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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS NA 

CIDADE DE MARINGÁ/PR: ESTUDO DE CASO 

 
 

Luana de Paula Lahmann 

 

RESUMO 

Quando se trata de uma ferramenta de gerenciamento que possa orientar e controlar as 

atividades na construção civil, o planejamento entra em ação. Dessa forma, uma empresa que 

busca atender aos três principais requisitos da construção civil, prazo, custo e lucro, deve 

colocar o planejamento em prática. O planejamento, na construção civil no Brasil, se mostra 

ainda pouco utilizado, ou muitas vezes é elaborado, porém de maneira inadequada. Diante 

disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar que o planejamento pode ser realizado 

em residências unifamiliares e, assim, potencializar os resultados, podendo se verificar os 

principais benefícios de se planejar e compreender os problemas encontrados em obra. Para a 

elaboração deste trabalho, foram abordados os conceitos de planejamento, a importância do 

levantamento quantitativo e as consequências do controle de obras por meio do seu 

monitoramento. Foi apresentado um planejamento que conta com uma estrutura analítica de 

projeto (EAP), seu cronograma foi previsto e realizado da obra, e, por meio dos resultados 

obtidos, foi possível analisar qual a importância de se elaborar um planejamento de obras e 

realizar o acompanhamento das atividades.  

Palavras-chave: Construção civil. Planejamento de obra. Acompanhamento de obra. 

 

PLANNING AND CONTROL OF SMALL RESIDENTIAL WORKS IN THE CITY 

OF MARINGA/PR: CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

 

When talking about a management tool that can guide and control the activities in the civil 

construction, the planning takes action. This way, a company that seeks to meet the three main 

requirements of the civil construction, deadline, cost and profit, must put the planning into 

practice. The planning, in the civil construction in Brazil, still shows itself not widely used, or 

they are often elaborated, although in an inadequate way. Therefore, the present work aims to 

present that the planning can be carried in single-family residences and, this way, boost the 

results, in which we will be able to verify the main benefits of planning and to comprehend the 

problems found in works. For the elaboration of this work, it was approached the concepts of 

planning, the importance of the quantitative survey and the consequences of the work control 

through its monitoring. It was presented a planning providing a work breakdown structure 

(WBS), its schedule was predicted and carried from the work, and, through the obtained results, 

it was possible to analyze what the importance of elaborating a work planning is and perform 

the follow-up of the activities. 

Keywords: Civil construction. Work planning. Work follow-up.



1. INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil passa por constantes transformações desde os seus 

primórdios. HOLANDA (2003) afirma que, desde o início do século XXI, o setor passou 

por grandes mudanças, tanto no perfil dos colaboradores quanto no dos consumidores, 

que estão cada vez mais exigentes. Para destacar-se, empresas buscam um diferencial 

para manter-se no mercado, com isso a procura de métodos de gestão para diminuir os 

custos de obras cresce constantemente, logo, para se construir um empreendimento que 

atenda tanto à qualificação de qualidade como à entrega no prazo, o planejamento deve 

ser colocado em prática e, assim, potencializar o resultado do empreendimento. 

AGUILAR (2016) ainda afirma que o mercado da construção civil se encontra em 

grande competitividade e necessita de alto controle construtivo de suas empresas por meio 

de métodos de execução e planejamento, assim, é possível obter grande redução nos 

gastos e perdas. Em vista disso, tem-se que o planejamento é um dos fatores principais 

para o sucesso de qualquer empreendimento (PINHEIRO, 2014). 

Mesmo com o crescimento competitivo do mercado de trabalho, vê-se que ainda 

existe falta de planejamento em empresas de pequeno porte e, em relação a empresas de 

grande porte, mesmo com o planejamento, ainda há um déficit em relação ao 

cumprimento de prazos, muitas vezes causado por empresas terceirizadas. Segundo 

MATTOS (2010), a ausência do planejamento na construção civil é muito grande e as 

obras mais afetadas são as de pequeno e médio porte.  

Em tempos em que a relação custo-benefício é rigorosamente exigida pelo cliente, 

o responsável técnico deve se atentar a vários requisitos durante seu planejamento para 

que consiga alto grau de satisfação do cliente.  Não basta somente planejar, tem que haver 

o monitoramento dessas atividades, por meio da comparação do programado com o 

realizado. Quando efetuado um bom planejamento, o engenheiro adquire amplo 

conhecimento da obra, dessa forma, tem facilidade em detectar situações desfavoráveis e 

tomar decisões com agilidade.  

O foco deste trabalho é expor que o planejamento é de significativa importância 

não somente em obras de grande porte, logo, será feita uma revisão bibliográfica sobre 

planejamento, quantitativo, orçamento e controle. Para se atingir o objetivo do trabalho, 

serão elaboradas as etapas de um planejamento de uma residência com 500m², localizada 

na cidade de Maringá-PR, onde será montada uma estrutura analítica de projeto com suas 



durações e predecessoras e o seu levantamento quantitativo será feito através do Excel, 

assim será possível analisar o cronograma previsto e realizado. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

Para se atingir o objetivo do trabalho, a estrutura do projeto foi abordada em duas 

fases, a primeira constituiu na pesquisa aprofundada do tema planejamento, em que se 

discorreu sobre as definições, os tipos, os benefícios, as principais causas de deficiência 

do planejamento e a importância do levantamento quantitativo. Ainda foram levantadas 

definições de orçamento, e realizada uma sucinta revisão sobre controle das atividades. 

Em sequência ao estudo teórico, efetuou-se a segunda fase na qual foi realizado 

estudo de caso de uma residência unifamiliar, localizada na cidade de Maringá-Paraná, e, 

por meio dos projetos arquitetônicos e complementares disponibilizados, primeiramente 

foi elaborada a estrutura analítica de projeto, e, a partir dessa estrutura, foi possível, com 

o auxílio do software Excel, definir as durações e as sequências das atividades em ordem 

cronológica, na sequência, foi analisado o cronograma do previsto com o realizado, e, por 

fim, foram levantados os dados quantitativos da obra. 

 

2.1. Enquadramento teórico  

 

A etapa inicial aplicada constitui-se na pesquisa aprofundada dos aspectos teóricos 

do artigo, juntamente com informações referentes à metodologia de projeto, por meio de 

que foi possível se obter uma revisão bibliográfica dos temas descritos. 

 

2.1.1. Planejamento de obras 

 

Segundo LIMMER (1996), pode-se definir como planejamento o processo no qual 

se elaboram objetivos, abordam-se ocorrências de situações previstas e transmitem-se 

resultados pretendidos. Já ACKOFF (1976) diz que planejamento são decisões tomadas, 

antecedentes a uma ação, que têm por objetivo projetar um futuro esperado. 

LIMMER (1996) ainda afirma que o planejamento e controle são dependentes um 

do outro, planejar é solucionar problemas e controlar é compreender e corrigir erros que 



possam ocorrer. Da mesma maneira, ARANTES (1998) coloca que o planejamento é 

prioridade entre as funções gerenciais, assim, a função de dirigir e controlar depende do 

planejamento. 

Para VARALLA (2003), as atividades de planejar e controlar andam juntas, e, 

para se executar o empreendimento, devem-se, primeiramente, determinar metas e definir 

recursos e posteriormente controlar essas atividades, ou seja, monitorar o que foi 

planejado a fim de se tomar decisões adequadas e medidas corretivas, caso necessário. 

MATTOS (2010) destaca que planejamento e controle são fundamentais nas 

empresas, assim, produzem forte impacto no desempenho da produção. Estudos nacionais 

e internacionais indicam que a deficiência de planejamento e controle ainda é uma das 

causas de maior baixa produtividade do setor, com elevadas perdas e baixa qualidade dos 

produtos. 

Segundo XAVIER (2008), as tomadas de decisões dentro do planejamento devem 

ser efetuadas de maneira correta, pois uma tomada de decisão incorreta no presente 

implicará consequências no futuro.  

MATTOS (2010) coloca que, ao planejar uma obra, o responsável tem visão 

ampla do seu empreendimento, o que permite uma condução dos trabalhos mais 

eficiente. Assim, são colocados alguns benefícios que o planejamento oferece: 

 

Figura 1: Benefícios do planejamento. 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

VARGAS (2005) afirma que o planejamento não é algo complexo e de alto custo, 

logo, pode ser aplicado em qualquer empreendimento. Investir no planejamento e 

controle de obras é essencial, pois, sem aquele, o empreendimento perde seus principais 

(a) Conhecimento pleno da obra

(b) Detecção de situações desfavoráveis

(c) Agilidade de decisões

(d) Relação com orçamento

(e) Otimização da alocação de recursos

(f) Referência para acompanhamento

(g) Padronização

(h) Referência para metas

(i) Documentação e rastreabilidade

(j) Criação de dados históricos

(k) Profissionalismo



parâmetros que são prazo, custo e lucro. Assim, para se realizar um bom planejamento, 

alguns passos devem ser seguidos, estes apresentados por MATTOS (2010) como roteiro 

do planejamento: 

 identificação das atividades; 

 definição das durações; 

 definição da precedência; 

 montagem do diagrama de rede; 

 identificação do caminho crítico; 

 geração do cronograma e cálculo das folgas. 

 

2.1.1.1. Identificação das atividades 

 

Etapa em que são identificadas as atividades que comporão o cronograma de 

obras. Esta etapa requer maior atenção, pois, caso algum serviço não seja previsto, o 

cronograma ficará ineficaz, sendo capaz de causar atrasos à obra. A identificação das 

atividades é realizada pela elaboração de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP), “que 

é uma estrutura hierárquica, em níveis, mediante a qual se decompõe a totalidade da obra 

em pacotes de trabalho progressivamente menores” (MATTOS, 2010). 

A imagem a seguir ilustra, de forma genérica, uma EAP do tipo analítica (ou 

sintética) de uma casa: 

 

 

Figura 2: Modelo de Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 

 

Fonte: Mattos (2010) 
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2.1.1.2. Definição das durações   

 

Para HELDMAN (2006), a definição das durações de cada atividade é 

correspondente ao período de trabalho necessário para serem realizadas, e o cálculo delas 

está vinculado à produtividade dos insumos, obtidos por meio do levantamento 

quantitativo. 

A definição das durações é de grande importância, pois estabelece a quantidade 

de tempo que determinada atividade leva para ser executada, assim, a duração se torna 

dependente da quantidade do serviço a ser realizado, da produtividade do colaborador e 

da quantidade de recursos alocados. A duração das atividades é uma das fases 

responsáveis pela obtenção do prazo final da obra, assim, quando mal distribuída, torna 

o planejamento inexequível (MATTOS, 2010). 

 

2.1.1.3. Definição da precedência  

 

STONNER (2001) determina que a dependência das atividades, que é a sua 

precedência, é atribuída para que possa ser realizada a atividade em questão, de modo que 

a atividade anterior seja devidamente concluída. 

A precedência é a relação da sequência das atividades, e por meio da metodologia 

executiva é determinada a dependência entre elas, assim, a equipe de obra deve chegar a 

um consenso lógico para que o cronograma faça sentido, de maneira que uma precedência 

incorreta resulta em vários problemas, de modo a se obter um produto sem capacidade de 

ser colocado em prática (MATTOS, 2010). 

 

2.1.1.4. Montagem do diagrama de rede 

 

Após a elaboração das etapas descritas anteriormente, o próximo passo é a 

representação gráfica das atividades e suas predecessoras por meio do diagrama de rede, 

que exibe o fluxo das atividades. O diagrama pode ser realizado por meio de dois 

métodos: método das flechas e método dos blocos, ilustrados na figura 3 e 4 a seguir, por 

meio dos quais é possível determinar o caminho crítico e as folgas de cada atividade pela 



técnica PERT/COM, o nome é a junção de duas metodologias diferentes que funcionam 

em conjunto: a Critical Path Method (CPM) e a Program Evaluation and Review 

Technique (PERT). (MATTOS, 2010). 

 

Figura 3: Método das flechas 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

Figura 4: Método dos blocos 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

LÉLIS (2011) coloca que, para se adquirir visão ampla e global do 

empreendimento, utiliza-se o diagrama de rede, que é uma forma simples para se 

representar a correlação entre as atividades do cronograma. 

 

2.1.1.5. Identificação do caminho crítico  

 

 O caminho crítico é resultado das atividades críticas, que produzem maior tempo 

e não possuem folgas, por meio delas é possível se obter o prazo da obra. Compreendida 

a definição de caminho crítico, atrasos que possam ocorrer nas atividades críticas 

provocarão aumento no prazo de entrega da obra, de outra forma, o ganho de tempo 

reduzirá esse prazo.  Portanto, duas das principais tarefas do planejador são identificar o 

caminho crítico e monitorar suas atividades para que nenhum imprevisto possa acontecer 

(MATTOS, 2010). 

 



2.1.1.6. Geração do cronograma e cálculo das folgas   

 

Por último, é elaborado o cronograma. “O cronograma é uma representação 

gráfica da execução de um projeto, indicando os prazos em que deverão ser executadas 

as atividades necessárias, mostradas de forma lógica, para que o projeto termine dentro 

de condições previamente estabelecidas” (LIMMER, 1996).  Sua representação é 

realizada por meio do gráfico de Gantt, obtido no MS Project. 

Para ORTH (2009), o desenvolvimento do cronograma é feito por meio das 

atividades definidas e suas datas de início e término. 

Enquanto atrasos em atividades críticas podem ocasionar aumento no prazo das 

obras, para as atividades não críticas isso não se dá da mesma maneira. Logo, suas 

atividades de início e fim podem ser realizadas com certa tolerância, dentro de um prazo 

total disponível, denominado de folga (MATTOS, 2010). 

 

2.1.2. Deficiências do planejamento 

 

MATTOS (2010) estabelece as principais causas de deficiência em planejamento 

e controle: 

PLANEJAMENTO E CONTROLE COMO ATIVIDADE DE UM ÚNICO 

SETOR: o planejamento ainda não é visto como um processo de gerenciamento que se 

deve interpor em toda a estrutura da empresa, muitas vezes é realizado, mas sequer é 

sujeito a avaliações pela equipe de trabalho. 

DESCRÉDITO POR FALTA DE CERTEZAS NOS PARÂMETROS: é habitual 

que as empresas apresentem falta de domínio sobre seus processos de produção. Ao invés 

de trabalhar com ideias que não se podem verificar na prática, o planejamento deve ser 

praticado como um exercício que procura prever o impacto das atividades. Conforme o 

tempo passa, as incertezas poderão ser incorporadas por meio de alterações e adaptações 

de planos. 

PLANEJAMENTO EXCESSIVAMENTE INFORMAL: a informalidade causa a 

incoerência dos planejamentos de médio e curto prazo, com isso há falta de eficiência dos 

seus recursos e materiais. MATTOS (2010) coloca que “a excessiva informalidade 

dificulta a comunicação entre os vários setores da empresa”. 

MITO DO TOCADOR DE OBRAS: nas empresas é frequente se encontrar 

engenheiros que tomam decisões rapidamente por experiências anteriores, sem o 



adequado planejamento, logo, isso se torna um ciclo dependente. Pelo fato de a 

construção ter se desenvolvido com grande informalidade, há abandono dos responsáveis 

por planejamento e acompanhamento.  

 

2.1.3. Quantitativo de obras 

 

A orçamentação em obras de construção civil é umas das etapas fundamentais 

para o sucesso do empreendimento, aquela compreende os levantamentos de serviços que 

deverão ser executados no decorrer da construção, o qual é realizado a partir do projeto 

desenvolvido (COELHO, 2001, apud SANTOS, ATUNES E BALBINOT, 2014)   

O levantamento quantitativo de obras refere-se a uma atividade precisa que é 

realizada por meio dos projetos desenvolvidos, cálculos de áreas e outros. Por 

conseguinte, por esse levantamento obtêm-se informações referentes a quantidades de 

insumos e seus valores para a execução de determinada atividade (ALENCAR, 

ALMEIDA). 

LIMMER (1997) coloca que, para se realizar o levantamento de custos, deve-se 

partir de estudos e dados concretos da obra. Assim, se é capaz de obter o orçamento por 

meio de estimativas de custos, obtidos por meio de levantamentos quantitativos. 

SANTOS, ANTUNES E BALBINOT (2014) afirmam que um dos principais erros 

de orçamentos acontece por equívocos advindos do levantamento quantitativo, 

difundindo-se, assim, em todo o orçamento e impactando o custo final do 

empreendimento. Por meio disso é possível verificar a magnitude com que o processo de 

levantamento pode impactar diretamente no empreendimento.  

Em virtude de falhas na fase do levantamento quantitativo que podem ocasionar 

erros drásticos no valor final do empreendimento, muitos autores destacam a importância 

de se seguir uma ordem cronológica quando se realizar um levantamento quantitativo. 

Dentre esses autores, SOUZA (2012) coloca que, ao se realizar um quantitativo por meio 

de um roteiro de cálculo, seguindo-se a sequência cronológica da obra, é possível uma 

rápida conferência em casos de dúvidas ou até mesmo de possíveis erros orçamentários.  

 

2.1.4. Orçamento de obras 

 

MUTTI (2013) define orçamento como sendo a quantificação dos insumos 

necessários para a realização de uma obra, tendo em vista seus custos e tempo de duração.  



Para TAVES (2014), orçamento é o agrupamento de atividades que são necessárias para 

se executar uma obra, que foram previstas e planejadas anteriormente. 

A listagem de atividades bem como suas quantidades, valores unitários, valores 

totais e o valor global do orçamento são usualmente registrados em uma planilha, 

denominada planilha orçamentária, que também varia de acordo com a tipologia do 

serviço e a necessidade de detalhamento (SOUZA, 2012). 

LIMMER (1996) coloca que o orçamento são os custos realizados por meio de 

um quantitativo para a execução de um projeto, conforme estabelecido no planejamento 

prévio. Quando elaborado um orçamento, devem ser realizados alguns objetivos, assim 

descritos por LIMMER (1996): 

 devem ser definidos os custos de cada atividade ou serviço; 

 deve ser elaborado um documento contratual, para maior controle de 

faturamento da empresa; 

 ser referência quanto à obtenção de recursos aplicados na execução do 

projeto; 

 disponibilizar informações para a elaboração de coeficientes técnicos 

confiáveis.  

 

2.1.5. Controle de obras 

 

FILHO e ANDRADE (2010) colocam que o controle acontece por meio do 

acompanhamento contínuo da execução das atividades, quando ocorre a comparação do 

que foi previsto com o realizado, apresentando-se, para os responsáveis, as possíveis 

diferenças encontradas, e, assim, é determinado o método de produção para se prosseguir 

com as atividades após essa análise.  

Para LIMMER (1996), quando a execução da obra é colocada em prática, as 

atividades devem ser controladas, a fim de se identificar desvios e garantir que os 

objetivos propostos sejam devidamente realizados nos prazos preestabelecidos. 

MATTOS (2010) coloca que, para o sucesso do empreendimento, não basta planejar a 

obra com critério e boa técnica sem que haja controle rigoroso das atividades, pois é por 

meio deste que se pode comparar o previsto com o realizado.  

Segundo MATTOS (2010), são colocadas algumas razões para se realizar o 

acompanhamento de obras: 



 

Figura 5: Razões para o acompanhamento de obras 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

MATTOS (2010) afirma que não basta somente planejar sem que haja o 

acompanhamento das atividades previstas com as realizadas, logo, para se obter melhor 

resultado, é aplicado o ciclo PDCA. 

 

Figura 6: Ciclo PDCA 

 

Fonte: Mattos (2010) 

 

As atividades nem sempre são iniciadas na data prevista

As atividades nem sempre são concluídas na data prevista

Ocorrem alterações de projeto que impactam na execução de tarefas

Ocorrem flutuações de produtividade que alteram a duração das atividades

A equipe decide mudar o plano de ataque da obra

A equipe decide mudar a sequência executiva de alguns serviços

A equipe decide mudar o método construtivo de alguma parte da obra

Ocorrem fatores que, embora prevísiveis, não são mostrados de maneira precisa no 

cronograma, como chuvas, cheias, etc

Ocorrem fatores imprevisíveis que interferem na execução de serviços: greves, paralisações, 

interferências de terceiros, acidentes etc

Ocorrem atrasos no fornecimento de material

O planejador descobre que faltam atividades no planejamento (escopo incompleto), ou que há 

atividades a mais (escopo incorreto)



O ciclo PDCA foi desenvolvido na década de 1930 por Walter A. Shewhart e foi 

empregado somente na década de 1950 por Willian Edwards Deming em empresas 

japonesas que buscavam aumentar a qualidade de seus processos. 

Segundo PINOTTI, GUTH (2014), o principal objetivo do ciclo PDCA é, por 

meio de um planejamento, efetuar o controle nos processos de execução. Dessa forma, é 

dividido em quatro fases, descritas de acordo com CICLO PDCA (2005, apud Dr. 

POSSANAI Osmar, 2013, p. 4): inicialmente se planeja a obra e são definidos objetivos, 

estratégias e métodos que serão utilizados, em seguida, realiza-se a execução conforme o 

planejado, logo se verifica o que foi realizado, sendo possível obter informações de 

possíveis desvios no planejamento, e, por fim, o responsável técnico deve fazer correções 

necessárias para que não haja repetição do problema. 

 

 

2.2. Estudo de caso 

 

 Logo após o estudo teórico, deu-se início ao desenvolvimento do estudo de caso 

sobre planejamento e quantitativo de uma obra residencial de alto padrão, localizada em 

Maringá, no Estado do Paraná. Esta residência tem 520m² e é composta por dois 

pavimentos. O primeiro pavimento contempla garagem, sala de estar e jantar, home, 

brinquedoteca, cozinha, área de serviço, espaço gourmet e piscina. Já o segundo 

pavimento é composto por escritório e quatro suítes, uma delas com closet, conforme os 

ANEXOS I, II, III. O empreendimento foi executado de maneira convencional, com 

alvenaria, laje treliçada, forro de gesso, vigas protendidas, formas de madeira e aço 

dobrado no canteiro de obras. Por meio do projeto 3D, conforme a Figura 01, é possível 

verificar o tipo de revestimento e a composição arquitetônica da fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 1 – Projeto 3D da residência   

 

Fonte: A autora (2018) 

 

 

2.2.1. Estrutura analítica de projeto (EAP) 

 

Após o estudo dos projetos, pôde-se elaborar uma EAP com o auxílio do software 

Excel, e por meio dos projetos disponibilizados foi possível se obter o levantamento de 

todos os serviços a serem realizados na residência, de forma cronológica. Assim, foram 

definidas as durações de cada atividade bem como sua sequência, com isso foi obtido o 

prazo final previsto da obra, e esse levantamento servirá de estrutura para a elaboração 

do quantitativo, conforme o ANEXO IV. 

Por meio disso, pode-se comprovar que, a partir da estrutura analítica, tem-se 

amplo conhecimento da obra, sendo possível acompanhar todos os serviços que serão 

executados. 

 

2.2.2. Cronograma de obra 

O cronograma foi elaborado por meio do software Excel com o auxílio da estrutura 

analítica de projeto, e, com o acompanhamento dos serviços, foi possível obter as 

durações reais das atividades desenvolvidas. Por meio do cronograma simples será 

analisado se as atividades estarão efetuadas de acordo com o planejamento previsto, 

conforme o ANEXO V. 



Na realização do cronograma foi possível se obter a duração prevista da obra, que se 

encontra em cinza, em seguida foi realizado o acompanhamento dessas atividades e, 

assim, foi obtida a duração real da obra, em que foi possível se comparar o previsto com 

o realizado. 

 

2.2.3. Levantamento quantitativo 

 

O quantitativo da obra foi elaborado com base na estrutura analítica de projeto e com 

o auxílio dos projetos arquitetônicos e complementares, por meio do software Excel, 

conforme o ANEXO VII. Neste levantamento são obtidos valores referentes às 

quantidades de materiais a serem utilizados em cada etapa da obra.  

Para se obter êxito no levantamento quantitativo, foi adicionada uma porcentagem de 

perda em materiais como armadura, fôrmas de pilares e vigas, entre outros. Essa margem 

é utilizada por causa de contratempos que podem surgir pela falta de otimização das 

armaduras durante o corte e dobra, quebra das fôrmas na desmontagem e desperdícios de 

materiais, comuns no canteiro de obra. 

Por meio desse levantamento foram obtidos dados cruciais referentes à quantidade 

de materiais que cada etapa da obra utilizará, por meio desses dados é possível calcular o 

quanto será investido em insumos para a construção da obra, assim, pode-se obter um 

controle do que será gasto durante o processo de construção. Mediante isso, o 

levantamento contribui para o controle de desperdícios e auxilia na compra de materiais 

para cada etapa da construção, evitando, assim, excessos de materiais no canteiro de obra. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos na etapa do estudo de caso, 

a partir do acompanhamento da obra realizado através do Ciclo PDCA. 

Com os resultados foi possível analisar que a obra começou com um ótimo 

desempenho, atingiu todas as metas e foram realizadas todas as atividades no prazo, 

conforme o cronograma de obra, ilustrado no ANEXO V. Por causa de contratempos 

descritos nos próximos tópicos, a obra começou a apresentar atrasos, com isso, por meio 



do acompanhamento mensal, estes puderam ser observados e foi possível se buscar as 

soluções pertinentes, antes que esses fatores aumentassem ainda mais o atraso da obra. 

Com isso foi necessária a reprogramação das atividades a partir do início do mês de 

agosto, como ilustrado no ANEXO VI. 

 

3.1. Acompanhamento mês de março 

 

No início do primeiro mês, foram realizados os serviços inicias da obra tais como 

limpeza do terreno, terraplanagem e instalações provisórias, logo após foi dado início à 

locação da obra, as metas nesse mês foram atingidas e os prazos, cumpridos. 

 

3.2. Acompanhamento mês de abril 

 

No final do primeiro mês, para dar início ao segundo, iniciaram-se os serviços de 

perfuração de estacas com o auxílio da perfuratriz, porém os serviços foram interrompidos 

por conta do período chuvoso, com isso houve atrasos na primeira quinzena de abril, e, 

por se tratar de uma atividade crítica, o prazo final da obra foi aumentado. Porém, na 

segunda quinzena, foi possível finalizar a perfuração e efetuar a concretagem das estacas, 

em seguida foi dado início aos serviços de cotas de arrasamento e posteriormente foram 

executados os blocos de concreto e a baldrame. Com isso se analisou que, no mês de abril, 

todos os serviços foram desenvolvidos, porém não foi possível recuperar os atrasos. 

Assim, com a aplicação da metodologia do Ciclo PDCA, puderam-se corrigir os 

problemas para se dar início ao próximo mês.  

 

3.3. Acompanhamento mês maio 

 

No mês de maio foram finalizados os serviços de infraestrutura, dando-se início 

aos serviços de alvenarias, pilares e lajes, a obra encontra-se ainda atrasada por conta da 

chuva no mês de abril. Após a primeira quinzena, foi possível se detectar que ocorreram 

alguns erros de execução: algumas janelas foram executadas com dimensões diferentes 

das do projeto, houve falta de contravergas em algumas janelas e algumas paredes foram 

executadas fora do prumo, erros que ocorreram devido a inexperiência do mestre de obra. 

 

 



3.4. Acompanhamento mês de junho 

 

Na primeira quinzena de junho, foram realizados serviços de execução de fôrmas 

dos pilares e vigas, efetuaram-se os escoramentos das vigas e a montagem da laje, já na 

segunda quinzena foi passada a fiação elétrica e de lógica à laje, mas, pelo mau tempo, 

esta foi concretada somente no final da segunda quinzena.  

 

3.5. Acompanhamento mês de julho 

 

Após o início da cura do concreto, na primeira quinzena foi iniciada a etapa de 

alvenaria do segundo pavimento, houve a protensão das vigas da garagem e do espaço 

gourmet. Mesmo com o acompanhamento diário do engenheiro responsável, e a aplicação 

do ciclo PDCA, é possível verificar que a obra ainda se encontra atrasada, isso ocorreu 

por falhas nos serviços, ocasionadas pela inexperiência do mestre de obras, tais como 

travamento inadequado das fôrmas, paredes executadas fora do prumo, leitura incorreta 

do projeto arquitetônico e outros serviços executados de maneira indevida.  

Além dos problemas ocorridos, houve um grande imprevisto na segunda quinzena 

de julho, que não estava considerado no planejamento: o mestre de obras por motivos 

inesperados abandonou o cargo, no período em que o engenheiro responsável estava 

ausente, com isso, a obra ficou inativa por duas semanas na etapa de pilares segundo 

pavimento, sendo necessária a contratação de novos colaboradores capacitados. 

 

3.6. Acompanhamento mês de agosto  

 

Após a contratação de novos colaboradores, o planejamento foi reprogramado de 

acordo com a produtividade da equipe, como ilustrado no ANEXO VI, e foi possível se 

obter a duração reprogramada da construção. Primeiramente foram iniciados os reparos e 

finalizada a alvenaria do segundo pavimento, foi dado início às dobras das armaduras das 

vigas e pilares.   

 

3.7. Acompanhamento mês de setembro 

Foram iniciados na primeira quinzena de setembro os serviços de montagem de 

formas de vigas e lajes e realizada a armação destas. No final da segunda quinzena foi 

realizada a concretagem da laje do segundo pavimento, e deu-se início aos serviços de 



instalação elétrica do primeiro pavimento, e por meio do cronograma é possível inferir 

que os serviços foram concluídos no prazo determinado. 

 

3.8. Acompanhamento mês de outubro 

 

No início do mês de outubro foram realizados os serviços de instalações elétricas, 

hidráulicas e de lógica, e no começa da segunda quinzena os serviços ficaram parados 

pelo período chuvoso, os serviços finais de perfuração da piscina que já estavam atrasados 

foram iniciados somente no final do mês, de modo que os serviços de cobertura e 

contrapiso não começaram, logo, essas atividades ficaram atrasadas. 

 

3.9. Acompanhamento do mês de novembro 

 

Pelo prazo de entrega do trabalho de conclusão de curso, o acompanhamento da 

obra foi interrompido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, por meio desse planejamento, é possível ter o controle das 

atividades que serão desenvolvidas, monitorar os atrasos das atividades, buscar soluções 

imediatas e, além disso, obter amplo conhecimento da obra. 

Por meio do estudo de caso foram obtidos resultados negativos no cronograma, e 

foi possível verificar que aumentou o prazo final da obra, pelos imprevistos que 

ocorreram na obra, citados anteriormente. Desse modo, é possível analisar que, mesmo 

quando elaborados métodos de gerenciamentos, podem ocorrer atrasos, porém, quando 

realizado um planejamento e aplicado o controle de obras por meio do ciclo PDCA, o 

gestor tem amplo conhecimento da obra e agilidades nas decisões. Por meio de análises 

das situações, esses atrasos podem ser distribuídos ao longo do cronograma, visando 

recuperar o prazo final da obra. 

Dessa maneira, a pesquisa mostrou o dia a dia da obra e que, mesmo com a 

presença diária do responsável técnico, ainda ocorrem erros inesperados, e é por meio do 

planejamento que se podem prever e reparar esses imprevistos da maneira mais eficaz e 

econômica, a fim de se preservar sempre o custo e o prazo final da obra. 

Por meio dos resultados obtidos foi possível atingir o objetivo proposto, pois foi 

possível analisar que, quando elaborado um planejamento, o acompanhamento das 

atividades se torna indispensável, de modo que, se eventualmente ocorra algum atraso na 

obra, o responsável técnico terá amplo conhecimento da obra, assim, mostrará qual a 

maneira mais eficaz de corrigi-lo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Planta pavimento térreo 

ANEXO II - Planta pavimento superior 

ANEXO III - Planta piscina e casa de máquinas 

ANEXO IV - Estrutura analítica de projeto 

ANEXO V - Cronograma de obra 

ANEXO VI – Reprogramação do cronograma de obras 
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ANEXO IV – Estrutura Analítica de Projeto  

 

 

 

 

 

 

INSTALAÇÕES

SUPRA ESTRUTURA E VEDAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS

F
U

Z
AA

R,S
R,S

L
S
U
V

H,I
H,I
H,I

I,J,K
I,J,K

E
F

G,H
G,H

J
I,J,K

BB LIMPEZA DA OBRA 1

-----

-----

B
INFRA ESTRUTURA

B
B
E

Z PINTURA 3

AA REVISÃO DA OBRA 2

X ACABAMENTO DE ELÉTRICA 2
Y PISCINA 5

V PISOS E AZULEJOS 3
W ACABAMENTO DE HIDRÁULICA 2

T ESQUADRIAS 2

U FORROS 2
ACABAMENTOS

R REBOCO 4
S CONTRA PISO 2

P INSTALAÇÕES DE LÓGICA 2

Q CHAPISCO 2
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

N INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4
O INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4

L VIGAS E LAJES - 2º PAVIMENTO 2
M COBERTURA 3

J ALVENARIA - 2º PAVIMENTO 2
K PILARES - 2º PAVIMENTO 1

H PILARES - 1º PAVIMENTO 1
I VIGAS E LAJES - 1º PAVIMENTO 2

F VIGAS BALDRAME 1

G ALVENARIA - 1º PAVIMENTO 2

D ESTACAS 1
E BLOCOS 1

B TERRAPLANAGEM 1
C LOCAÇÃO DE OBRA 1

ETAPA
DURAÇÃO TOTAL 

(QUINZENAS)
PREDECESSORAS

A TAPUME 1
SERVIÇOS INICIAIS

ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO



ANEXO VII - Levantamento quantitativo 

 

 

1

1.1 DEMOLIÇÕES

1.2 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

ÁREA TOTAL 511, 14 m²

2

2.1

2.2

ÁREA TOTAL 14 m²

2.3

2.4

ÁREAL TOTAL 201,84  m²

2.5

2.6

ÁREA TOTAL 324,56 m²

2.7

VOLUME DE  ATERRO 52 m³

VOLUME DE CORTE 357,15 m³

VOLUME DE BOTA FORA 305,15 m³

2.8

QUANTITATIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

TAPUMES

LOCAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM

BARRACÕES E DEPÓSITOS

INSTALAÇÓES DE PROTEÇÕES

ANDAIMES

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS



 

 

3

3.1

3.1.1 ESCAVAÇÃO: 24,25 m³

3.1.2 ARMADURA 10mm 90 barras

3.1.3 ESTRIBO 5mm 55 barras

3.1.4 CONCRETO 24,25 m³

3.2

3.2.1 ESCAVAÇÃO: 33,64 m³

3.2.2 ARMADURA

3.2.2.1 6, 3(mm) 117 barras

3.2.2.2 8(mm) 162 barras

3.2.2.3 10(mm) 11 barras

3.2.3 FORMA 40,46 m³

3.2.4 CONCRETO 6,07 m³

3.3

3.3.1 ESCAVAÇÃO 4,505 m³

3.3.2 APILOAMENTO 11,09 m²

3.3.3 LASTRO DE BRITA 0,5545 m³

3.3.4 FORMA 33,89 m²

3.3.5 ARMADURA

3.3.5.1 5 (mm) 16 barras

3.3.5.2 6,3 (mm) 2 barras

3.3.5.3 8,0 (mm) 8 barras

3.3.5.4 10 (mm) 17 barras

3.3.6 CONCRETO 4,505 m³

3.4

3.4.1 ESCAVAÇÃO 18,07 m³

3.4.2 APILOAMENTO 51,65 m²

3.4.3 LASTRO DE BRITA 2,58 m³

3.4.4 FORMA 88,54 m²

3.4.5 ARMADURA 82 barras

3.4.6 ESTRIBO 66 barras

3.4.7 CONCRETO 6,64 m³

3.4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 110,68 m²

3.4.9 REATERRO 8,85 m³

BLOCOS 

VIGA BALDRAME

INFRAESTRUTURA

ESTACAS

PISCINA



  

4

ALVENARIA TOTAL 779,15 m²

5

5.1

5.1.1 FORMA 113,86  m²

5.1.2 ARMADURA

5.1.2.1 5 (mm) 172 barras

5.1.2.2 6,3  (mm) 24 barras

5.1.2.3 10 (mm) 120 barras

5.1.2.4 12,5 (mm) 13 barras

5.1.2.5 16 (mm) 15 barras

5.1.2.6 20 (mm) 3 barras

5.1.3 CONCRETO 6,23 m³

5.2

5.2.1 FORMA 247,23 m²

5.2.2 ARMADURA

5.2.2.1 5 (mm) 178 barras

5.2.2.2 6,3  (mm) 30 barras

5.2.2.3 8 (mm) 76 barras

5.2.2.4 10 (mm) 82 barras

5.2.2.5 12,5 (mm) 14 barras

5.2.2.6 16 (mm) 14 barras

5.2.3 CONCRETO 19,13 m³

5.3

5.3.1 FORMA 11,08 m² 

5.3.2 ARMADURA

5.3.2.1 6,3 (mm) 11 barras

5.3.2.2 10 (mm) 74 barras

5.3.3 CONCRETO 1,32  m³

5.3

5.3.1 FORMA 14,66 m²

5.3.2 ARMADURA

5.3.2.1 6,3 (mm) 6 barras

5.3.2.2 5,0 (mm) 14 barras

5.3.2.3 8,0 (mm) 42 barras

5.3.2.4 10,0 (mm) 6 barras

5.3.3 CONCRETO 68 m³

5.3.4 ESCORAS 450 unidade

PILARES

VIGAS

ESCADA

LAJES

ALVENARIAS

SUPRA ESTRUTURA



 

7

ÁREA DE COBERTURA 200 m²

8

9

MATERIAL QUANTIDADE 

VASO SANITARIO 6 unidades

TORNEIRA BWC 6 unidades

TORNEIRA COZINHA 2 unidades

TORNEIRA LAVABLO 1 unidade

TORNEIRA LAVATÓRIO 1 unidade

TORNEIRA CHURRASQUEIRA 1 unidade

TORNEIRA TANQUE 2 unidades

TORNEIRAS QUINTAL 4 unidades

CHUVEIRO 5 unidades

10

MATERIAL QUANTIDADE

BALISADOR PISO 6 unidades

SPOT SOBREPOR 4 unidades

SPOT EMBUTIR 53 unidades

PAINEL LED EMBUTIR 0,20x0,20 20 unidades

PAINEL LED SOBREPOR 0,20x0,20 9 unidades

PAINEL LED EMBUTIR 0,30x0,30 9 unidades

PAINEL LED SOBREPOR 0,30x0,30 6 unidades 

PAINEL LED EMBUTIR 0,40x0,40 8 unidades

PENDENTE 9 unidades

PAINEL LED EMBUTIR 0,10 34,02 m

FITA LED 56,48 m

11

11.1 PISOS

APILOAMENTO 269,51 m²

LASTRO DE BRITA 22,41 m²

CONCRETO 22,41 m²

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 22,41 m²

PISO 493,21 m²

11.2

ÁREA TOTAL 27,74 m²

11.3

ÁREA TOTAL 192,66 m²

RODAPÉS

REVESTIMENTOS DE PISOS E AZULEJOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE GÁS

IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO TÉRMICA

COBERTURA

AZULEJOS



 

 

 

 

11

11.1

 PLACA CIMENTÍCIA H=0,15 30,24  m²

REBAIXO DE GESSO H=0,15 314  m²

REBAIXO DE GESSO H=O,25 31,1  m²

12

12.1

ÁREA TOTAL 1550,67 m²

12.2

ÁREA TOTAL 1174,72 m²

12.3

ÁREA TOTAL 1174,72 m²

12.4

ÁREA TOTAL 403,87 m²

PINTURA LATEX ACRILICA

PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA

PINTURAS

REVESTIMENTOS TETO

GESSO

FUNDO SELADOR

EMASSAMENTO COM MASSA PVA



ANEXO V - Cronograma de obra

MARÇOABRIL ABRIL MAIO MAIO JUNHOJUNHOJULHO JULHO AGOST.AGOST.SETEM.SETEM.OUTUB.OUTUB.NOVEM.NOVEM.DEZEM.DEZEM.

1 SERVIÇOS INICIAIS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

2 INFRA ESTRUTURA
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

3 SUPRA ESTRUTURA E VEDAÇÃO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

5 INSTALAÇÕES
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

6 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

8 ACABAMENTOS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

11 SERVIÇOS FINAIS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

LEGENDAS

PLANEJADO

REALIZADO

INATIVO

TAPUME1.1 1

TERRAPLANAGEM1.2 1

ETAPA
DURAÇÃO  

(QUINZENAS)

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA

ESTACAS2.1

2.2

2.3

BLOCOS

VIGAS BALDRAME

ALVENARIA - 1º PAVIMENTO3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

PILARES - 1º PAVIMENTO

VIGAS E LAJES - 1º PAVIMENTO

ALVENARIA - 2º PAVIMENTO

PILARES - 2º PAVIMENTO

VIGAS E LAJES - 2º PAVIMENTO

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES DE LóGICA

CHAPISCO

PISCINA

REBOCO

CONTRA PISO

FORROS 

PISOS E AZULEJOS

ACABAMENTO DE HIDRÁULICA

ACABAMENTO DE ELÉTRICA

1

REVISÃO DA OBRA

LIMPEZA DA OBRA

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

8.1

8.2

8.3

8.4

11.1

11.2

ESQUADRIAS7

PINTURA10 3

1

4 3

4

4

2

2

2

3

2

2

5

2

CRONOGRAMA FÍSICO  2018

DURAÇÃO EM QUINZENAS  

5.3

9

1

1

1

4

2

2

2

2

1

2

2

1



ANEXO I - Planta pavimento térreo

01
PLANTA - PVTO. TÉRREO

A A

B

B C

C

GARAGEM

DESPENSA

LAVABO

COZINHA

SALA JANTAR

SALA ESTAR

HOME

ESPAÇO GOURMET

CIRCULAÇÃO

LAVATÓRIO

B.W.C. 01

S

DEPÓSITO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

ESTENDAL

S

01
SEM ESCALA

PLANTA - PVTO. TÉRREO

BRINQUEDOTECA



02
PLANTA - PVTO. SUPERIOR

C

B

A A

C

B

SUÍTE 02

SUÍTE 03 SUÍTE 04

SUÍTE 01
CLOSET

B.W.C. 02

B.W.C. 03 B.W.C. 04 B.W.C. 05

ESCRITÓRIO

CIRCULAÇÃO

SACADA 03

SACADA 01

VAZIO

D

S

S

LAJE TÉCNICA 02

LAJE TÉCNICA 01

02 SEM ESCALA

PLANTA - PVTO. SUPERIOR

SACADA 02

ANEXO II - Planta pavimento superior



ANEXO VI - Reprogramação do cronograma de obra

DURAÇÃO EM QUINZENAS  

JULHO AGOST.AGOST.SETEM.SETEM.OUTUB.OUTUB.NOVEM.NOVEM.DEZEM.DEZEM.JANEIROJANEIROFEVER. FEVER. MARÇ

1 SERVIÇOS INICIAIS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

2 INFRA ESTRUTURA
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

3 SUPRA ESTRUTURA E VEDAÇÃO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

5 INSTALAÇÕES
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

6 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

8 ACABAMENTOS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

11 SERVIÇOS FINAIS
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

LEGENDAS

REALIZADO

REPROGRAMADO

INATIVO

CRONOGRAMA FÍSICO  2018/2019

ETAPA
DURAÇÃO  

(QUINZENAS)

1.1 TAPUME 1

1.2 TERRAPLANAGEM 1

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA 1

2.1 ESTACAS 1

2.2 BLOCOS 1

2.3 VIGAS BALDRAME 1

3.1 ALVENARIA - 1º PAVIMENTO 2

3.2 PILARES - 1º PAVIMENTO 1

3.3 VIGAS E LAJES - 1º PAVIMENTO 2

3.4 ALVENARIA - 2º PAVIMENTO 2

3.5 PILARES - 2º PAVIMENTO 1

3.6 VIGAS E LAJES - 2º PAVIMENTO 2

4 COBERTURA 3

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4

5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4

5.3 INSTALAÇÕES DE LóGICA 2

6.1 CHAPISCO 2

6.2 REBOCO 4

6.3 CONTRA PISO 2

7 ESQUADRIAS 2

8.1 FORROS 2

8.2 PISOS E AZULEJOS 3

8.3 ACABAMENTO DE HIDRÁULICA 2

8.4 ACABAMENTO DE ELÉTRICA 2

9 PISCINA 5

11.2 LIMPEZA DA OBRA 1

10 PINTURA 3

11.1 REVISÃO DA OBRA 2



PISCINA

D

PRAINHA

HIDRO

B C

B C

09 SEM ESCALA

PLANTA - PISCINA E CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS

ANEXO III - Planta piscina e casa de máquinas


