
 

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 

LEONEL BRIGNOLI BERNARDINO 

JOÃO OCTÁVIO JUSTO ISOPPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERROS DE PROJETO NA EXECUÇÃO DE OBRAS: ESTUDO DE CASO EM UMA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO - SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubarão 

2017



LEONEL BRIGNOLI BERNARDINO 

JOÃO OCTÁVIO JUSTO ISOPPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERROS DE PROJETO NA EXECUÇÃO DE OBRAS: ESTUDO DE CASO EM UMA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO - SC 

 
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 
Curso de Graduação em Engenharia Civil da 
Universidade do Sul de Santa Catarina, como 
requisito parcial à obtenção do título de Bacharel 
em Engenharia Civil. 
 
 

Orientador: Prof. Rangel Pereira dos Santos, Esp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tubarão 

2017



 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este trabalho aos nossos pais. 

 

 

 

 

 



 3 

AGRADECIMENTOS 

 

Temos inúmeros agradecimentos a fazer já que este trabalho somente se 

tornou possível devido ao grande apoio recebido de muitas pessoas importantes em 

nossas vidas. 

Primeiramente, agradecemos a Deus por nos permitir alcançar mais esta 

conquista, nos ensinando que Tua vontade é sempre mais adequada do que nossa 

própria vontade. 

Agradecemos aos nossos pais por nos darem a vida, por demonstrarem 

os melhores exemplos e por nos ensinarem que o caminho nem sempre é fácil, mas 

vale a pena lutar em todos os momentos. 

Agradecemos a nossas namoradas, nossas amigas e companheiras, que 

jamais deixaram de nos apoiar, mesmo quando estávamos cansados, distantes ou 

ocupados com nossas atividades acadêmicas. 

Agradecemos aos amigos, vocês nos ajudaram quando o caminho 

parecia difícil demais de seguir, nos fizeram sorrir, ouviram nossas dúvidas e nos 

deram preciosos conselhos. 

Agradecemos imensamente ao professor Rangel Pereira dos Santos, 

nosso orientador, por nos acompanhar neste percurso, indicar nossas próprias 

falhas e nos ajudar a corrigi-las de modo a concluir este trabalho. Professor, 

obrigado por toda paciência e por nos mostrar como poderíamos ser melhores e 

alcançar nossos objetivos.  

Agradecemos a todos os professores do curso de Engenharia Civil, que 

ao longo de nossa formação estiveram conosco, compartilharam seus 

conhecimentos e no ensinaram a ser profissionais e pessoas melhores. 

Agradecemos à Construtora Engetom por nos permitir acompanhar a 

obra, pelas instruções a respeito dos problemas ocorridos e das soluções 

encontradas. Os profissionais da construtora não esconderam informações, pelo 

contrário, foram extremamente claros e diretos e, por isso, somos muito gratos. 

A todas as outras pessoas que estiveram de alguma forma envolvidas na 

conclusão deste trabalho, nosso muito obrigado! 

 

 
 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se 

chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, 

no mínimo, farpa coisas admiráveis” (José de Alencar).  

 



 5 

RESUMO 

 

A construção civil é uma área de grande relevância no cenário social e econômico 

em todos os países do mundo, por meio da qual são desenvolvidas e executadas 

obras destinadas à moradia, atividades comerciais, industriais, etc. Para que uma 

obra seja realizada, ela deve ter como base um projeto, um processo composto por 

diferentes documentos, informações e plantas que passam dados específicos sobre 

todas as suas características. Este estudo teve com o objetivo geral verificar as 

falhas de projeto sobre problemas executivos de uma obra em uma escola da cidade 

de Sombrio - SC. Os objetivos específicos foram definidos como destacar o histórico 

da construção civil no Brasil e no mundo; esclarecer a importância do projeto para a 

execução de obras; apresentar as principais falhas de projeto incidentes sobre 

problemas em obras de construção civil; e apresentar estudo de caso de uma escola 

na cidade de Sombrio - SC Procedeu-se de observação direta dos escritos 

disponíveis na área de pesquisa selecionada, como forma de obter conhecimentos 

abrangentes sobre o tema e, assim, levar ao desenvolvimento de um controle efetivo 

e organizado da base teórica a ser apresentada. Além disso, procedeu-se de um 

estudo de caso, em uma construção de escola da cidade de Sombrio – SC, cuja 

obra apresentou falhas decorrentes do projeto. Verificou-se que as falhas de projeto 

podem comprometer o processo executivo, porém, diante da definição de 

estratégias de correção efetivas, é possível alcançar uma obra com qualidade, 

segurança e dentro dos parâmetros preconizados para sua finalidade de uso. 

 

Palavras-chave: Projeto. Execução. Falhas. 
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ABSTRACT 

 

Civil construction is an area of great relevance in the social and economic scenario in 

all countries of the world, through which housing, commercial and industrial activities 

are developed and executed. For a work to be carried out, it must be based on a 

project, a process composed of different documents, information and plants that pass 

specific data on all its characteristics. This study had the general objective of 

verifying project failures on executive problems of the work in a school in the city of 

Sombrio - SC. The specific objectives were defined as highlighting the history of civil 

construction in Brazil and in the world; clarify the importance of the project for the 

execution of works; present the main project failures incident on problems in civil 

construction; and to present a case study of a school in the city of Sombrio - SC. It 

was made a direct observation of the writings available in the selected research area, 

as a way of obtaining comprehensive knowledge about the subject and, thus, leads 

to the development of an effective and organized from the theoretical basis to be 

presented. In addition, a case study was carried out in a school building in the city of 

Sombrio - SC, whose work presented flaws resulting from the project. It was verified 

that the design flaws can compromise the executive process, however, when defining 

effective correction strategies, it is possible to achieve a work with quality, safety and 

within the parameters recommended for its purpose of use. 

 

Keywords: Project. Execution. Failures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção civil trata-se de uma área de acentuada importância social e 

econômica em todos os países do mundo. Seu papel social reside na oferta de 

estruturas para habitação dos indivíduos, enquanto a economia se beneficia dos 

empregos gerados e dos valores que circulam em função dessas atividades 

(PELACANI, 2010). 

Desde sua origem a construção civil alterou-se grandemente, tendo 

iniciado quando o homem passa a viver em sociedade e, assim, surgem as 

demandas por moradia, enquanto no presente, além das moradias há a necessidade 

de estruturas para indústria, comércio, lazer, educação, entre tantas outras. 

Motta (2014) afirma que há no Brasil um déficit habitacional elevado, tanto 

na quantidade de espaços quanto em sua qualidade e, assim, a construção civil atua 

como uma ferramenta para a alteração de tal cenário, desde que ocorram 

investimentos públicos e privados para a construção de um cenário habitacional 

mais eficiente no país. 

Dentre as diversas etapas da construção civil, uma que demanda de 

atenção especial é a etapa de realização do projeto. O projeto trata-se de um 

documento a ser desenvolvido contento dados diversos sobre a obra, como recursos 

materiais, humanos, equipamentos, tecnologias, prazos, entre tantos outros, além de 

detalhes da obra, visando alcançar um produto final qualitativo e durável (RAUBER, 

2005). 

Oscar (2016) afirma que projetos cuidadosamente elaborados levam a 

obras muito mais qualificadas, já que todos os detalhes são apresentados e, assim, 

no momento da execução existe uma margem muito menor para a ocorrência de 

falhas. Por outro lado, projetos superficiais e simplificados podem levar ao 

desenvolvimento de obras falhas, que demandam de retrabalho posterior, 

aumentando seus custos e o tempo para a entrega final. 

Este estudo justifica-se pela relevância do projeto no controle de custos, 

na organização da obra e definição de suas características diversas, visando à 

obtenção de um resultado final de qualidade e sem necessidades de realização de 

consertos ou retrabalho (NASCIMENTO, 2014). 

Diante disso, proceder de uma análise das falhas de projeto e sua 

incidência sobre a execução de obras trata-se de atividade essencial para a 
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engenharia civil, visando demonstrar ações e cuidados a serem adotados durante o 

desenvolvimento dos projetos e alcance de resultados otimizados. 

 
1.1 OBJETIVOS  

 

Os objetivos são as realizações que se espera alcançar com o 

desenvolvimento de um estudo e, no caso do presente, foram definidos como: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Verificar as falhas de projeto sobre problemas executivos de uma obra em 

escola da cidade de Sombrio - SC. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Destacar o histórico da construção civil no Brasil e no mundo; 

b) Esclarecer a importância do projeto para a execução de obras; 

c) Apresentar as principais falhas de projeto incidentes sobre problemas 

em obras de construção civil;  

d) Citar as falhas de projetos ocorridas em uma escola na cidade de 

Sombrio – SC; 

e) Discorrer sobre as soluções aplicadas no caso específico. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Visando sua melhor organização e compreensão por parte do leitor, este 

estudo foi desenvolvido por meio de capítulos, sendo eles: 

Capítulo 1: introdução ao tema, objetivos e organização do estudo. 

Capítulo 2: base teórica, com ênfase na origem da construção civil, 

mercado habitacional brasileiro e materiais utilizados na construção civil. 

Capítulo 3: os projetos na construção civil, suas etapas e sua relação com 

os custos da obra. 

Capítulo 4: destaca a principais falhas oriundas do projeto de construção 

civil. 
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Capítulo 5: apresenta o estudo de caso de uma escola da cidade de 

Sombrio – SC. 

Capítulo 6: apresenta as considerações finais obtidas por meio do estudo 

desenvolvido. 

Por fim são apresentadas as referências consultadas durante todo o 

desenvolvimento do estudo. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia usada na pesquisa pode ser descrita como o processo de 

coleta e armazenamento de informações relevantes e confiáveis a respeito do 

assunto estabelecido como o tema da pesquisa. Para que uma pesquisa alcance o 

objetivo de confirmar uma teoria, descartá-la ou desenvolver uma teoria diferenciada 

é preciso que o pesquisador agrupe as informações disponíveis e forme uma base 

de conhecimentos ampla e confiável para seu trabalho. 

O processo de pesquisa como um procedimento desenvolvido de modo 

racional e sistemático, tendo como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

propostos. “A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente 

para responder ao problema [...].” (GIL, 2007, p. 17). 

Segundo Santos (2001), a metodologia de pesquisa deve ser uma das 

primeiras decisões de um pesquisador, pois antes de iniciar seus estudos, ele 

deverá saber se procederá de um estudo bibliográfico, de campo, ambos, enfim, ele 

deverá ter consciência de como irá atuar para obter os dados que o conduzirão aos 

resultados esperados. Sem esse conhecimento, o pesquisador poderá iniciar seus 

trabalhos, porém, suas chances de finalizá-los de forma bem sucedida são 

reduzidas. 

Durante a condução do presente trabalho procedeu-se de observação 

direta dos escritos disponíveis na área de pesquisa selecionada, como forma de 

obter conhecimentos abrangentes sobre o tema e, assim, levar ao desenvolvimento 

de um controle efetivo e organizado. De acordo com Marconi e Lakatos, 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 
já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 
dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura 
pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e 
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certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações, 
podendo até orientar as indagações (2007, p. 24). 

A pesquisa bibliográfica apresenta uma grande vantagem para o 

pesquisador, pois permite expandir seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, 

verificar como outros autores se posicionam sobre o tema. Com isso, a pesquisa 

bibliográfica não se trata apenas da leitura de materiais de outros autores, mas da 

organização e seleção dos mais adequados, bem como o desenvolvimento de uma 

nova obra (SANTOS, 2001).  

Todavia, não basta selecionar o tipo de pesquisa a ser conduzida, é 

preciso também escolher um tipo de pesquisas e um método de coleta de dados 

adequados e compatíveis ao objetivo da pesquisa. O tipo de pesquisa deve ser 

estabelecido com base nas necessidades de informação do pesquisador.  

A pesquisa pode ser qualitativa, quando sua abordagem é basicamente 

teórica, ou quantitativa, quando sua abordagem baseia-se em dados numéricos 

obtidos a partir da coleta de dados. A pesquisa quantitativa é de grande utilidade 

quanto o tema da pesquisa refere-se a uma teoria já existente e esclarecida. 

Segundo Marconi e Lakatos, 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendências de comportamento, etc. (2007, p. 269). 

No entanto, caso o pesquisador necessite desenvolver gráficos, tabelas ou 

quaisquer outros conjuntos numéricos, visando estabelecer sua teoria por meio de 

uma base matemática, a coleta quantitativa de dados certamente irá atender melhor 

suas necessidade. 

Na concepção de Marconi e Lakatos, a pesquisa quantitativa é a análise 

que utiliza as informações numéricas obtidas na investigação e apresenta esta 

informação em forma de conjuntos. Esses dados são muito relevantes quando se 

deseja apresentar uma realidade ou situação específica que por meio da análise 

qualitativa de dados não poderia ser realizada. Dados específicos tornam-se mais 

facilmente compreensíveis quando os dados são analisados sob um enfoque 

quantitativo, pois é possível compreender o percentual de uma tendência dentro de 

um determinado grupo, por exemplo (MARKONI; LAKATOS, 2007).  

Além disso, procedeu-se de um estudo de caso, descrito por Gil (2007) 

como a inserção do pesquisador em uma realidade na qual ele consegue alcançar 



 14 

uma visão muito mais ampla do tema e, assim, poderá proceder de uma 

comparação entre dados teóricos e práticos, apontando os pontos nos quais há 

correlação ou divergências. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 AS ORIGENS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Para que se possa destacar as origens da construção civil, é preciso 

destacar que o homem, nos períodos mais antigos, vivia de forma nômade, ou seja, 

mudava de local sempre que os suprimentos necessários para a sua vida se 

tornavam escassos. Quando o homem passa a viver de forma sedentária, em um 

único local, ele percebe a necessidade de construir habitações para si e seus 

familiares (PELACANI, 2010). 

Como as sociedades começam a se formar, surge a percepção de que 

espaços para moradia, trabalho, armazenamento de produtos, precisavam ser 

construídos, oferecendo proteção contra o tempo e apropriação por outros 

indivíduos. Com isso, o homem passa a fazer uso dos materiais que encontra na 

natureza, como madeira e pedras, e dá início ao processo de construção 

(PELACANI, 2010). 

Os materiais disponíveis na antiguidade eram madeira e pedras, além de 

não haver tecnologias disponíveis, o que fazia com que o homem tivesse que 

improvisar construções dentro de suas possibilidades. Além disso, não ocorria a 

realização de estudos a respeito do solo ou das demandas da obra, visando sua 

construção seguindo normas e alcançando resultados de durabilidade e 

confiabilidade elevados (PEREIRA, 2013).  

Sobre os materiais aplicados na origem da construção civil, Bastos (2006, 

p. 1) afirma que “os primeiros materiais a serem empregados nas construções 

antigas foram a pedra natural e a madeira, por estarem disponíveis na natureza. O 

ferro, o aço e o concreto só foram empregados nas construções séculos mais tarde”. 

Quando o homem deixa de utilizar as cavernas como sua moradia e sente 

a necessidade de construir espaços que atendessem suas demandas, tem início a 

engenharia, iniciando atividades de programação, planejamento, análise de fatores e 

características da obra que deseja construir (PEREIRA, 2013).  

Pelacani (2010) afirma que a sociedade se forma em função do homem 

deixar de viver de modo nômade e, com isso, a construção também passa a se 

desenvolver. No entanto, quando esse processo tem início, como o homem não 

contava com amplos conhecimentos, tampouco tinha à sua disposição tecnologias 
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de construção e materiais de qualidade, a segurança e a durabilidade dessas obras 

era muito menor. 

Pereira (2013) esclarece que a construção levou ao desenvolvimento de 

diferentes disciplinas de estudo e áreas do conhecimento, não apenas a engenharia 

civil. O direito, por exemplo, passa a analisar formas de proteger a propriedade dos 

indivíduos sobre as construções que desenvolvem, bem como suas 

responsabilidades. 

A Revolução Industrial também estimulou o desenvolvimento da 

construção civil, considerando-se que o homem muda-se para as vilas buscando 

ocupação nas fábricas e, assim, passa a ter necessidade de uma moradia. Como as 

fábricas cresceram e passar a demandar de mais mão de obra, cada vez mais 

moradias se fizeram necessárias nesses locais (RIBEIRO, 2011). 

Os conflitos e guerras na época demonstraram ao homem que precisava 

reforçar suas construções e, assim, estudos sobre métodos construtivos e materiais 

mais resistentes se tornaram comuns. Com isso, a área da construção civil não 

deixou mais de apresentar crescimento e se tornou uma das áreas mais importantes 

dentro das sociedades de todo o mundo, visando oferecer abrigo aos indivíduos e 

espaço para a instalação de indústrias, comércios, etc. (BASTOS, 2006). 

Para Isaia (2005), a construção bélica, focada nas guerras, foi o primeiro 

passo para o maior desenvolvimento da construção civil, já que quanto mais as 

nações eram destruídas pelas guerras, mais esforços eram aplicados no sentido de 

encontrar formas de reconstruí-las rapidamente, para abrigar a população. 

 
A construção civil, como atividade técnica, sucedeu à construção bélica, e 
seus profissionais, inicialmente nas escolas de Engenharia Militar, e para 
atender à diversidade da construção civil e à perene evolução de sua 
técnica, as primitivas escolas de Engenharia Militar se foram transmutando 
em escolas mistas – militar e civil. Depois de se desmembrarem em cursos 
autônomos e, afinal, as escolas de Engenharia Civil se transformaram em 
escolas politécnicas, repartindo seus cursos nas várias especializações 
contemporâneas (PELACANI, 2010, p. 19). 
 

Isaia (2005) enfatiza que quanto mais uma sociedade se moderniza e as 

tecnologias são desenvolvidas em diferentes áreas, mais a construção civil evolui, 

adaptando-se à nova realidade novas demandas locais. Essas tecnologias permitem 

que sejam desenvolvidos e empregados materiais, máquinas e ferramentas, levando 

a uma melhoria de produtividade, qualidade e durabilidade nas obras desenvolvidas 

pela construção civil. 
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Não se pode ignorar, ainda, que as cidades vêm aumentando, sua 

população está cada vez mais numerosa e, assim, obras visando acomodar os 

indivíduos e empresas mesmo em pequenos espaços vêm sendo desenvolvidas, 

fazendo com que prédios que ocupam espaços verticais se tornem cada vez mais 

comuns, acomodem famílias e empresa e, ainda assim, não demandem de longas 

extensões territoriais (PELACANI, 2010). 

Ribeiro (2011) afirma, ainda, que no presente a construção civil é regida 

por normas e padrões de segurança claros e bem desenvolvidos e, assim, todas as 

construções devem levar em consideração especificações diversas, baseadas em 

estudos técnicos importantes, além de serem projetadas por profissionais 

preparados para aplicar conhecimentos no sentido de obter os melhores resultados. 

 

2.2 O MERCADO HABITACIONAL BRASILEIRO 

 

No Brasil existe uma ampla variedade de construções, com ênfase nas 

destinadas a moradia, desde obras de grande porte até pequenas casas com pouca 

ou nenhuma infraestrutura adequada. No país existe um déficit habitacional elevado, 

ou seja, faltam moradias em quantidade e em qualidade. Em quantidade em função 

do fato de que muitos brasileiros não possuem casa própria, em qualidade por 

muitos deles viverem em locais que não apresentam condições mínimas de 

segurança, saneamento, etc. (NASCIMENTO; BRAGA, 2009). 

O déficit habitacional deve ser considerado um dos maiores problemas 

sociais urbanos da atualidade. A moradia em condições dignas é um direito 

constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, porém, na realidade esse 

direito não vem sendo cumprido. Muitas pessoas vivem em prédios abandonados, 

condenados, embaixo de pontes e viadutos, enquanto outras possuem casas que 

não oferecem o mínimo de segurança e condições de saúde e dignidade para os 

moradores (MOTTA, 2014). 

Dados de estudos demonstram que o déficit habitacional aproxima-se de 

sete milhões de unidades, número que engloba o atendimento das demandas em 

quantidade (para todas as famílias) e em qualidade (moradias seguras, com 

saneamento básico e consideradas locais salubres). Existem no Brasil mais de seis 

milhões de moradias desocupadas, fato que indica que a falta de moradias em 
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questão de qualidade e quantidade refere-se à falta de recursos para sua aquisição 

(NASCIMENTO; BRAGA, 2009). 

Arêas (2013) afirma que 36,9% do déficit habitacional do país se dá na 

Região Sudeste, onde 2 milhões de moradias são necessárias. Na Região Nordeste 

o déficit alcança 1,96 milhões de domicílios, ou 35,1%. A região com menor déficit é 

a Região Norte, na qual há uma falta de 557 mil unidades habitacionais, 13,9% dos 

domicílios locais. 

Programas sociais vêm sendo desenvolvidos no país com o intuito de 

aumentar o acesso da população a moradias com condições de vida dignas, em 

áreas livres de riscos (desabamentos, deslizamentos, etc.), a preços acessíveis, que 

este público tenha condições de pagar. Se tais programas tiverem continuidade, em 

um período de 20 ou 30 anos o déficit habitacional poderá ser drasticamente 

reduzido, porém, é essencial que os investimentos públicos em habitação sejam 

mantidos (ARÊAS, 2013). 

O fenômeno do déficit habitacional não é recente, porém, com o crescimento 

populacional esta questão vem se tornando cada vez mais acentuada e, assim, 

medidas de correção da condição e políticas públicas voltadas para a área vêm 

ganhando maior atenção, todavia, não se pode dizer que nos últimos anos houve 

uma evolução positiva da questão (MOTTA, 2014). 

Outra questão muito comum atualmente é a ocupação irregular de imóveis e 

terrenos, levando ao seu uso inadequado, o que aumenta riscos diversos. Muitas 

dessas obras são clandestinas, realizadas sem o acompanhamento profissional 

necessário, enquanto outras já foram condenadas, mas servem de habitação para 

famílias inteiras que não possuem outro lugar para viver (NASCIMENTO; BRAGA, 

2009; MOTTA, 2014). 

Para que se possa ter uma visão mais ampla a respeito do déficit 

habitacional no Brasil, além dos tipos de domicílios ocupados pela população 

brasileira, apresenta-se a figura 1. 
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Figura 1: Déficit habitacional brasileiro por componente (2014) 

 
Fonte: FIESP (2016). 

 

Por domicílio improvisado destaca-se o local ocupado irregularmente, ou 

ainda, locais que não foram desenvolvidos para a habitação, como lojas, salas 

comerciais, etc. Não há infraestrutura adequada para a moradia, porém, 

momentaneamente abrigam as pessoas (GENEVOIS; COSTA, 2001). 
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É aquele localizado em uma edificação que não tenha dependências 
destinadas exclusivamente à moradia (por exemplo, dentro de um bar), 
como também os locais inadequados para habitação e que, na data de 
referência, estavam ocupados por moradores (IBGE, 2011, p. 5). 

 
Coabitação familiar é o uso de uma moradia por uma família principal e 

outros moradores, chamados de famílias secundárias. A família principal cede ou 

aluga uma parte da residência para a secundária, porém, em muitos desses casos a 

residência não foi desenvolvida para muitas pessoas, de modo que as condições de 

espaço e de saneamento não atendem as demandas dos moradores (GENEVOIS; 

COSTA, 2001). 

Os domicílios rústicos são construídos com materiais improvisados, sem 

projetos de construção, utilizam-se paredes de taipa não revestida, madeira 

reaproveitada, material de vasilhame, piso de terra, madeira rejeitada de outras 

obras, tijolos de barro cozido ou adobe, cobertura de madeira reaproveitada, palha, 

sapé ou material de vasilhame (GENEVOIS; COSTA, 2001). 

O adensamento excessivo ocorre quando mais de três pessoas ocupam um 

mesmo quarto, tornando o espaço insuficiente para cada uma delas. O 

adensamento envolve diretamente as condições de vida e saúde e impacta sobre 

qualidade de vida dos moradores (GENEVOIS; COSTA, 2001). 

O ônus excessivo com aluguel existe quando se compromete 30% ou mais 

da renda familiar apenas para o pagamento do aluguel. As verbas familiares para 

outras finalidades, como educação, lazer, saúde, etc. ficam limitadas e, assim, o 

impacto ocorre sobre o grupo familiar como um todo (GENEVOIS; COSTA, 2001). 

Os domicílios podem ser classificados, ainda, como adequados, semi-

adequados e inadequados. 

 
1) Domicílios adequados · Domicílio particular permanente com rede geral 
de abastecimento de água, com rede geral de esgoto ou fossa séptica, 
coleta de lixo por serviço de limpeza e até 2 moradores por dormitório;  
2) Domicílios semi-adequados · Domicílios particulares permanentes com 
pelo menos um serviço inadequado; 
3) Domicílios inadequados · Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma, 
sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa rudimentar, 
vala, rio, mar ou outra forma, e lixo queimado, enterrado ou jogado em 
terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino e mais de 
2 moradores por dormitório (IBGE, 2011, p. 5). 
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Todas estas questões são consideradas no cálculo do déficit habitacional no 

Brasil, porém, quando se fala em riscos, as questões de habitações improvisadas e 

rústicas são as mais graves, considerando-se que na maioria das vezes não existe 

uma preocupação com qualidade do local, dos materiais, projetos e da obra e, 

assim, seus moradores encontram-se em constate risco (GENEVOIS; COSTA, 

2001). 

 
2.3 MATERIAIS UTILIZADOS CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Isaia (2005) destaca que, no presente, inúmeros materiais podem ser 

aplicados com excelentes resultados na construção civil, de forma isolada ou em 

conjunto com outros, sendo importante conhecer os mais comuns e suas 

características. 

Inicia-se esta etapa discorrendo brevemente a respeito do uso da madeira 

na construção civil. 

 

2.3.1 Madeira 

 

A madeira foi o primeiro material de construção utilizado, já que era 

abundante no passado, além de ser de fácil obtenção em uma sociedade na qual 

não havia tecnologias para a produção e obtenção de materiais como existe no 

presente (ISAIA, 2005). 

Gonçalves e Bartholomeu (2000) enfatizam que o homem da antiguidade 

apenas precisava fazer uma busca na natureza para encontrar madeira suficiente 

para a construção de suas moradias e demais estruturas, porém, com o tempo 

surgiu a percepção de que o material durava menos tempo do que necessário, além 

da redução de sua disponibilidade no meio. 

Zenid (2009) cita que quando a extração da madeira passou a ser 

realizada de forma contínua, visando atender as demandas sociais por construções 

para usos diversos, o homem não apenas passa a buscar novos materiais como 

também inicia estudos para verificar formas de repor o material, ou seja, a ideia de 

reflorestamento passa a ser desenvolvida, ainda que com conceitos muito básicos. 

No presente a madeira ainda muito utilizada na construção civil, tanto 

para a construção de moradias, quando para escoramento de obras, 
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desenvolvimento de formas, andaimes, coberturas, forros, pisos, entre outras 

finalidades. No presente, porém, o material apresenta características melhores, é 

tratado, muitas vezes provém de espaços de reflorestamento, tem suas 

propriedades testadas e com a aplicação de outros materiais, como 

impermeabilizantes e tintas, sua durabilidade e confiabilidade são muito maiores 

(ZENID, 2009). 

A madeira já foi o material de construção de maior importância, porém, no 

presente vem sendo utilizada de forma mais comum para algumas partes da obra ou 

na construção e equipamentos e ferramentas necessárias, já não há mais uma 

prevalência da construção em madeira como ocorria no passado, já que outros 

materiais foram desenvolvidos ao longo dos anos e, assim, além das obras se 

tornarem mais duradouras, há a questão da proteção ambiental maior com a 

redução no uso da madeira (GONÇALVES; BARTHOLOMEU, 2000). 

Cada tipo de madeira apresenta propriedades básicas, as quais devem 

ser conhecidas para que sua utilização na construção civil seja mais eficiente. 

Quando há um conhecimento mais específico sobre as espécies de madeira 

disponíveis no mercado, torna-se possível proceder de uma escolha mais efetiva 

para a finalidade de cada obra a ser desenvolvida (BASTOS, 2006). 

No Brasil e no mundo os tipos de madeira são muitos. Cada profissional, 

ao iniciar uma obra utilizando-se de tal material, deverá levar em consideração 

fatores a respeito do terreno, da utilização da obra, fatores externos sobre ela 

incidentes e as características da própria madeira para que, assim, possa selecionar 

a espécie mais adequada e duradoura (ZENID, 2009). 

Fatores como temperatura, umidade, possíveis ataques naturais (cupins), 

entre muitos outros, incidem sobre a durabilidade e a viabilidade da escolha da 

madeira como material de construção em determinada obra. Cabe ao profissional 

proceder de um estudo cuidadoso desses fatores antes da seleção do tipo de 

madeira que irá aplicar na obra, caso opte por tal material construtivo (ZENID, 2009). 

 

2.3.2 Concreto 

 

O concreto pode ser descrito como uma mistura em proporções 

adequadas de cimento, agregados finos, agregados graúdos e água. Pode ocorrer, 

em algumas situações, a incorporação de produtos químicos ou outros 
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componentes, como microssílica, polímeros, etc. (CARVALHO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2007). 

O concreto fresco é o material recém-preparado, até que passe pelo 

processo de cura e fique endurecido. O concreto fresco é uma fase intermediária, ou 

seja, é moldável, maleável e adquire a forma que lhe for conferida, apenas após a 

secagem (cura) ficará endurecido e, assim, não poderá mais ser moldado, porém, 

alcançará propriedades de resistência (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2007). 

Na construção, exceto no caso de uso de pré-moldados, o concreto fresco 

é aplicado para que alcance a forma esperada e, assim, permita a conclusão da 

obra. Posteriormente ele se torna endurecido e sua durabilidade alcança os níveis 

esperados (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2007). 

 
O concreto endurecido pode ser considerado como uma rocha artificial, 
comparável a um conglomerado constituído por uma associação de 
agregados graúdos e miúdos (grãos de areia), de dimensões variáveis, 
englobados por uma pasta de cimento (ISAIA, 2005, p. 583). 

 

O concreto apresenta porosidade, já que sua estrutura é composta por 

agregados diversos e, assim, acabam por restar espaços vazios, ainda que 

extremamente pequenos. Quando se procede da exposição do concreto endurecido 

ao ar, inicia-se a ação da umidade e de agentes atmosféricos que podem ser 

agressivos. Tanto os materiais aplicados quanto os métodos de preparação e 

condições incidentes interferem em sua permeabilidade e absorção (CARVALHO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2007). 

Conhecer as características e propriedades do concreto é essencial para 

que sua utilização em diferentes obras ocorra de modo eficiente e seguro. Cabe ao 

profissional responsável definir dados como agregados e componentes químicos 

necessários para a obtenção do material que melhor atende às demandas da obra 

(ISAIA, 2005). 

 

2.3.2.1 Concreto armado 

 

O concreto armado é obtido pela utilização dos materiais aplicados no 

concreto, além da inserção de armadura, cuja aplicação ao concreto aumenta sua 

resistência e durabilidade, de modo pressões de outras partes da estrutura, bem 
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como a ação do tempo, sejam suportadas pelo material obtido por um período muito 

maior e com segurança considerável (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2007). 

Para que se compreenda a importância do concreto armado na 

construção civil, destacam-se as palavras de Bastos (2006, p. 7), que afirma: 

 
O concreto é um material que apresenta alta resistência às tensões de 
compressão, porém, apresenta baixa resistência à tração (cerca de 10 % da 
sua resistência à compressão). Assim sendo, é imperiosa a necessidade de 
juntar ao concreto um material com alta resistência à tração, com o objetivo 
deste material, disposto convenientemente, resistir às tensões de tração 
atuantes. Com esse material composto (concreto e armadura – barras de 
aço), surge então o chamado ‘concreto armado’, onde as barras da 
armadura absorvem as tensões de tração e o concreto absorve as tensões 
de compressão, no que pode ser auxiliado também por barras de aço (caso 
típico de pilares, por exemplo)  
 

O concreto armado é, na verdade, um concreto reforçado, necessário 

para a construção de obras maiores (com mais pavimentos), duráveis e seguras, 

todavia, este material pode apresentar problemas e, assim, seu estudo é necessário 

para a melhor aplicação em qualquer obra (GONÇALVES, 2015). 

 

2.3.3 Agregados do concreto 

 

A preparação do concreto demanda da aplicação de alguns agregados. 

Isaia (2005) afirma que de acordo com os agregados aplicados variam as 

características do concreto produzido, quando este tiver encerrado o processo de 

cura e, assim, sua seleção é muito importante e deve ocorrer de acordo com as 

características de cada obra. 

O cimento é essencial para a fabricação de concreto. Conforme suas 

características e qualidade, é possível obter um tipo específico de concreto, com 

maior durabilidade e resistência. Além do cimento são utilizados os agregados 

graúdos e miúdos (CASTRO; LIBORIO; PANDOLFELLI, 2011). 

Agregados miúdos englobam a areia e pequenos materiais aplicados na 

produção de concreto, desde que passem pela peneira nº 4. Já os agregados 

graúdos são pedras, que não devem passar pela peneira nº 4. É com base nos 

agregados que o material final obtido ficará mais encorpado e seus custos poderão 

ser inferiores, mantendo-se a qualidade do produto quando se procede da seleção 

de agregados adequados (SANTOS; MARTINS, 2014). 
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Para a melhor visualização da classificação dos agregados, apresenta-se 

o quadro 1, na sequência. 

 

Quadro 1: Classificação dos agregados 

 
Fonte: Aragão Filho (2017, p. 1). 

 

Quanto aos limites granulométricos dos agregados graúdos, o quadro 2 

esclarece: 

 
Quadro 2: Limites granulométricos para agregados graúdos 

 
Fonte: Aragão Filho (2017, p. 1). 

 

Na sequência aborda-se o aço e sua importância para a construção civil, 

sua durabilidade e resistência a cargas. 

 



 26 

2.3.4 Aço para concreto armado 

 

Santos e Martins (2014) esclarecem que o uso do aço em conjunto com o 

concreto permite que obras de portes muito maiores sejam realizadas, sem que se 

perca em resistência e segurança. Mesmo em obras de menor proporção, o uso de 

aço no concreto torna seu produto muito mais duradouro e, assim, as vantagens são 

acentuadas. 

Aragão (2007) afirma que o aço, para a construção civil, tem um papel de 

grande importância, pois sua utilização se dá de diferentes formas e permite que 

resultados cada vez mais tecnológicos e positivos sejam alcançados, beneficiando o 

setor e os usuários dessas obras. 

O concreto não consegue suportar todos os esforços de tração gerados 

pela estrutura construída, ainda mais quando há dois ou mais pavimentos e, assim, 

a inserção do aço em sua composição aumenta sua resistência e possibilidade de 

aplicação (SANTOS; MARTINS, 2014). 

No quadro 3 constam as especificações da NBR 5580 para o aço. 

 

Quadro 3: Especificações do aço 

 
Fonte: NBR 5580 
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Havendo-se destacado o desenvolvimento histórica da construção civil e 

os principais materiais aplicáveis, parte-se para o estudo dos projetos e sua 

importância. 

 

2.4 OS PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A construção civil vem crescendo de forma constante e acentuada no 

Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos, visando atender às demandas 

capitalistas e oriundas do crescimento populacional e, assim, trata-se de uma área 

de grande importância para a economia e para o âmbito social (SOUSA, 2011). 

O projeto é uma etapa pré-executiva, antes da execução da obra, 

destinada ao desenvolvimento de uma estrutura a ser seguida durante a construção, 

com as indicações a respeito de diferentes características das obras. Para Rauber 

(2005), o projeto deve ser desenvolvido com o intuito primário de atender às 

demandas do contratante, sempre com vistas à segurança do empreendimento. 

Além disso, o projeto deve levar a um resultado viável e durável, prevendo o risco de 

falhas caso não seja bem desenvolvido, o que coloca os usuários em risco. 

As construtoras possuem setores que cuidam dos projetos, especificações, 
planejamento e orçamentos, cotações, compras e contratações, produção e 
fiscalização. São nestes setores que o projeto transita e onde é necessária 
a atenção dos envolvidos a problemas de projeto. Existindo uma integração 
entre eles, os projetos passam por controles cruzados que ajudam a 
identificar possíveis demandas de correção (OSCAR, 2016, p. 6). 

Oliveira (2013) destaca que o projeto tem muita importância no processo 

produtivo de uma obra, ele deve definir os subsídios necessários para seu 

desenvolvimento, desde materiais, equipamentos a mão de obra. Falhas de projeto 

são reconhecidamente o maior motivo que leva à ocorrência de patologias e defeitos 

na Construção Civil. 

Um projeto deve fornecer a apresentação de informações organizadas e 

compreensíveis para os profissionais que deverão executá-lo, destacando 

características e detalhes. O projeto arquitetônico orienta os profissionais e é 

essencial para o desenvolvimento correto de qualquer tipo de obra (VEIGA, 2004). 

De acordo com Nascimento (2014), qualquer que seja a finalidade da 

obra (residencial, comercial ou industrial), ela deve apresentar características de 

segurança, confiabilidade e o mínimo possível de desperdícios, com características 
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compatíveis ao uso, durável e efetiva. O projeto é essencial para que uma obra não 

fracasse na etapa de construção ou utilização. 

O projeto na construção civil constitui uma das primeiras etapas do 
processo de construção, portanto, tem um papel fundamental na obtenção 
da qualidade na produção de edifícios, pois é na etapa do projeto que são 
definidos os conceitos de organização do espaço, bem como a tecnologia a 
ser adotada na fase de execução (RUFINO, 2016, p. 1). 

Há países nos quais o período de desenvolvimento do projeto 

assemelha-se ao tempo gasto no desenvolvimento da obra, visando desenvolver um 

projeto detalhado, com informações claras e precisas, que considere todas as 

características e fatores incidentes sobre a obra final. Os profissionais desses países 

acreditam que a falta de detalhamento do projeto pode causar falhas na execução 

ou na utilização da obra, encarecendo sua finalização ou, em alguns casos, levando 

à necessidade de refazer etapas do trabalho, mesmo antes de sua utilização pelo 

consumidor final (RAUBER, 2005). 

Oliveira (2013) cita que, de forma geral, quando se fala em qualidade na 

construção civil há uma preocupação com os materiais ou com a mão de obra 

utilizada, porém, se não houver qualidade desde a etapa de projeto, é possível que 

todo o restante venha a ser comprometido. 

O projeto não deve ser visto como uma etapa separada da obra, ele é a 

etapa inicial, mas faz parte do restante, já que as especificações que ali são 

definidas serão seguidas pelos construtores e, assim, deve ser condizente com a 

realidade esperada do produto final. O projeto faz parte do processo de construção e 

destaca dados da obra, materiais, recursos, características do terreno, entre outras 

informações que levam ao desenvolvimento de uma obra adequada às demandas 

de um cliente (RUFINO, 2016). 

Um projeto é um processo de criação de um produto ou seja, é o 

desenho de um produto que se seja alcançar na etapa final, com características 

específicas e para determinada utilização e, assim, se for desenvolvido de forma 

incompleta ou falha, gerará um produto de baixa qualidade e levará à insatisfação do 

contratante (OLIVEIRA, 2013). 

Para que seja considerado completo, o projeto deve apresentar a obra e 

suas informações, permitindo a verificação, coordenação, identificação de processos 

e métodos construtivos, bem como a especificação, qualificação e quantificação dos 

elementos a serem aplicados na obra. As informações nele contidas devem ser 
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focadas no produto final que se deseja obter, citando com clareza estratégias, 

recursos, materiais, equipamentos e tecnologias necessárias para a sua conclusão 

(RAUBER, 2005). 

Portanto, na etapa do projeto são adotadas soluções que têm grande 
repercussões no processo da construção e na qualidade do produto final 
que será entregue ao cliente. Assim, é no projeto que acontece a 
concepção e o desenvolvimento do produto, que são baseados nas 
necessidades do cliente em termos de desempenho e custo e das 
condições de exposição que o edifício será submetido. O projeto 
desempenha um forte impacto no processo de execução da obra, pois 
define partidos, detalhes construtivos e especificações que permitem uma 
maior ou menor facilidade de construir e afetam os custos de produção 
(OLIVEIRA, 2013, p. 9). 

Manzione (2006) afirma que no Brasil, a preocupação com o projeto 

ainda não atingiu o grau necessário e, assim, muitas obras sofrem impactos 

negativos quando de seu desenvolvimento em função do desenvolvimento de 

projetos em pouco tempo, sem o detalhamento necessário ou, ainda, seguindo uma 

metodologia falha, inadequada à finalidade e às características da obra. 

O projeto deve ser compreendido como o conceito da obra e, assim, é  

por meio dele as características e os detalhes são definidos e apresentados. A 

construção da edificação ocorre com base no projeto e, por melhores que sejam os 

profissionais envolvidos e os materiais utilizados, um projeto falho poderá levar a 

uma obra mal sucedida. Obras envolvem custos e, assim, um projeto qualificado 

auxilia em sua redução, já que permite a otimização do uso de materiais e mão de 

obra, além de reduzir o tempo necessário para a finalização (NASCIMENTO, 2014). 

Segundo Rufino (2016, p. 1), “para atender à necessidade de 

transmissão das características físicas e tecnológicas da obra, o projeto deve ser 

entendido como mais do que elaboração de desenhos e memoriais descritivos”. 

Quando se fala em projeto, é preciso destacar que este contempla o 

projeto arquitetônico e os projetos complementares (elétricos, hidráulicos, sanitários, 

etc.). O projeto que toma como base o canteiro de obras é o processo executivo 

(RAUBER, 2005). 

Na etapa de projetos desenvolve-se a planta da obra, o guia gráfico 

contendo suas características e funcionamento geral, essencial para o momento de 

construção de efetivação dos planos em uma obra real, que ocorrerá posteriormente 

(MANIOZE, 2006). 
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Para Oliveira (2013) a planta não é apenas um complemento do projeto, 

de fato, ela é uma representação gráfica da realidade que se espera alcançar e, 

assim, pode ser compreendida como a visão real da obra a ser realizada 

posteriormente.  

A planta precisa conter detalhes da estrutura, espaços, características, 

design de cada parte da obra, enfim, a planta é parte integrante importante e não 

parte complementar do projeto (OLIVEIRA, 2013). 

 
Figura 2: Modelo planta de pavimento tipo 

  
Fonte: Manzione (2006, p. 120). 
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As plantas diferem entre si, ou seja, existem diferentes plantas que 

trazem informações específicas e diferenciadas umas das outras, já que inseri-las 

todas em um único documento se tornaria confuso, extremamente difícil de 

compreender e efetivar essas instruções. 

Pelacani (2010) esclarece que as plantas são etapas do projeto que 

merecem máxima atenção, considerando-se que elas são representações gráficas 

formais do que a obra deverá conter e suas características gerais. 

 

Figura 3: Modelo planta de pavimento térreo 

 
Fonte: Manzione (2006, p. 121). 
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Oliveira (2013) afirma que os projetos (incluindo todas as suas etapas) 

devem ser realizados por profissionais capacitados, habilitados para compreender 

que existem inúmeros fatores incidentes sobre o resultado de uma obra, como 

características do terreno, adjacências, dados da obra, fatores climáticos, enfim, 

tudo aquilo que pode incidir sobre a obra que será realizada. 

 

2.4.1 Etapas do projeto 

 

O projeto inicia-se com a concepção do produto, ou seja, a ideia que 

será o ponto de partida para as demais atividades. A concepção refere-se ao 

desenvolvimento de todos os parâmetros que a construção deverá atender, suas 

características funcionais, atividades que ali serão conduzidas, dimensionamento 

preliminar, população aproximada a circular no empreendimento, veículos, 

instalação e equipamentos básicos necessários (MANZIONE, 2006). 

Aqui é preciso esclarecer que todos os projetos, para que sejam 

efetivos, demandam de informações específicas, claras e completas para que levem 

aos melhores resultados, conforme destaca Oscar (2016, p. 7) (Figura 4). 

 

Figura 4: Fluxo de informações para a adequada concepção de projetos  

 
Fonte: Oscar (2016, p. 7). 

 

Na sequência é desenvolvido o produto, levando-se em conta 

informações legais sobre o terreno, procedendo do levantamento planialtimétrico, 

caracterização do solo, dados ambientais e geoclimáticos gerais, bem como dados 

sobre a ocupação do entorno, legislação que incide sobre o local tanto na esfera 

municipal quanto estadual e federal. Nesta etapa procede-se da apresentação 

gráfica do produto concebido, seu padrão arquitetônico, configuração física e como 

será sua implantação sobre o terreno (MANZIONE, 2006). 
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Na formalização são apresentadas as soluções do projeto são 

apresentadas especificações técnicas como as tecnologias que serão aplicadas, 

pré-dimensionamento estrutural da obra, sistemas de instalações prediais e 

informações relacionadas à qualidade e aos custos do empreendimento. Estas 

informações são essências para a aprovação legal pelas autoridades competentes 

e, caso não sejam apresentadas, o projeto será considerado inadequado e deverá 

passar por complementações, alterações e, em alguns casos, uma total readaptação 

(MANZIONE, 2006; PELACANI, 2010). 

Pelacani (2010) enfatiza que quando ocorrem erros na etapa de 

projetos, a execução também será afetada e, assim, o resultado final não estará 

dentro dos padrões esperados. Com isso, tanto o engenheiro responsável quando a 

construtora poderão ser responsabilizados, inclusive criminalmente, caso ocorram 

falhas que coloquem em risco ou causem ferimentos aos usuários do produto final. 

O projeto arquitetônico pode ser visto como o centro do projeto de 

edificação. É a partir dele que são desenvolvidos os projetos complementares, de 

modo que falhas nesta etapa acarretam comprometimento das demais, levando a 

desencontros entre o que o cliente espera e o que realmente será alcançado pela 

obra. Nesta etapa se dá o controle dos aspectos técnicos envolvidos com o 

empreendimento, determinando o sistema construtivo, dimensões, disposição de 

ambientes, posição e tamanho das aberturas, instalações diversas, equipamentos, 

acabamentos internos e externos, enfim, muitos dados importantes são definidos 

nessa etapa do projeto (RAUBER, 2005). 

De acordo com a NBR 13.532 de 1995, as etapas do projeto arquitetônico 

são: 

a) levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ);  
b) programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ);  
c) estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ );  
d) estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ ); 
e) anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré- execução (PR-ARQ);  
f) projeto legal de arquitetura (PL-ARQ);  
g) projeto básico de arquitetura (PB-ARQ) (opcional);  
h) projeto para execução de arquitetura (PE-ARQ ).  

 

As informações técnicas que devem constar do projeto arquitetônico 

podem ser citadas como: 

 
a) registros de vistorias no local da futura edificação e de arquivos 
cadastrais (municipais, estaduais ou federais), incluindo os seguintes dados 
mínimos:  
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- vizinhança da edificação (acidentes); 
 - leis municipais de parcelamento de solo e de zoneamento (registro de 
uso, recuos e afastamentos, coeficiente de construção, taxa de ocupação e 
gabaritos);  
- serviços públicos, companhias concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de águas pluviais, energia elétrica 
em alta ou baixa tensão, iluminação pública, gás combustível, coleta de lixo 
e pavimentação; - terreno destinado à edificação;  
- orientação Norte-Sul, direção e sentido dos ventos predominantes;  
- diferença ou alterações ocorridas após o levantamento topográfico e 
cadastral (LV-TOP) (movimentos de terra, construções clandestinas, rios, 
córregos, vias públicas, perfis, pavimentações, calçadas, guias, sarjetas, 
torres de transmissão de alta-tensão e postes);  
- edificações existentes no terreno destinado à edificação (a demolir ou 
não);  
- área de construção, número de pavimentos, uso atual, características 
arquitetônicas e construtivas;  
b) outras informações relevantes (NBR 13.532, 1995). 
 

Para Oscar (2016, p. 2), é preciso ter em mente que: 

 
[...] à medida que as etapas de projeto avançam, menor é o poder de 
antecipação dos problemas no canteiro de obras, já que algumas falhas e 
incompatibilidades serão detectadas apenas durante a construção e nesta 
fase espera-se que a equipe de projeto esteja atenta para transitar entre os 
seguintes fatores:  
Elementos inovadores: na concepção do projeto devem ser estudadas as 
interfaces executivas que estes exigirão com os elementos já tradicionais. 
Questões relativas às licenças, aspectos sanitários, questões ambientais, 
normas e garantias que o novo processo construtivo se propõe também 
deverão ser observadas.  
Compatibilização de projetos: com base na evolução nos métodos 
construtivos e nos métodos de concepção de projeto destaca-se a 
importância de se explorar ao máximo o tempo na hora da concepção, para 
que se evitem problemas futuros nas fases posteriores, buscando assim 
uma melhoria contínua na qualidade, além da economia de tempo e 
insumos.  
Controle cruzado: deve-se executar o cruzamento do projeto nos diversos 
pacotes de trabalho, para cada interface, estabelecendo como serão 
distribuídas as obrigações que gerem influência no projeto pela 
gerenciadora, fiscalização e por equipes especialistas externas e indicando 
como serão alocadas e controladas as aprovações, certificações e controles 
tecnológicos.  
Neste contexto são definidos os papéis de cada setor envolvido, [...], onde a 
cada elemento são atribuídas responsabilidades durante a construção, o 
escritório define como executar, a obra faz a programação da execução e a 
fiscalização se posiciona quanto a necessidades de gerir as alternativas. 
Assim, a hierarquia entre os elementos variam de acordo com a 
necessidade da obra. 
Planejamento de alternativas: neste ponto está o preparo para alcançar a 
qualidade necessária para o projeto, a definição do escopo, o conhecimento 
dos gargalos técnicos e os insumos disponíveis na região e a elaboração de 
plano de contingências e de atividades secundárias 
 

Na sequência apresenta-se um modelo aplicável ao processo geral que 

envolve o projeto de um empreendimento (Figura 5). 
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Figura 5: Modelo de processo de projetos  

 
Fonte: Manzione (2006, p. 136). 

 

Oscar (2016, p. 3) esclarece que a recomendação é que os projetos 

sejam liberados para a construção apenas em sua fase final, considerando-se que 

“[...] a partir desta, além do custo acumulado, o prazo necessário para sua 

concepção irá superpor as fases já definidas da construção [...]. Qualquer 

interferência nesse momento já é causa de impacto”. 

Compreende-se, assim, que o projeto não apenas guia a execução da 

obra como também é uma maior garantia de sua qualidade e segurança e, diante 

disso, quando ocorrem falhas nesta etapa o produto final, ao invés de atender a 

finalidade para a qual foi projetada, poderá trazer problemas graves para os 

envolvidos. 

Na sequência procede-se de uma análise a respeito dos projetos e dos 

custos envolvidos com os empreendimentos. 

 

2.4.2 Projeto e custos  

 

O projeto é etapa legalmente indispensável, além de ser o momento no 

qual há a compreensão dos custos envolvidos com um empreendimento. Toda obra 

apresenta custos, qualquer que seja seu porte, porém, quando ocorre a realização 

cuidadosa de um projeto, existe maior controle e a possibilidade de alterações nos 

custos programados durante o andamento da obra torna-se menor (PELACANI, 

2010). 

Para Nascimento (2014), é preciso considerar que qualquer obra deve 

ter atenção nos custos, porém, este não pode ser seu foco central, qualidade, 

durabilidade, segurança e eficiência também precisam fazer parte das preocupações 
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dos seus idealizadores. Todavia, o mercado atual exige que os custos sejam 

controlados e reduzidos dentro das medidas possíveis, para que os 

empreendimentos se tornem competitivos no mercado e, assim, o profissional que 

desenvolve o projeto precisa ter foco em um número cada vez maior de questões. 

Para Veiga (2004) existe uma tendência para a subvalorização do 

projeto. Em muitos casos o profissional da área desenvolve um projeto simplista, 

básico, falho em detalhes e, quando do início da execução da obra, as falhas 

começam a prejudicar os resultados esperados. 

Rufino (2016) afirma enfaticamente que o projeto influencia diretamente 

sobre os custos de uma obra, porém, apesar disso, sua valorização ainda é 

reduzida, sendo entregues para a execução da obra com erros graves, capazes, 

inclusive, de conduzir a falhas incorrigíveis, o que reduz sua eficiência na execução 

e perda de qualidade do empreendimento de forma geral, fugindo das características 

idealizadas em sua projeção. 

 
Quatro itens principais que devem ter maiores investimentos para uma 
melhor qualidade, produtividade e consequentemente uma redução nos 
custos no projeto são:  
1. Integração entre projetos: através de coordenação e gerenciamento, 
diminuindo o improviso e a repetição dos erros;  
2. Simplificação de projetos: diminuindo a variabilidade do processo, através 
de conceitos de padronização, repetição e coordenação modular; é possível 
conceber detalhes padronizados, esteticamente satisfatórios, fáceis de 
construir, e minimizar falhas;  
3. Comunicação: estabelecendo uma metodologia de transmissão de 
informações, que não dê margem a dúvidas e ambiguidades, estimulando o 
contato entre os vários agentes do processo; no estágio atual da tecnologia, 
o uso de softwares padronizados ou arquivos intercambiáveis - nas 
empresas - favorece de forma significativa o intercâmbio de informações;  
4. Integração projeto produção: definem-se o fluxo de produção, a 
sequencia de tarefas e o lay-out de canteiro, este último favorecendo o 
acesso aos materiais, mão de obra e equipamentos; essa integração traz a 
obra de volta à arquitetura e enfatiza um sistema de realimentação através 
do intercâmbio de informações, do registro de experiências obtidas em 
outras obras e da avaliação do desempenho de processos construtivos 
(RUFINO, 2016, p. 2). 

 

Gonçalves (2015) afirma que o projeto deve ser conduzido com o 

máximo de cuidados, já que muitos dos erros ocorrentes na execução das obras se 

dão em face de um projeto falho, insuficiente em especificações, informações ou 

detalhes e, assim, pode-se afirmar que são erros evitáveis. 

De acordo com estudos, de 35% a 50% das falhas em obras diversas 

têm origem no projeto, 20% a 30% ocorrem na execução da obra, 10% a 20% se 
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dão nos materiais utilizados e 10% ocorrem em função do uso da obra. Diante dessa 

realidade, é preciso ver o projeto de modo mais específico e aprofundado, 

valorizando-se seu papel no alcance de resultados no futuro (RUFINO, 2016). 

Havendo-se compreendido os projetos e sua relevância, parte-se para o 

estudo específico das falhas que costumam ocorrer nesta etapa. 

 

2.5 FALHAS ORIUNDAS DO PROJETO 

 

Inicia-se esta etapa apresentando um conceito de projetos, visando sua 

melhor compreensão. Para Menegatti (2015, p. 12), o projeto pode ser descrito 

como: 

 
De acordo com a NBR 5674 (1999 pag.02), “projeto é descrição gráfica e 
escrita das características de um serviço ou obra de Engenharia ou de 
Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econômicos, financeiros e 
legais”. Segundo Aldabó (2001) projeto é uma sequência de atividades e 
práticas que são definidas com início e fim distintos, consiste também na 
atividade humana voltada a atingir um objetivo comum. 
 

É possível afirmar, assim, que o projeto trata-se de um conjunto mais 

amplo de atividades, ideias e planos, todos com o intuito de apresentar as 

características que um produto deverá ter. Podem ser utilizadas ferramentas de 

previsão que permitem a redução de erros e a ocorrência de imprevistos, alguns 

simples, outros graves, capazes de comprometer os resultados de uma obra. Um 

bom projeto aumenta a vida útil de um produto de forma considerável, beneficiando 

seus usuários finais (MENEGATTI, 2015). 

Diversas etapas de um empreendimento podem levar à ocorrência de 

falhas, porém, é preciso destacar que o projeto trata-se de um dos momentos mais 

delicados, do qual decorre a expressiva maioria das falhas que, muitas vezes, 

impactam sobre a obra, a possibilidade de utilização e sua segurança para os 

usuários (OSCAR, 2016). 

Como fases de um projeto pode-se citar: 

 
- A fase conceitual: refere-se à identificação das necessidades, estudo de 
viabilidade, procura de alternativas e opções, apresentação de propostas, 
desenvolvimento de orçamentos e cronogramas iniciais e nomeação da 
coordenação de projeto;  
- A fase de planejamento: abrange a programação de recursos humanos, 
materiais e financeiros, desenvolvimento de sistemas, construção e 
realização de testes de protótipos, analises de resultados e obtenção de 
aprovação para a fase de execução;  
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- A fase de execução: execução das atividades programadas e a alteração 
dos planos caso necessário. Também inclui a monitoração e o controle das 
atividades programadas;  
- A fase final: compreende no encerramento das atividades do projeto, 
comissionamento, treinamento do pessoal operacional e relocação dos 
membros da equipe de projeto (MENEGATTI, 2015, p. 14). 
 

Estudos apontam que apenas 61% das obras no país conseguem manter 

seu projeto original, nas demais (39%) é preciso proceder de alterações, adaptações 

e complementações para que a execução se torne possível. Caso isso não ocorra, é 

provável que a construção tenha que ser interrompida até que os problemas sejam 

corrigidos ou, ainda, a obra poderá ser condenada posteriormente, depois de 

finalizada (OSCAR, 2016). 

 
O resultado dessas falhas é gerado desperdício, tanto de mão de obra 
executando o retrabalho, quanto de materiais descartados. Esses itens 
geram custos adicionais ao processo de execução, tornando o 
empreendimento mais caro que o orçado inicialmente. O outro grande 
problema é que os erros ocasionados por projetos, na rotina das 
construtoras, só são percebido no momento da execução. Devido à falta de 
análise dos projetos, sendo necessária a execução dessa atividade, iniciar 
antes do inicio da obra (DELESDERRIER, 2015, p. 52). 

 

Figueiredo (2009) afirma que o mais importante é buscar evitar as falhas 

já que, muitas vezes, sua correção torna-se cara, demanda de tempo e mão de obra 

qualificada, impacta na qualidade do produto final e reduz a confiabilidade da 

construtora e da obra em geral. 

A compatibilização de projetos é uma etapa essencial. Mikaldo Júnior e 

Scheer (2008) afirmam que a compatibilização torna os projetos compatíveis, 

integrados e, assim, são aplicadas soluções para atender as diferentes áreas de um 

empreendimento e, com isso, ele se torna factível. 

Mayr (2000) afirma que a não compatibilização de projeto gera um número 

acentuado de falhas no momento posterior, ou seja, a construção propriamente dita. 

Essas falhas não são apenas estéticas, mas comprometem a funcionalidade da obra 

e, assim, além de demandar de retrabalho, muitas vezes fazem com que o passar 

do tempo demonstre que a obra não foi executada com o devido cuidado. 

Para a compreensão do processo de compatibilização de projeto, apresenta-

se a figura 6, a seguir. 
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Figura 6: Modelo de processo de projetos  

 
Fonte: Oscar (2016, p. 8). 

 

Para Gonçalves (2015), inúmeras falhas podem ocorrer durante a 

concepção da estrutura a ser construída, em função de estudo preliminar, 

elaboração do anteprojeto e no projeto executivo. Quando essas falhas ocorrem, 

poderá ocorrer o encarecimento do processo de construção de forma geral, surgem 

transtornos para sua utilização e problemas patológicos estruturais são mais 

prováveis. 

As falhas de projeto podem ocorrer em diferentes partes da construção ou 

em mais de uma. É preciso destacar que cada falha ocorrida causa impactos sobre 

a obra, tanto em sua segurança e rapidez de realização quanto nos valores gastos 

em cada etapa (ARAÚJO, 2015). 

Delesderrier (2015) destaca que muitas das falhas verificadas em 

construções diversas têm origem nos equipamentos, na construção ou em outras 

etapas ou ações, porém, a maioria pode ser destacada como decorrente do projeto, 

conforme a figura 7, a seguir. 
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Para Dolabela e Fernandes (2014), as falhas de projeto são graves e 

precisam ser identificadas prematuramente, evitando que assumam proporções 

acentuadas e, assim, podem se tornar incorrigíveis ou, pelo menos, muito caras e 

demoradas para que as medidas de correção adequadas sejam definidas e 

aplicadas. 

 
Figura 7: Origens dos problemas na construção civil 

 
Fonte: Delesderrier (2015, p. 51). 

 

Ainda segundo Delesderrier (2015, p. 52), as origens das falhas podem 

ser citadas como: 

 
a) Projetos incompletos;  
b) Incompatibilidade dos diversos projetos;  
c) Alterações nos projetos;  
d) Conflitos entre os distintos projetos;  
e) Falta de coordenação;  
f) Tempo perdido em reuniões mal conduzidas;  
g) Erros na especificação dos materiais;  
h) Falta de detalhamento; 
 i) Dificuldades de interpretação da representação gráfica utilizada;  
j) Planejamento inadequado;  
k) Falta de padronização e construtibilidade. 

 

Já para Gonçalves (2015, p. 36), as principais falhas relacionadas ao 

projeto e que impactam sobre a execução de uma obra podem ser destacadas 

como: 
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a) Má definição das ações atuantes ou combinação mais desfavorável para 
a estrutura;  
b) Deficiência na avaliação de resistências do solo, podendo levar, por 
exemplo, a recalques inesperados ao longo da construção e nos primeiros 
anos de vida da edificação;  
c) Adoção de peças com espessura de cobrimento e relação água/cimento 
incompatíveis com tempo e as condições de exposição da estrutura;  
d) Especificação inadequada de materiais;  
e) Dimensionamento que leva a grandes deformações na estrutura, levando 
ao surgimento de fissuras (peças esbeltas e utilização de grandes vãos);  
f) Utilização de juntas estruturais sujeitas à infiltração de água, próximas aos 
elementos estruturais;  
g) Falta de compatibilização entre os projetos (arquitetônico, estrutural, 
hidrossanitário, elétrico, entre outros);  
h) Detalhes construtivos impossíveis de serem executados; 
 

Silva (2009) destaca que a falta de mão de obra qualificada também pode 

levar à ocorrência de falhas, além como a falta ou erros no projeto executivo da 

obra, incompatibilidade de projetos, atrasos na aquisição ou entrega de materiais, 

materiais de baixa qualidade visando à redução de custos, atraso de tarefas 

antecedentes e a necessidade de retrabalho em uma ou mais etapas da obra. 

 
As falhas de projeto por motivo de problemas de compatibilização são 
comuns, é fácil encontrar erros referentes a incompatibilidades entre os 
projetos de estruturas e instalações, bem como entre os projetos de 
arquitetura e drenagem. Entre os erros mais comuns pode-se relacionar a 
incorreta localização dos furos de passagens nas lajes e a mudança no 
sentido dos pilares de um prédio. Além disso a maioria dos projetos não são 
feitos com os detalhes necessários à sua execução. Como, muitas vezes, 
constatado no projeto de arquitetura ou de instalações hidrossanitárias que 
não contém detalhamento dos shafts, em relação, por exemplo, ao tipo de 
material que será utilizado como fechamento da área de visita de 
manutenção neste shaft, a altura dessa visita, etc. (SILVA, 2009, p. 6). 
 

É preciso destacar que a qualidade dos projetos vem caindo nos últimos 

anos, o que reduz a confiabilidade do empreendimento e causa problemas graves 

que poderiam ser evitados mediante a realização de um projeto executivo de 

qualidade, completo e adequadamente compatibilizado com os demais (SILVA, 

2009). 

Ainda existe no Brasil e visão de que o projeto tem relevância inferior ou 

que seria uma atividade muito mais burocrática do que essencial e, diante disso, os 

projetos são subvalorizados, realizados de forma superficial, com o mínimo de 

informações e, muitas vezes, acabam por conduzir os executores da obra a 

resultados negativos ou, ainda, em casos mais graves, à obtenção de um produto 

final condenado, sem segurança e incapaz de atender às demandas de seus 

supostos usuários (DELESDERRIER, 2015). 
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Observa-se que o projeto é realizado em um período muito curto e restrito 
com relação a todo o processo de desenvolvimento da obra. Certamente, 
seria necessário maior investimento em custos e também em prazos para o 
desenvolvimento de um projeto melhor elaborado e mais detalhado, afim de 
eliminar atrasos no cronograma, retrabalhos, incompatibilidade entre 
projetos e dificuldades de interpretação (MENEGATTI, 2015, p. 19). 
 

Jacques (2000) afirma que um bom projeto, sem falhas e que leve a um 

processo executivo bem sucedido, depende grandemente de quantidade e qualidade 

de informações utilizadas pelo profissional responsável. Para o profissional, o início 

de um projeto não tem nada além de informações como base e seu desenvolvimento 

precisa ser continuamente alimentado por dados. 

É preciso saber o que se espera da obra, onde será realizada, quais as 

condições do solo no local, quantidade de materiais e mão de obra necessários, 

tempo disponível para a execução, fatores climáticos incidentes, existência de 

lençóis freáticos nas adjacências, enfim, quanto mais dados o projeto considerar, 

melhores serão os resultados na etapa de execução da obra (JACQUES, 2000). 

 

2.5.1 Compatibilização de projetos  

 

Mikaldo Júnior e Scheer (2008) esclarecem que o processo de 

compatibilização de projetos é essencial para que, posteriormente, a execução da 

obra não seja negativamente impactada. Quando não ocorre a compatibilização 

eficiente, os erros podem ser inúmeros e graves, o que prejudica o aspecto e a 

funcionalidade do produto final. 

De acordo com Araújo (2015), é essencial recordar que o 

desenvolvimento de um projeto trata-se de um processo complexo, no qual 

diferentes profissionais estão envolvidos, cada um criando uma etapa de acordo 

com seus conhecimentos e especializações e, assim, a compatibilização dos 

projetos é um momento delicado. 

 
[...] é a sobreposição dos projetos de diferentes especialidades para 
verificar as interferências entre eles, e os problemas são destacados para 
que a coordenação de profissionais possa agir sobre eles e criar soluções. 
Afirma, ainda, que a compatibilização deve ocorrer com os projetos já 
concebidos, operando como uma “malha fina”, na qual possíveis 
interferências possam ser identificadas (MENEGATTI, 2015, p. 23). 
 

Por compatibilização de projetos destaca-se a atividade de fazer com que 

todos os projetos se comuniquem, que esteja atrelados e haja funcionalidade entre 
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todas as etapas de construção e, com isso, é possível alcançar um grau elevado de 

eficiência e economia, considerando-se que nesta etapa podem ser identificados 

erros e falhas de projeto e corrigidos antes de sua realização incorreta e 

necessidade de procedimentos corretivos posteriores. 

 
Quatro itens principais que devem ter maiores investimentos para uma 
melhor qualidade, produtividade e consequentemente uma redução nos 
custos no projeto são:  
1. Integração entre projetos: através de coordenação e gerenciamento, 
diminuindo o improviso e a repetição dos erros;  
2. Simplificação de projetos: diminuindo a variabilidade do processo, através 
de conceitos de padronização, repetição e coordenação modular; é possível 
conceber detalhes padronizados, esteticamente satisfatórios, fáceis de 
construir, e minimizar falhas;  
3. Comunicação: estabelecendo uma metodologia de transmissão de 
informações, que não dê margem a dúvidas e ambiguidades, estimulando o 
contato entre os vários agentes do processo; no estágio atual da tecnologia, 
o uso de softwares padronizados ou arquivos intercambiáveis - nas 
empresas - favorece de forma significativa o intercâmbio de informações;  
4. Integração projeto produção: definem-se o fluxo de produção, a 
sequencia de tarefas e o lay-out de canteiro, este último favorecendo o 
acesso aos materiais, mão de obra e equipamentos; essa integração traz a 
obra de volta à arquitetura e enfatiza um sistema de realimentação através 
do intercâmbio de informações, do registro de experiências obtidas em 
outras obras e da avaliação do desempenho de processos construtivos 
(RUFINO, 2016, p. 2). 

 

Compreende-se, assim, que a compatibilização de projetos não é uma 

demanda burocrática, solicitada apenas como forma de complementar as atividades 

de construção civil. De fato, esta deve ser vista como uma das etapas de maior 

relevância, tendo-se em mente que em projetos não compatibilizados as falhas 

podem se tornar maiores e mais graves (ARAÚJO, 2015). 

 
Parte desse processo é a compatibilização de projetos, que tem como 
principal função a integração dos mesmos, proporcionando melhor 
sincronização e obtendo assim altos níveis no padrão de qualidade da obra. 
O objetivo é otimizar o custo, tempo e qualidade do empreendimento. Além 
de facilitar possíveis manutenções, também busca observar e corrigir falhas 
na raiz do problema como interferências e inconsistências geométricas 
entre os ambientes da edificação. A análise da compatibilização parte do 
arquitetônico e engloba os demais projetos complementares (DOLABELA; 
FERNANDES, 2014, p. 2). 
 

Apesar da importância da compatibilização de projetos, porém, muitas 

empresas do ramo da construção civil ainda não adotam essa medida, por 

acreditarem que envolve maior demanda de tempo e gastos com profissionais 

especializados, capazes de atuar na coordenação de projetos de forma mais ampla 

(DOLABELA; FERNANDES, 2014). 
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A compatibilização de projetos é uma alternativa para se resolver parte dos 
erros originados na etapa de projeto das edificações, buscando gerenciar e 
integrar os vários projetos de determinada obra, visando o perfeito ajuste 
entre os mesmos, com o objetivo de minimizar os conflitos existentes, 
simplificando a execução, otimizando e racionalizando os materiais, o 
tempo, a mão de obra e pôr fim a manutenção (MENEGATTI, 2015, p. 9). 
 

Loturco (2008) afirma que quando não ocorre a devida compatibilização 

de projetos, no andamento da obra serão verificadas dificuldades construtivas e a 

necessidade de proceder de ações corretivas para que todas as instalações 

(elétricas, hidráulicas, etc.) funcionem de modo integrado. 

Na figura 8, a seguir, apresenta-se a necessidade de retrabalho na obra 

em função da falta de compatibilização de diferentes projetos antes de sua 

execução. 

 
Figura 8: Falta de compatibilização de projetos 

 
Fonte: Loturco (2008). 

 

Na sequência apresenta-se a figura 9, na qual fica evidente outro 

problema decorrente da falta de compatibilização de projetos e comunicação entre 

os projetistas, de modo que um não sabia o que o outro planejava e, assim, a obra 

teve de ser readaptada para se tornar funcional. 
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Figura 9: Falta de compatibilização de projetos 

 
Fonte: Loturco (2008). 

 

“[...] quanto maior o tempo gasto na elaboração e compatibilização de 

projetos há menor incidência de patologias, acarretando no aperfeiçoamento da 

qualidade e na diminuição do custo final do seu empreendimento” (DOLABELA; 

FERNANDES, 2014, p. 3). 

Quanto à contratação de um coordenador de projetos, Loturco (2008) 

esclarece que suas funções, de acordo com as diferentes fases da obra, podem ser 

descritas como: 

 
Concepção do produto: apoiar o empreendedor no levantamento e 
definição de dados e informações para conceituar e caracterizar o partido 
do produto imobiliário e suas restrições. Definir as características 
demandadas para os projetistas a contratar. 
Definição do produto: coordenar as atividades de consolidação do partido 
do produto, definindo as informações necessárias à verificação da 
viabilidade física e econômico-financeira, assim como à elaboração dos 
projetos legais. 
Identificação e solução de interfaces de projeto: coordenar a 
conceituação e caracterização dos elementos do projeto, com as definições 
necessárias aos agentes envolvidos, resultando em soluções para as 
interferências entre sistemas e interfaces. 
Detalhamento de projetos: definir o detalhamento dos  
elementos de projeto, gerando um conjunto de documentos para 
caracterização das obras e serviços a serem executados, possibilitando a 
avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos. 
Pós-entrega de projetos: garantir a plena compreensão e utilização das 
informações de projeto e a sua correta aplicação e avaliar o desempenho do 
projeto em execução. 
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Pós-entrega da obra: coordenar a avaliação e retroalimentação do 
processo de projeto, envolvendo os agentes do empreendimento e gerando 
ações para melhoria em todos os níveis e atividades envolvidos. 

 

Compreende-se, assim, que a coordenação e compatibilização de 

projetos são medidas essenciais para que a obra seja realizada com qualidade e, 

assim, custos sejam reduzidos e se torne possível evitar atrasos em sua finalização, 

decorrentes da necessidade de realização de retrabalho e ações corretivas de erros 

diversos (DOLABELA; FERNANDES, 2014, p. 3). 

Neste sentido, é possível afirmar que a etapa de desenvolvimento do 

projeto é ampla e demanda de uma série de conhecimentos e, se for executada de 

modo falho ou incompleto, é possível que problemas graves sejam identificados 

posteriormente, no momento da execução da obra (LOTURCO, 2008). 

 

2.5.2 Cobertura de edificações 

 

A cobertura de uma obra refere-se a sua parte superior, aquela que 

impede que o interior da obra fique exposto aos fatores climáticos como chuvas, 

ventos, sol, etc. Uma cobertura é realizada com o intuito de proteção e conforto de 

seus usuários e, assim, precisa ser segura e apresentar qualidade elevada (FLACH, 

2012). 

Diferentes definições podem ser aplicadas no que se refere à cobertura, 

assim como inúmeros materiais podem ser utilizados em sua construção, 

destacando-se telhas, lajes, terraços, etc. A escolha sempre será realizada de 

acordo com as necessidades dos futuros usuários, bem como em face de fatores 

econômicos, de tempo, climáticos, entre tantos outros. 

Os elementos de cobertura de um telhado podem ser definidos de acordo 

com a figura 10, que segue. 
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Figura 10: Elementos de cobertura de telhado 

 
Fonte: Flach (2012, p. 20). 

 

Estruturas em madeiras são muito comuns para a cobertura de obras 

destinadas à habitação, porém, existem casos em que coberturas metálicas 

atendem melhor às demandas de uso, resistência, durabilidade e segurança e, 

assim, são preferíveis (FLACH, 2012). 

Estruturas em aço são resistentes e confiáveis e, assim, sua aplicação 

vem se tornando bastante comum. Sua montagem, assim como a de qualquer outro 

tipo de cobertura, exige um projeto detalhado para uma correta execução e, sempre 

que possível, as peças deverão ser entregues na obra montadas de acordo com as 

especificações do fabricante, evitando-se que a montagem no local, por profissionais 

que talvez não estejam amplamente capacitados para tal, leve a falhas que podem 

comprometer toda a obra (FLACH, 2012). 

 

2.5.3 Incidência dos ventos na cobertura de edificações 

 

Outro fator que incide sobre as obras e não pode ser ignorado nos 

projetos é o vento, muito acentuado na região sul de Santa Catarina, principalmente 

nos meses de dezembro, fevereiro e março, conforme apresentado na figura 11, a 

seguir. 
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Figura 11: Intensidade dos ventos no sul Catarinense 

 
Fonte: Silveira, Alves e Murara (2014, p. 386). 

 

“Os ventos são influenciados pelos efeitos locais como orografia e 

rugosidade do solo entre outros obstáculos (vegetação e edificações), tornando a 

direção e velocidade do vento, variáveis no tempo e no espaço” (SILVEIRA; ALVES; 

MURARA, 2014, p. 381). 

Assim sendo, o vento não influencia apenas no clima, mas em obras 

diversas de construção civil, inclusive levando à necessidade de adoção de medidas 

baseadas nessa incidência visando evitar erros, falhas e problemas decorrentes da 

força do vento que não tenha sido considerada no projeto. 

O vento causa vibrações da estrutura metálica, assim como exerce forte 

pressão sobre ela e, assim, caso não haja na edificação a proteção necessária para 

estas ocorrências, é possível que rajadas mais intensas sejam prejudiciais à 

estrutura de cobertura e causem danos graves. Considerar o vento quando do 

projeto de uma edificação é sempre muito importante para que a cada intempérie os 

usuários não sejam prejudicados por goteiras, quebra de telhas, destelhamento de 

toda a estrutura, todos fatores ligados à ação do vento forte sobre as estruturas e 

cobertura de uma edificação (NUNES, 2008). 

Antes de proceder de projeto para uma construção, é importante que o 

projetista busque verificar a incidência, força e direção dos ventos no local da obra 

para que, assim, possa definir melhor seu posicionamento e aumentar a segurança 

e durabilidade de todas as estruturas, inclusive daquelas utilizadas para a cobertura 

da edificação. 
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Havendo-se esclarecido tais informações, parte-se para a descrição e 

detalhamento do caso estudado no capítulo a seguir, como forma de esclarecer o 

tema de estudos de forma prática, citando-se fatos ocorridos na realização de uma 

obra e decorrentes do projeto. 
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3 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos no estudo da 

construção de uma Escola de Educação Básica na Cidade de Sombrio – SC, 

relatando-se as falhas do projeto que levaram à execução inadequada e, 

consequentemente, ao aumento de custos e necessidades de ações de retrabalho 

para a melhoria do produto final. 

Para um maior esclarecimento, são apresentadas imagens e quadros que 

levam ao esclarecimento mais amplo do tema. 

    

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

 

O estudo de caso foi conduzido em uma Escola de Educação Básica no 

Bairro Boa Esperança, Sombrio - SC. A nova escola é formada por oito blocos, três 

blocos pedagógicos, um administrativo, um com auditório e biblioteca, um com sala 

de informática, laboratório e sala do grêmio estudantil e um com a quadra coberta. 

Os alunos atendidos, distribuídos entre a pré-escola e ensino fundamental 

(anos iniciais e finais). Há outra escola no mesmo terreno, porém, as condições são 

extremamente negativas e, assim, ela será desativada tão logo as obras da nova 

escola estiverem concluídas. 

Por se tratar de uma construção extremamente ampla, tornou-se inviável 

proceder da análise da cada uma das salas e blocos em seu total e, assim, o foco 

deste estudo foi a questão da cobertura aplicada em toda a estrutura. 

A empresa responsável pela construção foi a Engetom Construção Civil 

LTDA, fundada em 1994 pelo engenheiro civil Luiz Tomazi, situada na Rua José 

Malgaressi 1930, Bairro Centro - Turvo – SC. A empresa descrita presta serviços 

como elaboração e a execução de projetos arquitetônicos, sanitários, elétricos, 

estruturais, entre outras atividades. 

A contratação da empresa de construção se deu por meio de Licitação 

Municipal, sendo que diferentes construtoras da região (Sombrio, Araranguá, Turvo 

e Criciúma) apresentaram suas propostas, todavia, a proposta da Engetom foi a 

mais viável e que melhor atendeu às demandas municipais para a construção da 

Escola. 
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A empresa atua em toda a região do Extremo Sul Catarinense e, diante 

disso, é conhecida e respeitada na área da construção civil, contando com 

profissionais habilitados para suas funções e sempre buscando aplicar as melhores 

tecnologias construtivas para a obtenção dos melhores resultados. 

Na sequência, a figura 12 demonstra a fachada da sede da empresa 

Engetom. 

 
Figura 12: Engetom 

 
Fonte: Engetom (2017). 

 

Depois da abertura do processo licitatório e definição da empresa 

vencedora, teve início a execução do projeto desenvolvido. Houve uma reunião com 

os membros da equipe com o intuito de esclarecer as características da obra, tempo 

disponível, especificidades necessárias a determinadas estruturas, entre outros 

dados necessários para uma execução de qualidade e efetiva da obra. 

Tais reuniões são importantes para que haja uma maior compreensão, 

por parte de todos os membros da equipe, a respeito das atividades que serão 

realizadas e o papel de cada um dos trabalhadores na obra. Na construtora existe a 

políticas de reunir a equipe e esclarecer as atividades cuidadosamente antes do 

início das obras, devido à importância do comprometimento e da devida participação 

de cada um dos trabalhadores. 

Na figura 13 é possível verificar a estrutura da escola durante a 

construção. 
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Figura 13: Construção da escola 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 

 

Percebe-se que a escola foi desenvolvida com amplo espaço para o 

trânsito de alunos, além da inexistência de degraus no pátio para que alunos com 

deficiências possam transitar adequadamente. Foram construídas rampas em todos 

os blocos para que cadeirantes tenham acesso a todas as salas. 

Na sequência a figura 14 apresenta a planta baixa do bloco A, apenas 

para a melhor compreensão da estrutura.  

 

Figura 14: Planta Baixa do bloco A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Engetom (2014). 
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O bloco administrativo é composto por cinco salas e dois banheiros: 

 

 Secretaria: área = 26,50m². 

 Sala dos professores: área = 25,25m² 

 Sala da direção: área = 11,53m² 

 Almoxarifado: área = 8,33m² 

 Coordenação: área = 16,04m² 

 Sanitário Masculino = 3,67m² 

 Sanitário Feminino = 3,67m² 

 

O bloco B é composto por duas salas: 

 Biblioteca: área = 67,71m² 

 Auditório multiuso: área = 83,58m² 

 

O bloco C é composto por três salas: 

 Sala de informática: área = 50,30m² 

 Laboratório: área = 67,94m² 

 Sala do grêmio estudantil: área = 32,65m² 

O bloco D é composto por sete salas na parte interna, um pátio coberto e 

uma área externa acoplada com 2 compartimentos: 

 Pátio coberto/Refeitório: área = 224,56m² 

 Depósito de limpeza: área = 1,99m² 

 Sanitário: área = 1,60m² 

 Banheiro com chuveiro: área = 1,80m² 

 Área de serviço: área = 6,74m² 

 Cozinha: área = 30,70m² 

 Dispensa: área = 9,48m² 

 Triagem/Lavagem: = 4,09m² 

 Compartimento de lixo externo: área = 1,71m²  

 Compartimento de gás externo: área = 2,00m² 

 

O bloco E é composto por dois blocos iguais, representados por bloco E1 

e bloco E2, ambos com quatro salas de aula e dois sanitários: 
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 Salas de aula 1 e 9 : áreas = 50,33m² 

 Salas de aula 2 e 10: áreas = 50,33m² 

 Salas de aula 3 e 11: áreas = 50,33m² 

 Salas de aula 4 e 12: áreas = 50,33m² 

 Sanitário masculino: áreas = 16,49m² 

 Sanitário masculino: áreas = 16,49m² 

 

O bloco F é composto por quatro salas de aula e dois vestiários: 

 Sala de aula 5: área = 50,33m² 

 Sala de aula 6: área = 50,33m² 

 Sala de aula 7: área = 50,33m² 

 Sala de aula 8: área = 50,33m² 

 Vestiário feminino: área = 23,27m² 

 Vestiário masculino: área = 23,27m² 

 

O bloco G é composto pela quadra coberta poliesportiva: 

 Quadra coberta: área = 891,63m² 

 

A escola foi construída em alvenaria, tendo sido a aquisição de materiais 

realizada na cidade de Sombrio – SC, local da obra, visando auxiliar no 

desenvolvimento econômico local, porém, sem perder de vista a necessidade de 

adquirir materiais de qualidade com preços adequados. 

A aquisição dos materiais ocorreu após a realização do projeto e definição 

de todos os materiais necessários para atender as etapas da obra, do início ao fim, 

visando evitar a necessidade de novas compras ou a interrupção dos trabalhos 

durante as atividades construtivas em função da falta de materiais. 

Porém, a construção contou com a possibilidade de aditivos em 30%, que 

teve que ser utilizada para a alteração de problemas identificados, conforme será 

destacado posteriormente. 

Na sequência, a figura 15 apresenta uma visão da área externa 

(adjacências) da escola analisada. 
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Figura 15: Área externa da escola 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 

 

Percebe-se que a obra foi realizada em local com poucas construções 

nas imediações, por se localizar em um bairro mais afastado do centro da cidade. 

Há árvores e vegetação diversa nas proximidades, porém, não próximas o suficiente 

para evitar a incidência de vento sobre a estrutura da escola em dias de tempo 

instável. 

Após a construção das fundações, paredes e cobertura dos blocos, houve 

a aplicação de massa corrida para a uniformização das paredes e, posteriormente, 

procedeu-se da pintura. Destaca-se que todas as etapas forma conduzidas pela 

construtora, que conta com uma ampla equipe capaz de atender a todas as 

demandas de uma construção, como pedreiros, encanadores, eletricistas, pintores, 

etc. 

Neste ponto é preciso esclarecer que a equipe de trabalho destacada 

para a escola atuou exclusivamente desta obra, não foi solicitado que os 

profissionais tivessem que se deslocar ara outras obras, o que poderia gerar perda 

de tempo, cansaço e comprometimento dos resultados. 

A figura 16, que segue, apresenta uma visão geral da escola durante o 

processo de construção. 
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Figura 16: Visão geral da escola 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 

 

Na sequência, na figura 17, apresenta-se uma imagem da construção na 

parte externa de um dos blocos da escola. 

 
Figura 17: Bloco em construção 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 
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A figura 18, que segue, demonstra a quadra esportiva que recebeu 

cobertura durante o processo de construção. 

 

Figura 18: Cobertura da quadra esportiva 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 

 

Apresenta-se, a seguir, a imagem 19, que demonstra o detalhe da 

construção da cobertura da quadra esportiva. 

 

Figura 19: Detalhe da cobertura da quadra esportiva 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 
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A cobertura da quadra esportiva seguiu os moldes da cobertura das 

demais etapas da construção, ou seja, procedeu-se da utilização de uma estrutura 

metálica, porém, não foram empregadas telhas de barro, por se tornar inviável e, 

assim, as telhas utilizadas nesta etapa foram de zinco. 

A figura 20, na sequência, apresenta detalhe da construção das salas de 

aula. 

 
Figura 20: Detalhe da cobertura de sala de aula 

 
Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 

 

Na sequência apresenta-se a etapa de acompanhamento e supervisão da 

obra da escola. 

 

3.2 ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA OBRA 

 

Em todas as etapas da obra foram preenchidos diários de obra 

destacando quais as atividades realizadas, como encontrava-se o tempo em cada 

período do dia (chuvoso, seco, etc.).  

Na figura 21, em anexo, encontra-se um exemplo de diário de obra 

detalhando as atividades realizadas na data. 
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Figura 21: Exemplo de diário de obra 

 
Fonte: Material cedido pela construtora (2017). 

 

Os diários de obra são importantes para que se possa compreender cada 

uma das atividades realizadas no decorrer da obra e, caso ocorra algum problema, 

esses diários poderão indicar em que etapas ocorreram as falhas, já que podem ser 

comparados com os projetos desenvolvidos. 

Os diários devidamente preenchidos foram arquivados na sede da 

construtora, de modo que poderiam ser consultados sempre que necessário, pelos 

envolvidos com a obra. Seu preenchimento é padrão e os responsáveis foram 

instruídos a proceder de seu preenchimento adequadamente. 

Tais dados foram transferidos para o sistema informatizado da empresa, 

com o intuito de assegurar-se de que não seriam perdidos no caso de ocorrência de 

alguma eventualidade. Semanalmente (ou sempre que possível) o engenheiro 
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procedeu de uma avaliação dos diários apenas com o intuito de verificar possíveis 

problemas. 

Além disso, o engenheiro realizou visitas ao canteiro de obras, porém, 

não em uma base diária, como seria necessário para um acompanhamento mais 

específico. Por não poder fazer-se presente, em muitas ocasiões o engenheiro 

reuniu-se com o mestre de obras buscando informações e acompanhamento das 

atividades. 

A empresa Engetom preconiza o acompanhamento da obra como forma 

de manter a qualidade e o respeito a todos os processos que devem ser conduzidos 

durante a etapa construtiva. O mestre de obras é responsável pela verificação dos 

diários de obra e seu preenchimento, sempre com o intuito de manter a organização 

e clareza dessas fichas. 

 

3.3 O PROJETO 

 

O projeto realizado na escola analisada seguiu padrões de qualidade, 

eficiência, término rápido, com economia e redução de desperdícios, porém, em 

função dos erros ocorridos e a necessidade de retrabalho, a prefeitura municipal 

teve que investir mais recursos para que a obra pudesse ser utilizada com 

segurança e em toda a sua extensão (todas as salas de aula em condições de uso e 

com segurança).   

O engenheiro responsável, de posse de todas as informações oferecidas 

pelo edital de licitação, em conjunto com os demais profissionais necessários para a 

realização do projeto, desenvolveu o projeto geral da obra destacando etapas, 

materiais, mão de obra, riscos, entre tantos outros fatores incidentes. 

O tempo utilizado para o desenvolvimento do projeto foi aplicado de 

acordo com as necessidades da obra, ou seja, não foi delimitado um período muito 

curto para o projeto, o que ocorre em muitas empresas, cujo intuito principal é 

finalizar rapidamente os projetos e iniciar a execução e, em muitos casos, essa 

pressa leva à ocorrência de falhas. 

Ocorreu análise do terreno no qual ocorreu a construção da escola, 

verificando-se suas características com o intuito de evitar que fatores relacionados 

ao solo pudessem levar ao comprometimento da obra. Além disso, o conhecimento 
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das características do terreno é essencial para a definição do método construtivo 

adequado. 

Na construção da escola analisada também se pode destacar o intuito de 

reduzir custos, considerando-se que se trata da construção realizada com recursos 

públicos federais e, assim, a preocupação central era manter a estrutura dentro do 

valor disponibilizado. Todavia, esta intenção de redução de custos provou ser 

prejudicial à obra, ao ponto de que alterações e correções tiveram que ser 

conduzidas para que a estrutura pudesse ser utilizada de forma segura após a 

conclusão da obra. 

No caso da obra analisada, pode-se afirmar que os erros ocorridos e que 

levaram à necessidade de retrabalhos, gerando mais custos e demandando de 

novos investimentos para que a obra pudesse ter continuidade, além de atrasar sua 

finalização, são decorrentes do projeto. 

Esses erros não se deram na execução, por falta de atenção ao projeto, 

na realidade, decorreram de um projeto que não levou em consideração as 

características específicas da região na qual a obra foi realizada e ao ser aplicado e 

passar pelas primeiras dificuldades climáticas deixou evidentes as falhas existentes. 

Neste ponto é essencial destacar que nenhuma das demais etapas do 

projeto precisou ser corrigida, já que outras falhas não ocorreram durante a obra, 

apenas a questão da cobertura demonstrou problemas. Acredita-se que uma análise 

mais criteriosa do local da obra teria evitado os contratempos, o atraso na entrega e 

os gastos adicionais, porém, como isso não ocorreu surgiram os problemas a serem 

relatados na sequência. 

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Destaca-se que durante a execução da obra ocorreu o desenvolvimento 

dos projetos apresentados, porém, estes projetos não levaram em consideração 

fatores importantes a respeito do local da obra, como fatores climáticos associados a 

chuvas intensas em determinadas épocas do ano, bem como a ocorrência de fortes 

ventos.  

Todos os fatores referentes à obra devem ser considerados, não apenas 

fatores internos, como materiais e mão de obra, mas também fatores externos, como 
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terreno, adjacências e fatores climáticos, já que todos eles exercem influências 

sobre os resultados alcançados. 

O vento é um fator que deve ser considerado em diversos projetos de 

construção civil, tendo-se em mente que em algumas áreas sua incidência é menor 

do que em outras, além do fato de que no Extremo Sul Catarinense há períodos de 

chuvas e ventos intensos todos os anos e, assim, tal informação não pode ser 

ignorada para o desenvolvimento de um projeto efetivo. 

Por se tratar de estrutura metálica coberta com telhas de barro, não 

houve previsão de uso de forros nos beirados do telhado. A região do Extremo Sul 

Catarinense apresenta elevada incidência de ventos, com ênfase em vento sul e 

como os beirados dos telhados ficavam voltados ao lado sul, sempre que ocorria um 

vento de maior intensidade o telhado era levantado e muitas telhas eram 

danificadas, exigindo o retrabalho no telhado daquele bloco ou, em casos mais 

severos, de toda a escola. 

Como o engenheiro não teve a possibilidade de comparecer ao canteiro 

de obras de forma regular (diariamente), o mestre de obras identificou o problema 

ocorrido na construção da escola, a partir da percepção de como os fatores 

climáticos levaram ao comprometimento da cobertura de diferentes pontos da 

construção em diversas ocasiões. 

O problema é detalhado a seguir: 

Em diversas ocasiões, após a ocorrência de forte vendaval com chuvas, a 

estrutura metálica da cobertura foi levantada pelo vento, levando à quebra e 

inutilização de inúmeras telhas que, por serem de barro, quando foram lançadas 

pelo vento foram danificadas. 

Após uma análise criteriosa de toda a estrutura, o mestre de obras 

verificou que em função de a estrutura da cobertura ter sido desenvolvida em metal, 

não houve a aplicação de nenhum sistema de forração nos beirados, o que permitia 

que o vento se deslocasse sob o telhado, forçando-o para cima e levando ao seu 

deslocamento. 

O referido problema foi identificado justamente quando teve início a etapa 

de cobertura da escola e ginásio, em dezembro de 2015. Após reunião entre o 

mestre de obras, o engenheiro responsável e outros engenheiros que fazem parte 

da empresa, identificou-se a necessidade de proceder de aditivo da obra para que o 
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problema pudesse ser solucionado e, assim, os profissionais passaram a buscar 

formas de reverter o quadro apresentado. 

Enquanto o problema não foi efetivamente solucionado, ocorreram novos 

vendavais e a escola voltou a ser destelhada e, neste período, não foram realizadas 

obras para a reposição de telhas, por haver consciência de que enquanto o 

problema não fosse solucionado seria desperdício de tempo e de recursos 

financeiros reposicionar a estrutura da cobertura e proceder da aplicação de novas 

telhas. 

Diante da identificação dessa falha e da percepção de que o problema 

continuaria a ocorrer, foram destinados novos recursos, dessa vez do governo 

municipal, visando solucionar o problema, mediante a apresentação de relatório com 

as medidas necessárias, custos e tempo previsto para a correção. 

 

3.5 SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

A solução encontrada foi a realização de fixação de chapas metálicas na 

estrutura dos beirados do telhado, tornando-as mais resistentes e evitando que o 

vento pudesse arrancar a estrutura e as telhas, mesmo em caso de vendavais 

acentuados. 

Após a análise da obra, procedeu-se da especificação das chapas 

metálicas que solucionariam o problema, bem como o levantamento dos custos, que 

foi apresentado à prefeitura municipal e aprovado em sua integralidade.  

Mediante as medidas específicas, a empresa procedeu da encomenda do 

material com uma empresa do Mato Grosso, por apresentar os melhores preços e o 

prazo de entrega mais adequado às necessidades da obra realizada. 

A empresa foi contatada através de e-mail, pelo qual foram enviados os 

projetos e especificações do material a ser desenvolvido, visando evitar erros na sua 

produção que poderiam impossibilitar o uso do material na obra. Durante toda a 

produção houve contato constante entre a empresa do Mato Grosso e a construtora, 

por meio de fotos e descrições, inclusive de modo a permitir a definição da data 

exata da entrega. 

A empresa procedeu da fabricação das chapas metálicas de acordo com 

as especificações enviadas e o material foi enviado por transportadora própria. As 
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chapas de metal foram pintadas de acordo com o restante da cobertura, com o 

intuito de manter as características estéticas da construção. 

Quando as chapas prontas foram recebidas na obra, a primeira medida foi 

a análise do material, para conferir as especificações, se estavam dentro do 

acordado com a empresa, bem como a qualidade, se esta seguiu os parâmetros 

definidos pela construtora para sua fabricação. 

O material recebido foi aprovado em sua integralidade, nenhuma chapa 

chegou danificada ou fora das especificações enviadas para a empresa e, assim, 

foram descarregadas na obra para sua futura aplicação. 

Os profissionais procederam de sua aplicação em todos os beirados da 

escola. Este processo demorou 21 dias para ser concluído, período durante o qual 

as demais atividades de construção continuaram sendo realizadas, de modo a 

reduzir os impactos de tempo sobre a obra. 

Todos os blocos receberam esse material, mesmo os que não haviam 

sido detalhados em vendavais anteriores, com o intuito de evitar que caso 

ocorressem novos ventos outras áreas fossem atingidas e, com isso, além de novos 

custos o tempo para a finalização da obra se tornasse ainda maior. 

Após a aplicação das chapas metálicas, todas as estruturas foram 

devidamente consertadas e as telhas recolocadas, já que assim não havia mais 

risco de ocorrência de problemas relacionados a fatores climáticos (ventos). Muitas 

telhas foram descartadas por se encontrarem inutilizadas ou com comprometimento 

de sua qualidade e, assim, em chuvas fortes poderiam gerar goteiras e atrapalhar as 

aulas e reduzir a segurança geral da obra. 

Foram realizados diários de obras também para a aplicação dessas 

chapas, com o objetivo de documentar todas as atividades conduzidas, o que pode 

servir como base para a construtora para futuras obras semelhantes, atuando como 

fonte de conhecimentos para evitar novos erros de projeto no mesmo sentido. 

Outros vendavais ocorreram após essa alteração, inclusive no ano de 

2017, porém, nenhuma dificuldade foi percebida, o que aponta para a efetividade 

das medidas adotadas. 

Como forma de apresentar resumidamente as atividades de identificação 

e correção dos problemas, apresenta-se o quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4: Resumo dos problemas e soluções 

Problema Etapa da falha Solução Envolvidos Resultados 

Insegurança da 

cobertura diante da 

incidência de ventos 

com consequentes 

danos ao telhado e 

perda de materiais. 

Perda de materiais 

decorrente do 

levantamento da 

cobertura, o que incidiu 

sobre a quebra de 

inúmeras telhas, a 

necessidade de seu 

descarte e substituição. 

Falha de projeto. O 

projeto não levou em 

consideração as 

características do 

local e, assim, fatores 

ignorados levaram ao 

atraso da obra, bem 

como seu 

encarecimento. 

Aplicação de chapas de 

aço nos beirados para 

evitar a circulação de 

vento e os danos à 

cobertura. 

Mestre de obras, 

engenheiro 

responsável, outros 

engenheiros da 

empresa. 

Obra segura, mesmo 

diante da ocorrência de 

novos vendavais não 

forma identificados 

danos à cobertura após 

a aplicação das 

soluções desenvolvidas. 

Fonte: Desenvolvimento dos acadêmicos (2017). 
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No próximo capítulo serão elencadas as considerações finais deste 

estudo, obtidas através do processo de revisão bibliográfica, bem como do estudo 

de caso conduzido e, assim, levando os autores a uma compreensão maior sobre o 

tema.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em muitas obras ocorrem erros no momento de sua execução que podem 

comprometer sua segurança, eficiência, o tempo de realização do trabalho e os 

gastos previstos para elas. Isso pode se dar por falhas durante tais atividades, 

porém, o mais comum é que os erros tenham sido originados ainda no 

desenvolvimento dos projetos, já que a execução tende a tomar por base tais 

orientações. 

Quando um projeto é cuidadosamente desenvolvido, respeitando todas as 

etapas e contando com a atuação de todos os profissionais necessários, 

capacitados para essas atividades, é possível que ocorram erros, porém, eles 

tendem a ser identificados ainda antes da construção, principalmente quando ocorre 

a compatibilização dos projetos, processo pelo qual é feita a integração de todas as 

etapas do projeto e se torna possível verificar possíveis falhas e erros. 

Essa identificação ainda antes da execução é essencial para que quando 

o projeto chegue aos profissionais responsáveis pela execução da obra, os erros já 

tenham sido identificados e corrigidos, caso contrário a execução tomará por base 

um projeto e falho e, consequentemente, apresentará problemas que terão que ser 

corrigidos durante o desenvolvimento das atividades construtivas.  

Pensando-se no caso analisado, a identificação da falha foi realizada pelo 

mestre de obras e em reunião com o engenheiro responsável, foi desenvolvida uma 

alternativa capaz de solucionar o problema em longo prazo, ou seja, ainda que 

futuras ocorrências de vendavais sejam registradas, os riscos de danos à cobertura 

da escola são mínimos, já que atualmente houve a aplicação de medidas corretivas. 

Não se pode ignorar, porém, que a necessidade de proceder de medidas 

corretivas trouxe consigo o aumento do tempo para a conclusão da obra, bem como 

custos adicionais. Ainda que todas as obras públicas contem com um percentual a 

ser aplicado como aditivos, em geral como forma de atender possíveis demandas 

que não haviam sido previstas, caso o projeto tivesse considerado todos os fatores 

incidentes sobre a obra, essas medidas não teriam sido necessárias e a execução 

teria apresentando resultados ainda mais positivos, beneficiando a Prefeitura 

Municipal, os alunos que aguardam pela conclusão da escola e a própria 

construtora. 
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Este estudo foi conduzido com o intuito de verificar as falhas de projeto 

sobre problemas executivos de uma obra em escola da cidade de Sombrio - SC. 

Para tanto, os objetivos específicos foram definidos como: 

a) Destacar o histórico da construção civil no Brasil e no mundo; 

b) Esclarecer a importância do projeto para a execução de obras; 

c) Apresentar as principais falhas de projeto incidentes sobre problemas 

em obras de construção civil;  

d) Citar as falhas de projetos ocorridas em uma escola na cidade de 

Sombrio – SC; 

e) Discorrer sobre as soluções aplicadas no caso específico. 

Pode-se afirmar que os objetivos foram cuidadosamente atendidos, já que 

a história e desenvolvimento da construção civil foram destacados, a relevância dos 

projetos para a eficiência das obras foi claramente apresentadas, as falhas que 

incidem sobre projetos e podem comprometer sua eficiência estão elencadas no 

estudo e no caso específico da construção de uma escola, as falhas ocorridas no 

projeto, seus impactos sobre a obra e as medidas necessárias para sua correção 

estão claramente citadas neste estudo. 

Para os acadêmicos, este trabalho trouxe inúmeros conhecimentos, bem 

como a capacidade de verificar em uma situação prática os conhecimentos que já 

haviam sido obtidos de forma teórica durante o processo de formação, o que permite 

que sua atividade profissional futura seja desenvolvida com maior qualidade e 

consciência a respeito dos cuidados necessários para a efetiva execução de obras. 

Para estudos futuros sugere-se uma análise regional a respeito do 

desenvolvimento de projetos em diferentes empresas da área de construção civil, 

como forma de apresentar o percentual delas que, de fato, destina o devido tempo e 

atenção para o projeto visando uma execução mais eficiente. 

Além disso, podem ser pesquisadas obras diversas visando apontar, na 

região do Extremo Sul Catarinense, qual o percentual de falhas em obras 

decorrentes de problemas relacionados ao projeto. 
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