENSAIS 17.100,00        
MESES 3 51.300,00        

Fig. A.12  Cálculo dos custos indiretos considerando o prazo de três meses

A Fig. A.13 apresenta o cálculo do BDI da obra levando em conta o 

mesmo prazo de três meses.

A.9 Planilha de preços com prazo de três meses
A planilha de preços da casa do gerador considerando o prazo de três 

meses foi exibida na Fig. 3.33.

A.10 Cálculo do novo custo indireto e do novo BDI
Conforme mencionado na seção 3.6, para mostrar a influência do 

prazo no preço da obra, vamos calculá-lo agora considerando um 

prazo de quatro meses.
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BElaboração de um cronograma – 
casa do gerador

Vamos mostrar como elaborar um cronograma a partir do exemplo da 

obra da casa do gerador apresentada nas Figs. 3.29 e 3.30. Trata-se de 

um processo interativo, uma vez que envolve várias possibilidades de 

execução das tarefas.

Na seção 3.6, com base em minha experiência, admitimos um prazo 

de três meses para a execução da edificação, imaginando que o efetivo fosse 

da ordem de dez homens, na média. Vamos agora fazer o cronograma e 

calcular o efetivo para ver se ele é próximo dos dez funcionários, número 

compatível para o tamanho da obra.

Para detalhar o cronograma e conferir se o prazo estimado e o 

dimensionamento da equipe, em geral, estão corretos, baseamo-nos nas 

quantidades dos diversos serviços indicadas na planilha do orçamento, que 

já foi feita (ver Fig. A.7).

Em seguida, temos que indicar a relação de precedência entre as ativi-

dades, conforme indicado na sequência.

Feita a implantação do canteiro e a locação da obra, a primeira tarefa 

é a execução das escavações das sapatas das fundações e dos baldrames da 

infraestrutura.

A etapa seguinte é a execução das formas e armações das sapatas e 

sua concretagem. Em seguida, são executadas as formas, as armações e a 

concretagem dos baldrames. No exemplo em questão, sendo a obra pequena, 

decidimos que somente começaríamos a estrutura após a execução de todas 

as sapatas e baldrames.

Devemos notar que, para uma obra do mesmo tipo que tivesse o 

dobro do tamanho, por exemplo, poderíamos iniciar a execução dos pilares 

da superestrutura em paralelo com a execução das sapatas, começando com 

uma equipe e passando a duas equipes de trabalho.

Anexo
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C Dimensionamento do número de 
funcionários das equipes

A partir do cronograma físico e das quantidades de serviços indicadas 

na Fig. 3.37, vamos calcular o número de funcionários necessários 

para executar os serviços nos prazos definidos.

Vamos admitir que as quantidades dos materiais necessários este-

jam no canteiro na segunda-feira, data do início do cronograma, conforme 

mostrado na Fig. 3.40.

Para o cálculo do número de funcionários, precisamos dos índices 

de produtividade das diversas atividades, que, por sua vez, dependem dos 

equipamentos que serão utilizados e da forma como os materiais chegarão à 

obra. Explico: se formos receber o aço em barras e fizermos o corte e o dobra-

mento na obra, precisaremos de uma equipe de armadores e ajudantes maior 

que aquela de que necessitaríamos se recebêssemos na obra o aço cortado 

e dobrado. Analogamente, se recebermos a forma pronta, ocorrerá o mesmo 

em relação ao número de carpinteiros e ajudantes.

Nesse exemplo, os equipamentos e a aquisição dos materiais estão 

indicados na seção 3.7.

Podemos, agora, obter os índices de produtividade médios de cada 

atividade envolvida e calcular o número de funcionários necessários para 

executar os serviços no tempo indicado no cronograma.

Esses índices podem ser obtidos de tabelas tipo TCPO, da Editora Pini, 

por exemplo, ou de índices apropriados na própria empresa, conforme indi-

cado na Fig. 3.38.

Com as informações reunidas até aqui, podemos dimensionar as 

equipes necessárias para cumprir o cronograma.

C.1 Execução das formas (10º pavimento, 600 m²) – 
cálculo do número de carpinteiros
A execução das formas do pavimento demanda:

Anexo

Porque.indb   280 28/06/2019   16:48:14




	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 01
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 02
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 03
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 04
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 05
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 06
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 07
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 08
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 09
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 10
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 11
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 12
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 13
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 14
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 15
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 16
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 17
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 18
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 19
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 20
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 21
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 22
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 23
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 24
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 25
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 26
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 27
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 28
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 29
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 30
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 31
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 32
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 33
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 34
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 35
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 36
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 37
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 38
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 39
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 40
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 41
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 42
	Por-que-algumas-obras-dao-certo-e-outras-nao-DEGred 43



