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RESUMO
F I S C A L I Z A C A O E VISTORIA D E OBRAS
Aluno :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Marciano Rufino Portela Leal
Orientador : Jose Gomes da Silva
Universidade Federal de Campina Grande U F C G

O trabalho final descreve as atividades desenvolvidas durante a construcao do Edificio
Villemus, no periodo de maio a agosto de 2008, referente a disciplina Estagio Supervisionado
do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande UFCG.
Foi realizado pelo aluno Marciano Rufino Portela Leal, sob supervisao do Engenheiro
Civil Sebastiao Inacio Fernandes, responsavel pelo desenvolvimento das obras referidas, e do
Prof. Jose Gomes da Silva, orientador da disciplina Estagio Supervisionado.
O relatorio consta do cronograma das atividades desempenhadas pelo estagiario na
obra e da descricao dos servicos. A coordenacao:de estagio tern o objetivo de capacitar o
aluno para que este possa fiscalizar, avaliar, acompanhar e gerenciar atividades dentro de um
canteiro de obras.
O estagio serviu para o desenvolvimento pratico de atividades profissionais e para o
aperfeicoamento do conhecimento teorico ja existente, atraves de direitos e deveres preestabelecidos entre o engenheiro supervisor e o aluno, facilitando o aprendizado e mostrando a
atuacao da engenharia no canteiro e na administracao de obras.
Palavras-chave: Qualidade constroi seguranca.
Area do Conhecimento: Obras diversas.

Visto do Orientador : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

Este

relatorio

e

baseado

na

execucao

do

Villemus,

da

PIRES

EMPREENDIMENTOS LTD A, no periodo de maio a agosto de 2008, e tern por objetivo
atender a disciplina Estagio Supervisionado da Universidade Federal de Campina Grande.
Para melhor entendimento do relatorio e necessaria a compreensao

do

funcionamento da construtora.
O estagiario nao esta restrito apenas a aprender a executar uma obra, mas tambem
participa de decisoes que em outras empresas seriam tomadas no escritorio, ou ainda, a

gerenciar uma obra atraves do seu planejamento que vai desde a quantidade de zyxwvutsrqponmlkj
o

funcionarios a prazos e cotas de producao, tudo com auxilio do fax e do computadpr.
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OBJETIVOS GERA1S

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

Fiscalizacao das atividades executadas na obra; formulacao e uso dos instrumentos de
acompanhamento e controle de atividades fiscais, tais como: planilhas, relatorios; participacao
no desenvolvimento da obra junto ao engenheiro, mestre e encarregados de ferragem,
carpintaria, alvenaria, eletrica e hidraulica.

OBJETIVOS E S P E C I F I C O S

Capacitacao nas etapas de fundacao, estrutura e acabamento, pois aprenderemos a
interpretar as plantas de formas e ferragens, que e muito importante para acompanhar e
conferir a execucao da obra, bem como concretagem de pilares, vigas e lajes.

DADOS DO E D I F I C I O

O Empresarial Pedro Stamford situa-se na Rua Aluisio Cunha Lima, n° 450,
Catole, Campina grande - PB.
Contem terreo, pavimentos de garagem e 7 (sete) pavimentos tipo com 72,50 m

2

2

(setenta e dois metros quadrados) e 7 (sete) pavimentos tipo com 92,50 m (noventa e dois
metros quadrados) . Cada apartamento de 72,50m

2

consta de l(uma) sala de estar, 1

(uma) sala de jantar, 2 (dois) dormitorios sendo l(um) suite, 1 (uma) cozinha, 1 (uma)
2

area de servicos, 1 (um) banheiro , ja os apartamentos com 92,50 m consta com 1 (um)
dormitorio a mais alem de hall social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES

Atividades

meszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
1
mes 2
Mes 3

Revisao Bibliografica

Estrutura
Alvenaria
Confeccao de Relatorios

REVISAO B I B L I O G R A F I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

O gerenciamento de uma obra de construcao engloba o gerenciamento de todas as
atividades relacionadas a execucao das mesmas, com apoio de profissionais pertencentes a
matriz e/ou aos escritorios regionais da firma gerenciadora, trabalhando em tempo integral ou
parcial, de acordo com as necessidades.
Deverao ser atribuicoes deste setor: planejamento executivo da obra, realizacao do
planejamento no proprio canteiro, programacao das atividades a serem executadas, controle
qualitativo e quantitativo e garantia da qualidade e por fim a elaboracao de relatorios tecnicos.
Analisemos cada uma destas atribuicoes :

Planejamento executivo das obraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- consiste em uma analise minuciosa da logica construtiva
de todo o empreendimento, envolvendo todas as suas partes e um detalhado estudo de todos
os metodos, materials e praticas construtivas. Quando da elaboracao do projeto basico, o
projetista desenvolve o planejamento geral do empreendimento, considerando os elementos
disponiveis.
A construtora, acompanhando o planejamento desde sua versao geral, preparada pelo
projetista, estara mobilizada no canteiro e analisara os planejamentos executivos, assessorando
o proprietario na escolha das melhores alternativas. Destas discussoes e que resultarao
beneficios para o empreendimento com a adocao das melhores solucdes tecnicas e de custos.
BAUD, Gerud - Manual de Construcao, Sao Paulo, Hemus Editora Ltda, 1995.

Realizacao do planejamento no proprio canteiro - requer profissionais com larga
experiencia especifica e representa um trabalho arduo, mesmo para pessoas de consideravel
experiencia e deve ser preparado no canteiro utilizando-se das equipes mobilizadas;
planejamento realizado por equipes afastadas dos problemas a serem enfrentados contera,
certamente, imperfeicoes e sera recebido com reservas por aqueles que nao puderem
participar. BAUD, Gerud - Manual de Construcao, Sao Paulo, Hemus Editora Ltda,
1995.

Programacao - significa a introducao do tempo no planejamento e deve ser efetuada logo que
o mesmo tenha sua primeira rede de precedencias resolvida. A introducao do fator tempo
exerce profundas influencias no planejamento em termos de redefinicao de atividades, de
antecipacao ou retardamento de providencias, no tratamento a ser dado as atividades criticas,
na solucao de conflitos envolvendo recursos, etc. SOUZA, Roberto de - Qualidade na
aquisicao de materials e execucao de obra, Sao Paulo : Pini, 1996.
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L O C A C A O DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
"Locar uma obra e marcar no solo a posicao de cada um dos elementos construtivos
da obra, reproduzindo em tamanho natural o que a planta representa em escala reduzida".
Foi necessaria a ajuda de um topografo. O trabalho do topografo se constituiu em
marcar a divisa entre os terrenos e demarcar duas linhas ortogonais que seriam o3eixo>de
coordenadas cartesianqyda construcao.
A escavacao para a colocacao das sapatas foi feita mecanicamente, colocando-se
concreto e a ferragem necessaria seguida, para que esta ficasse bem firme.
Locadas e niveladas as sapatas marcou-se sobre as mesmas, todos os eixos dos
pilares, sendo utilizado o processo de esquadros (6, 8, 10), para melhor definicao dos pontos,
utilizou-se dois pregos, de forma tal que o eixo encontrado ficou entre estes.
No decorrer da obra estes pontos foram algumas vezes conferidos no intuito de ser
obtida uma marcacao correta.

CANTEIRO DE OBRAS
Foi necessaria a construcao de escritorio, barracao para as diversas atividades e
necessidades na obra.
As instalacoes atendiam as normas, como exemplo, pode ser dada a instalacao
sanitaria que deve ser constituida de lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na proporcao de 1
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracao, bem como de chuveiros, na
proporcao de 1 unidade para cada 10 (dez) trabalhadores ou fracao. Assim sendo, para o
numero maximo de trabalhadores na obra (13 pessoas) as instalacoes existentes sao
suficientes: 2 chuveiros, 1 vaso sanitario e 2 pias.
Esta norma regulamentadora -

NR 18 -

"estabelece diretrizes de ordem

administrativa, de planejamento e de organizacao, que objetivam a implementacao de medidas
de controle e sistemas preventivos de seguranca nos processos, nas condicoes e no meio
ambiente de trabalho na Industria da Construcao".
E fornecida agua potavel, tratada e fresca aos trabalhadores por meio de bebedouros

de jato inclinado, sendo proibido o uso de copos coletivq* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
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TREINAMENTO DE PESSOAL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

Todos os empregados recebem treinamento admissional e periodico, visando garantir
a execucao de suas atividades com seguranca. O treinamento admissional tern carga horaria minima de 4 (quatro) horas, e
ministrado dentro do horario de trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades,
constando de:
- Informacoes sobre as Condicoes do Meio Ambiente de Trabalho;
- Riscos inerentes a sua fiincao;
- Uso adequado dos Equipamentos Individuals de Protecao - EPI;
- Informacoes sobre os Equipamentos de Protecao Coletiva -EPC, existentes no
canteiro de obra.
Quanto ao treinamento periodico e ministrado sempre que necessario ou no inicio de
cada fase da obra.

EPI- EQUIPAMENTO DE P R O T E C A O INDIVIDUAL
"E todo meio ou dispositivo de uso pessoal destinado a preservar e proteger a
incolumidade fisica do empregado, durante o exercicio do trabalho, contra as conseqiiencias
resultantes de acidente de trabalho".
Ha uma obrigatoriedade por parte da empresa em fornecer aos trabalhadores,
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento,
assim sendo, sao entregues aos profissionais oculos, protetor facial, capacete, botas,

fardamento, protetor auricular, luvas, cinto de seguranca e outros que se fizerem necessarios. zyxwvutsrqponmlkj
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FUNDACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
O tipo de fundacao utilizada foi sapata, cuja dimensoes variaram bastante, desde
1,20m x 1,20m a 1,30m x 1,30m .
Apos a escavacao colocou-se o concreto magro com 5cm de espessura com traco de
1 : 4 : 8 para proteger as sapatas do contato direto com a rocha,. Em seguida, colocou-se a
forma de madeira no local, para concretagem dos blocos que serviriam de apoio para os
pilares de sustentacao do edificio tendo suas medidas conferidas previamente. Centralizou-se a
caixa (forma) atraves de duas linhas que se cruzam de forma perpendicular puxadas a partir de
pontos fixos da banqueta marcando-se o eixo da peca e com o auxilio do prumo mediu-se
metade do comprimento do bloco para ambos os lados.
Lancou-se a armacao da base, depois a do pilar, sendo a peca concretada e tendo
mergulhado o vibrador de imersao, com Fck 250 kgf7cm2 e recobrimento de 4 cm.

CINTAS
Primeiramente lancou-se a armacao, sempre com as cocadas e posteriormente
colocou-se a forma para que houvesse a concretagem.
Sendo o acompanhamento de todo o processo feito em conferencia com o projeto
estrutural.

P I L A R E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Durante a flindacgl^ apos a concretagem^ foram deixados presos a superficie pedacos
de madeira designados "moscas" e as esperas das armaduras para serem complementadas de
acordo com o especificado para o pavimento. Alguns varoes de ferro foram interrompidos e
outros prosseguiram. Como nao se dispunha de barras com comprimento suficiente para o
trabalho, estas foram emendadas por traspasse, tomando-se por medida 50 vezes o diametro
do ferro. A partir de entao se marcou os "gabaritos". Fixados nas "moscas" foram colocados
pedacos de tabuas. Puxou-se as linhas a partir das banquetas cruzando-as no eixo do pilar.
Acima da tabua anteriormente mencionada, colocou-se o prumo e marcou-se, para ambos os
L3

lados, a metade da dimensao correspondente ao pilar concretado (armacao + revestimento) e a
espessura da forma em madeirit. Este procedimento foi feito para todos os lados.
Apos a marcacao dos gabaritos, foram colocadas as "cocadas" por toda a estrutura.
Cocadas sao pecas executadas na obra com traco 1:2 (cimento . areia grossa
peneirada). Colocadas em tabuleiro, apos a mistura com agua, sofrem cortes com a colher de
pedreiro com a dimensao de 5cm x 5cm e espessura que satisfaca o recobrimento desejado, no
caso 1,5 cm. Depois e colocado o arame que possibilita a fixacao nas estruturas apos a

secagem, Rra ob.er

m a i

o r agdidade no processo de confeccao dessas cocadas foi resolvido

usar cocadas plasticas encontradas facilmente nas lojas de materiais de construcao.
Em seguida colocou-se a forma na qual foi aplicada DISMOL, para que o concreto
nao aderisse (traco 1:4 - DISMOL + AGUA) e prendeu-se a peca com barrotes e ferragens
denominadas "sargentos".
O pilar ficou escorado e desta forma tirou-se o seu prumo, certificando-se da sua
verticalidade.
As formas dos pilares apresentaram janelas situadas no maximo a 2,30m , de modo a
evitar lancamentos de alturas maiores que conduziriam a segregacao do material, dado que,

por gravidade, o agregado graudo tende a cair primeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED

CONCRETO
Seguindo-se fielmente as plantas, prosseguiu-se

a execucao da obra com a

concretagem de pilares, vigas e lajes, cujos projetos estruturais foram elaborados pela Omega
Sistemas Estruturais de responsabilidade do Eng. Romulo de Freitas Paixao.
O concreto e lancado em formas, que sao moldes, com a finalidade de se obter a
forma desejada. As formas podem ser em chapas metalicas ou chapas de compensado de
madeira (resinadas ou plastificadas).
No Edificio foram observados os seguintes requisitos para uma boa forma:
1. Fiel execucao obedecendo ao calculo estrutural;
2. Umedecimento das formas de madeira, para nao absorverem agua do concreto;
3. Previsao de furos, quando necessario;
4. Quantidade suficiente de escoramento; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. Assegurar o recobrimento - distancia que vai da armadura ate a forma, corresponde a capa
de concreto que envolve a ferragem. Consegue-se assegurar o recobrimento necessario
com o uso daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"cocadas";
6. Obedecer a superposicao dos pilares;
7. Limpeza das formas;
8. Calafetacao das formas, que consiste em veda-las com papel jornal para evitar que a gorda
de cimento caia;
9. Uso de contra-flecha, quando necessario.

O concreto utilizado para execucao dos pija^es, vigas e lajes, foi constituido por um
aglomerante, o cimento Portland, agregado (fino^onstituido por areia grossa, agregado graudo
constituido por brita n 25 e n° 19 e agua quimicamente pura.
O preparo de todo concreto estrutural do predio foi preparado em usinas
especializadas , por meio de caminhoes tipo betoneira.
O adensamento do concreto foi realizado com vibradores de imersao, seguindo
sempre os seguintes cuidados:
O vibrador foi sempre imerso no concreto com o motor previamente ligado e sempre
introduzido na vertical;
A seqiiencia de imersoes foi funcao da capacidade do vibrador, de modo que todo o
concreto fosse submetido ao adensamento;
O vibrador jamais foi colocado em contato com a armadura, pois a mesma vibrando
produziria areas adjacentes sem a presenca de agregados graudos;
So era permitido a penetracao de ate 2/3 da haste;
Em pilares ou pecas de maiores alturas, concretou-se por jateamento camadas
consecutivas;
Considerou-se concluido o adensamento quando se constatou a presenca de bolhas
de ar que se seguia a presenca d'agua;
A retirada do vibrador foi procedida com o material em movimento e na vertical.
Na cura do concreto - periodo que se segue desde o lancamento ate que o concreto
obtem uma resistencia proxima para o qual foi planejado; durante pelo menos os 5 (cinco)
primeiros dias que se seguiram ao lancamento, as superficies nao receberam cargas adicionais
e foram protegidas .contra uma brusca evaporacao da agua.
15

ORCAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Orcamento e a determinacao do custo de um acontecimento antes de sua realizacao.
Foi feito orcamento do edificio Villemus, a previsao do custo foi baseada em outras
obras ja executadas e que tiveram acabamento semelhante.
Os orcamentos elaborados na obra estavam voltados para as salas relacionados com
DEBITO e CREDITO. Esta relacao funciona da seguinte maneira:
E levantado o custo do material e da mao-de-obra oferecida pela construtora que
podera ser atraves de indices obtidos na obra, ou do TCPO e posteriormente o custo devido a
alteracao tendo o proprietario um credito ou um debito com a empresa.

C Q N T R O L E . PREVISAO D E MATERIAIS E COTACAO DE
PRECQS

Este controle de materials e feito pelo almoxarife. Na hora da chegada do
material, o mesmo faz uma vistoria observando quantidade, marca e condicoes de uso
como: validade, embalagem, cor, etc. E na hora da saida do material para o campo este
anota o que saiu e quanto saiu para cada servico, e ainda determina o estoque.
A previsao de materials e realizada semanalmente e e baseada nos levantamentos
de materials para os servicos que serao executados no mesmo periodo, nao esquecendo de
abater o estoque.
Ha uma planilha criada na obra (Planejamento Programado de Materials), esta e
utilizada para controlar o desperdicio, que e o grande problema nas edificacoes,
comparando sempre o real com o planejado.
A cotacao de precos da ao estagiario uma no9ao de custo dos materials, alem de
familiariza-lo com os produtos e sua funcao. Esta cotacao nao deve estar voltada apenas
para o preco e as condicoes de pagamento.

A construcao civil esta passando por uma epoca de inovacoes constantes e o
empreendedor

deve testar novos produtos, verificando a Qualidade, Durabilidade,

Trabalhabilidade como tambem pesquisar sobre novos metodos de execucao, estudando a
viabilidade dos servicos, beneficiando o padrao da construtora e o lucro.
J a houve departamento de compra, centralizado no escritorio, mas foi provado
que e fazendo compras na obra que o custo diminui nao so pelo

constante

acompanhamento dos produtos mas tambem por ser feita por alguem mais qualificado.

ALVENARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( Podendo^erJde tijolos ou^ blocos ligados por juntas de argamassa de
aproximadamente 1 cm, ou ainda, singela ou dobrada a importancia deste servico comeca
na marcacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marcacao e execucao:
A marcacao e a locacao dos ambientes, e feita de posse do projeto de arquitetura,
fios de nylon, trena e uma fiada de tijolos.
As cotas sao retiradas da planta de arquitetura e tomamos como referenda as
bordas da laje e os pilares, sendo descontados os vaos das portas e janelas. Lembrar que na
planta de arquitetura as cotas sao acabadas devendo descontar tambem, o reboco ou
emboco, ceramica ou marmore e ainda fazer um estudo para definir tamanho de tijolo (8
furos, 6 furos) e das grades de porta, pois estes irao variar de acordo com a espessura da
parede.
As paredes sao levantadas apos a marcacao com fiadas sucessivas de tijolos
acompanhadas pelo prumo e concordando com o alinhamento transversal e longitudinal.
Vergas de concreto e cunhas [ traco 1 : 5 (cimento : areia)] sao fabricadas na obra
para as portas e o aperto na alvenaria, devendo ser estudado a altura das cunhas que
podera variar devido as alturas de vigas.
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Argamassa para alvenaria:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A argamassa(^uma mistura de aglomerantes e agregados minerals com agua e
possui uma capacidade de endurecimento e aderencia.

Ela varia com a posicao da alvenaria:
- Para uma alvenaria exterior de elevacao, um tipo de argamassa;
- Para exterior no nivel ou abaixo do nivel do solo (fundacao, muro de arrimo,
pocos, galerias, calcamentos), outro tipo;
- E para interior, outro tipo.
O traco de argamassa para alvenaria para o interior foi de 1 : 8 (cimento : areia
grossa).

. <i

REVESTIMENTO

Revestimento de parede:
O traco para chapisco foi de 1: 3 (cimento : areia grossa), quando se tratava de
pilar ou laje, coloca-se um adesivo plastificante (1 : 2) com agua, pois, garante grande
aderencia, aumenta a resistencia e tern acao impermeabilizante.
O emboco de regularizacao deve ter no maximo 2 a 2,5 cm e o traco foi de 1 : 6
(cal + areia) deixando curtir por 3 ou 4 dias e obtendo novo traco de 1 : 7 (cimento :
massa curtida).
No reboco o traco foi de 1 : 4 (cal + areia fin^^colocando para curtir por 3 ou
4 dias e fazendo novo traco de 1: 8 (cimento : massa curtida).

Revestimento de piso:
Pasta de cimento e apenas uma mistura de cimento e agua.
O contra-piso deve ter no maximo 2 a 2,5 cm ate porque a estrutura do predio
foi dimensionada para este peso de revestimento, seu traco ^de 1: 5 (cimento . areia).
A funcao destes componentes e.

Chapisco:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ancoragem mecanica para aderencia seguinte;
Emboco: regularizar, nao penetracao da umidade, rigidez e resistencia na
alvenaria;
Argamassa: aderencia, rigidez;
Pasta de cimento: garantir a aderencia entre as argamassas e a superficie da laje.
E esta ligacao que inibira a retracao da argamassa e reduzira o risco de flambagem

Mas como executar?
Parede: Molhar a superficie do parametro da alvenaria e chapar a argamassa do
chapisco quando ainda umido, aferir e determinar a espessura necessaria da argamassa
seguinte ao chapisco, sarrafear e desempenar com uma regua de aluminio.

Caso o revestimento seja ceramico:
As pecas devem ser lavadas mas nao devem estar saturadas ao aplicadas. Assentalas com argamassa ceramica, bater o maior numero de vezes, nivelar, aprumar,
posicionando devidamente a peca, evitar, se possivel, trinchos.
Piso: Remover poeira e demais residuos, umedecer a laje colocar po de cimento e
"esfregar" com um vassourao formando a pasta de cimento, aferir e determinar a espessura
necessaria a argamassa seguinte, no caso, o contra-piso, devendo ser sarrafeado e
desempenado com a regua de aluminio.

Caso o revestimento seja em granito:
O mesmo deve ser imerso em agua e assentado sem estar saturado. Utilizar a
argamassa para marmore, lembrando de ao assentar bater o maior numero de vezes,
nivelar, aprumar posicionando devidamente cada peca, evitar trinchos.
Como o emboco, reboco e contra-piso nao devem ultrapassar 2,5 cm deve-se
fazer, quando necessitar de uma camada mais espessa, um enchimento, regularizacao tendo
o cuidado de aguardar 7 dias para a cura desta nova camada.
Nao aguardar a cura implica em executar duas camadas simultaneamente,
ficando grande espessura e causando uma retracao indesejavei.

Granilite: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Revestimento utilizado na escada, o granilite e um material de menor custo. Sua
aplicacao e simples, feito o contrapiso e esperada sua cura, coloca-se o granilite misturado
com cimento no traco de 1:2 (CIMENTO . GRANILITE), e e sarrafeado apenas com
desempenadeiras de ago.
Esta atividade foi terceirizada e fiscalizada pel£>estagiarij£i

Assentamento de portas, janelas e esquadrias:
O assentamento de portas e janelas, assim como as esquadrias de aluminio, serao
feitos com o pessoal terceirizado devendo ao estagiario fazer a conferencia e medicao dos
servicos.

IMPERM E A B I L I Z A C AO
Feita com objetivo de proteger as construcoes contra a passagem indesejavei de
fluidos, a impermeabilizacao e importantissima para durabilidade da edificacao na medida
em que quando utilizada corretamente evita empolamento de tintas e outros revestimentos
alem de desagregacao do concreto e corrosao das armaduras.
Com um bom projeto de impermeabilizacao, boa qualidade dos materiais, boa
execucao,

fiscalizacao

e

preservagao

da

impermeabilizacao, o

desempenho

da

impermeabilizacao esta assegurado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

0 estagio, da ao aluno uma experiencia pratica, integrada ao conhecimento teorico
aprendido na faculdade. E o Villemus teve importancia nao so pelo que foi dito acima, mas
tambem pela convivencia com os diversos tipos de profissionais envolvidos, suas formas de
trabalho, experiencias e temperamentos.
Sinto gratidao pela oportunidade de onde tirei bastante proveito para minha vida
pessoal e profissional.

RECQMENDACOES

Sugiro que a UFCG continue sempre exigindo a disciplina de estagio supervisionado,
pois e atraves dele que podemos relacionar a teoria com tudo que acontece no dia a dia da
obra, enfrentando as dificuldades, e procurando sempre obter solucoes simples e eficientes.
Tudo isso contribui para o enriquecimento do nosso curriculo e crescimento de nossa vida
profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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