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RESUMO

O orçamento e o cronograma físico-financeiro são de grande importância para
garantir a qualidade de obras em todas as extensões da construção civil. As
principais ferramentas para controlar a execução da obra por etapas também são
utilizadas para determinar em quantos meses podemos executar e concluir a obra
proposta. A presente pesquisa tem como objetivo elaborar estas ferramentas,
acompanhar a execução e apresentar sugestões para solução dos problemas
encontrados na execução do projeto proposto no município de Timbó Grande – SC.
No processo de elaboração dos orçamentos e cronograma físico-financeiros serão
propostas soluções embasadas em normas e manuais já publicados para os
principais erros e problemas encontrados. Com isso, pode-se melhorar a
composição dos custos da obra, organizar e facilitar a execução conforme as etapas
propostas. Com este trabalho foi possível elencar os resultados, e após acompanhar
a obra durante sua execução foi feito a análise dos dados obtidos e erros cometidos
nos processos de elaboração e composição destes elementos técnicos do projeto,
foi estimado um cronograma de seis meses, mas a obra foi concluída em apenas
quatro meses, mas para essa conclusão ocorrer mais rápido, foram feitas algumas
práticas que não é recomendado, como desforma precoce de concretagem.

Palavras-chave: Execução de obras por etapas. Orçamento. Cronograma físicofinanceiro.

8

ABSTRACT

The budget and the physical-financial schedule are of great importance to guarantee
the quality of works in all extensions of the civil construction. The main tools to
control the execution of the work in stages are also used to determine in how many
months we can execute and complete the proposed work. The present research aims
to elaborate these tools, to follow the execution and to present suggestions to solve
the problems found in the execution of the proposed project in the municipality of
Timbó Grande - SC. In the process of preparing the budgets and physical-financial
schedule will be proposed solutions based on standards and manuals already
published for the main errors and problems encountered. This can improve the
composition of the costs of the work, organize and facilitate execution according to
the proposed steps. With this work it was possible to list the results, and after
accompanying the work during its execution was done the analysis of data obtained
and errors made in the processes of preparation and composition of these technical
elements of the project, a schedule of six months was estimated, but the work was
completed in only four months, but for this conclusion to occur faster, some practices
were made that are not recommended, such as early deformation of concreting.

Keywords: Execution of works by steps. Budget. Financial Physical Schedule.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, as pequenas construções representam uma importante fatia do
mercado da construção civil e têm grande relevância, tanto para a economia
brasileira como para os profissionais que atuam na área. Na maioria dos casos,
quando analisamos estas pequenas construções, percebemos que as ferramentas
disponíveis para melhorar as condições de execução, a composição dos custos da
obra e facilitar a execução conforme as etapas propostas, são consideradas sem
importância e tem seu tratamento menosprezado. Isso acaba gerando prejuízos,
pois uma obra mal executada pode causar transtornos para todas as partes
envolvidas.
Segundo Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos – TCPO
(2012), a elaboração de orçamentos parte da consideração do custo de determinado
bem ou serviço que pode constituir-se de elementos únicos ou de um conjunto de
bens ou serviços em forma isolada ou combinada em qualquer caso das obras de
engenharia, permanecendo válido a qualquer opção o enfoque de alvo primário.
Segundo Yazigi (2014), o cronograma físico-financeiro representa o
desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração
da obra, demonstrando em cada período o percentual físico a ser executado e o
respectivo valor financeiro envolvido.
A problemática da execução de pequenas construções está em compor
adequadamente o orçamento e distribuir as etapas de tal forma a condizer com a
realidade da obra, onde a mesma demanda avançar o percentual adequado
respeitando o valor financeiro proposto. Qual a melhor proposta para amenizar esse
problema?
A justificativa para este acompanhamento é a importância de definir padrões e
levantar parâmetros que possam servir como ferramentas de uso constante na
execução das pequenas construções, acompanhar o projeto, composição do
orçamento e do cronograma físico-financeiro e a sua execução.
No município de Timbó Grande – SC encontramos muitas obras de pequeno
porte sendo construídas, possibilitando o estudo de caso, e mostrando a
necessidade de dar uma atenção especial a esta modalidade.
O objetivo geral deste trabalho é elaborar orçamento e cronograma físicofinanceiro e acompanhar o orçamento e cronograma físico-financeiro de uma
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edificação de pequeno porte em execução no município de Timbó Grande – SC,
através de um estudo de caso, analisando as falhas encontradas e procurando
propor correções para os mesmos baseadas em publicações já existentes e normas
técnicas. Para tanto, são propostos os seguintes objetivos específicos:

a. Buscar referencial teórico sobre orçamentos e cronogramas físico-financeiros;
b. Elaborar composição de custos da obra;
c. Estudar o cronograma físico-financeiro previsto para a obra, acompanhando a
execução da obra conforme etapas elaboradas;
d. Conferir se o cronograma físico-financeiro proposto condiz com a realidade da
obra;
e. Reelaborar cronograma conforme etapas acontecidas na obra.

Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto nesse trabalho
com posterior estudo de caso, levantamento fotográfico e acompanhamento de
execução de obra por etapas conforme elementos técnicos propostos no projeto.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico irá conter a revisão bibliográfica das construções de
pequeno porte com as características que compõem orçamento e cronograma físicofinanceiro.

2.1.1 Conceito de Construção Civil

Pode se chamar de construção civil a ciência que estuda as disposições e
métodos seguidos na realização de uma obra sólida, útil e econômica. Sendo obra o
conjunto de atividades de engenharia, cuja finalidade é a criação, modificação ou
reparação, mediante construção, ou que tenham como resultado qualquer
transformação do meio ambiente natural. Sendo edifício toda a construção que se
destina ao abrigo e proteção contra intempéries, dando condições para
desenvolvimento de uma atividade (AZEREDO, 1997).

2.1.2 Construções de Pequeno Porte no Brasil

De acordo com Borges (2009), a construção civil, é um dos setores mais
expressivos da economia brasileira, está em permanente evolução diante do desafio
de vencer prazos e reduzir custos com tecnologia, produtividade, mão de obra de
qualidade e apresentar diferencial.
De acordo com Borges (2009, p.1):
Alguns exemplos dessa modernização são os andaimes metálicos tubulares
rohr e os produtos de aço, com tecnologia avançada da Gerdau. Essas
empresas mantêm programas de informação tecnológica mediante os
semanários e publicações que orientam os novos usuários.

Para o Sebrae (2017), Empresa de Pequeno Porte (EPP), é um
empreendimento com faturamento bruto anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões.
Segundo a norma NBR 9077 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS – ABNT, 2001), edificações de até 6 metros de altura são consideradas
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edificações de baixa altura e com relação às dimensões em planta, classifica como
de pequeno porte aquelas com área de até 750,00m².

2.1.3 O Profissional

O profissional que se propõe a atuar no setor da construção civil tem a
responsabilidade de aprofundar-se sempre, e cada vez mais, no conhecimento das
características desse setor da engenharia. Esse é o caminho pelo qual se adquirirá
uma sólida condição de acompanhar o avanço tecnológico, tão necessário dentro do
atual quadro em que se encontra esse setor de atividade no Brasil e no mundo. As
dificuldades técnicas e administrativas são um desafio diário a ser vencido. A
administração dos grupos de trabalho e a convivência com operários mal
remunerados e deficientemente capacitados são tarefas que exigem muito mais que
uma mera formação técnica (QUEIROZ, 2011).
De acordo com Azeredo (1997), devido a rapidez das construções e a
quantidade de obras, nota-se a ausência do engenheiro nas obras de pequeno
porte, sendo que este deverá estar na obra em contato permanente com mestre,
encarregado e operários. Diante dessa realidade não há formação ministrada pelo
engenheiro, seguindo a sequência de servente a pedreiro e assim por diante. Para
mandar é preciso saber como executar nos mínimos detalhes. Com este nível de
aprendizado baixando na construção civil atinge diretamente a qualidade da obra.

2.1.4 Planejamento

Como parte integrante do planejamento, corresponde às atividades de
desenvolvimento de detalhamento dos eventos para o cumprimento do Plano
Mestre. Define basicamente como, quando e com que recursos qualitativos e
quantitativos a construção será executada. É o planejamento em nível de micro
visão, onde os possíveis lapsos ou desvios de prazos e custos provoquem menor
impacto, pois os intervalos de tempo e os recursos financeiros enfocados são
bastante menores (QUEIROZ, 2011).
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2.1.5 Projeto

O projeto é a concretização de uma ideia concebida, organizada segundo
planos ou passos concretos e racionalizados, que indicam para a realização de um
objetivo original. Podendo ser o projeto de uma indústria, de um conjunto
habitacional, de um “shopping center”, uma via de transporte quanto um plano a se
concretizar (QUEIROZ, 2011).
De acordo com Azeredo (1997, p. 9-10), o projeto é composto de duas partes
distintas, sendo partes gráficas e partes escritas:
Partes gráficas – que constam das seguintes peças: a) planta; b) cortes,
transversais e longitudinais; c) fachadas; d) detalhes arquitetônicos; e) infra
e superestruturas – de concreto, de madeira e metálicas; f) instalações
elétricas; g) instalações hidrossanitárias; h) impermeabilizações; e i)
cronograma físico-financeiro. Partes escritas – que constam das seguintes
peças: 1) especificação, 2) memorial e 3) orçamento.

2.1.6 Obra

A construção é o conjunto de atividades e materiais empregados para a
execução ou produção, que inicia logo que se tem a aprovação do projeto, cujo
objetivo principal é o de tornar realidade os parâmetros previstos nos desenhos e
plantas, obedecendo-se as especificações, detalhes, memoriais, cronogramas,
previsões de prazos e de custos e buscando-se um bom padrão de qualidade nos
resultados finais do produto, para esta atividade denominada comumente obra
(QUEIROZ, 2011).

2.1.7 Etapas Construtivas

As etapas de uma obra são os serviços de execução, interdependentes e que
se complementam definindo períodos de tempo para cada atividade com as
características da obra, os quais, depois de concluídos, permitem o início de uma
nova etapa construtiva. Conforme o desenvolvimento as etapas vão se
complementando até o término da construção. O engenheiro precisa ter um bom
conhecimento e saber a ordem e tempo necessário para cada etapa construtiva de
uma obra e de seus serviços componentes para o bom desenvolvimento da
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programação e do controle das obras, pois ele permite ao engenheiro trabalhar com
mais fluência e segurança as atividades de orçamentação, elaboração de
cronogramas físico, de compras e de desembolso e no acompanhamento de obras,
tão importante para o controle dos resultados desejados (QUEIROZ, 2011).

2.1.8 Os Custos do Orçamento

Antes de realizar qualquer tarefa ou serviço, é de bom senso calcular qual
seria o custo de tal empreendimento a fim de verificar a viabilidade dos recursos e
outras condições para concluí-lo. Em tempos de concorrência acirrada e à medida
que a convivência humana foi adquirindo maior competitividade no campo
econômico, financeiro e social, a necessidade de se fazer previsões de custos
tornou-se de extrema importância. Não se concebe, nos dias atuais, a execução de
qualquer obra que não tenha sua previsão de custos elaborada antes de seu início,
e para isto, desenvolve-se o orçamento, que é o instrumento técnico que possibilita
precisar o custo do empreendimento antes de seu início. Embora sejam
frequentemente usadas de maneira indistinta, essas grandezas que compõem a
estrutura da elaboração de orçamentos devem ser consideradas para todos os
tamanhos de obras. Chamamos de custo a importância financeira ou qualquer outro
tipo de esforço necessário de ser empregado na produção de um bem ou produto,
seja este material ou não. Por exemplo, a importância gasta com materiais, mão-deobra, etc., para se fabricar um par de calçados ou o esforço e o emprego de
recursos financeiros para a obtenção do título de mestre em determinada
especialidade (QUEIROZ, 2011).
Segundo Cardoso (2014), o conhecimento do profissional sobre a elaboração
de orçamento e custos da construção constitui importante parte da engenharia.
Ainda, Cardoso (2014, p.11) cita que:
A Engenharia de Custos pode ser definida como a área da prática da
engenharia em que o julgamento e a experiência são utilizados na aplicação
de técnicas e princípios científicos para o problema da estimativa de custo,
controle.
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2.1.9 Cronograma Físico-financeiro

Conforme Azeredo (1997), o cronograma físico-financeiro é um calendário
gráfico em que se prevê as etapas construtivas de acordo com o período de tempo
em que elas devem acontecer relacionando as atividades e as datas dos
suprimentos financeiros.
Estando os serviços executados em conformidade com os da previsão do
cronograma, o pagamento da etapa deve ser conforme o valor previsto no
cronograma financeiro relativo ao período (QUEIROZ, 2011).
Existem hoje disponíveis na internet, vários modelos de planilhas que podem
ser utilizadas para elaboração de orçamento e cronograma físico-financeiro de
obras. Entre eles, por exemplo, pode-se citar: Modelo Padronizado CAIXA, Modelo
Padronizado BADESC e Modelo Padronizado Scienge.
 Modelo Padronizado CAIXA: É um modelo muito prático de usar. Contém
instruções para preenchimento, serviços a serem executados, espaço para
preenchimento de quantitativo e preço unitário, que formam o custo final. O
preenchimento deste modelo de planilha é necessário para proposta de
financiamento residencial no banco CAIXA Econômica Federal (CAIXA,
2017).

Figura 1: Modelo Padronizado CAIXA

Fonte: Caixa Econômica Federal (2017)
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 Modelo Padronizado BADESC: É um modelo simples, de fácil preenchimento
e que pode ser facilmente baixado no site do banco.

Figura 2: Modelo Padronizado BADESC

Fonte: BADESC (2017)

 Modelo Padronizado Scienge: É uma planilha flexível, que permite ter o nível
de detalhamento adequado ao perfil de gestão e tipo de obra a ser realizada.
Neste modelo, pode-se contemplar apenas as etapas gerais da obra, como
alvenaria e pintura, ou inserir etapas específicas, como a instalação da rede
hidráulica e elétrica. Na mesma planilha está (SCIENGE, 2017).

Figura 3: Modelo Padronizado Scienge

Fonte: Scienge (2017)
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Todos os modelos supracitados estão gratuitamente disponíveis para
download no formato de planilha Excel e podem facilmente ser acessadas nos sítios
eletrônicos das fontes referidas.

2.1.10 Terraplenagem

A Terraplanagem é aplicada ao preparo do terreno para edificações. Adota-se
a expressão movimentação de terra explicitamente na área da construção de
edifícios, onde a preocupação maior é a saída e entrada de terra no canteiro,
deixando em segundo plano como é feita a escavação, carregamento, caminho
seguido para o aterro ou escavação. Neste movimento de terra devemos considerar
o empolamento, ou seja, quando se move um volume de terra do seu lugar natural, o
seu volume em geral aumenta. Então uma obra de terraplanagem com a finalidade
de modificar o relevo natural do terreno consiste em escavação, transporte e aterro
(Azeredo, 1997).
Um exemplo de terraplanagem onde o terreno foi nivelado pode ser
observado na Figura 4, a seguir.

Figura 4 - Terraplanagem

Fonte: Jaupavi (2017)
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2.1.11 Fundações

Segundo Azeredo (1997), fundações são elementos estruturais que tem por
finalidade transmitir ao terreno as cargas de uma estrutura. Sendo fundações diretas
ou rasas onde a carga é transmitida diretamente ao solo, e fundações indiretas ou
profundas onde o processo mais usual é o emprego dos bate-estacas.
Para se escolher a fundação mais adequada, deve-se conhecer os esforços
atuantes sobre a obra, as características do solo e dos elementos estruturais que
formam as fundações (SILVA, 2015). A execução de fundações pode ser
exemplificada através da Figura 5, abaixo.
Figura 5 – Fundações

Fonte: Editec Minas (2017)

2.1.12 Estrutura e Armação

A estrutura é maciça fica embutida no chão e tem por finalidade evitar
possíveis deslocamentos laterais, em geral possuem larguras maiores que as
paredes para as quais servirão de base. Comumente, as vigas baldrame ficam
embutidas no solo e sua superfície fica acima do nível do terreno, evitando que as
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paredes tenham contato com o solo (BORGES, 2009). As vigas de baldrame podem
ser observadas, ainda em sua caixaria, na Figura 6.

Figura 6 - Vigas Baldrame

Fonte: O Próprio Autor (2017)

2.1.13 Impermeabilizações

Segundo Borges (2009), o solo retém umidade permanentemente, expondo o
alicerce a absorvê-la. Para uma impermeabilização adequada nos alicerces é
fundamental uma aplicação em toda parte dos baldrames de contato com o solo.
Borges (2010, p. 60) ainda cita que:
Recomendamos o máximo de rigor na aplicação dos princípios referidos,
pois se há coisa sem remédio é uma impermeabilização errada. De fato,
caso não funcione satisfatoriamente, a impermeabilização não terá mais
remédio. As paredes permanecerão úmidas, a pintura manchará e
embolorará, o ambiente ficará úmido, e nada mais poderá se fazer para
remediar, a não ser demolir e reconstruir completamente.

Observa-se na Figura 7 uma obra onde o baldrame foi impermeabilizado, a
seguir.
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Figura 7 - Impermeabilização

Fonte: Custo da Construção (2017)

2.1.14 Alvenaria em Tijolos Cerâmicos

Após o processo de secagem dos alicerces e da impermeabilização, serão
erguidas as paredes que devem obedecer ao projeto construtivo em suas posições e
espessuras. Esta etapa deve ser iniciada pelos cantos, seguindo o alinhamento
vertical e o prumo. Cada fiada dever ser uniforme servindo como guia para a
próxima. Mesmo atentando a qualidade dos materiais os tijolos apresentam certas
diferenças de medidas que devem ser corrigidas constituindo um plano vertical liso
(BORGES, 2009).

Figura 8 - Alvenaria

Fonte: Fórum da Construção (2017)
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2.1.15 Cobertura e Telhado com Telha Cerâmica

De acordo com a NBR 15310 (ABNT, 2005), entende-se como telhado, parte
do sistema de cobertura de uma edificação constituído pelas telhas e componentes.
Oferece proteção térmica e acústica, e ainda contra chuva, vento, sol, ladrões, etc.
Então o telhado assim como a fundação é uma das partes mais importantes e
delicadas da obra. O telhado pode ser extremamente simples, com a finalidade de
oferecer proteção contra chuva, como pode ser um telhado sofisticado e que trará
embelezamento estético para a edificação.
As diferentes partes do telhado podem ser identificadas na Figura 9.

Figura 9 - Partes de um telhado

Fonte: CONSTRUINDODECOR (2017)

2.1.16 Esquadrias

As esquadrias de portas ou janelas constituem uma etapa importante da obra,
podendo atender quesitos básicos como a função de iluminação e ventilação dos
ambientes, podendo ser a peça chave na estética interna e externamente da
edificação. Independente do material a ser utilizado nas portas e janelas tem-se um
vasto mercado de diversas formas e modelos para este segmento (BORGES, 2009).
O emprego de esquadrias pode ser visualizado na Figura 10, abaixo.
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Figura 10 - Esquadrias

Fonte: Construção Mercado (2017)

2.1.17 Revestimento Interno, Externo, Chapisco, Emboço e Reboco

Segundo Borges (2009), o mais utilizado é o de argamassa de cimento, cal e
areia, por ser o mais econômico e de simples execução. Sendo geralmente aplicado
em três camadas: chapisco, emboço (massa grossa) e reboco (massa fina). O
chapisco cria uma superfície áspera a fim de melhorar a aderência do emboço. O
emboço por sua vez tem a função de criar uniformidade e alinhamento na parede
com o uso do prumo deve constituir uma linha vertical e horizontal perfeita para
receber o reboco que terá a função de dar o acabamento final com uma camada
fazendo o revestimento ter um grau maior de dureza.
A aplicação do chapisco é exemplificada na Figura 11, a seguir.

Figura 11 - Chapisco

Fonte: Brasil Engenharia (2017)
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2.1.18 Revestimento para Áreas Molhadas e Piso

Para preparar este tipo de concreto para receber pisos e revestimentos a
importância está na dosagem dos materiais e na execução do pedreiro, que deve
seguir o recomendado no projeto. A chamada camada de regularização permite a
obtenção das condições necessárias de acabamento e caimento dos pisos. A
espessura mínima deve ser considerada com os desníveis que os pisos acabados
apresentam (BORGES, 2009)
Segundo Borges (2009), com o avanço da tecnologia e concorrência entre os
fabricantes, tem-se uma grande variedade de materiais no mercado de construção,
tornando a escolha uma tarefa difícil, mas que pode ser prevista pelo profissional
antes da aprovação do projeto.
A aplicação da cerâmica, um dos materiais comumente utilizados em áreas
molhadas, pode ser visualizada na Figura 12.
Figura 12 – Aplicação de cerâmica

Fonte: Dubai (2017)

2.1.19 Pintura

Segundo Cunha (2017), a pintura na construção civil é uma película aderente
que forma uma camada de acabamento. O Sistema de pintura é formado por um
conjunto de tintas de fundo, massas de nivelamento e tintas de acabamento. A
principal função da pintura em uma edificação é dar proteção a base contra fungos,
umidade, bolor entre outros, proteger o interior das edificações evitando a
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degradação precoce, dar condições de higiene e melhorar a o perfil estético das
edificações através de cores, brilho e texturas.
A pintura, de cor clara, sendo sobreposta por uma camada colorida pode ser
observada na Figura 13.

Figura 13 - Pintura

Fonte: Chatuba (2017)

2.1.20 Vidros

Obtido através do resfriamento de uma massa em função, pelo calor, de
óxidos, tendo como constituinte principal a sílica. Podem ser recozidos,
temperados, laminados, impressos, coloridos, entre outros. O tipo de vidro a ser
utilizado deve ser o contido no projeto e sua função principal é proporcionar
iluminação e ventilação aos ambientes (BORGES, 2009).
O vidro temperado pode ser observado na Figura 14.
Figura 14 – Vidro

Fonte: Jrm Serralheria (2017)
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2.1.21 Instalações Elétricas

De acordo com Borges (2009), o engenheiro civil indica a posição dos
pontos luminosos, interruptores, tomadas de corrente e aparelhos especiais. O
responsável técnico faz o projeto completo envolvendo espessura dos fios,
diâmetro dos condutos e distribuição e o engenheiro administrador da obra faz um
acompanhamento podendo dar sugestões quanto a execução.
Um exemplo de circuito elétrico é demonstrado pela Figura 15, abaixo:
Figura 15 – Circuito Elétrico

Fonte: Saber Elétrica (2017)

2.1.22 Instalações Hidráulicas e Sanitárias

De acordo com Borges (2009), distribuição de água, rede de esgotos,
alimentação de gás e recolhimento de águas pluviais exige uma atenção redobrada,
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e um projeto cuidadoso e acompanhamento na execução. Visto que toda a parte
hidrossanitária fica embutida tem-se a importância de sua devida instalação para
evitar transtornos e prejuízos futuros.
No município de Timbó Grande, onde encontra-se a obra estudada, é definido
que as residências deverão dimensionar suas redes de esgoto de acordo com o
Plano Diretor que determina o uso de fossa e filtro em todas as residências.
Exemplos de projetos de instalações hidráulicas e hidrossanitárias podem ser
observados nas Figuras 16 e 17.
Figura 16 – Instalação Hidrossanitária

Fonte: Adaptado de Foxlux (2017)

Figura 17 – Instalações Hidrossanitárias

Fonte: Universus Engenharia (2017)
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS

2.2.1 Revisão Bibliográfica e Normas

O trabalho foi feito inicialmente através de pesquisa bibliográfica em livros,
dissertações, publicações já existentes sobre o assunto e manuais existentes sobre
orçamento e cronograma físico-financeiro, embasando as decisões tomadas no
estudo de caso futuro.
Foram utilizados normas e manuais como base para elaboração das
propostas de melhorias na elaboração de orçamento e cronograma físico-financeiro
para execução de edificação de pequeno porte no município de Timbó Grande – SC.

2.2.2 Estudo de Caso

Este método é mais indicado quando o fenômeno em estudo é complexo e
amplo, e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente. Ele é
um estudo empírico que busca determinar ou testar uma teoria (INFOESCOLA,
2017).
De acordo com Yin (2001), a tendência do Estudo de Caso é tentar esclarecer
decisões a serem tomadas. Investiga um fenômeno contemporâneo partindo do seu
contexto real, utilizando de múltiplas fontes de evidências.
É uma investigação sobre uma situação específica, que tem o objetivo de
encontrar as características e o que há de mais importante nessa situação em
estudo (INFOESCOLA, 2017).

2.2.3 Locais de Pesquisa

Serão feitos acompanhamentos in loco de operações de construção de
edificação de pequeno porte em etapas conforme o orçamento e cronograma físicofinanceiro da obra que se situa na Rua Claudiano Alves da Rocha. Será feito registro
fotográfico da obra acompanhada, análise e considerações dos dados obtidos.
O método de escolha dos locais de acompanhamento foi de acordo com as
obras que estavam sendo executadas no período da pesquisa.
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2.2.4 Caracterização da Área de Estudo

2.2.4.1 Localização do estudo de caso

O local de acompanhamento da obra de edificação por etapas de acordo com
orçamento e cronograma físico-financeiro será no Município de Timbó Grande/SC,
cuja panorâmica pode ser observada na Figura 18.

Figura 18 - Município de Timbó Grande, em Santa Catarina

Fonte: Timbó Grande (2017)

O local onde será feita o acompanhamento da execução da edificação a Rua
Claudiano Alves da Rocha (Figura 19), localizada no centro de Timbó Grande – SC.
Nessa rua, está localizada a sede do poder legislativo do município e vários
estabelecimentos comerciais. A rua em questão fica no centro e é uma das
principais vias do município.
Figura 19 – Localização da Rua Claudiano Alves da Rocha

Fonte: Google Maps (2017)
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A edificação escolhida para elaboração do Orçamento e cronograma físicofinanceiro é observada na Figura 20, abaixo. Será composta por 70m², sendo: 3
quartos, 1 banheiro, 1 sala, 1 cozinha e 1 lavanderia. Logo em seguida, na figura 21,
pode ser visto o projeto estrutural da mesma.
Figura 20 – Planta baixa (sem escala)

Fonte: O Próprio Autor (2017)

Figura 21 – Projeto estrutural (sem escala)

Fonte: O Próprio Autor (2017)
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Tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto estrutural podem ser vistos ao
fim do trabalho, nos anexos A e B, respectivamente.

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
A seguir serão apresentados os dados gerais sobre o projeto da residência
estudada, bem como orçamento e cronograma físico-financeiro realizados para a
obra em questão.

2.3.1 Dados do Projeto Estudado e Composição de Materiais

Como já citado anteriormente, o objeto de estudo é uma residência unifamiliar
com área de 70m², composta por 3 quartos, banheiro, sala, cozinha e lavanderia.
O orçamento desta residência foi feito baseando-se nos preços de insumos
do referido local de estud. Na figura seguinte pode ser visto uma parte do orçamento
e ao final deste trabalho, no apêndice A, pode-se conferir o orçamento completo.

Figura 22. Orçamento

Fonte: O Próprio Autor (2017).

Para elaborar a composição dos materiais, seu orçamento e o cronograma
físico-financeiro, foram consideradas as seguintes etapas construtivas:
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Serviços preliminares e gerais: composto por confecção dos projetos
(arquitetônico, estrutural, hidráulico, sanitário e elétrico), pagamento de taxas
à Prefeitura Municipal de Timbó Grande, referentes à aprovação dos projetos
e alvará de construção, ao CREA/SC referente à ART de projeto e execução,
confecção de cronogramas, bem como os serviços necessários para início da
obra, como a construção de barraco com instalações provisórias de luz e
água, despesas de consumo, água e luz, e limpeza da obra.



Infraestrutura: Nessa fase devem ser contados serviços como: demolições,
limpeza do terreno, escavações mecânicas, escavações manuais, aterro e
apiloamento, locação da obra, fundações superficiais, fundações profundas, e
impermeabilização das fundações. Na obra estudada foram escavados os
buracos, com profundidade de 1,00 m, encontrando a rocha na profundidade,
foi nivelada a rocha com concreto magro. As sapatas são do tipo rasa. O
aterro das fundações, bem como o do piso, foi efetuado com apiloamento
manual.



Supraestrutura: Nesta fase deve ser prevista a construção de pilares, vigas,
cinta de amarração da estrutura, laje de piso e laje de forro quando for o caso.
Na obra estudada foram efetuados os pilares da supraestrutura, subindo as
ferragens de todas as colunas das sapatas, as vigas de baldrame foram
executadas em concreto armado, sobre todas as paredes foram executadas
as vigas de cintamento para uma amarração de toda a estrutura de alvenaria,
quanto às lajes, a obra estudada contou com laje de piso, mas não laje de
forro, pois este será de PVC. No concreto armado foi utilizado ferro, cimento,
areia média e brita nº 01.



Paredes e painéis: Para execução das paredes foram utilizados tijolos de 6
furos. As vergas foram executadas sobre todas as portas e janelas e as
contravergas em todas as janelas. Sendo estas com dimensões de 12 cm de
altura (seguindo altura da alvenaria) e com 20 cm de apoio para cada lado
das aberturas.
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Esquadrias: Para a porta externa da sala e a porta de saída da lavanderia, foi
utilizado um modelo com madeira maciça, já para as internas, portas semiocas. As fechaduras cromadas e dobradiças de aço inox 3 1/2" x 3".



Vidros: Foram utilizados vidros temperados na espessura de 6,0 mm, com
ferragens.



Cobertura: A cobertura contou com telhas de barro, tipo canal, sendo as
tesouras em madeira de boa qualidade, tratada, para evitar ataques de
cupins. Foi utilizado para as calhas e rufos, material zincado. Para o
acabamento dos beirais do telhado foi utilizado forro de PVC, e posto as abas
no telhado.



Impermeabilizações: A impermeabilização deve ser feita em terraços e
coberturas, pisos e paredes do subsolo, boxes de banheiro, jardineiras e
vigas de baldrame. Na obra em estudo foi efetuada a impermeabilização do
box e da lavanderia, sendo aplicado o impermeabilizante adicionando-o na
argamassa do piso. Nas vigas de baldrame, foi efetuada a aplicação do
impermeabilizante passando 3 demãos do produto, sendo a primeira
aplicação em um sentido, a segunda em sentido contrário e a última no
sentido da primeira aplicação, e sendo aplicada até o final da altura da viga,
interna e externamente.



Revestimentos internos e externos: Ambos contam com chapisco, emboço e
reboco. Nos revestimentos internos do banheiro, da lavanderia e em duas
paredes da cozinha, a cerâmica foi desenvolvida até o teto e nas demais
peças, foi utilizada pintura, sendo esta, uma tinta acrílica com antimofo.



Forros: Foi utilizado forro de PVC em todos os cômodos.



Pintura: Na parte interna, por sobre o reboco, foi aplicado uma demão de
fundo, e mais duas demãos de tinta acrílica para interior. Na parte externa, foi
aplicada uma demão com tinta impermeabilizante e aplicação de duas
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demãos de tinta acrílica para exterior. Sobre as madeiras, tanto externas
como as internas, foi aplicado uma demão de fundo para tinta a óleo e mais
duas demãos de tinta a óleo.


Pisos: Engloba o cimentado rústico, o contrapiso e a cerâmica. No banheiro,
lavanderia e cozinha, foi aplicado junto ao piso, produto impermeabilizante.
Na aplicação da cerâmica foi utilizado, para o assentamento argamassa
colante do tipo ACIII, foi efetuado o rejunte de todas as fugas e feito a limpeza
logo em seguida. Na pavimentação externa, foi efetuada uma calçada com
largura de 60 cm na parte frontal da casa.



Acabamentos: Foi colocado rodapés de cerâmica em todo o interior da obra,
com exceção das partes onde a parede é revestida com cerâmica. Foi
colocado soleira de granito, na porta de entrada e na saída da lavanderia.



Instalações elétricas e telefônicas: Nas paredes foi utilizado mangueiras
corrugadas, e caixas de plástico, para as tomadas e interruptores. A
distribuição da fiação foi feita por sobre o forro e descida pelas mangueiras
até as caixas. Terá uma caixa de distribuição para os circuitos necessários.
Sendo um dos circuitos exclusivo para o chuveiro. Na tabela seguinte pode se
ver o quantitativo de tomadas, interruptores e pontos de luz distribuídos por
cômodo.

Tabela 1: Instalações elétricas
Quartos

Sala

Cozinha

WC

A. serviço

Tomadas

3

8

5

2

3

Interruptores

1

1

1

1

1

Pontos de luz

1

1

1

1

1

Fonte: O Próprio Autor (2017)



Instalações hidráulicas: As instalações hidráulicas foram desenvolvidas
através de tubulação específica para água fria. Entre o vão da cobertura foi
colocada uma caixa d'água com capacidade de 500 litros. Sendo instalada
nesta caixa a entrada de água, saída alimentadora de água para a residência
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e o extravasor. Foi colocado registro de entrada de água, e na saída da caixa
um registro geral. Também foram instalados registros em todos os ambientes
que utilizam instalações de água.


Instalações de esgoto e águas pluviais: As instalações de esgoto foram
efetuadas de acordo com o Plano Diretor Municipal. A instalação segue para
fossa e depois filtro anaeróbio. Na tabela seguinte pode se ver a capacidade
e material de composição dos itens referidos.

Tabela 2: Instalações de esgoto
Cx. gordura

Cx. passagem

Fossa séptica

Sumidouro

0,05

0,05

1780,00

832,00

Tijolos

Tijolos

Concreto

Concreto

Capacidade
Material

Fonte: O Próprio Autor (2017)



Louças e metais: Na tabela seguinte pode ser visto o quantitativo de materiais
referentes a louças e metais utilizados na obra estudada.

Tabela 3: Quantitativo louças e metais
Quantidade
Vaso sanitário

1

Lavatório

1

Tanque

1

Torneiras e registros

5

Kit completo sanitário

1
Fonte: O Próprio Autor (2017)



Custos finais: Foi feito a limpeza final do local da obra, efetuadas as ligações
de água e energia, e solicitado o Habite-se para ser efetuada a
documentação de legalização da obra.

Na figura 23 pode-se ver um resumo geral dos acabamentos por cômodo. E
ao final deste trabalho, pode ser conferido, no apêndice B, o detalhamento completo
de acabamentos.
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Figura 23: Quadro com acabamentos por cômodo

Fonte: O Próprio Autor (2017)

2.3.2 Planilhas

Para o modelo em estudo foi utilizado o modelo de planilha padronizado pela
CAIXA Econômica Federal que foi descrito no item 2.1.9 deste trabalho. Este modelo
foi escolhido por ser o mais prático e completo.

2.3.2.1 Composição de custos da obra

A composição dos custos foi feita relacionando o quantitativo de cada um dos
serviços e atividades a serem executados na obra com o preço unitário respectivo a
cada um destes materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para executar
uma unidade do serviço considerado. As quantidades de serviços e materiais a
serem executados são medidas através do projeto.
Segundo Scuro (2008) não se pode falar em orçamento exato e nenhum
orçamento está livre de incertezas, pois existem muitos detalhes e problemas que
provocam erros. Por isso é necessário atenção, cuidado, consideração de todos os
detalhes possíveis e atualização constante.
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2.3.2.2 Cronograma físico-financeiro da obra

No cronograma físico-financeiro da obra em estudo, as despesas com a
execução dos serviços foram detalhadas mensalmente, permitindo administrar
exatamente quanto e quando vai gastar. Assim, o cliente pode programar sua
agenda financeira, evitando transtornos, como falta de dinheiro para andamento da
obra, que causa paradas no serviço e, consequentemente, atrasos na finalização.
Mesmo que o proprietário já possuísse o valor total da obra em caixa, o
cronograma ainda seria útil, pois, além de saber os prazos para finalização de cada
etapa da obra, ele poderia investir, no mercado financeiro, o dinheiro que ainda não
está previsto no uso mensal, oque renderia juros e reduziria suas despesas.
Com o cronograma em mãos, é possível ver, em uma linha do tempo, todas
as atividades que devem estar acontecendo, é muito fácil visualizar o início e fim de
cada etapa construtiva, assim, o administrador da obra pode remanejar as equipes
para que façam os trabalhos que estão atrasados em relação aos demais. Além, é
claro, de ajudar no planejamento das compras de materiais de construção, o que
pode reduzir o volume de estoque presente na obra, que a torna mais organizada e
eficiente.
Como pode ser visto na figura a seguir, o tempo estimado para término da
obra foi de seis meses. Na tabela podem-se ver os serviços feitos a cada mês e o
seu valor gasto em cada um.
A primeira coluna “serviços”, traz as diferentes etapas da obra por ordem de
execução. A seguir, na coluna “valores” encontra-se o custo de cada etapa em reais,
seguido da representação, em porcentagem, que este serviço representa em relação
ao custo total da obra. As colunas: “Parcela 01”, “Parcela 02”, “Parcela 03”, “Parcela
04”, “Parcela 05”, e “Parcela 06” indicam o período durante o qual a obra será
realizada, ao final destas colunas é possível ver o percentual de representação no
custo total, o percentual acumulado, os valores gastos em cada mês e o valor gasto
acumulado. As células em xadrez representam as etapas já concluídas.

valor
%
R$

Parcela 01
Ac*
Sp*

Fonte: O Próprio Autor (2017)

totais

77.211,00

10 0 %

10 5 15 ,5 0

13 ,6 2

10 .5 15 ,5 0

13 ,6 2

Serviços preliminares e
2.650,00 3,43 100,0 100,00
gerais
3.590,03 4,65 100,0 100,00
Infra-estrutura
5.861,16 7,59
Supra-estrutura
8.240,05 10,67
Paredes e painéis
3.742,15 4,85
Esquadrias
1.438,08 1,86
Vidros e plásticos
10.321,18 13,37
Coberturas
1.927,75 2,50 55,2 55,20
Impermeabilizações
Revestimentos internos 5.528,11 7,16
1.675,76 2,17
Forros
Revestimentos externos 3.687,06 4,78
5.072,83 6,57
Pintura
8.368,02 10,84 36,5 36,53
Pisos
1.302,24 1,69
Acabamentos
Instalações elétricas e
3.514,20 4,55
telefônicas
3.143,85 4,07
Instalações hidráulicas
Instalações de esgoto e
5,33
5,3
2.897,10 3,75
águas pluviais
2.700,80 3,50
Louças e metais
425,80 0,55
Complementos
1.125,30 1,46
Outros serviços

Serviço

Prazo previsto para execução = 6 meses

2 0 .7 4 0 ,6 2

19 7 8 8 ,3 0

2 5 ,6 3

4 0 .5 2 8 ,9 2

5 2 ,4 9
19 4 2 0 ,7 7

2 5 ,15

5 9 .9 4 9 ,6 9

7 7 ,6 4
13 0 0 9 ,8 3

16 ,8 5

7 2 .9 5 9 ,5 2

9 4 ,4 9
4 2 5 1,9 6

5 ,5 1

7 7 .2 11,4 8

10 0 ,0 0

46,13
21,6

24,53

2 6 ,8 6

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
25,1
74,93
28,8

71,87
59,95
42,4
34,9

29,45
25,06

100,0
100,0
100,0

100,00
100,00
100,00
100,00
19,9

100,00
80,10
28,1
20,1

54,34

17,8

36,53

38,8

44,8
22,2
59,9
24,6
59,9
6,8
100,0
36,40

67,09
55,20
38,83

36,4

32,9

34,8
100,0

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Parcela 06
Ac*
Sp*

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Parcela 05
Ac*

S p*

39,0
40,1
39,0
40,1
38,8

67,1

19,2
65,2

100,00
100,00
100,00
100,00
65,15

Parcela 04
Ac*
Sp*

Nº de vistorias/parcelas previstas = 6

100,00
55,20
77,79
40,09
75,37
40,09
93,17

55,20

30,3
35,1

100,00
100,00
100,00
80,79

Parcela 03
Ac*
Sp*

* S p = S im ple s , A c = A c um ula do

10 2 2 5 ,12

13 ,2 4

25,1
19,2

29,5

69,7
45,6

100,00
100,00
69,70
45,64

Parcela 02
Ac*
Sp*
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Figura 24 – Cronograma físico- financeiro da obra
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Como exemplo pode se ver os serviços preliminares e gerais e os serviços de
infraestrutura, ambos tiveram uma previsão de ser totalmente concluídos no primeiro
mês, custarão R$ 2.650,00 e R$ 3.590,03 respectivamente representando 3,43% e
4,56% do total da obra. Ainda no primeiro mês serão executados 55,2% da
impermeabilização, 36,05% dos pisos e 5,3% dos serviços referentes a instalações
de esgoto. Somando estes gastos, conclui-se que no primeiro mês foi previsto um
gasto de R$ 10.515,50 representando 13,62% do total da obra.
Pode se ver também que os serviços e etapas são orçados de acordo com
sua execução, podendo parte dos gastos com determinado serviço ser liberado em
uma parcela, e a outra parte em parcelas posteriores, sem necessariamente estar
em sequência. Como exemplo, pode-se ver o item impermeabilização, ele inicia já
no primeiro mês, liberando 55,2% de seu valor, e os outros 44,8% são liberados
somente no quinto mês (parcela 05).
Ao final deste trabalho, estará no APÊNDICE A, o cronograma físicofinanceiro completo da obra estudada.
2.3.3 Resultados

Durante

o

acompanhamento

da

obra,

foram

identificadas

algumas

divergências entre o cronograma previsto e o executado. O cronograma previa um
tempo de execução de seis meses, mas a obra foi concluída em quatro meses. A
partir deste acompanhamento, foi elaborado um novo cronograma com os prazos
reais de execução conferidos na obra, que será exposto ao final deste trabalho
(apêndice C).
A seguir serão relatados esses prazos conforme execução, juntamente com a
exposição das fotos levantadas, a fim de expor as divergências e verificar quais
foram as etapas concluídas antes do prazo, procurando expor os motivos dessa
antecipação, para assim, poder fazer um diagnóstico.

2.3.3.1 Mês 1

No primeiro mês, foram concluídos os serviços preliminares e gerais, e a
infraestrutura.
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Figura 25: Infraestrutura

Fonte: O Próprio Autor (2017)

Devido às boas condições de tempo foi efetuada a desforma do concreto
precocemente em várias fases, o que permitiu adiantar o início de alguns outros
serviços, como supraestrutura e paredes, que avançaram em torno de 70% de sua
efetivação.

Figura 26: Infraestrutura

Fonte: O Próprio Autor (2017)
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Figura 27: Supraestrutura, paredes e painéis

Fonte: O Próprio Autor (2017)

Com as paredes levantadas, foi possível executar parte dos serviços de
instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. A execução dos serviços de
impermeabilizações também ocorreu em um percentual maior do que o previsto.

2.3.3.2 Mês 2

No segundo mês os materiais foram pedidos com antecedência e entregues
previamente na obra, antecipando os serviços. O tempo seco e a pontualidade dos
pedreiros também ajudaram no avanço das etapas. Neste mês, os serviços de
supraestrutura, paredes e cobertura foram concluídos. Os revestimentos internos e
externos e os pisos foram iniciados, e as instalações elétricas, sanitárias e
hidráulicas prosseguiram seus andamentos.

Figura 28: Segundo mês finalizado

Fonte: O Próprio Autor (2017)
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Figura 29: Entrega de materiais

Fonte: O Próprio Autor (2017)

2.3.3.3 Mês 3

No terceiro mês, antecipadas as etapas anteriores, foi possível concluir as
etapas de impermeabilizações, revestimentos, forros, pisos e instalações hidráulicas,
sanitárias e elétricas.

Figura 30: Colocação de cerâmicas

Fonte: O Próprio Autor (2017)

47

Neste mesmo mês os serviços de esquadrias, vidros, pinturas e acabamentos
foram iniciados e concluídos.

Figura 31: Terceiro mês finalizado

Fonte: O Próprio Autor (2017)

2.3.3.4 Mês 4
No quarto e último mês, a obra foi totalmente finalizada, com a instalação das
louças e metais, e com a conclusão dos serviços complementares, como limpeza, e
toda a parte de documentação como DISO, certidão do INSS, averbação no cartório
de registro de imóveis e entrega da chave para o proprietário.
2.3.3.5 Análise dos resultados

Com o estudo feito acerca da comparação entre o cronograma previsto e a
realidade da obra, pôde-se perceber que houve uma discordância de 2 meses entre
o prazo previsto e o executado. Esta é uma diferença bem significativa, visto que
estes dois meses representam 33% do tempo estimado para conclusão da obra.
Divergências como essa podem gerar muitos transtornos em uma obra. Porém, no
caso estudado, houve a intenção de acelerar os serviços a pedido do cliente. Como
o tempo ajudou, não foi um período chuvoso e a equipe colaborou, sendo pontual e
fazendo horas extras quando pedido, foi possível concluir a obra antes do prazo
previsto. Vale lembrar, que foram feitas desformas precoces, antes do prazo
determinado por norma, e esta é uma prática não recomendada, pois pode causar o
surgimento de fissuras e deformação da estrutura. O ideal, quando for necessário
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acelerar a obra, é usar um concreto de alta resistência inicial que permite fazer a
desforma em um prazo mais curto.

A seguir tem-se uma imagem do cronograma

físico-financeiro conforme tempo real executado na obra.

Figura 32: Cronograma Físico-financeiro conforme etapas elaboradas na obra

Fonte: O Próprio Autor (2017)
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3 CONCLUSÃO

Este trabalho de conclusão de curso apesentou um estudo de caso em uma
edificação de pequeno porte no município de Timbó Grande/SC com intuito de
explicitar o orçamento e o cronograma físico-financeiro durante os processos de
execução de obra.
Mesmo tendo tanta importância para a execução e acompanhamento de
obras de um modo geral, percebe-se que os profissionais responsáveis pelas obras
de pequeno porte não dão a devida importância para estas ferramentas que podem
ser um diferencial ao final da obra. No município de Timbó Grande nota-se que a
padronização e a insistência no uso destes métodos podem melhorar a vida de
compradores, vendedores e construtores destas edificações.
A elaboração do orçamento e cronograma físico-financeiro para execução de
obras por etapa pode ser melhorado adequando-se a necessidade da edificação à
realidade da região.
Com o orçamento e cronograma físico-financeiro, é possível evitar prejuízos e
transtornos que são gerados quando uma obra é mal planejada ou mal executada.
Ele permite ao construtor, fazer o planejamento financeiro de sua empresa por
determinado prazo de acordo com a execução prevista para a obra. Com o
cronograma físico-financeiro, é possível também diminuir os estoques presentes na
obra, visto que os materiais podem ser comprados de acordo com o tempo estimado
para realização de cada etapa.
No estudo de caso abordado por este trabalho, ao fazer o acompanhamento
da obra conforme as etapas propostas, percebeu-se que o tempo de construção
diminuiu, melhorando, assim, a previsão dos custos da obra. Porém, para acelerar a
obra, foram feitos alguns procedimentos que não são recomendados, como a
desforma precoce do concreto. Essa prática pode trazer alguns danos à estrutura,
como deformação e fissuras. O ideal seria elaborar o orçamento e cronograma já
ciente desta necessidade de rapidez na conclusão para que fossem orçados
materiais compatíveis com a aceleração dos processos, como o uso do concreto de
alta resistência inicial, que permite fazer a desforma em um prazo menor.
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ANEXO B – PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO ESTUDADA

