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1.0 Apresentagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio visa atender a uma exigencia da componente 

curricular Estagio Supervis ionado relatando as at ividades desenvolvidas no 

estagio realizado pela aluna Cami la Macedo Medeiros, matr iculada no curso 

de graduacao em Engenhar ia Civil da UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE - Campus I, sob matncula de numero 20411198. 

O estagio foi real izado em construcoes, reformas e melhorias do 

Servico Social da Industria do estado da Parafba, no perfodo de 01 de Agosto 

de 2009 a 10 de Dezembro do mesmo ano, compreendendo uma carga horaria 

de dezoito horas semanais. total izandnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r m m  Ho ^ o n h ^ r ^ o 



2.0 Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O principal objetivo deste estagio supervisionado foi aperfeicoar os 

conhecimentos teoricos adquir idos pela aluna Camila Macedo Medeiros em 

sala de aula no decorrer do curso de graduacao, proporcionando o contato 

direto com sua futura at ividade profissional e vivenciando na pratica tais 

conhecimentos e o relacionamento do Engenheiro Civil com os demais 

funcionarios colaboradores para o bom funcionamento de uma obra de 

engenharia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.0 Revisao Bibliografica 

3.1. Estudos Preliminares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabemos que para se executar qualquer projeto deve antes de tudo, 

realizar uma entrevista com o interessado em executar qualquer tipo de 

construcao. Devemos considerar que geralmente o cliente e praticamente leigo, 

cabendo entao ao profissional orientar esta entrevista, para obter o maior 

numero possfvel de dados. 

Para nos auxiliar na objetividade da entrevista inicial com o cliente, 

fazemos um modelo de questionario, que tern a funcao de orientar evitando 

esquecimentos. Este modelo podera ser preenchido parcialmente durante a 

entrevista. Nao e possivel seu preenchimento completo, pois e util e 

indispensavel uma visita ao terreno, antes de iniciarmos o projeto. 

A obra de construcao de ediffcios tern seu inicio propriamente dito, com 

a implantacao do canteiro de obras. Isso requer um projeto especff ico, que 

deve ser cuidadosamente elaborado a partir das necessidades da obra e das 

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

implantacao do canteiro, algumas at iv idades previas, comumente necessarias, 

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

denominados "Servicos Prel iminares" e envolvem, entre outras atividades: a 

verif icacao da disponibi l idade de instalagoes provisorias; as demolicoes, 

quando existem construcoes remanescentes no local em que sera construido o 

edif lcio; a retirada de entulho e tambem, o movimento de terra necessario para 

a obtencao do nivel de terreno desejado para o ediffcio. 

3.2 Fases da Construgao 

No ato da construcao, podemos distinguir tres fases: 

a) Trabalhos Preliminares; 

b) Trabalhos de Execucao; 

c) Trabalhos de Acabamento. 

3 



Trabalhos Preliminares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao os iniciais, os que precedem a propria execucao da obra. Na ordem 

em que se sucedem, sao os seguintes: 

- Programa; 

- Escolha do local; 

- Aquisicao do terreno; 

- Estudo do projeto; 

- Concorrencia; 

- Ajuste de execucao; 

- Organizacao da praca de trabalho; 

- Aprovacao do projeto; 

- Estudo do sub-solo; 

- Terraplanagem e locagao. 

Trabalhos de Execucao 

Estes sao os trabalhos da construcao propr iamente dita. Pertencem a 

essa categoria: 

- Abertura das cavas; 

- Consol idagao do terreno; 

- Execugao dos alicerces; 

- Api loamento; 

- Fundacao das obras de concreto; 

- Levantamentos das paredes; 

- Armacao dos andaimes; 

- Engradamento dos telhados; 

- Colocacao da cobertura; 

- Assentamento das canal izacoes; 

- Revest imento das paredes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhos de Acabamento 
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Argila escavada, seca. 23 

Argi la escavada, umida. 25 

Argila e cascalho seco 41 

Argi la e cascalho umido 11 

Rocha decomposta 

7 5 % rocha e 2 5 % 43 

terra 33 

5 0 % rocha e 5 0 % 25 

terra 



Estes trabalhos compreendem as obras f inais da construcao, como 

sejam: assentamento das esquadrias e dos rodapes, envidracamento dos 

caixi lhos de ferro e de madeira, pintura geral, colocacao dos aparelhos de 

i luminagao, sinalizacao e controle, calafetagem e acabamento dos pisos, 

l impeza geral e arremate final. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhos Preliminares 

Efetuado o levantamento planimetrico, temos condicoes de elaborar os 

projetos e iniciar sua execucao. 

Comecamos pelo acerto da topografia do terreno. 

Terraplenagem 

Podemos executar, conforme o levantamento altimetrico, cortes, aterros, 

ou ambos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cor tes : No caso de cortes, devera ser adotado um volume de solo 

correspondente a area da secao mult ipl icada pela altura media, acrescentando-

se um percentual de empolamento. O 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. Relacionamos abaixo alguns empolamentos. 

MATERIA IS % 



2 5 % rocha e 7 5 % 

terra 

Terra natural seca 25 

Terra natural umida 27 

Areia solta, seca. 12 

Areia umida 12 

Areia molhada 12 

Solo superficial 43 

OBS: Quando nao se conhece o tipo de solo, podemos considerar o 

empolamento entre 30 a 40%. 

H i h 

Vc = A b . h m . 1 , 4 

O corte e facil i tado quando nao se tern construcoes vizinhas, podendo 

mesmo faze-lo maior, mas quando efetuado nas proximidades de edif icacoes 

ou vias publicas, devemos empregar metodos que evitem ocorrencias, como: 

ruptura do terreno, descompressao do terreno de fundacao ou do terreno pela 

agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- AterroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e reaterros:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA No caso de aterros, devera ser adotado um 

volume de solo correspondente a area da segao multiplicada pela 

altura media, acrescentando em 30% devido a contragao 

considerada que o solo sofrera, quando compactado. 



Va = AbX h m x 1,3 

Para os aterros as superf icies deverao ser previamente limpas, sem 

vegetacao nem entulhos. O material escolhido para os aterros e reaterros 

devem ser de preferencia areia ou terra, sem detritos, pedras ou entulhos, em 

camadas sucessivas de no maximo 30 cm, devidamente molhadas e api loadas 

manual ou mecanicamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Instalagao de Canteiro de Servigos ou Canteiro de 

Obras 

O canteiro e preparado de acordo com as necessidades, depois do 

terreno l impo e com o movimento de terra executado. Devera ser local izado e 

feito um barracao de madeira, chapas compensadas, ou entao de tijolos 

assentados com argamassa de barro, geralmente usando-se materiais usados. 

Nesse barracao serao depositados os materiais e ferramentas, servindo 

tambem para o guarda-noturno da obra. 

0 d imensionamento do canteiro compreende o estudo geral do volume 

da obra. Este estudo pode ser dividido como segue: 

- Area disponivel para as instalagoes; 

- Empresas empreiteiras previstas; 

- Maquinas e equipamentos necessarios; 

- Servigos a serem executados; 

- Materiais a serem util izados; 

- Prazos a serem atendidos. 

Devera ser providenciada a l igagao de agua e construido o abrigo para o 

cavalete e respectivo hidrometro. 

Deve-se providenciar a ligagao de energia se necessario. 

No barracao sera deposi tados o cimento e a cal, para protege-los da 

intemperie. 

Areas para areia, pedras, tijolos, madeiras, ferro, etc., deverao se 

escolhidos locais para esse f im, proximo a ponto de util izacao, tudo 

dependendo do vulto da obra, sendo que nela tambem poderao ser construidos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escritorios, alojamento para operarios, refeitorio e instalagao sanitaria, bem 

como distr ibuicao de maquinas, se houver. 

Em zonas urbanas de movimento de pedestres, deve ser feito um 

tapume, "encaixotamento" do predio, com tabuas alternadas ou chapas 

compensadas, para evitar que materiais caiam na rua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exemplo de barracao para obra de pequeno porte 

Util izando chapas compensadas, pontalete de eucalipto ou caibros 8x8, e 

telha de f ibrocimento pode montar um barracao de pequenas dimensoes, 

desmontavel para utilizar em obras, como segue: 

\\ ! ' 1 ! i i 
C O R T E A A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC O R T E 8 B 

3.4 Locagao da Obra 

Podemos efetuar a locagao da obra, nos casos de obras de pequeno 

porte, com metodos simples, sem o auxi l io de aparelhos, que nos garantam 

uma certa precisao. No entanto, os metodos descri tos abaixo, em caso de 
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obras de grande area, poderao acumular erros, sendo conveniente, portanto, o 

auxi l io da topografia. 

Os metodos mais uti l izados sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Processo dos cavaletes. 

2 - Processo da tabua corrida (gabarito) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Processo dos cavaletes 

Os al inhamentos sao f ixados por pregos cravados em cavaletes. Estes 

sao consti tuidos de duas estacas cravadas no solo e uma travessa pregada 

sobre elas. 

Deve-se sempre que possivel , evitar esse processo, pois nao nos 

oferece grande seguranca devido ao seu facil deslocamento com batidas de 

carr inhos de mao, tropecos, etc... 

Processo: 

9 



• v  f x .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Processo da tabua corrida (gabarito) 

Este metodo se executa cravando-se pontaletes de pinho de (3" x 3" ou 

3" x 4") ou ainda varas de eucal ipto a uma distancia entre si de 1,50m e a 

1,20m das paredes da futura construcao, que posteriormente poderao ser 

uti l izadas para andaimes. 

Nos pontaletes serao pregadas tabuas na volta toda da construcao 

(geralmente de 15 ou 20cm), em nivel e aproximadamente 1,00m do piso. 

Pregos f incados na tabuas determinam os al inhamentos. Este processo e o 

ideal. 

io 



Processo 

Como podemos observar o processo de "Tabua Corr ida" e mais seguro 

e as marcacoes nele efetuadas permanecem por muito tempo, possibil i tando a 

conferencia durante o andamento das obras. Nao obstante, para auxiliar este 

processo, pode utilizar o processo dos cavaletes. 

Portanto, com o auxi l io do gabarito, inicialmente devemos locar as 

fundacoes profundas do tipo estacas, tubulhoes ou fundacoes que necessitam 

de equipamentos mecanicos para a sua execucao, caso contrario podemos 

iniciar a locagao das obras pelas "paredes". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Locagao de e s t a c a s 

Serao feitas locagoes de estacas, inicialmente visto que qualquer 

marcagao das "paredes" ira ser desmarcada pelo deslocamento do bate-

estaca. O posicionamento das estacas e feito conforme a planta de locagao de 

estacas, fornecida pelo calculo estrutural. 

A locagao das estacas e definida pelo cruzamento das linhas f ixadas por 

pregos no gabarito. Transfere-se esta intersegao ao terreno, atraves de um 

prumo de centro. 

No ponto marcado pelo prumo, crava-se uma estaca de madeira 

(piquete), geralmente de peroba, com dimensoes 2,5 x 2,5 x 15,0 cm. 



Exemplo: 

Projeto de Locagao de E s t a c a s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo o projeto estrutural de fundacao, onde estarao dispostas todas as 

estacas em eixos pre-determinados pelo projetista como no exemplo abaixo; 

Uti l izando o gabarito, podemos passar todos os pontos das estacas para 

o terreno, uti l izando como ja descri to a linha o prumo de centro e estacas de 

madeira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos a execucao das estacas e com a saida dos equipamentos e l impeza 

do local podemos efetuar, com o auxi l io do projeto estrutural de formas a 

locagao das paredes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Locagao de "paredes" 

Devemos locar a obra uti l izando os eixos, para evitarmos o acumulo de 

erros provenientes das variagoes de espessuras das paredes. 

Em obras de pequeno porte ainda e usual o pedreiro marcar a construgao 

uti l izando as espessuras das paredes. No projeto de arquitetura adotamos as 

paredes externas com 25cm e as in temas com 15cm, na realidade as paredes 

externas giram em torno de 26 a 27cm e as internas 14 a 14,5cm dificil de 

serem desenhadas a pena nas escalas usuais de desenho 1:100 ou 1:50, por 

isso da adogao de medidas arredondadas. Hoje com o uso do computador 

f icou bem mais facil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.6 Nogdes de Seguranga para Movimentagao de Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depositar os materiais de escavagao a uma distancia superior a metade 

da profundidade do corte. 

Os taludes instaveis com mais de 1,30m de profundidade devem ser 

estabi l izados com escoramentos. 

Estudo da fundacao das edif icacoes vizinhas e escoramentos dos 

taludes. 

Sinalizar os locais de trabalho com placas indicativas. 

Somente deve ser permit ido o acesso a obra de terraplenagem de 

pessoas autorizadas. 

A pressao das construgoes vizinhas deve ser contida por meio de 

escoramento. 

3.7 Fundagdes 

Fundagoes sao os elementos estruturais cuja fungao e t ransmits as 

cargas da estrutura ao terreno onde ela se apoia (AZEVEDO, 1988). Assim as 

fundagoes devem ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas 

pelos esforgos solicitantes. Alem disso, solo necessita de resistencia e rigidez 

apropriadas para nao sofrer ruptura e nao apresentar deformagoes exageradas 

ou diferenciais. 

Para se escolher a fundagao mais adequada, deve-se escolher os 

esforgos mais atuantes sobre a edif icagao, as caracterist icas do solo e os 

elementos estruturais que formam as fundagoes.Assim anal isa-se as 

possibi l idades de utilizar os varios t ipos de fundagoes, em ordem crescente de 

complexidade e custo (WOLLE, 1993). Fundacoes bem projetadas 

correspondem de 3% a 1 0 % do custo total do edif icio: porem se forem mal 

concebidas e mal projetadas podem atingir de 5 a 10 vezes o custo da 

fundacao mais apropr iada para o caso. O custo da fundacao aumenta tambem 

em casos em que as caracterist icas de resistencia do solo sao incompatfveis 

com os esforgos que serao a ele transmit idos, pois nestas situagoes, elementos 

de fundagoes mais complexos sao exigidos podendo-se ter, inclusive, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessidade de troca de solo, com reaterro e compactagao. Tudo isso levando 

a custos, muitas vezes, nao previstos inicialmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sondagens 

E sempre aconselhavel a execucao de sondagens, no sentido de 

reconhecer o subsolo e escolher a fundacao adequada, fazendo com isso, o 

barateamento das fundagoes. As sondagens representam, em media, apenas 

0,05 a 0,005% do custo total da obra. 

Determinagao do numero de s o n d a g e n s a executar 

- No mini mo, tres furos para determinagao da disposigao e espessura 

das camadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A distancia entre os furos de sondagem deve ser de 15 a 20m, 

evitando que fiquem numa mesma reta e de preferencia, proximos 

aos limites da area em estudo. 

Numero de sondagens pela ABNT: 

A R E A C O N S T R U I D A N° D E S O N D A G E N S 

de 2 0 0 m 2 ate 1,200m 2 1 sondagem para cada 2 0 0 m 2 

de 1,200m 2 ate 

2 ,400m 2 

1 sondagem para cada 4 0 0 m 2 que exceder a 

1,200m 2 

acima de 2 ,400m 2 Sera f ixada a criterio, dependendo do piano de 

construcao. 

E s c o l h a do tipo de fundagao 

Com os resultados das sondagens, de grandeza e natureza das cargas 

estruturais e conhecendo as condigoes de estabil idade, fundagoes, etc... das 

construgoes vizinhas, pode, o engenheiro, proceder a escolha do tipo de 

fundagao mais adequada, tecnica e economicamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 estudo e conduzido inicialmente, pela verif icacao da possibi l idade do 

emprego de fundagoes diretas. 

Mesmo sendo viavel a adogao das fundacoes diretas e aconselhavel 

comparar o seu custo com o de uma fundacao indireta. 

E f inalmente, verif icando a impossibi l idade da execugao das fundagoes 

diretas, estuda-se o t ipo de fundacao profunda mais adequada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipos de fundagoes 

Os principals tipos de fundagoes sao: 

a) Fundagoes diretas ou rasas; 

b) Fundagoes indiretas ou profundas. 

i Bdorguro mtnor) I 

Fundagoes diretas: quando Df < B 

Fundagoes profundas: quando Df > B (sendo "B" a menor d imensao da 

sapata) 

Se a camada ideal situa-se a profundidade de 5,0 a 6,0m, pode-se fazer 

brocas. 

Em terrenos f i rmes a mais de 6,0m, devemos util izar estacas ou 

Fundagoes Diretas 

Fundagoes diretas sao aquelas que transferem as cargas para as 

camadas de solo capazes de suporta-las (FABIANI, s . d ) , sem deforma-se 

exageradamente. Esta t ransmissao e feita atraves da base do elemento 

estrutural, da fundacao considerando apenas o apoio da pega nas camadas do 

solo, sendo desprezada qualquer outra forma de transferencia das cargas 

tubuloes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(BRITO, 1987). As fundacoes diretas podem ser divididas em rasas e 

profundas. 

A fundacao rasa se caracteriza quando a camada de suporte esta 

proxima a superf ic ie do solo (profundidade ate 2,0m) (FABIANI. s.d.) ou 

quando a cota de apoio e inferior a largura do elemento da fundagao (BRITO, 

1987). Por outro lado a fundacao e considerada profunda se suas dimensoes 

ul trapassam todos os limites acima mencionados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ Sapata isolada 

Sao fundagoes de concreto simples ou armado, de pequena altura em 

relagao a base: 

a s = Tensao admissivel do solo (taxa) 

otimo = 4,0 kg /cm 2 

regular = 2,0 kg /cm 2 

f raco = 0 , 5 kg /cm 2 

Condigoes economicas: A - a = B - b 

A - B = a - b zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P _ SPT 

Com o auxi l io da sondagem, obtemos o SPT na profundidade adotada e 

calculamos a o do solo. Dividindo a carga P pela a do solo, encontramos a 

area necessaria da sapata ( S n e c ) . 

Encontrada a area, adota-se as dimensoes e verif icamos se sao 

economicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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/ B l o c o s de Fundagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Blocos de fundacao Assumem a forma de bloco escalonado, ou pedestal, 

ou de um tronco de cone. Alturas relat ivamente grandes e resistem 

principalmente por compressao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Radier 

Quando todos pilares de uma estrutura transmit irem as cargas ao solo 

atraves de uma unica sapata. Este t ipo de fundacao envolve grande volume de 

concreto, e relativamente onerosa e de dificil execucao. Quando a area das 

sapatas ocuparem cerca de 70 % da area coberta pela construgao ou quando 

se deseja reduzir ao maximo os recalques diferenciais. 

P1 P2 P3 

Radier. 

Fundagoes Indiretas ou Profundas 

is 



Fundacoes indiretas sao aquelas que transferem as cargas por efeito de 

atrito lateral do elemento com o solo e por efeito de ponta (FABIANI, s.d.). 

As fundagoes indiretas sao sempre profundas em fungao da forma de 

transmissao de carga para o solo (atrito lateral) que exige grandes dimensoes 

dos elementos de fundacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ E s t a c a s 

Sao pegas alongadas, ci l indricas ou prismaticas, cravadas ou 

confeccionadas no solo, essencialmente para: 

a) Transmissao de carga a camadas profundas; 

b) Contengao de empuxos laterals (estacas pranchas); 

c) Compactagao de terrenos. 

Podem 

ser: 

- Pre-moldadas 

- Moldadas in loco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  — 

estocos com atrito lateral 
cortino de estocos 
prone ho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Moldadas " in- loco" 

1 . E s t a c a e s c a v a d a mecanicamente (s / lama) 

- Acima do N.A. 

- Perfuratrizes rotativas; 

- Profundidades ate 30m; 

- Diametros de 0,20 a 1,70m (comum ate 0,50m). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Caminhao com perfuratriz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s t a c a S t r a u s s 

Coloca-se o tubo de molde do mesmo diametro da estaca e procede-se a 

perfuragao do terreno, por meio de um balde com porta e janela a f im de 

penetrar e remover o solo no seu interior em estado de lama. 

Alcangado o comprimento desejado da Estaca, enche-se de concreto em 

trechos de 0,5 a 1,0cm que e socado pelo pilao a medida que se vai extraindo 

o molde. 

Para execugao da Estaca Strauss e necessario um tr ipe e um guincho para 

suspensao do balde e do pilao. 

Vantagens: 

- Ausencia de trepidagao; 

- Facil idade de locomogao dentro da obra; 

- Possibi l idade de verificar corpos estranhos no solo; 

- Execucao proximo a divisa. 

Cuidados: 

- Quando nao conseguir esgotar agua do furo nao deve executar; 

Presenga de argilas muitos moles e areias submersas; 
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- Retirada do tubo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s t a c a s Franki 

Coloca-se o tubo de ago (molde), tendo no seu interior junto a ponta, um 

tampao de concreto de relagao agua/cimento muito baixa, esse tampao e 

socado por meio de um pilao de ate 4t; ele vai abrindo caminho no terreno 

devido ao forte atrito entre o concreto seco e o tubo e o mesmo e arrastado 

para dentro do solo. Alcangada a profundidade desejada o molde e preso a 

torre, coloca-se mais concreto no interior do molde e com o pilao, provoca-se a 

expulsao do tampao ate a formagao de um bulbo do concreto. Apos essa 

operagao desce-se a armadura e concreta-se a estaca em pequenos trechos 

sendo os mesmos fortemente, api loados ao mesmo tempo em que se retira o 

tubo de molde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Processo executivo de estaca Franki. 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estaca escayada (c/lama bentonitica) 

A lama tern a f inal idade da dar suporte a escavagao. Existem dois t ipos: 

estacoes (circulares <j>=0,6 a 2,0m - perfuradas ou escavadas) e barretes ou 

diafragma (retangular ou alongadas, escavadas com "clam-shells" - Figura 

abaixo). 

Processo executivo: 
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Escavacao e preenchimento simultaneo da estaca com lama bentonit ica 

previamente preparada; 

Colocacao da armadura dentro da escavacao cheia de lama; 

Lancamento do concreto, de baixo para cima, atraves de tubo de 

concretagem (tremonha); 

Fatores que afetam a escavacao: 

- Condigoes do subsolo (matacoes, solos muito permeaveis, camadas 

duras etc); 

- Lencol freatico (NA muito alto dificulta a escavacao); 

- Lama bentonit ica (qualidade); 

- Equipamentos e plataforma de trabalho (bom estado de 

conservacao); 

- Armaduras (rfgidas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s t a c a Api loada 

Tambem conhecida como soquetao ou estaca pilad. Util iza-se o 

equipamento do tipo Strauss sem revest imento. Sua execucao consiste na 

simples queda de um soquete, com massa de 300 a 600kg, abrindo um furo de 

0,20 a 0,50m, que poster iormente e preenchido com concreto. E possivel 

executar em solos de alta porosidade, baixa resistencia e acima do NA. Muito 

util izada no interior do Estado de Sao Paulo, principalmente na regiao de 

Bauru. 

S E s t a c a de Madeira 

Empregadas desde os primordios da historia. Atualmente diante da 

dif iculdade de obter madeiras de boa qual idade e do incremento das cargas 

nas estruturas sua uti l izacad e bem mais reduzida.Sao troncos de arvores 

cravados por percussao. Tern duragao praticamente il imitada quando mantida 

permanentemente submersa. Quando ha variagao do NA apodrece por acao de 

fungos. Em Sao Paulo tem-se o exemplo do reforco de inumeros casaroes no 

bairro Jardim Europa, cujas estacas de madeira apodreceram em razao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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retif icacao e aprofundamento da calha do rio Pinheiros. Diametros de 0,20 a 

0,40m e Cargas admissiveis de 150 a 500kN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s t a c a Metal ica 

Consti tuidas por pecas de ago laminado ou soldado como perfis de secgao I 

e H, chapas dobradas de secgao circular (tubos), quadrada e retangular bem 

como tri lhos (reaproveitados apos remogad de l inhas ferreas). 

Hoje em dia nao se discute mais o problema de corrosao de estacas 

metal icas quando permanecem inteira ou totalmente enterradas em solo 

natural, isto porque a quant idade de oxigenio nos solos naturais e tad pequena 

que, a reagad quimica tad logo comega ja se esgota completamente este 

componente responsavel pela corrosao. 

s E s t a c a de Concreto 

E um dos melhores que se presta a confecgad de estacas em particular das 

pre-moldadas pelo controle de qual idade que pode se exercer tanto na 

confecgad quanto na cravagad. 

Podem ser de concreto armado ou protendido adensado por vibragad ou 

centr i fugagad. 

As secgoes transversals mais comumente empregadas sad: circular 

(maciga ou vazada), quadrada, hexagonal e a octogonal. 

Suas d imensoes sad l imitadas para as quadradas de 0,30 x 0,30m e para 

as circulares de 0,40m de diametro. Secgoes maiores sad vazadas. Cuidados 

devem ser tornados no seu levantamento. A carga maxima estrutural e 

especif icada pelo fabricante. 

3.8 Alvenaria 

Alvenaria, pelo dicionario da l ingua portuguesa, e a arte ou oficio de 

pedreiro ou alvanel, ou ainda, obra composta de pedras naturais ou artificiais, 

l igadas ou nao por argamassa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Modernamente se entende por alvenaria, um conjunto coeso e rigido, de 

ti jolos ou blocos (elementos de alvenaria) unidos entre si por argamassa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A alvenaria pode ser empregada na confeccao de diversos elementos 

construt ivos (paredes, abobadas, -sapatas, e tc . . ) e pode ter funcao estrutural, 

de vedagao etc.. .Quando a alvenaria e empregada na construcao para resistir 

cargas, ela e chamada Alvenaria resistente, pois alem do seu peso proprio, 

ela suporta cargas (peso das lajes, telhados, pavim. superior, e t c . ) . 

Quando a alvenaria nao e d imensionada para resistir cargas verticais 

alem de seu peso proprio e denominada Alvenaria de vedagao 

3.8.1 Elemento de Alvenaria 

Produto industrializado, de formato paralelepipedal, para compor uma 

alvenaria, podendo ser: 

Ti jolos de barro cozido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/" Tiiolo comum (macico, caipira): 

Sao blocos de barro comum, moldados com arestas vivas e reti l ineas, 

obtidos apos a queima das pegas em fornos cont inuos ou periodicos com 

temperaturas das ordens de 900 a 1000°C. 

- dimensdes mais comuns: 21x10x5 

parede de 1/2 tijolo: 77un £ - ^ 

parede de 1 tijolo: 148un 

S Tiiolo baiano (11 furos) 

Tijolo ceramico vazado, moldado com arestas vivas reti l ineas. 

- dimensdes: 19x19x9cm; 

- peso: 2,50kg 

- resistencia do tijolo: 20kgf/cm2 

- quantidades por m2: 

- quantidade por m2: 



parede de 1/2 tijolo: 22un 

parede de 1 tijolo: 42un zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- peso = 3,0kg; 

- resistencia do tijolo = espelho: 30kgf/cm2 e 

- um tijolo: 10kgf/cm2; 

- resistencia da parede = 45kgf /cm 2 . 

S Tiiolo furado (4-6-8 furos) 

Tijolos ceramicos vazados, moldados com arestas vivas reti l ineas. 

- resistencia do tijolo =espelho: 60kgf/cm2 e 

- um tijolo: 15kgf/cm2 

- resistencia da parede: 65kgf/cm2 

s Tijolos de solo cimento 

Material obtido pela mistura de solo arenoso - 50 a 8 0 % do proprio terreno 

onde se processa a construcad, cimento port land de 4 a 10%, e agua, 

prensados mecanicamente ou manualmente. 

- d imensoes: 20 x 10 x 4,5cm; 

- quantidade: a mesma do tijolo macico de barro cozido; 

- resistencia a compressao: SOkgf/cm 2. 

- quantidade por m2: 

parede de 1/2 tijolo: 22un 

parede de 1 tijolo: 42un 

- peso aproximado = 2,10kg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I O 

3.8.2 Parede de Tijolos Furados e Baianos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao uti l izados com a f inal idade principal de diminuigad de peso e 

economia, nao oferecem grande resistencia e, portanto, so devem ser 

apl icados com a unica fungad de vedarem um painel na estrutura de concreto. 

Sobre elas nao devem ser apl icados nenhuma carga direta. 

No entanto, os tijolos baianos tambem sao uti l izados para a elevagao 

das paredes, e o seu assentamento e feito em amarracao, tanto para paredes 

de 1/2 tijolo como para 1 tijolo. 

A amarracao dos cantos e da parede interna com as externas se faz 

atraves de pilares de concreto, pois nao se consegue uma amarracao perfeita 

devido as diferencas de dimensoes. 

3.8.3 Argamassa - Preparo e Aplicagao 

As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, sao os 

componentes que formam a parede de alvenaria nao armada, sendo a sua 

fungad: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- unir solicfamente os elementos de alvenaria 

- distribuir uniformemente as cargas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- vedar as juntas impedindo a infiltragao de agua e a passagem de 

insetos, etc... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As argamassas devem ter boa trabalhabil idade. Diffcil e aquilatar esta 

trabalhabil idade, pois sao fatores subjetivos que a def inem. Ela pode ser mais 

ou menos trabalhavel, conforme o desejo de quern vai manusea-la. Podemos 

considerar que ela e trabalhavel quando distribui-se com faci l idade ao ser 

assentada, nao "agarra" a colher do pedreiro; nao endurece rapidamente 

permanecendo plastica por tempo suficiente para os ajustes (nivel e prumo) do 

elemento de alvenaria. 

S Preparo: da argamassa para assentamento de alvenaria de vedacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manualmente: 

C o m betoneira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Trago de argamassa em latas de 18 litros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aplicagao Trago 
Rendimento 

por s a c o de 

cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alvenaria de tijolos 

de barro cozido 

(macigo) 

1 lata de cimento 

2 latas de cal 

8 latas de areia 

1 0 m 2 

Alvenaria de ti jolos 

baianos ou furados 

1 lata de cimento 

2 latas de cal 

8 latas de areia 

1 6 m 2 

Alvenaria de blocos 

de concreto 

1 lata de cimento 

1/2 lata de cal 

6 latas de areia 

3 0 m 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ Aplicacao 

Tradicional: onde o pedreiro espalha a argamassa com a colher e 

depois pressiona o tijolo ou bloco conferindo o al inhamento e o prumo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando a alvenaria for uti l izada aparente, pode-se frisar a junta de 

argamassa, que deve ser comprimida e nunca arrancada, conferindo mais 

resistencia alem de um efeito estetico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • .'.vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-'-.V'f1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b c d 

a,b,c mais aconselhavel para paineis externos, pois evita o acumulo de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9. Forros 

Existem varios t ipos de forros. Dependendo do tipo de obra, fica a cargo do 

projetista a sua escolha, levando em consideracao a acustica, o acabamento, a 

estetica, etc... 

Os forros mais comuns sao: madeira, gesso, aglomerados de celulose, laje 

macica, laje pre-fabricada, laje protendidas, etc... 

Forro de Madeira 

Geralmente sao laminas de pinho, pinus, ipe, jatoba, muiracatiara, etc... 

e sao pregadas em entarugamentos executados de 0,50 a 0,50m, presos as 

lajes ou nas estruturas do telhado, por buchas e parafusos ou pendurados por 

tirantes. 

Tipos de Lajes 
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Lajes sao partes elementares dos sistemas estruturais dos edif icios de 

concreto armado. As lajes sao componentes pianos, de comportamento 

bidimensional, uti l izados para a transferencia das cargas que atuam sobre os 

pavimentos para os elementos que as sustentam. 

As principals ocorrencias de lajes incidem nas estruturas de edif icios 

residenciais, comerciais e industrials, pontes, reservatorios, escadas, obras de 

contencao de terra, pavimentos rfgidos de rodovias, aeroportos, dentre outras. 

No caso particular de ediffcios de concreto, existem diversos metodos 

construt ivos com ampla aceitagao no mercado da construcao civil. A seguir, 

serao apresentados os principais sistemas estruturais de pavimentos de 

concreto armado (ou protendido) uti l izados pela grande gama de profissionais 

que atuam no ambito da engenharia estrutural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a j e s Macicas 

Sao consti tufdas por pecas macicas de concreto armado ou protendido. 

Foi, durante muitas decadas, o sistema estrutural mais uti l izado nas edif icacoes 

correntes em concreto armado. Gracas a sua grande uti l izacad, o mercado 

oferece uma mao-de-obra bastante treinada. Este t ipo de laje nao tern grande 

capacidade, portanto, devido a pequena relacad rigidez/peso. Os vaos 

encontrados na pratica variam, geralmente, entre 3 e 6 metros, podendo-se 

encontrar vaos ate 8 metros. Dentro dos limites praticos, esta solugao estrutural 

apresenta uma grande quant idade de vigas, o que dificulta a execucao das 

formas. Estruturalmente, as lajes sao importantes elementos de 

contraventamento 

(diafragmas rigidos nos porticos tr idimensionais) e de enri jecimento (mesas de 

compressao das vigas " T ou paredes portantes). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A maior desvantagem neste t ipo de solugao estrutural e a necessidade 

de execugao de uma estrutura de cimbramento (formas), tomando-a anti-

economica quando nao houver repetit ividade do pavimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a j e s Pre - Fabr icadas 

Existem diversos t ipos de lajes pre-fabricadas, que seguem um r igido 

controle de qual idade das pegas, inerente ao proprio sistema de produgao. 

Podem ser const i tuidas por vigotas trel icadas ou armadas, que funcionam 

como elementos resistentes, cujos vaos sao preenchidos com blocos 

ceramicos ou de cimento. 

No caso das lajes compostas por vigotas e blocos ceramicos, ao 

contrario dos paineis pre-fabricados, deve ser feita a solidarizagao do conjunto 

com uma capa superior de concreto, geralmente de 4 cm de espessura. A 

grande vantagem deste t ipo de solugao e a velocidade de execugao e a 

dispensa de formas. Seus vaos variam de 4 a 8 metros, podendo-se chegar a 

15 metros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajes Nervuradas 

Sao empregadas quando se deseja veneer grandes vaos e/ou grandes 

sobrecargas. O aumento do desempenho estrutural e obtido em decorrencia da 

ausencia de concreto entre as nervuras, que possibil ita um al ivio de peso nao 

comprometendo sua inercia. Devido a alta relagao entre rigidez e peso 

apresentam elevadas frequencias naturais. Tal fato permite a aplicagao de 

cargas dinamicas (equipamentos em operagao, mult idoes e veiculos em 

circulagao) sem causar vibragoes sensiveis ao limite de percepgao humano. 

Para a execugao das nervuras sao empregadas formas reuti l izaveis ou nao, 

confeccionadas normalmente em material plastico, polipropileno ou poliestireno 

expandido. 

Devido a grande concentragao de tensoes na regiao de encontro da laje 

nervurada com o pilar, deve-se criar uma regiao maciga para absorver os 

momentos decorrentes do efeito da pungad. Pode-se simular o comportamento 

de uma laje nervurada com laje pre-fabricada, vista anteriormente, colocando-
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se blocos de isopor junto a camada superior. Este t ipo de solugao oferece uma 

grande vantagem quanto a dispensa da estrutura de cimbramento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajes em Grelha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao um caso particular das lajes nervuradas, sendo caracterizadas por nervuras 

com espacamento superior a um metro. 

Lajes Mistas 

Sao semelhantes as lajes nervuradas, tendo como diferenga basica a utilizacao de 

blocos ceramicos capazes de resistir aos esforgos de compressao, oriundos da flexao, 

sendo considerados no calculo. 

Lajes Duplas 

Sao outro caso particular das lajes nervuradas, sendo que neste caso as nervuras 

ficam situadas entre dois paineis de lajes macicas (teto do pavimento inferior e piso do 

pavimento superior). Sao conhecidas tambem por lajes do tipo "caixao-perdido" devido 

a tradicional forma de execugao empregada. Podem, entretanto, ser executadas com 

lajes que se apoiam em vigas invertidas, o que evita a perda da forma na regiao interna. 

Lajes Cogumelo 

Sao apoiadas diretamente nos pilares por intermedio de capiteis, indicados, ou 

engrossamentos, que tern a funcao de absorver os esforgos de pungao presentes na 

ligagao laje-pilar. O dimensionamento e feito com base nos esforgos de cisalhamento, 

que sao preponderantes sobre os esforgos de flexao. 

Lajes Lisas (ou Planas) 

Sao apoiadas diretamente nos pilares sem o uso de capiteis ou engrossamentos. 

Do ponto de vista arquitetonico, esta solugao apresenta uma grande vantagem em 

relagao as demais, pois propicia uma estrutura mais versatil. A ausencia de recortes nas 

lajes permite uma redugao no tempo de execugao das formas, alem da redugao 

expressiva do desperdicio dos materiais. 

Devido a ausencia de capiteis, o seu dimensionamento deve ser criterioso, pois 

requerem um cuidado especial quanto ao problema de puncionamento. Para combater os 

esforgos de pungao sao utilizados, habitualmente, conectores ou chapas metalicas na 

conjungao entre a laje e o pilar. 

32 



A experiencia mostra que o uso de vigas de borda traz inumeras vantagens sem 

aumento significativo dos recortes das formas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10 Escoramento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os vaos superiores a 1,50m para as lajes pre-fabricadas "comuns" 

e 1,20 a 1,40m para as lajes trelicas. Deverao ser escoradas por meio de 

tabuas colocadas em espelho, sobre chapuz, e pontaletadas. Os pontaletes 

deverao ser em n° de 1 (um) para cada metro, e sao contraventados transversal 

e longitudinalmente, assentados sobre calcos e cunhas, em base f irme, que 

possibil i tem a regulagem da contra fecha fornecida pelo fabricante, geralmente 

de aproximadamente 0,4"% do vao livre. 

3.11 Concretagem 

Molhar bem o material antes de lancar o concreto, este deve ser socado 

com a colher de pedreiro, para que penetre nas juntas entre as vigas pre-

fabr icadas e os blocos ceramicos. 

Salvo alguma restrigao do calculista, o concreto da capa sera de trago 

1:2:3 com resistencia minima aos 28 dias de 15 MPa. 

Para se concretar lajes que foram executadas sem escoramento 

(pequenos vaos), ou com uma linha de escoramento, e conveniente que se 

concrete pr imeiramente junto aos apoios para solidarizar as pontas das vigotas 

pre-fabricadas. 
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Cura do Concreto e Desforma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos o lancamento do concreto a laje devera ser molhada, no mfnimo, 

tres vezes ao dia durante tres dias. O descimbramento da laje pre-fabricada, 

como em qualquer estrutura, deve ser feito gradualmente e numa sequencia 

que nao solicite o vao a momentos negativos, geralmente em torno de 21 dias 

para pequenos vaos e 28 dias nos vaos maiores, salvo indicacoes do 

responsavel tecnico. 

Nas lajes de forro e aconselhavel que o escoramento seja retirado apos 

a conclusao dos servicos de execugao do telhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 Apresentagao do SESI 

Eurico Gaspar Dutra na presidencia da Republica e o crescimento da 

industrializagao. Era uma epoca com perspect ivas de l iberdade e democracia. 

Por outro lado, aumentavam as tensoes sociais - reflexo de problemas nos 

setores de alimentagao, saude, transportes e habitagao. 

Figura 1: Primeira Olimpiada Operaria Brasileira realizada em 1953 em Curitiba. 
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Entre os empresar ios da industria, da agricultura e do comercio estava 

clara a necessidade de criar um piano de acao social para o Brasil. Exposto na 

Carta Economica de Teresopol is, de 1945, o pensamento ganhou forca apos 

uma reuniao de sindicatos patronais e empregados de Minas Gerais. Ali , 

e laborou-se a Carta da Paz Social, amparada pelos principios de sol idariedade 

social que norteariam a cr iacao do SESI. 

O Decreto-Lei n° 9.403, assinado por Gaspar Dutra em 1946, atribuiu a 

Confederacao Nacional da Industria (CNI) a criacao, direcao e organizagao do 

Servigo Social da Industria (SESI). Para isso, foi decisiva a lideranga dos 

empresar ios Roberto Simonsen, em Sao Paulo, e Euvaldo Lodi, no Rio de 

Janeiro. Foram eles que despertaram o governo para a necessidade de 

promover a integragao e a sol idariedade entre patroes e empregados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qual idade de vida em primeiro lugar 

No dia 1° de julho de 1946, nasceu efet ivamente o SESI, uma entidade 

de direito privado, mantida e administrada pela industria. Com o objetivo de 

melhorar a qual idade de vida do industriario e seus dependentes, suas 

at ividades sempre inclufram a prestagao de servigos em saude, educagao, 

lazer, cultura, nutrigao e promogao da cidadania. 

Inicialmente classif icadas como Delegacias Regionais, 

os Departamentos Regionais do SESI nos estados brasileiros foram surgindo 

gradualmente. Ao longo dos anos, cada regiao foi se destacando em areas 

especif icas. Hoje, no entanto, todos os Departamentos do SESI nos 26 estados 

e no Distrito Federal sao percebidos pelos empresar ios locais como parceiros 

para o desenvolv imento social de suas industrias e de seus funcionarios. 

4.1 SESI-Paraiba 

O Departamento Regional do Servigo Social da Industria do Estado da 

Paraiba, ent idade jurfdica de direito privado, e o orgao administrative de ambito 

regional incumbido de promover, execut ivamente, os objet ivos institucionais 

nos setores tecnico, operacional, economico, f inanceiro, orgamentario e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contabil, segundo os pianos e diretrizes adotados pelo Conselho Regional do 

Servigo Social da Industria do Estado da Paraiba. 

0 SESI desenvolve acoes de Educagao, Saude, Lazer e Promocao 

Social para a Industria, trabalhadores da industria e seus dependentes, bem 

como para a comunidade em geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Perfil institucional 

M I S S A O : Defender e representar a industria paraibana na promogao de 

um ambiente favoravel aos negocios, a competi t iv idade e ao desenvolv imento 

sustentavel. 

A T U A C A O : A polit ica estrategica da instituigao e desenvolvida por meio 

de um processo de consulta aos Sindicatos f i l iados, objet ivando atuar na 

defesa dos interesses da industria de forma a contribuir para o 

desenvolv imento e fortalecimento da iniciativa privada. 

M E T A : Procuramos exercer uma l ideranga no setor Industrial como 

agente de transformagao economica e social, reconhecido pela sociedade e 

com atuagao direcionada para a harmonia das relagoes de trabalho, 

fortalecimento do mercado, apoio a competi t iv idade Nacional e Internacional da 

Industria. 

4.3 Principais Parceiros 

• Prefeituras Municipais 

• Governo do Estado 

• Universidades Federals e Estadual 

• O N G ' s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36 



5 Atividades 

5.1 Reforma e Melhoria no Centro de Atividades Joao 

Rique Ferreira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente reforma e manutencao contempla o Ediffcio do SESI situado 

no municipio de Campina Grande/PB. 

O programa foi elaborado levando-se em consideracao as necessidades 

para o funcionamento adequado ao PROJETO EDUCAR, que visa a melhoria 

das salas de aula, bem como, melhor ia das demais instalacoes necessaria as 

pleno funcionamento escolar. 

5.1.1 E s p e c i f i c a c o e s d o s mate r i a i s e s e r v i c o s : 

• S a l a s de Aula 

o P iso 

Substituigao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Pa redes : 

Assentamento de ceramica 10x10cm ate a altura de 1,57m e pintura em 

tinta PVA (02 demaos) cor branco gelo, da altura de 1,57 ate o teto. 

o Teto: 

Substituigao de Forro em gesso por forro em gesso termo-acustico. 

Substituigao de luminarias por luminaria 2x40 f luorescente de embutir 

em chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas 

parabol icas em aluminio anodizado de alto brilho. 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o Esquad r i as : 

Substi tuicao de portas em madeira por esquadria em aluminio. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

Substituigao de cobogos por esquadria em aluminio e vidro. 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mobiliario: 

Cadeira com prancheta escamoteavel em couro ecologico, espuma 

injetada D-50, espessura de 50mm, com porta livros aramado. Cor preta. 

(Reforgada). 

Cadeira fixa em couro ecologico, espuma injetada D-50, espessura de 

50mm, com porta livros aramado. Cor preta. (Reforgada). 

Bureaux e m madeira revestido em laminado cor tabaco, 1,20m com 02 

(duas) gavetas. 

Armar io em ago com 02 (duas) portas, com 04 (quatro) prateleiras 

medindo 0,80 x 1,80 x 0,35 (Larg. X Altura x Profundidade). 

• Auditorio 

o P iso 

Substituigao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Paredes : 

Assentamento de painel em MDF e detalhes em texturato rustico 

(conforme projeto de arquitetura). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Teto: 

Substituicao de Forro em gesso por forro em gesso termo-acust ico e 

detalhes em gesso comum (conforme projeto de arquitetura). 

Substituicao de luminarias por luminaria 4x f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabol icas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

o E s q u a d r i a s : 

Substituigao de portas em madeira por esquadria em aluminio. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

o Mobiliario: 

Cadeira para auditorio, com prancheta escamoteavel em couro ecologico, 

espuma injetada D-50, espessura de 50mm. 

Cadeira fixa em couro ecologico, espuma injetada D-50, espessura de 

50mm, com porta livros aramado. Cor preta. (Reforgada). 

• Cant ina 

o P i s o 

Substituigao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Pa redes : 

Assentamento piso e ceramica 10x10cm acima de 40cm ate o teto (seguir 

detalhe de wc em projeto de arquitetura). 

o Teto: 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Substituicao de luminarias por luminaria 2x20 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s q u a d r i a s : 

Substituicao de portas em madeira por esquadrias em madeira revestidas 

em formica branca. 

Substituigao de ferragem em madeira. 

Substituigao de porta de entrada por esquadria em madeira pre-fabricada. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

o B a n c a d a s : 

Substituigao de bancada por bancada em marmore perlato. 

Substituigao de metais. 

• W C ' s 

o P iso 

Substituigao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Pa redes : 

Assentamento de uma fileira (linha) ceramica 40x40cm, conforme 

especif icagao de piso e ceramica 10x10cm acima de 40cm ate o teto (seguir 

detalhe de wc em projeto de arquitetura). 

o Teto: 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Substituicao de luminarias por luminaria 2x20 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s q u a d r i a s : 

Substituicao de portas em madeira por esquadrias em madeira revestidas 

em formica branca. 

Substituicao de ferragem em madeira. 

Substi tuicao de porta de entrada por esquadria em madeira pre-fabricada. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

o B a n c a d a s : 

Substituicao de bancada e divisorias por bancada e divisorias em 

marmore perlato (ver detalhe de arquitetura). 

Substituigao de metais, bacias e cubas conforme projeto de arquitetura. 

• C i rcu lagao 

o P iso 

Substituicao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Paredes : 

Assentamento de ceramica 10x10cm ate a altura de 1,57m e pintura em 

tinta PVA (02 demaos) cor branco gelo, da altura de 1,57 ate o teto. 

o Teto: 

Reparo em Forro de gesso. 

Substituicao de luminarias por luminaria 2x20 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

Construcao de marquise para melhoramento de fachada. 

Revisao de coberta em telha f ibrocimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• E s q u a d r i a s : 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

5.2 Reforma e Melhoria no Centro de Atividades Jose de 

Paiva Gadelha 

A presente reforma e manutengao contempla o Edif icio do SESI situado 

no municipio de Sousa/PB. 

0 programa foi elaborado levando-se em consideracao as necessidades 

para o funcionamento adequado ao PROJETO EDUCAR, que visa a melhoria 

das salas de aula, bem como, melhoria das demais instalacoes necessaria as 

pleno funcionamento escolar. 

5.2.1 E s p e c i f i c a c o e s d o s m a t e r i a i s e s e r v i c e s : 

• S a l a s de Aula 

o P iso 

Substituicao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Pa redes : 

Assentamento de ceramica 10x10cm ate a altura de 1,57m e pintura em 

tinta PVA (02 demaos) cor branco gelo, da altura de 1,57 ate o teto. 

o Teto: 

Substituigao de Forro em gesso por forro em gesso termo-acustico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Substituicao de luminarias por luminaria 2x40 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s q u a d r i a s : 

Substituicao de portas em madeira por esquadria em aluminio. 

Substi tuicao de janelas internas por janelas em madeira e vidro, conforme 

projeto de arquitetura. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

o Mobiliario: 

Cadeira com prancheta escamoteavel em couro ecologico, espuma 

injetada D-50, espessura de 50mm, com porta livros aramado. Cor preta. 

(Reforgada). 

Cadeira fixa em couro ecologico, espuma injetada D-50, espessura de 

50mm, com porta livros aramado. Cor preta. (Reforgada). 

Bureaux em madeira revestido em laminado cor tabaco, 1,20m com 02 

(duas) gavetas. 

• A u d i t o r i o 

o P i s o : 

Substituigao de piso por piso em Porcelanato cor marrom claro ou similar, 

o Paredes : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assentamento de painel em MDF e detalhes em treliga de madeira e 

pintura acetinada (conforme projeto de arquitetura). 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Teto: 

Substituigao de Forro em gesso por forro em gesso termo-acust ico e 

detalhes em gesso comum (conforme projeto de arquitetura). 

Substi tuicao de luminarias por luminaria 4x f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

Utilizagao, sob o palco, de luminarias 2x f luorcompacta dupla de embutir 

com aro em aluminio pintado, refletor e aletas em aluminio anodizado de alto 

brilho, d=26cm. 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

o E s q u a d r i a s : 

Substituigao de portas em madeira por esquadria em aluminio. 

Substituigao de janelas internas por janelas em madeira e vidro, conforme 

projeto de arquitetura. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

o Mobiliario: 

Cadeira para auditorio, com prancheta escamoteavel em couro ecologico, 

espuma injetada D-50, espessura de 50mm. 

Cadeira fixa em couro ecologico, espuma injetada D-50, espessura de 

50mm, com porta livros aramado. Cor preta. (Reforgada). 

Mesa em madeira para 07 cadeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pulpito em madeira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cant ina 

o P i s o 

Substituicao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Pa redes : 

Assentamento de uma fileira (linha) ceramica 40x40cm, conforme 

especif icagao de piso e ceramica 10x10cm acima de 40cm ate o teto (seguir 

detalhe de wc em projeto de arquitetura). 

o Teto: 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

Substi tuicao de luminarias por luminaria 2x20 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

o E s q u a d r i a s : 

Substituicao de portas em madeira por esquadrias em madeira revestidas 

em formica branca. 

Substituicao de ferragem em madeira. 

Substi tuicao de porta de entrada por esquadria em madeira pre-fabricada. 

Substi tuicao de janelas internas por janelas em madeira e vidro, conforme 

projeto de arquitetura. 

Reparo e pintura de esquadrias externas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B a n c a d a s : 

Substituicao de bancada e divisorias por bancada e divisorias em 

marmore perlato (ver detalhe de arquitetura). 

Substituigao de metais, bacias e cubas conforme projeto de arquitetura. 

• W C ' s 

o P iso 

Substituigao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Paredes : 

Assentamento de uma fileira (linha) ceramica 40x40cm, conforme 

especif icagao de piso e ceramica 10x10cm acima de 40cm ate o teto (seguir 

detalhe de wc em projeto de arquitetura). 

o Teto: 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

Substituigao de luminarias por luminaria 2x20 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabol icas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

o E s q u a d r i a s : 

Substituicao de portas em madeira por esquadrias em madeira revestidas 

em formica branca. 

Substituicao de ferragem em madeira. 

Substi tuicao de porta de entrada por esquadria em madeira pre-fabricada. 

Substi tuicao de janelas internas por janelas em madeira e vidro, conforme 

projeto de arquitetura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reparo e pintura de esquadrias externas. 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B a n c a d a s : 

Substituicao de bancada e divisorias por bancada e divisorias em 

marmore perlato (ver detalhe de arquitetura). 

Substituicao de metais, bacias e cubas conforme projeto de arquitetura. 

• C i r cu lacao 

o P i s o 

Substituicao de piso por piso em ceramica 40x40cm, PEI V, cor Marf im e 

textura granito. 

o Paredes : 

Assentamento de ceramica 10x1 Ocm ate a altura de 1,57m e pintura em 

tinta PVA (02 demaos) cor branco gelo, da altura de 1,57 ate o teto. 

o Teto: 

Reparo em Forro de gesso. 

Substi tuicao de luminarias por luminaria 2x20 f luorescente de embutir em 

chapa de ago tratado e pintada em epoxi branco, refletor e aletas parabolicas 

em aluminio anodizado de alto brilho. 

Pintura em tinta PVA em 02 (duas) demaos. 

o E s q u a d r i a s : 

Reparo e pintura de esquadrias externas. 

Substituigao de divisoria (circulacao de salas de aula/patio interno) por 

esquadria em vidro temperado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6 C o n c l u s a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos relatar as acoes desenvolv idas no periodo de estagio, e importante 

salientar que no decorrer da execugao da obra ocorrem varios imprevistos que 

chegam a prejudicar o que havia sido planejado em um outro momento, como o 

atraso de material para chegar a obra, a falta de alguns funcionarios, algum 

equipamento que chega a quebrar e possfveis chuvas que ocorram. Apesar de 

alguns desses transtornos terem sido observados na construcao do residencial, 

nao chegaram a acarretar prejuizo algum ao andamento da obra, pois pode-se 

perceber tamanha dinamica entre seus funcionarios, uma otima comunicagao, 

relacionamento, e principalmente eficiencia nas agoes de cada um deles, sem 

esquecer da assistencia e retorno por parte da administragao da empresa 

responsavel. 

Tambem a experiencia do trabalho em equipe que se adquire durante o 

estagio e bastante notoria e de grande importancia, nao esquecendo todo o 

conhecimento que nos e transmit ido pelos funcionarios, seja qual for a fungao 

de cada um deles: como a conscient izacao do uso correto e indispensavel dos 

equipamentos de seguranga, a interpretagao de projetos arquitetonicos, 

f iscalizagao de aspectos da obra em geral e a qual idade do material util izado, 

entre outros, desenvolvendo assim, uma grande troca de conhecimento e 

experiencia, oportunidade impar e que abre horizontes para a vida profissional 

que se inicia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

48 


