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1. APRESENTACAO

Este

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

relat orio consist e

em

det alhar as inform acoes das

at ividades

desenvolvidas no est agio supervisionado do aluno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Flavio Albuquerque de Queiroga,
como exigencia

da Universidade Federal de Campina Grande

para a conclusao do

curso em Engenharia Civil.

As at ividades ocorreram no periodo de 13 de dezem bro de 2007 a 28 de
marco de 2008, com prorrogacao at e o dia 15 de agost o de 2008.

Foi t rabalhado com carga horaria de 12 horas semanais, sendo na prim eira
part e nas segundas, quart as e sext as-feiras pela manha, e no perfodo prorrogado na
segunda-feira a t ar de, quart a-feira pela manha e quint a-feira das 10 horas as 16 horas,
t ot alizando 420 horas superando met a em t er m o de compromisso assinado em 13 de
dezembro de 2007.

O est agio f oi realizado na empresa Arcos Const rucdes M et alicas LTDA.,
localizada na Rua Projet ada C, lot e 0 1 , quadra 06, Dist rit o Indust rial, Queimadas - PB,
t endo com o adm inist rador responsavel o engenheiro civil Luiz Carlos Barbosa de Lira.

A Arcos Const rucdes M et alicas e uma empresa dedicada a fabricacao de
est rut uras met alicas, present e no mercado desde 1990. Para isso, cont a com uma
equipe t ecnica especializada em servicos de alta qualidade com urn parque f abr il com
2

area t ot al de 6000 m .

2.

INTRODUgAO
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No periodo em que ocorreu o est agio, a empresa execut ou diversas obras,
dent re elas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CCZN (Cent ro Cult ural Zona Nort e),obra em est rut ura espacial localizada
em Nat al - RN; fabrica de t urbinas eolicas Wind Pow er, localizada em Suape - PE;
fabrica de sorvet es Zeca's, com est rut ura t relicada, localizada em Recife -

PE;

ampliacao da faculdade UNIPE, em est rut ura espacial de alum inio, localizada em Joao
Pessoa - PB; galpao da Coca-Cola CIAL Picking, localizada em M aceio - AL

3. OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objet ivo dest e relat orio e descrever as at ividades realizadas na fabrica pelo
est agiario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Flavio Albuquerque de Queiroga onde o mesmo apr im or ou e adquiriu
conheciment os im port ant es para sua vida profissional. As at ividades desenvolvidas
verificaram os t er m os ut ilizados na const rucao civil, plant as e pr ojet os, m at eriais,
cont role de compras e est oque de m at eriais, conferencia de plant as e projet os,
processo de fabricacao das pecas, alem de det alhes const rut ivos e abordagem sobre
as dificuldades encont radas durant e a execucao de pecas est rut urais em est rut ura
met alica.

REVISAO DA LITERATURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.

4.1.

AgOS ESTRUTURAIS E SEUS PRODUTOS

0 aco e uma liga de f er r o e carbono, com menores quant idades de out ros
elem ent os, t ais com o silicio, enxofre, f osf or o, manganes

(PFEIL, 1976). Possui

propriedades bem definidas, as quais podem ser cit adas alt a resist encia mecanica e
dut ibilidade. Os acos est rut urais podem ser divididos em dois grupos: acos carbono e
acos de baixa liga (BELLEI, 2004).

Aco carbono: e o t ipo mais usual, no qual o aum ent o da resist encia em relacao
ao f erro decorre do t eor de carbono (aproxim adam ent e 0,45%).

Aco de baixa liga: aco carbono acrescido de liga em pequena quant idade, t ais
como niobio, manganes, silicio, cobre. Os elem ent os de liga provocam um aum ent o de
resist encia do aco at raves da modificacao da m icroest rut ura para graos finos. Com
pequena variacao

na composicao

quimica esses acos podem apresent ar

maior

resist encia a corrosao at m osferica, sendo chamados de acos pat inaveis.

0 aco pode ainda t er sua resist encia aument ada at raves de t r at am ent o
t erm ico. Ocorre com um ent e com os parafusos de alt a resist encia (BELLEI, 2004).

4.1.1 CONSTANTES FISICAS DO ACO ESTRUTURAL

O aco est rut ural possui algumas

propriedades que, na faixa norm al de

t em perat ura at m osferica, sao prat icam ent e const ant es. Sao elas:

M assa especifica - p = 7,85 t / m

3

M odulo de elast icidade - E = 210 GPa
Coeficient e de Poisson no regime elast ico - v = 0,3
M odulo t ransversal de elast icidade - G = 78,85 GPa
Coeficient e de Poisson no regime plast ico - v * 0,5
p

6

Coeficient e de dilat acao t erm ica a = 12xl0" "C"

1

4.1.2. ETAPAS DE FABRICAgAO

4.1.2.1. Suprim ent o

O orgao responsavel pelo suprim ent o devera m ant er um est oque m inim o de
mat eriais considerados

padrao, e at raves dos desenhos de projet o e possivel

providenciar com ant ecedencia a quant idade rest ant e de m at erial necessario.

4.1.2.2. Preparacao

Apos a posse dos desenhos de det alhe pela fabrica, inicia-se a fabricacao dos
com ponent es est rut urais. Consiste em varias et apas, que seguem a seguint e or dem :

a) Ordens de fabricacao - Informacoes sobre quern, com o, quando e onde
devera se processar a fabricacao em suas varias fases seqiienciais.
b) Fichas de cont role - arquivo que inform a posicao de cada elem ent o
est rut ural no fluxogram a de fabricacao.
c) Gabarit os e croquis - Desenhos de pecas em escala 1:1 execut ados em
papelao (gabarit o), ou sem escala (croquis), que f acilit am a execucao das operacoes de
oficina, dinam izando os t rabalhos e m elhorando a garant ia de qualidade.
d) Planejament o - Executado por equipes experient es, que det erm inam os
melhores procedim ent os de fabricacao para os elem ent os est rut urais, acompanhando
post eriorm ent e sua evolucao na oficina e fazendo as correcoes necessarias.

4.1.2.3. Desempeno e aplainam ent o

O desempeno e aplainam ent o sao aplicados quando os m at eriais laminados
encont ram-se com deform acoes superiores as t olerancias admissiveis. Podem ser
execut ados com aplicacao de calor, desde que a t em perat ura nao ult rapasse 600°C
para o ago ASTM A514 e 650°C para os demais acos.

4.1.2.4. Dobram ent o

O dobram ent o pode ser realizado a f r io ou a quent e, onde devem ser
considerados a resist encia do m at erial ao dobr am ent o, angulo e raio de dobr am ent o,
secao ret a do m at erial e t em per at ur a maxima das areas aquecidas, a qual nao deve
ult rapassar 600°C para o aco ASTM A514 e 650°C para os demais acos.

4.1.2.5. Cort es

Os cort es podem ser execut ados a calor ou por meio mecanico.

a) Cort e a calor - Pode -se ut ilizar a chama oxi-GLP ou oxiacet ileno, elet rodo de
carvao ou elet r odo de chanfro.
b) Cort es mecanicos - Para execucao de cort es mecanicos, podem ser ut ilizadas
t esouras para chapas de pequenas espessuras, t esouras-guilhot inas para chapas e
pequenos perfis, at e uma espessura de 12,5mm e serras.

4.1.2.6. Furagao

A furacao pode ser execut ada com broca ou puncao.

4.1.2.7. M ont agem e pre-m ont agem de oficina

A m ont agem de oficina deve ser t al que as dimensoes das pecas f iquem de
acordo com as medidas de pr ojet o, dent r o das t olerancias previst as em normas.

A pre-m ont agem e uma operacao realizada na oficina que consist e na uniao de
partes de urn conjunt o, visando corrigir erros antes do t ransport e para o local da obra.

4.1.2.8. Ligacoes de pecas

As ligacoes das pecas podem ser feit as de dois modos: por m eio de solda ou
furos e conect ores.

Os conect ores possuem a desvant agem de ser necessario f ur ar a peca. Os furos
sao onerosos e dim inuem a secao efet iva da peca. Todavia as emendas ligadas desse
modo per m it em ajust es na est rut ura (PFEIL, 1976).

O uso de solda pode t or nar a ligacao fragil e necessita de m ao-de-obra
especializada (FONSECA et al, 2003).

4.1.2.9. Limpeza e pint ura das est rut uras

A limpeza em est rut uras met alicas e o processo em que as pecas passam ant es
de receber qualquer t r at am ent o de superficie. Podem ser aplicados os seguint es

processos: ut ilizacao de solvent es, desagregacao nat ural, limpeza m anual, limpeza
mecanica, limpeza com chamas, limpeza com jat o abrasivo e decapagem.

Em est rut uras met alicas, pint ura e t oda composicao aplicada a superffcie do
aco com a finalidade de prot ege-la cont ra a corrosao causada pelo meio em que sera
expost a, de m odo a garant ir sua vida ut il (BELLEI, 2004).

5.

O ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fabrica em est udo possui um depart am ent o de suprim ent os, responsavel
pelo est oque e cont role dos m at eriais, um depart am ent o de engenharia, responsavel
pelo planejam ent o, det alham ent o, cont role e execucao de projet os e organizacao da
fabrica, e um depar t am ent o de recursos humanos, responsavel pelo quadro de
funcionarios.

5.1.

FABRICACAO DE UM A PE£A M ETALICA

5.1.1.

Preparacao

Com os dados obt idos pelo engenheiro calculist a at raves de desenhos e
m em orial e com os mat eriais necessarios encont rados na fabrica, sao gerados pelo
depart am ent o de engenharia os det alham ent os da peca.

5.1.2.

Processos de Fabricacao

O prim eiro processo realizado e o de cort e, que e f eit o por oxicort e para chapas
grossas ou por uma maquina guilhot ina para chapas finas.

Para um perfil de chapa virada, ut iliza-se uma maquina viradeira para que as
chapas adquiram a form a desejada. Tant o a maquina viradeira quant o a maquina
guilhot ina da fabrica possuem capacidade de manuseio de pecas de at e 3 m et ros de
com pr im ent o.

Para t ubos, ut iliza-se uma prensa hidraulica com funcao de est am par as pecas.
Essas est ampas possuem a finalidade de facilit ar a int roducao do parafuso que servira
de ligacao das pecas.

Pecas complexas, como t relicas e perfis com nervuras e emendas,

sao

fabricadas nas camas de mont agens por armadores profissionais a part ir de pecas
cort adas e viradas, quando necessario. Nesta et apa, as pecas sao pont eadas com
elet rodos 6013.
As pecas sao furadas logo em seguida. E ut ilizado o f ur o padrao por broca,
t odavia para t ercas e com um ut ilizar furo por excent ricos por pungao, devido a
facilidade dest e de evit ar conexoes nao alinhadas.

Apos a m ont agem de fabrica da peca, a mesma sera t ransferida para o set or de
soldas. Neste set or, a peca recebe solda at raves de equipam ent o M IG, com post o por
um cilindro com uma mist ura de argonio e gas carbonico e um rolo de arame M IG. Os
filet es de solda deverao ser cont inuos e homogeneos. As part es a serem soldadas
devem est ar dist ant es ent re si de 2 a 4m m , dependendo das espessuras dos mesmos e
do t ipo de solda (ent alhe, f ilet e, t am pao em furos ou rasgos).

Por f im as pecas passarao pelo set or de pint ura, onde serao

desbast adas,

ret irados os respingos de solda, lixadas, e onde serao passados produt os de limpeza e
prot ecao.
Para limpeza e com um ent e ut ilizado, alem da ut ilizacao de solvent es e limpeza
mecanica, um pr odut o decapant e, o qual pode ser aplicado at raves de banhos em
t anque ou ainda com bucha. O pr odut o leva de 12 a 24 horas para sur t ir ef eit o
co m p let e

Para prot ecao ut ilizam -se duas demaos de pint ura de f undo (prim er) aplicada
at raves de pulverizacao a ar com prim ido. Ut iliza-se diluent e na operacao na proporcao
aproximada de 1,51 de diluent e para 1 galao de t int a. Ainda serao aplicada a peca
out ras demaos ao chegar a obra, com finalidade de prot eger ainda mais e elim inar
danos ocorridos a pint ura no t r anspor t e.

Term inado o processo de pint ura, as pecas est arao pront as para serem
t ransport adas. E procedim ent o da fabrica ut ilizar sacos plast icos para prot eger t ubos
de arranhoes e desse modo agilizara m ont agem da peca na obra.

6.

CONCLUSAO

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se observar que a const rucao civil esta propicia a apresent ar erros e que
estes erros t endem a aum ent ar se houver negligencia, falt a de com prom isso e falt a de
at encao por part e dos que com poem t oda a const rucao. As operacoes podem
apresent ar falhas por falt a de inform acao dos operarios, do engenheiro responsavel ou
da part e adm inist rat iva. Pode acont ecer dos operarios nao t er em as informacoes
necessarias para realizar t ais t arefas ou se recusarem a receber novas informacoes
para um t rabalho cor r et o. E responsabilidade do engenheiro e do adm inist rador da
obra proporcionar t reinam ent os e aperfeicoam ent o de t ais funcionarios.

O bem est ar e seguranca no t rabalho devem est ar present es na const rucao
civil. Alguns funcionarios nao usam cert os equipam ent os de prot ecao individual por
imprudencia e com odism o. O set or adm inist rat ive da empresa invest e cada vez mais
nesses equipam ent os.

Ao analisar

a empresa em est agio, f oi observado que a mesma

possui

profissionais ext rem am ent e capacit ados produzindo pecas em alt a qualidade e com
um bom nivel de organizacao.

Diant e da experiencia dest e est agio e possivel afirm ar que o conhecim ent o
prat ico adquirido e de simples assimilacao

e de pouca com plexidade. Porem , o

embasament o t eor ico e indispensavel ao cresciment o profissional vivenciado em um
est agio academico.

Foi de ext rem a im port ancia para o aluno a realizacao do est agio para am pliacao
do conhecim ent o em engenharia civil, especialment e em est rut uras met alicas. Foi

desenvolvido

conhecim ent o

de

processos

const rut ivos,

gerenciam ent o de pessoas, mat eriais e processos.

ad m i n i st r at e s

e

de
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