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3.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio consiste em detalhar as informacoes das atividades 

desenvolvidas no estagio supervisionado do aluno Renato Santiago Costa, como 

exigencia da Universidade Federal de Campina Grande para a conclusao do curso 

em Engenharia Civil. 

As atividades ocorreram no periodo de 22 de abril de 2008 a 28 de 

agosto de 2008, com disposigao de quatro horas diarias que corresponde a 20 horas 

semanais, durante o perfodo letivo 2008.1, totalizando 320 horas conforme termo de 

compromisso assinado em 25 de abril de 2008. 

O estagio foi realizado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Condominio Residencial Mont MoriS localizado 

na Rua Manoel Elias de Araujo, 599 - Jardim Tavares, na cidade de Campina 

Grande, tendo como administrador responsavel o engenheiro civil Jose' Frederico 

Leitede Almeida.. 
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4.0 - INTRODUQAO 

0 Condomfnio tera, quando concluido, dezenove lajes concretadas. 

Serao dois pavimentos para garagens, um pavimento mezanino para salao de festas 

e dezesseis pavimentos tipo para apartamentos. 

Os pavimentos possuem cento e quarenta e um metros quadrados de 

area construfda. Distribuidos em dois apartamentos por pavimento. Os 

apartamentos terao sala de estar/jantar, varanda, cozinha, area de servigo, suite de 

servigo e tres suftes sociais, sendo uma master comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA closet e uma reversivel. 

0 condomfnio tera dois elevadores, um hall de entrada para os 

apartamentos e uma escada. A entrada da escada tera uma ante-camara antes de 

chegar ao hall de entrada. 

Ao infcio do estagio a construcao encontrava-se em fase de concretagem da 

estrutura concomitantemente com o levantamento das alvenarias de fechamento. A 

fase inicial do estagio se deu com a verificagao e acompanhamento da concretagem 

com o enchimento de pi lares, vigas e lajes. Tambem se pode observar a fase de 

peneiramento dos agregados miudos utilizados na confeccao do concreto e da 

argamassa para assentamento. Ainda foi possfvel analisar a execugao das 

ferragens diversas utilizadas para lajes, vigas e pilares. A execugao e feita no terreo 

da obra, onde tambem se localizam os outros equipamentos e materials. Os ferros 

sao transportados para os pavimentos superiores atraves de um guindaste para 

agilizar a execugao da obra. 

A construcao e feita por uma empresa contratada pelos condominos, que 

se encontram em reunioes periodicas com o engenheiro administrador da obra e 

com demais integrantes da empreiteira. 

A empresa contratada pelo condomfnio possui no canteiro de obras com 

trinta funcionarios, todos comandados pelo engenheiro que tambem e funcionario da 

empresa e os funcionarios sao diferenciados pelas atividades desempenhadas. 
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5.0 - OBJETIVOS 

0 objetivo deste relatorio e descrever as atividades realizadas na obra 

pelo estagiario Renato Santiago Costa onde aprimorou e adquiriu conhecimentos 

importantes para sua vida professional. As atividades desenvolvidas verificaram os 

termos utilizados na construcao civil, plantas e projetos, cronograma, materiais, 

controle de compras e estoque de materiais, conferencia de plantas e projetos, 

questoes de prumo e esquadro, ressaltando as etapas de execugao alem de 

detalhes construtivos e abordagem sobre as dificuldades encontradas durante a 

execugao de um obra civil. 

6.0 - REVISAO DA LITERATURA 

6.1 - TECNICA DA CONSTRUQAO 

0 estudo da tecnica da construgao compreende, geralmente, quatro 

grupos de conceitos diferentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 0 que se refere ao conhecimento dos materiais oferecidos pela 

natureza ou industria para utilizagao nas obras assim como a melhor 

forma de sua aplicagao, origem e particularidade; 

/ 0 que compreende a resistencia dos materiais empregados na 

construgao e os esforgos as quais estao submetidos, assim como o 

calculo da estabilidade das construgoes; 

•S Metodos construtivos que em cada caso sao adequados a aplicagao , 

sendo fungao da natureza dos materiais, climas, meios de execugao 

disponiveis e condigoes sociais; 

/ Conhecimento da arte necessaria para que a execugao possa ser 

executada atraves das normas de bom gosto, carater e estilo 

arquitetonicos. 

6.2 - ELEMENTOS DE UMA CONSTRUQAO 

Os elementos de uma construgao podem ser divididos em essenciais, 

secundarios e auxiliares. 
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Os essenciais sao os que sao indispensaveis na propria obra tais como 

pilares, paredes, vigas, telhado, cobertura, pisos e tetos. 

Os secundarios podem ser paredes divisorias ou de vedacao, portas, 

janelas e vergas. 

E por fim os auxiliares que sao aqueles utilizados enquanto se constroi a 

obra, tais como cercas, tapumes, andaimes, elevadores e guinchos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3 - F A S E S DA CONSTRUQAO 

As obras de construcoes de edificios tern seu inicio propriamente dito, 

com a implantacao do canteiro de obras. Esta implantagao requer um projeto 

especifico, que deve ser cuidadosamente elaborado a partir das necessidades da 

obra e das condicoes do local de implantacao. Porem, antes mesmo do inicio da 

implantagao do canteiro, algumas atividades previas, comumente necessarias, 

podem estar a cargo do engenheiro de obras. Tais atividades sao usualmente 

denominadas "servigos preliminares" e envolvem, entre outras atividades: a 

verificagao da disponibilidade de instalagoes provisorias; as demoligoes, quando 

existem construgoes remanescentes no local em que sera construido o edificio; a 

retirada de entulho e tambem, o movimento de terra necessario para a obtengao do 

nivel de terreno desejado para o edificio. 

Existem ainda os servigos de execugao, que sao os trabalhos da 

construgao propriamente dita, que envolvem a abertura das cavas, execugao dos 

alicerces, apiloamento, fundagao das obras de concreto, entre outros, e os servigos 

de acabamento que sao os trabalhos finais da construgao (assentamento das 

esquadrias e dos rodapes; envidragamento dos caixilhos de ferro e de madeira; 

pintura geral; colocagao dos aparelhos de iluminagao; acabamento dos pisos; 

limpeza geral). 

6.3.1 - SERVigOS DE MOVIMENTO DE TERRA 

Os servigos ligados ao movimento de terra podem ser entendidos como 

um "conjunto de operagoes de escavagao, carga, transporte, descarga, 

compactagao e acabamentos executados a fim de passar-se de um terreno no 

estado natural para uma nova conformagao topografica desejada". [Cardao, 1969] 
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A importancia desta atividade no contexto da execugao de ediflcios 

convencionais decorre principalmente do volume de recursos humanos, tecnologicos 

e economicos e que envolvem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Sondagem do terreno 

A sondagem proporciona valiosos subsfdios sobre a natureza do terreno 

que ira receber a edificagao, como: caracteristicas do solo, espessuras das 

camadas, posigao do nivel da agua, alem de prover informagoes sobre o tipo de 

equipamento a ser utilizado para a escavagao e retirada do solo, bem como ajuda a 

definir qual o tipo de fundagao que melhor se adaptara ao terreno de acordo com as 

caracteristicas da Edificagao. 

2) Cota de fundo da escavagao 

E um parametro de projeto pois define em que momento deve-se parar a 

escavagao do terreno. Para isto, e preciso conhecer: a cota do pavimento mais 

baixo; o tipo de fundagao a ser utilizada; e ainda, as caracteristicas das estruturas 

de transmissao de cargas do edificio para as fundagoes, tais como os blocos e as 

vigas baldrames. 

3) Niveis da vizinhanga 

Esta informagao, aliada a sondagem do terreno, permite identificar o nivel 

de interferencia do movimento de terra com as construgoes vizinhas e ainda as 

possiveis contengoes a serem utilizadas. 

4) Projeto do canteiro 

Deve-se compatibilizar as necessidades do canteiro (posigao de rampas 

de acesso, instalagao de alojamentos, sanitarios, etc.) com as necessidades da 

escavagao (posigao de taludes, rampas, entrada de equipamentos, entre outros.). 

6.3.2 - TIPOS DE MOVIMENTO DE TERRA 

a) CORTE; 

b) ATERRO; 

c) CORTE + ATERRO. 

0 corte geralmente e a mais desejavel uma vez que minimiza os 

possiveis problemas de recalque que o edificio possa vir a sofrer. No caso de cortes, 

devera ser adotado um volume de solo correspondente a area da segao multiplicada 
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pela altura media, acrescentando-se um percentual de empolamento. 0 

empolamento e o aumento de volume de um material, quando removido de seu 

estado natural e e expresso como uma porcentagem do volume no corte. 

Nos casos em que seja necessaria a execugao de aterros, deve-se tomar 

cuidado com a compactagao do terreno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4 - INSTALAQAO DO CANTEIRO DE SERVIQOS OU CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro e preparado de acordo com as necessidades e logo apos a 

limpeza do terreno e com o movimento de terra executado devera ser feito um 

barracao de madeira de chapas compensadas, ou entao de tijolos assentados com 

argamassa de barro. Nesse barracao serao depositados os materiais e ferramentas, 

servindo tambem para o vigia da obra. 

6.4.1 - LOCAQAO DA OBRA 

A locagao tern como parametro o projeto de localizagao ou de 

implantagao do edificio. 

No projeto de implantagao, o edificio sempre esta referenciado a partir de 

um ponto conhecido e previamente definido. A partir deste ponto, passa-se a 

posicionar (locar) no solo a projegao do edificio desenhado no papel. E comum ter-

se como referenda os seguintes pontos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s o alinhamento da rua; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S um poste no alinhamento do passeio; 

s um ponto deixado pelo topografo quando da realizagao do controle do 

movimento de terra; 

/ uma lateral do terreno. 

Nos casos em que o movimento de terra tenha sido feito, deve-se iniciar a 

locagao pelos elementos da fundagao, tais como as estacas, os tubuloes, as sapatas 

isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locagao devera ser iniciada pelo 

proprio movimento de terra. 

Os elementos sao comumente demarcados pelo eixo, definindo-se 

posteriormente as faces, nos casos em que seja necessario, como ocorre, por 

exemplo, com as sapatas corridas baldrames e alvenarias. Os cuidados com a 
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locagao dos elementos de fundagao de maneira precisa e correta sao fundamentals 

para a qualidade final do edificio, pois a execugao de todo o restante do edificio 

estara dependendo deste posicionamento, ja que ele e a referenda para a execucao 

da estrutura, que passa a ser referenda para as alvenarias e estas, por sua vez, sao 

referencias para os revestimentos. Portanto, o tempo empreendido para a correta 

locacao dos eixos iniciais do edificio favorece uma economia geral de tempo e custo 

da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5 - ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 

6.5.1 - PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS: LAYOUT 

Por que investir na qualidade do canteiro de obras? 

1. A melhoria das condicoes nos canteiros de obras tern sido encarada 

como extremamente relevante para o sucesso na producao; 

2. E importante obedecer as normas vigentes quanto as caracteristicas do 

local de trabalho, conforme preconizado pela NR-18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ("Condlgoes e 

Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao CMT) e a NR-

17 {"Ergonomia"); 

3. Para que haja um aumento da competitividade no setor da construcao 

civil as empresas procuram eliminar todas as deficiencias na gestao 

dos processos construtivos e na gerencia dos recursos humanos; 

4. Uma acao ergonomica que melhore as condigoes do trabalhador, 

minimizando os sofrimentos oriundos da execugao de tarefas, resultaria 

na diminuicao da agressividade do trabalho, para que o mesmo possa 

ser realizado com o minimo de conforto e eficacia, respeitando a saude 

e a seguranga dos operarios. 

Muitas situagoes de trabalho e da vida cotidiana sao prejudiciais a 

saude. 

Uma pesquisa do SESI (2001) para diagnosticar o setor de mao-de-obra 

da construcao civil constatou que cerca de 20% dos operarios faltaram pelo menos 

uma vez no mes. Analisando os motivos verificou-se que 50% das faltas ocorreram 

por motivo de saude, com maior incidencia nas doengas genericas, seguidas pelas 

doengas profissionais pela fadiga e cansago. Dos entrevistados, 30.48% 
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apresentaram doengas relacionadas a atividade laboral. 0 sintoma mais comum foi: 

dor nas costas (27,42%) ligada a problemas derivados de condicionamento 

ergonomicos das tarefas executadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.2 - CARACTERISTICAS GERAIS DOS TRABALHADORES DA CONSTRUgAO 

CIVIL 

Como a construcao civil absorve grande parte da mao de obra brasileira 

nao especializada, as maiores dificuldades com os operarios do setor e a baixa 

escolaridade. Dificuldades com o entendimento de informacoes, no uso de novas 

tecnicas construtivas, geram consequentemente o retrabalho, o desperdicio, o stress 

e a fadiga. 

A produtividade na construcao civil dependente do braco operario e de 

seu saber. As comunicacoes no processo produtivo sao na maioria das vezes 

homem a homem, fazendo com que o ritmo e a qualidade do trabalho dependam 

quase que exclusivamente do trabalhador. Como resultado da gestao humana, a 

estrutura hierarquica torna-se o instrumento mais eficiente de controle da producao. 

0 treinamento de pessoal e pouco incentivado, configura-se uma 

desqualificacao geral implicando em um elevado indice de rotatividade. Isto 

comprova a pouca importancia dada aos recursos humanos na construcao civil. 

A forma como a questao dos recursos humanos e encarada na 

construgao civil, caracterizada por alguns indicadores, tais como: alta rotatividade, 

elevado indice de acidentes do trabalho, grau de insatisfacao predominante entre os 

operarios, nos leva a concluir que, de maneira geral, ha um desenvolvimento da 

fungao de recursos humanos bem aquem das necessidades, sendo um numero bem 

reduzido de empresas de edificagoes que conseguiram um bom desempenho nesta 

area. 

6.5.3 - CANTEIRO DE OBRA 

O canteiro de obras, geralmente, nao e valorizado por ser considerado 

como parte provisoria. Porem, se ao iniciar a obra ja existir um projeto de canteiro 
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realizado de forma planejada e organizada, este tera uma grande influencia para a 

reducao do tempo improdutivo e auxiliar. 

Como beneficio pelas melhorias de um layout de canteiro planejado e 

organizado pode-se citar: 

a) menor manipulacao de materiais; 

b) reducao da movimentacao de materiais e mao-de-obra; 

c) diminuicao das perdas de materiais; 

d) melhor controle das quantidades de materiais; 

e) maior motivacao; 

f) bom cartao de visitas para a empresa; 

g) diminuigao de riscos de acidentes; 

h) ambiente fisico mais saudavel e aumento da produtividade. 

A NR 18 em sua nova reformulacao preve que os estabelecimentos com 

20 (vinte) trabalhadores ou mais devem apresentar layout inicial do canteiro de obra, 

contemplando, inclusive previsao de dimensionamento das areas de vivencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LAY-OUT DE UM CANTEIRO DE OBRAS 

Figura 01 - Fatores que contribuem para o planejamento do lay-out de canteiro de 

obras 
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6.5.3.1 - EQUIPAMENTOS 

Para projetos de layout de canteiros de obras, cada equipamento e 

listado, anotando-se a area ocupada pela maquina, a area de trabalho do operador e 

a area para a colocagao dos materiais. Por exemplo, no dimensionamento da area 

total para a instalacao de uma betoneira deve constar a area do equipamento, a 

area necessaria para a maquina ser colocada em funcionamento e para ser suprida 

de aglomerantes e agregados utilizados na produgao de argamassas e concretos. 

A determinagao do numero de maquinas deve incluir varias 

consideracoes alem da capacidade de operagao das proprias maquinas. Fatores 

como horas de trabalho disponiveis para operacao, preparagao e frequencia das 

operagoes, tempos perdidos por varias razoes, refugos de producao, picos de 

produgao, afetam na determinagao da quantidade de maquinas necessarias. Para se 

calcular a quantidade de elevadores de carga de uma obra, por exemplo, deve-se 

conhecer a velocidade e a capacidade de transporte, a quantidade e o tipo de 

material a ser transportado, o tempo de carga e descarga, entre outros. 

Todo operador de equipamentos ou maquinas deve receber orientagao 

especifica sobre o trabalho que ira realizar e esta deve incluir os metodos de como 

executar cada operagao com seguranga e quais sao suas responsabilidades. 

Para o planejamento do projeto deve ser levado em consideragao: 

a) dimensao e peso; 

b) area necessaria para operagao e manutengao; 

c) operadores necessarios; 

d) suprimento de energia eletrica, agua; 

e) ocupagao prevista para a maquina; 

f) manutengao; 

g) protegao adequada contra riscos de seguranga; 

h) protegao contra incidencia de raios solares e intemperies; 

i) ambiente com iluminagao natural e/ou artificial, conforme a NBR 

5.413/91. 
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6.5.3.2 - INTEGRAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os fatores ligados de forma direta e indireta a produgao devem estar 

todos harmoniosamente integrados. Devem ser estudados, colocados em posigoes 

estrategicas e dimensionadas de forma adequada. Exemplo: portao de entrada dos 

materials, posigao dos bebedouros, entrada/saida do pessoal, local das instalagoes 

hidro-sanitarias, etc. 

6.5.3.3 - MOVIMENTAQAO 

Nos locais de trabalho, as disposigoes das areas devem obedecer as 

exigencias de movimentagao de maneira que o pessoal, os materiais e os 

equipamentos possam se movimentar em fluxo continuo, organizado e de acordo 

com a sequencia logica do servigo. O transporte geralmente e tido como tempo 

auxiliar, e nao agrega valor ao produto ou servigo. 

Devem-se considerar os seguintes aspectos: 

a) minimizagao das distancias de percurso seguido pelos materiais, 

maquinas e pessoal, com as especificagoes das distancias; 

b) definigao de percursos em linha reta, evitando cruzamentos e retornos; 

c) tipos de transportes usados; 

d) espago existente para a movimentagao; 

e) frequencia, esforgo fisico necessario, tempo utilizado para manuseio; 

f) entregar materiais diretamente no local de trabalho; 

g) quando houver equipamentos de guindaste e para transporte 

considerar: a capacidade de carga; altura de elevagao do equipamento; 

os acessos da obra devem estar desimpedidos e precaugoes especiais 

quando da movimentagao proximo a redes eletricas. 

6.5.3.4 - ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados no canteiro devem ser considerados, 

materia-prima, material em processo e produto final, levando em conta os seguintes 

aspectos: 

a) localizagao; 
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b) dimensoes; 

c) metodos de armazenagem; 

d) tempo de espera; 

e) cuidados especiais; 

f) nao prejudicar: 

-transito das pessoas; 

-circulagao de materiais; 

-acesso aos equipamentos; 

-nao obstruir portas; 

-altura das pilhas de materiais que garantam a sua estabilidade e 

facilitem seu manuseio; 

-nao sobrecarregar as paredes, lajes, alem do previsto em seu 

dimensionamento; 

-nao empilhar diretamente sobre o piso instavel, umido ou desnivelado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.3.5 - MAO-DE-OBRA 

Leva-se em consideracao todo o pessoal direto e indireto que frequenta o 

canteiro, com as seguintes ponderacoes. 

a) area necessaria para desenvolvimento do trabalho; 

b) condicoes de trabalho; 

c) pessoal necessario. 

6.5.3.6 - SEGURANQA NO TRABALHO 

A preocupacao neste aspecto tern como finalidade garantir a seguranga 

individual e coletiva por toda a extensao da obra. As causas dos acidentes na 

construgao civil sao as mais diversas possiveis: ausencia de um planejamento 

adequado; nao previsao dos riscos na fase de projeto; utilizagao inadequada de 

materiais e equipamentos; erros na execugao; inexistencia da definigao de 

responsabilidades e falta de informagao. 

Os custos gerados pelos acidentes de trabalho, geralmente nao sao 

computados pela empresa, devido a dificuldade de levanta-los, ja que envolvem um 
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grande numero de variaveis, tais como: despesas com reparo ou substituigao de 

maquinas, equipamentos ou material avariado; despesas com servigos assistenciais 

aos nao segurados; salario dos primeiros 15 dias de afastamento; complementagao 

salarial (apos 15 dias de afastamento); pagamento de horas extras em decorrencia 

de acidentes; despesas juridicas; prejuizo decorrente da queda de produgao pela 

interrupgao do funcionamento da maquina ou da operagao de que estava incumbido 

o acidentado; desperdicio de material ou producao fora de especificagao, em virtude 

da emogao causada pelo acidente; redugao da produtividade pela baixa do 

rendimento do acidentado, durante certo tempo, apos o regresso ao trabalho; horas 

de trabalho dispendidas pelos empregados que suspendem seu trabalho normal 

para ajudar o acidentado; e horas de trabalho dispendidas pelos supervisores e por 

outras pessoas: - na ajuda ao acidentado; - na investigagao da causa do acidente; -

em providencias para que o trabalho do acidentado continue a ser executado; - na 

selegao e preparo de novo empregado; - na assistencia medica para os primeiros 

socorros; - e no transporte do acidentado. 

O canteiro de obras deve contemplar as medidas de seguranga como: 

a) tunel de protegao para entrada das pessoas; 

b) capacetes em locais de facil acesso, de preferencia proximo a entrada 

da obra; 

c) identificar os locais de apoio que compoem o canteiro de obra; 

d) indicar as saidas por meio de placas e setas; 

e) advertir quanto ao risco de queda; 

f) identificar acessos, circulagao de veiculos e equipamentos na obra; 

g) e extintor de incendio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.3.7 - FLEXIBILIDADE 

Em fungao de algum problema eventual deve-se sempre considerar a 

possibilidade de mudangas em um projeto de layout. Portanto, deve-se considerar a 

facilidade para mudar e adaptar-se as novas condigoes. Em muitas obras o canteiro 

vai se modificando dependendo da fase na qual a mesma se encontra. 
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6.5.3.8 - SATIS FAQ AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A produtividade tende a aumentar atraves da melhoria das condicoes do 

canteiro. Os operarios estarao mais satisfeitos para produzirem mais e melhor. 0 

numero de acidentes devera sofrer reducao, e o cliente ao visitar a obra ficara mais 

satisfeito ao ve-la limpa, com isso aumentando a credibilidade na empresa. 

6.5.4 - AS VARIAVEIS DAS CONDIQ6ES DE TRABALHO NO CANTEIRO DE 

OBRA 

O canteiro de obra e um setor de producao onde a variabilidade e 

extrema e constante. Tudo e variavel, o espaco de trabalho vai se alterando durante 

a obra; as condicoes do tempo podem definir se uma atividade vai ser realizada ou 

nao na data prevista; o fornecimento de materiais muitas vezes nao corresponde ao 

planejado, pois nao se pode trabalhar com estoque; as equipes sao alteradas a cada 

etapa construtiva, sendo minimo o numero de trabalhadores que permanecem na 

obra do inicio ao fim; a colaboracao entre estes trabalhadores tern que ser formada 

a todo instante, pois as equipes se modificam durante a obra e de uma obra para 

outra; enfim, cada momento de uma obra sempre tera caracteristicas que Ihe serao 

peculiares. 

O trabalho realizado pelas diversas equipes tern como objetivo o 

atendimento ao prazo e ao custo estipulados em contrato, alem da qualidade tecnica 

normalmente esperada. Estes fatores sao os que normalmente guiam as tomadas 

de decisao no canteiro, e assim, a reformulcao do projeto, que inicialmente foi 

orientado para as necessidades do usuario, passa a ser orientada por esta logica 

(prazo/custo/qualidade tecnico) 

Indefinicoes organizacionais, como o numero de operadores que iriam 

trabalhar na obra, interfere diretamente na definicao do layout do canteiro e 

consequentemente nos projetos complementares como estrutura, hidro-sanitario e 

eletrico, originando alteracoes que se refletirao no andamento da obra. Assim, 

depois da empresa investir em equipamentos e obras e que se pensa em como e 

com quern tudo isto ira funcionar. Desta forma, dificilmente havera readaptacoes. E 
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quando diversos outros aspectos ja foram definidos e investimentos foram feitos, 

provavelmente pouco podera ser feito para adaptar o trabalho ao homem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.5 - ERGONOMIA 

E a ciencia que parte do principio da economia de energia na 

movimentagao do corpo durante a execugao de um servigo, indicando ao operario 

qual e a maneira correta de usar o corpo enquanto trabalha. 

6.5.6 - POSTURA E MOVIMENTO 

Na realizacao de uma postura ou de um movimento sao trabalhados 

varios musculos ligamentos e articulagoes do corpo. As posturas prolongadas 

podem prejudicar os musculos e as articulagoes, alguns movimentos, alem de 

produzirem tensoes mecanicas nos musculos e articulagoes, apresentam um gasto 

energetico tambem no coragao e pulmoes. 

lida (1990) cita que, a posigao parada, em pe, e altamente fatigante 

porque exige muito trabalho estatico da musculatura envolvida para manter essa 

posigao. O coragao encontra resistencias para bombear o sangue para os extremos 

do corpo. Acrescenta ainda que as pessoas que realizam trabalho dinamico em pe 

apresentam menos fadiga do que aquelas que permanecem estaticas ou com pouca 

movimentagao. 

Dul J. Weerdmeester (1995), nao recomenda passar o dia todo na 

posigao em pe, pois provoca fadiga nas costas e pernas. Um estresse adicional 

pode aparecer quando a cabega e o tronco ficam inclinados, provocando dores no 

pescogo e nas pernas. Alem disso, trabalhar com os bragos para cima, sem apoio, 

provoca dores nos ombros e no pescogo. E que as dores se agravam quando ha 

aplicagao de forgas ou se realizam movimentos repetitivos com as maos. 0 pedreiro 

passa praticamente todo o tempo de trabalho exercendo estas posturas e estes 

movimentos. 

Dul J. Weerdmeester (1995), declara ainda que os periodos prolongados 

com o corpo inclinado devem ser evitados, porque a parte superior do corpo de um 
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adulto, acima da cintura, pesa aproximadamente 40kg. Quando o tronco tende para 

frente, ha contragao dos musculos e dos ligamentos das costas para manter essa 

posigao, surgindo as dores. 

Uma dor aguda, localizada, e o alerta de que algo nao esta indo bem. Em 

alguns casos com o passar dos dias, ha adaptacao do organismo. Contudo se a dor 

continuar, ou aumentar, indica que essa adaptacao nao se processou, podendo 

provocar inflamacoes que se nao forem tratadas corretamente, causam lesoes 

permanentes. (lida - 1990) 

lida (1990) define espago de trabalho como um espago imaginario, 

necessario para o organismo realizar os movimentos requeridos por seu trabalho. E 

afirma: sempre que possivel e economicamente justificavel, as medidas 

antropometricas devem ser realizadas diretamente, tomando-se uma amostra 

significativa de sujeitos que serao usuarios ou consumidores do objeto ou do posto 

de trabalho a ser projetado. Acrescenta que, o enfoque ergonomico e baseado 

principalmente na analise biomecanica da postura. Esse enfoque tende a 

desenvolver postos de trabalho que reduzam as exigencias biomecanicas, 

procurando colocar o operador em uma boa postura de trabalho. 

E importante a sensibilizagao dos operarios quanto aos princfpios 

ergometricos de organizagao do canteiro e de higiene e seguranga do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.7 - CONSIDERAQOES ERGON6MICAS GERAIS NA ORGANIZAQAO DO 

LAYOUT 

Na elaboragao de um layout devemos levar em consideracao os 

seguintes aspectos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Deve-se reduzir ao minimo a movimentagao das pessoas, materiais e 

informagoes; 

S Posicionar os postos de trabalho com alto empenho visual mais 

proximo da luz natural; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Garantir que o trabalho intelectual seja feito longe de ruas 

movimentadas e de maquinas produtoras de ruido, e que estejam 

tambem afastadas de fontes de calor ou odor; 
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szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os utensilios devem estar dentro do alcance maximo; 

s Os objetos que nao estiverem dentro da area de alcance devem estar 

distantes, de forma a obrigar o usuario a se levantar para apanha-lo, 

evitando torcer o tronco ou fazer movimentos exagerados; 

s Prover o escritorio com areas isoladas, para trabalho onde seja 

necessario certo grau de privacidade ou de concentracao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.0-NR-18 

A NR-18 e uma norma regulamentadora que estabelece diretrizes de 

ordem administrativa, de planejamento e de organizagao, que objetivam a 

implementagao de medidas de controle e sistemas preventives de seguranga nos 

processos, nas condigoes e no meio ambiente de trabalho na Industria da 

Construgao. 

E proibido o ingresso ou a permanencia de trabalhadores no canteiro de 

obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e 

compativeis com a fase da obra. 

A NR estabelece as condigoes para a area de vivencia, demoligoes, 

escavagoes, carpintaria, armagoes de ago, estruturas de concreto, estruturas 

metalicas, operagoes de soldagem e corte a quente, escadas, rampas, protegao 

contra quedas de altura, movimento e transporte de materiais e pessoas, andaimes, 

cabos de ago, alvenaria, servigos em telhados, instalagoes eletricas, equipamentos 

de protegao individual, armazenamento e estocagem de materiais, protegao contra 

incendios, etc. 

8.0 - O ESTAGIO 

8.1 - ORIENTAQAO DA OBRA 

A obra possui a frente para a Rua Manoel Elias de Castro. Os fundos do 

edificio ficam para o lado da Rua Arquilina de Souza Magalhaes. A fachada da 

direita fica para a Rua Salvino de Oliveira Neto e a da esquerda e adjacente as 

edificagoes construfdas. 
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8.2 - O TERRENO DA CONSTRUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 terreno e relativamente piano na regiao, porem foi necessario moldar o 

seu perfil para se adaptar ao projeto. Utilizaram-se procedimentos mecanicos e 

manuais, para dar-lhe caracteristicas especificadas. No periodo correspondente ao 

estagio a obra ja estava na 12° laje concretada e, portanto, o estagiario nao 

acompanhou o preparo do terreno. 

8.3 - ANALISANDO O CANTEIRO DE OBRAS 

0 canteiro de obras foi projetado visando a redugao do numero de 

movimentos dos operarios. A betoneira esta localizada ao lado do elevador, bem 

como o reservatorio de agua (Foto 01), o cimento, a cal e a argamassa colante e 

armazenado em local coberto e protegido das intemperies proximo a betoneira (Foto 

02); a areia esta a uma distancia de tres metros da betoneira (Foto 03); o deposito 

esta em um quarto ao lado do elevador (Foto 04) e os ferreiros tambem estao 

dispostos a uma pequena distancia do guindaste. 

Foto 01 - Betoneira e Agua Foto 02 - Cimento e Cal 
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Foto 03 - Peneira e Areia Foto 04 - Deposito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.4 - TAREFAS EXECUTADAS NO ESTAGIO 

O Estagio envolveu um processo de aprendizagem, integrando a teoria a 

pratica. As atividades desenvolvidas no estagio foram: 

• Verificagao das caracteristicas gerais da obra; 

• Verificacao da fase da obra; 

• Verificacao das caracteristicas e armazenagem dos materiais utilizados 

na obra; 

• Analise das plantas dos projetos da obra e sua devida aplicagao; 

• Utilizacao dos diversos prumos, esquadros e linhas de eixo; 

• Verificacao da argamassa utilizada para os revestimentos de piso, 

parede e teto; 

• Verificacao do traco de concreto; 

• Constituicao da equipe de trabalho, condigoes de trabalho, estadia e 

verificagao da seguranga no trabalho. 

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA E SUA 

ARMAZENAGEM 

Os materiais mais utilizados na obra, no perfodo do estagio foram: Areia, 

como agregado miudo, cimento, cal, ago CA-50 e CA-60, britas 19 para laje e viga e 

25 para pilar. 
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Como agregado miudo. para a confecgao do concrete ultilizou-se areia 

grossa peneirada na peneira de 10 mm proveniente de Barra de Santana (Rio 

Paraiba) e para argamassa de assentamento na peneira de 5 mm. 

Para a confecgao da argamassa e do concreto foi utilizado o cimento 

Portland ITA CP l l -Z-32 como material ligante. Pode ser observada ainda a 

estocagem do mesmo, ou seja, o cimento de um pedido nao era totalmente utilizado 

ate a chegada do outro, o que podia prejudicar as caracteristicas do cimento do 

primeiro pedido, devido o tempo de armazenamento ate a sua utilizacao. 

Os outros materiais eram estocados de igual forma para garantir a 

qualidade, exceto o ago, que devido a aumentos de pregos foi estocado em maior 

quantidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.0 - CONCLUSAO 

Pode-se observar que a construgao civil esta propicia a apresentar erros e 

que estes erros tendem a aumentar se houver negligencia, descompromisso e falta 

de atengao por parte dos que compoem toda a construgao. A obra pode apresentar 

falhas por falta de informagao dos operarios ou talvez do engenheiro responsavel da 

obra ou da parte administrativa. Pode acontecer que os operarios nao terem as 

informagoes necessarias para realizar tais tarefas ou se recusarem a receber novas 

informagoes para um trabalho correto. E responsabilidade do engenheiro e do 

administrador da obra proporcionar treinamentos e aperfeigoamento de tais 

funcionarios. 

A questao do bem estar e seguranga no trabalho devem estar presentes 

nas obras da construgao civil. Muitos funcionarios nao usam os cintos de seguranga 

nem os outros equipamentos de protegao individual por imprudencia e 

irresponsabilidade. Os funcionarios tendem a serem pessoas que nao se cuidam no 

trabalho e cabe aos superiores tentar reverter tal quadro no ambiente de trabalho. 

Outro fato importante e que o engenheiro e responsaveis pela obra 

devem estar sempre bem informados e atentos para as mudangas e inovagoes 

tecnologicas e sempre dispostos a mudar de ponto de vista. Pode-se perceber que 

os executores nem sempre estao antenados com novos informagoes e nem com as 

mudangas das normas de execugao de servigos. 
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Diante da experiencia deste estagio e possfvel afirmar que o 

conhecimento pratico adquirido nas obras e de simples assimilagao, de pouca 

complexidade e limitado com relacao as proprias experiencias. Porem, o 

embasamento teorico e indispensavel ao crescimento profissional vivenciado em um 

estagio academico. 

0 engenheiro civil deve ser um eterno estudante de engenharia, porque 

os principios teoricos a cada momento estao mais aprofundados, necessitando de 

uma continua atualizagao do profissional. O responsavel de uma obra deve 

conhecer as normas, que visam acima de tudo a seguranga dentro da obra, como a 

NR-18, que, como visto, e de dificil cumprimento na integra, mas nao impossivel. 

Os novos engenheiros tern a missao de elevar a qualidade da engenharia, 

fazendo com que procedimentos inadequados sejam evitados, bem como o 

cumprimento da etica e da disciplina para o engrandecimento e sobrevivencia de 

nossa sociedade civil. 
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