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RESUMO 

 

O planejamento está se tornando cada vez mais importante na construção civil, pois 

ele é fundamental para que uma obra seja realizada no tempo certo e com 

eficiência. Dessa forma este trabalho apresenta um estudo sobre dois 

planejamentos práticos para uma obra, referenciando-o com várias bibliografias, e, 

ainda apresenta um estudo de caso em Videira-SC como exemplo. Foi utilizado 

como um mecanismo de auxilio o software Ms Project na montagem do cronograma 

do planejamento. Foi feito o levantamento das etapas do planejamento, desde as 

durações das atividades até cronograma, custos da mão de obra para assim, poder 

analisar os dados obtidos, e escolhendo o planejamento mais viável para esse 

empreendimento. 

 

 

Palavras-Chaves: Planejamento. Ms Project. Construção civil. Etapas. 

  



 

ABSTRACT 

 

Planning is becoming more and more important in civil construction, as it is 

fundamental for a work to be carried out in a timely and efficient manner. In this way, 

this work presents a study on two practical plans for a work, referencing it with 

several bibliographies, and also presents a case study in Videira-SC as an example. 

The MS Project software was used as a backup mechanism in the planning 

schedule. The planning stages were surveyed, from the duration of the activities to 

the schedule, labor costs to analyze the data obtained, and choosing the most 

feasible planning for this enterprise. 

 

Keywords: Planning. Ms Project. Construction. Steps. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

À medida que se aproximou o fim do século XX, a construção civil foi traçando 

as formas de um processo produtivo mais adequado para os anos seguintes. O 

aumento da concorrência e a evolução tecnológica pressionavam as empresas para 

que reavaliassem seus métodos e sistemas de produção em busca de produtividade 

e competitividade. No entanto, apesar dos objetivos semelhantes a todos, os meios 

de alcançá-los não são unânimes. Pelo contrário, muitas eram as possibilidades e 

ideias que surgiam no setor para adaptar a produção aos novos tempos, como 

mostrou o seminário: “Planejamento e Controle da Produção para a Construção nos 

anos 2000” realizado em 12/agosto/99, no Instituto de Engenharia de São Paulo 

(REVISTA..., 1999). 

Podemos definir um empreendimento na vida de uma organização, como não 

sendo algo rotineiro, a sua implantação geralmente é marcada por objetivos de 

custos, prazos, qualidades e benefício social. Desta maneira todo empreendimento 

tem como característica um ciclo de vida transitório, ou seja, começo, meio e fim. 

Pode-se dizer que todo empreendimento é único na história de uma organização. O 

momento certo para realizá-los, os contextos sócios econômicos e políticos que o 

cercam, os objetivos desejados, tudo se em caminha para uma situação em que há 

muitas incertezas em relação ao futuro. Gerenciar a implantação de um 

empreendimento exige habilidade para lidar com as incertezas que o futuro reserva. 

E como todo empreendimento é único, as experiências anteriores pouco servem 

para situações futuras, ou seja, no máximo servirão para estabelecer padrões de 

resposta para tomada de decisões (YAZIGI, 2000). 

Primeiramente é necessária muita organização par se ter um bom 

planejamento de obra. A construção de um modo geral é um complexo que se deve 

ser bem caracterizado quanto seus materiais, mão de obra, equipamentos, etc. É 

baseada neste fato que se analisa a necessidade de um plano, diferenciando-o e 

procurando-se organizar as várias etapas da execução da obra e ao mesmo tempo, 

compreendendo tudo que afete diretamente a construção (GOLDMAN, 2008). 

O presente trabalho trata sobre a demonstração da importância de um bom 

planejamento de obras, para que não ocorram atrasos e consequentemente não se 

tenham prejuízos. Uma obra planejada em todos os detalhes possibilita corrigir erros 

que poderão aparecer ao longo do projeto e assim evitá-los. 
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Segundo Mattos (2010, p. 24): 

 

O planejamento disciplina e unifica o entendimento da equipe, tornando 
consensual o plano de ataque da obra e melhorando a comunicação. A falta 
de planejamento e controle gera desentendimentos frequentes, porque o 
engenheiro tem uma obra na cabeça, o mestre outra e o fiscal ainda outra. 

 

Pensando neste problema, qual seria o planejamento mais viável para esse 

empreendimento, em relação à mão de obra e tempo: primeira hipótese, mais tempo 

e menos mão de obra; segunda hipótese, menos tempo mais mão de obra? Quais 

seriam os impactos no resultado final da obra? 

Levando-se em conta que hoje existe muita concorrência no mercado de 

trabalho e, especificamente falando, na construção civil, surge a necessidade cada 

vez maior de um bom planejamento. Desta maneira podemos evitar ao máximo, por 

exemplo, atrasos, desperdício e consequentemente melhorar a lucratividade do 

empreendimento. 

O principal objetivo deste trabalho é elaborar dois modelos de planejamento 

em uma determinada obra e analisar qual a melhor opção. 

Para tanto, serão necessários os seguintes objetivos específicos:  

 

 Explicar as etapas do planejamento; 

 Apontar dois modelos diferentes para uma obra a ser definida; 

 Desenvolver o planejamento no software; 

 Apresentar dados referentes ao melhor método de planejamento na obra 

definida. 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com alguns 

artigos e guias referentes ao assunto em estudo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O trabalho a seguir, irá abordar os conceitos de planejamento na construção 

civil, assim como seus benefícios, e cada passo para a elaboração do planejamento 

em uma obra. 

 

2.1.1 O Que é Planejamento 

 

Com o passar do tempo a área de planejamento vem ganhando seu espaço 

em um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Em meio a tanta 

concorrência, iniciar um investimento ou empreendimento sem planejar é arriscado. 

Pois com o planejamento teremos a percepção de qual é a melhor estratégia para 

iniciar tal empreendimento, para que não existam custos e gastos desnecessários e 

principalmente não haver a necessidade de mudar o projeto durante a execução.  

 

O primeiro passo necessário para que se tenha um bom planejamento de 
obra é a organização. A construção de um modo geral é um complexo que 
se deve ser bem caracterizado quanto seus insumos (materiais, mão de 
obra e equipamentos). É baseado neste fato que se verifica a necessidade 
de um plano, discriminando–o e procurando se organizar as várias fases da 
execução da obra e, ao mesmo tempo, englobando tudo que afete 
diretamente a construção (GOLDMAM, 2008, p. 27). 

 

Desta maneira, percebemos que se faz necessário, um bom planejamento 

para enfim executar. Principalmente na construção civil, pois temos várias etapas a 

serem desenvolvidas, que de maneira alguma devem ser ignoradas, pois isso afeta 

o resultado final da construção. 

Em tempos de acirramento da concorrência, prazos apertados e 

encarecimento da mão-de-obra, o planejamento ganha ainda mais importância para 

garantir obras produtivas, com qualidade e entregues no prazo. Disseminado 

principalmente nas grandes e médias empresas, ainda falta, no entanto, alcançar um 

contingente maior de pequenas construtoras. No entanto, esse quadro tende a 

mudar. "Com o crescimento do mercado e o aumento do número de obras, as 

construtoras já perceberam a importância do planejamento de obras", declara Márcia 
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Menezes dos Santos, diretora técnica da Unidade de Projetos Especiais do CTE 

(Centro de Tecnologia de Edificações) (LIMA, 2008, p. 1). 

De acordo com Halpin (2015), o setor de planejamento na construção civil 

surge para solucionar os problemas que surgem diariamente nas obras, escritórios e 

outros setores. O setor de planejamento é o setor que cuida de toda a estrutura 

organizacional de uma empresa sendo ela responsável por estimar todas as etapas, 

custos, normas e assim por diante. 

Por isso, o processo de planejamento de uma obra sucede-se em vários 

ciclos. Só através de repetidos estudos e preparações, que se tornam cada vez mais 

precisos e detalhados, pode ser alcançado um nível de planejamento que satisfaça 

aos requisitos gerais do empreendimento e aos critérios de otimização do processo 

de construção (GEHBAUER et al., 2002). 

Deste ângulo, pode-se notar o quanto é necessário o planejamento, tanto nas 

grandes, quanto nas pequenas empresas. Já que ele soluciona os problemas do dia 

a dia, como prazos, custos, fornecimentos de matérias e mão de obra. Visto que 

todos esses fatores influenciam diretamente no prazo final da obra. 

Contudo, faz-se necessário um bom planejamento é de suma importância 

para o desenvolvimento das mais diversas atividades durante o processo de 

execução e conclusão de uma obra. 

 

2.1.2 Tipos de Planejamento 

 

Segundo Cardoso (2014), podemos ainda entender o planejamento como um 

processo hierárquico desenvolvido a partir de uma linha geral de objetivos. Para ser 

desenvolvido em três principais níveis: 

a) Planejamento estratégico: é um tipo de planejamento muito amplo e 

abrangente em toda organização. É projetado para períodos de longa 

duração, geralmente em 5 anos. Engloba todos os níveis de atividade da 

empresa. Institucionalmente o planejamento estratégico é considerado o 

plano mais importante da empresa, na qual todos os envolvidos são 

subordinados, e ele é definido pela cúpula da empresa. 

É projetado já na fase inicial do projeto e está ligado ao estudo de viabilidade 

e verificação do alinhamento do projeto com o plano de negócio da empresa. Nesta 

etapa o objetivo é achar custos principais, a macro cronologia, e projetar qual seria a 
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melhor estratégia de execução avaliando quais são os principais riscos (MARTINS, 

2010). 

Por isso tem a finalidade de encontrar alternativas de ação, e deverá ser 

realizado de modo esporádico, para discutir melhores perspectivas organizacionais e 

prevenir crises. Dessa maneira, o planejamento estratégico deverá ser utilizado não 

apenas no momento de criação da organização ou do projeto, como geralmente 

ocorre (ALBUQUERQUE, 2006). 

b) Planejamento tático: é desenvolvido especificamente para cada 

departamento e geralmente é planejado para médios períodos, como por 

exemplo, um ano. Nesta fase costuma ocorrer o selecionamento dos 

recursos principais como mão de obra, matérias e tecnologias que serão 

necessários. 

Este é o segundo passo, buscando o detalhamento máximo do projeto para 

obter de forma precisa os custos totais, o prazo, os riscos e contramedidas, valor e 

prazo total do projeto, e demais pontos, assim tomando a decisão se segue em 

frente ou não (MARTINS, 2010). 

c) Planejamento operacional: engloba todas as tarefas ou atividades 

especificas isoladamente e a hora em que cada uma deve ser executada. É 

projetado para prazos curtos ou imediatos. Tem por finalidade buscar maior 

produtividade na consecução de uma atividade em relação aquilo que foi 

projetado. Desta forma podem-se evitar problemas de produtividade para 

as próximas unidades de produção. 

Decidindo-se executar o projeto, será elaborado o plano executivo, que 

detalhará todas as atividades que serão executadas, as responsabilidades, a 

composição da equipe e demais processos (MARTINS, 2010). 

 

2.1.3 Benefícios do Planejamento 

 

Segundo Mattos (2010) o planejamento traz grandes benefícios, pois permite 

que o planejador conheça mais seu empreendimento, assim permitindo a realização 

de alterações nos trabalhos. 

Conforme Mattos (2010) os principais benefícios são: 

a) Conhecimento pleno da obra: com o planejamento temos conhecimento 

aprofundado do projeto, pois conhecemos todas etapas, durações de cada 
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atividade, métodos construtivos. Deixar para planejar dias antes de 

começar a obra é arriscado, pois geralmente não temos tempo para 

mudanças. 

b) Detecção de situações desfavoráveis: quanto mais cedo for detectado 

situações desfavoráveis, mais fácil será de tomar as devidas providências e 

adotar medidas preventivas e corretivas, minimizando os impactos na obra. 

Quando não se tem planejamento e controle a equipe deixa para tomar 

decisões quando o atraso já não pode ser revertido. 

c) Agilidade de decisões: quando existe um bom planejamento temos uma 

visão real da obra, auxiliando para decisões confiáveis, como aumento de 

mão de obra, aceleração de serviços, alteração de métodos construtivos 

etc. 

d) Relação com orçamento: ao usar as informações essenciais de índices, 

rendimento e dimensionamento de equipes utilizadas no orçamento, o 

engenheiro concilia o orçamento com o planejamento, tornando possível 

analisar inadequações e notar oportunidades de melhoria. 

e) Otimização da alocação de recursos: com o planejamento pode-se tomar 

decisões importantes, como folgas das atividades, adiar a escolha de 

determinados equipamentos, nivelar recursos, etc. Como será visto a 

frente, o conceito de folga e sua importância para que não ocorram atrasos 

na obra. 

f) Referência para acompanhamento: o cronograma elaborado no 

planejamento é uma ferramenta importante para o acompanhamento da 

obra, pois permite verificar o previsto com o executado.  

g) Padronização: o planejamento disciplina e unifica o conhecimento da 

equipe, tornando consensual o plano de ataque da obra e aprimorando a 

comunicação. 

h) Referência para metas: programas de metas e bônus por cumprimento de 

prazos podem ser facilmente instituídos porque há um planejamento 

referencial bem construído, sobre o qual os objetivos podem ser 

estabelecidos. 

i) Documentação e rastreabilidade: por gerar registros escritos e periódicos, o 

planejamento e o controle permitem a criação de uma história da obra, útil 

para solução de pendências, resgate de Informações, elaboração de 
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discussões contratuais, defesa de pleitos de outras partes, mediação de 

conflitos e arbitragem. A falta de administração contratual é um problema 

sério nas construtoras.  

j) Criação de dados históricos: o planejamento de uma obra auxilia o 

desenvolvimento de cronogramas e planos de ataque para obras 

semelhantes. A empresa passa a ter memória. 

k) Profissionalismo: o planejamento dá tranquilidade diante de situações 

complicadas e comprometimento à obra e à empresa. Ele causa boa 

sensação, inspira confiança nos clientes e ajuda a fechar negócios. 

 

2.1.4 O Ciclo de Vida do Projeto 

 

Podemos definir como ciclo de vida de um projeto as várias fases pelas quais 

ele passa para que seus objetivos sejam alcançados. Tais fases devem ser 

concluídas de acordo com as sequências preestabelecidas para que todas as etapas 

sejam concluídas no tempo determinado (MATTOS, 2010). 

De acordo com Vargas (2007) todo projeto deve ser subdividido em 

determinadas fases de desenvolvimento. Entendendo tais fases, será permitido que 

a equipe do projeto tenha um melhor controle dos gastos necessários para chegar a 

estas metas definidas. Esse conjunto de fases é conhecido como ciclo de vida. O 

ciclo de vida permite que se tenha uma avaliação sobre uma série de semelhanças 

que podem ser encontradas em todos os projetos, indiferentemente do seu contexto, 

finalidade ou área de atuação. 

Ainda com Vargas (2007) ter o conhecimento de todas as fases do ciclo de 

vida, trará vários benefícios para quaisquer tipos de projeto, dentre os quais se 

destacam os seguintes: 

 A análise correta do ciclo de vida possibilita determinar o que foi, ou não, 

feito por este projeto; 

 Avalia o progresso do projeto até o momento; 

 Permite que seja indicado, exatamente em qual ponto o projeto se encontra 

no momento. 
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Segundo Vargas (2016) o ciclo de vida de um projeto pode ser dividido em 

grupo, conforme figura abaixo: 

 

Figura 1 - Ciclo de vida do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (VARGAS, 2016) 

 

Segundo Vargas (2016), o grupo apresentado acima na figura representa: 

a) Iniciação: conjunto de atividades iniciais do projeto, quando uma 

determinada necessidade é identificada e transformada em um problema 

estrutural a ser resolvido por ele. Nessa fase, a justificativa, o objetivo e o 

caso de negócio do projeto são definidos; 

b) Planejamento: é a etapa responsável por detalhar tudo aquilo que será 

realizado pelo projeto, incluindo cronogramas, interdependências entre 

atividades, alocação dos recursos envolvidos, analise de custos etc. para 

que, no final dessa fase, ele esteja suficientemente detalhado para ser 

executado sem dificuldades e imprevistos. Nessa fase, os planos auxiliares 

de comunicação, qualidade, riscos, aquisições e recursos humanos 

também são desenvolvidos. 
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c) Execução: é a etapa que materializa tudo aquilo que foi planejado 

anteriormente. Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica visível 

durante essa etapa. Grande parte do orçamento e do esforço do projeto é 

consumida nessa fase. 

d) Monitoramento e controle: é a fase que acontece paralelamente ao 

planejamento operacional e a execução do projeto. Tem como objetivo 

acompanhar e fiscalizar aquilo que está sendo realizado pelo projeto, de 

modo a propor ações corretivas e preventivas no menor espaço de tempo 

possível após a detecção da anormalidade. O objetivo do controle é 

comparar a condição atual do projeto com o previsto pelo planejamento, 

tomando ações corretivas em caso de mudança no projeto. 

e) Encerramento: é a fase quando a execução dos trabalhos é avaliada 

através de uma auditoria interna ou externa, os livros e documentos do 

projeto são encerrados e todas as falhas ocorridas durante o projeto são 

discutidas e analisadas para que erros similares não ocorram em novos 

projetos.  

 

São fases geralmente sequenciais que tem seus nomes e números 

determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle das organizações 

envolvidas no projeto. Tais fases são em geral limitadas pelo tempo, com um início e 

término ou ponto de controle. O ciclo de vida do projeto pode ser definido ou 

moldado de acordo com os aspectos exclusivos da organização, setor ou tecnologia 

empregada. Apesar de todos os projetos terem um início e um fim definidos, as 

atividades e as entregas poderão variar muito durante este período. O ciclo de vida 

oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, independentemente 

do trabalho específico envolvido (PMBOK, 2013). 

 

2.1.5 Ciclo PDCA 

 

O ciclo PDCA, popularmente conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de 

Deming, teve introdução no Japão após a guerra. Foi idealizado por Shewhart, mas 

foi Deming quem o divulgou e efetivamente o aplicou. O ciclo de Deming tem por 

princípio fazer com que fique mais claros e ágeis, todos os processos envolvidos na 
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execução da gestão, como por exemplo, na gestão de qualidade (GUILHERME; 

KLAES, 2016). 

Segundo Werkema (2013) o ciclo PDCA divide-se em quatros principais 

passos que são os seguintes: 

 Plan (planejamento): designar missão, visão, metas, as metodologias 

necessárias para que os resultados sejam alcançados. 

 Do (execução): desempenhar as tarefas, de acordo com a etapa do 

planejamento e coletar informações e dados que serão importantes e 

fundamentais nas próximas verificações do processo. Nesta etapa de 

execução é muito importante o treinamento das atividades que serão 

executadas no trabalho e principalmente a educação.  

 Check (verificação): após ter todos os dados coletados na execução, deve-

se fazer uma comparação entre os resultados alcançados e a etapa 

planejada.  

 Action (atuação corretiva): essa etapa deve atuar no processo em função 

dos resultados obtidos.  

 

Figura 2 - Ciclo de vida do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MATTOS, 2010) 
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2.1.6 Roteiros do Planejamento 

 

O planejamento de obras tem passos bem definidos, em cada ciclo se coleta 

dados dos passos anteriores e a eles se agrega algo. O roteiro de planejamento 

segue os seguintes passos. 

 

2.1.6.1 Identificar as atividades 

 

De acordo com Mattos (2010), é a fase que envolve a identificação das 

atividades que integrarão o planejamento. A forma mais prática de identificação das 

atividades é por meio da estrutura analítica do projeto (EAP), que é uma estrutura 

hierárquica, em níveis, mediante a qual se compõe o conjunto da obra em pacotes 

de trabalho progressivamente menores.  

A identificação das atividades precisa de atenção especial, porque é nela que 

se compõe o escopo total do projeto em unidades de trabalho mais simples e de 

manuseio fácil. Aquilo que não for identificado e correlacionado sob a forma de 

atividade não integrará o cronograma (MATTOS, 2010). 

Segundo Barbi (2017), escopo é a atividade que deve ser desempenhada 

para se obter um produto ou serviço com determinadas características e recursos. 

Esse processo permite entender as formas do projeto e traçar uma linha divisória 

entre o que deve e o que não deve ser feito, pelo menos neste período.  

Conforme Silveira (2008) o EAP descreve graficamente o escopo do projeto. 

É um arranjo hierárquico do escopo. Cada elemento da EAP pode ser dividido e 

conter mais itens, chegando no menor nível de detalhamento, que são as atividades. 

Concluímos que a estrutura analítica do projeto: 

 Contudo uma representação gráfica do projeto hierárquico; 

 Caracteriza todo o trabalho a ser elaborado; 

 É embasamento sobre o qual o projeto é planejado; 

 É essencial; 

 Conduz existir para todos os projetos, já que todo projeto tem escopo; 

 Força o indivíduo a pensar em todos os aspectos do projeto; 

 Pode ser reutilizado por outros projetos; 

 Não mostra dependências; 
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 É atemporal. Não tem sequenciamento. 

 

Figura 3 - Estrutura analítica do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SANTO, 2010) 

 

Após ser feita a definição do escopo do projeto, entramos na fase do 

detalhamento das tarefas, como mostra a figura 3. “O objetivo é chegar ao EAP, 

onde temos as “unidades de trabalho” com tempo medido em dias ou horas de 

trabalho” (BARBI, 2017 p. 1).  

 

2.1.6.2. Duração das atividades 

 

É o processo que determina a quantidade de horas, dias, semanas ou meses 

de trabalho que serão necessários para a realização de cada tarefa. As estimativas 

de duração das atividades definem o tempo necessário para a conclusão de cada 

etapa relatada no EAP (HELDMAN, 2005). 

De acordo Mattos (2010) para definir as durações, o planejador deve estar 

ciente de algumas regras práticas: 

 Analisar as etapas uma a uma; 

 Priorizar o dia normal; 

 Não focar na conclusão da obra; 

 Dias úteis= dias corridos. 
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“Na verdade, o planejador se vê sempre dividido entre dois raciocínios. Ou ele 

define o efetivo (equipe) e calcula a duração da atividade, ou faz o inverso: fixa a 

duração e calcula a equipe necessária” (MATTOS, 2010, p. 81). 

Mattos (2010) afirma que normalmente as construtoras têm por costume 

calcular as durações das atividades e, posteriormente, definir a equipe necessária 

para a realização de tais tarefas. 

 

2.1.6.3 Precedência 

 

Consiste na disposição das atividades. A precedência é a dependência entre 

as atividades (quem vem antes de quem), embasada nos critérios de construção da 

obra. Observando-se as particularidades dos serviços e o procedimento executivo 

das operações, o planejador define a relação lógica entre as atividades, criando a 

espinha dorsal do cronograma (MATTOS 2010). 

Para todas as atividades são definidas as que devem ser realizadas de 

imediato, para que as demais possam ser realizadas em seguida, ou seja, certas 

atividades devem ser feitas primeiro para que as demais possam ser iniciadas. Em 

geral uma atividade só deve ter seu início após o término da anterior. 

A maioria das atividades utiliza como instrumento o diagrama de precedência, 

para definir quais atividades devem ser realizadas primeiro, quais podem esperar, 

quais podem ser realizadas em conjunto, e quais devem ser realizadas ao mesmo 

tempo. A precedência organiza as tarefas na ordem sequencial correta, 

considerando as suas dependências. A precedência ocorre quando uma tarefa não 

pode ser iniciada até que uma tarefa anterior tenha sido concluída. A precedência 

também pode levar em consideração as tarefas que podem ser trabalhadas ao 

mesmo tempo e as tarefas com dependências múltiplas. A maioria utiliza os 

diagramas de precedência (HELDMAN, 2005). 

As dependências são relações entre as atividades nas quais uma depende de 

outra para concluir uma ação ou depende de outra para iniciar uma ação antes que 

ela possa prosseguir. A determinação da dependência trata de definir onde essas 

dependências existem (HELDMAN, 2005). 
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2.1.6.4 Diagrama de rede 

 

De acordo com Mattos (2010) diagrama de rede é a representação gráfica 

das atividades, levando em conta as dependências entre elas. 

Segundo Heldman (2005, p. 112): 

 

Um diagrama de rede lhe permite mostrar as tarefas do projeto na ordem 
em que elas serão executadas, em outras palavras, em ordem sequencial. 
Um diagrama de rede é uma visão gráfica do projeto, começando com a 
iniciação como primeiro elemento à esquerda, seguindo de todas as tarefas 
ou entregas do projeto na ordem em que elas deverão ser trabalhadas. 
Algumas tarefas têm dependências, e outras são independentes. As tarefas 
independentes são frequentemente trabalhadas simultaneamente, a menos, 
é claro, que você seja o único recurso atuante no projeto. Aí, você não tem 
escolha senão trabalhar uma tarefa depois da outra em ordem sequencial. 
Mas a maioria dos projetos tem mais de um recurso, e isso quer dizer que 
as tarefas independentes podem ser trabalhadas ao mesmo tempo por 
diferentes recursos. 

 

Em todo projeto existe uma sequência pré-determinada, data de início e data 

de fim. No diagrama de rede são observadas quais tarefas podem ser realizadas em 

paralelo e quais deverão ser realizadas em série. Representação gráfica do inter-

relacionamento entre as atividades do projeto. É popularmente conhecido como rede 

pert (Program Evaluation And Review Technique). O diagrama de rede coloca em 

evidência o inter-relacionamento entre as tarefas no projeto global (VARGAS, 2007). 

Todo projeto tem, por definição, início e fim definidos previamente, ou seja, 

um ponto de partida e outro de chegada. No diagrama de rede são identificadas 

quais atividades serão executadas em série e quais serão desenvolvidas em 

paralelo. 

Figura 4 - Diagrama de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (VARGAS, 2007) 
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O diagrama de rede permite que o planejador construa as tarefas e visualize 

como elas devem ser trabalhadas. Com esse gráfico a equipe consegue demostrar o 

progresso das atividades nas reuniões. 

 Pode-se imaginar que já foi visto isso tudo com a EAP.  Mas não exatamente. 

A EAP tem uma estrutura hierárquica, não uma estrutura sequencial. Um diagrama 

de rede certamente vai demostrar a ordem sequencial dos subprojetos (HELDMAN, 

2005). 

Conforme Vargas (2007) as vantagem do diagrama de rede são: 

 Fácil entendimento; 

 Interdependência entre as atividades bem definidas. 

 

Conforme Vargas (2007) as desvantagens são: 

 Apresenta relatórios muitos extensos; 

 Não mostra uma relação visual entre as mudanças das atividades; 

 De difícil manipulação. 

 

2.1.6.5 Caminho crítico 

 

Concluído o diagrama de redes, o próximo passo é montar o cronograma 

inicial, que é a primeira versão do cronograma do projeto. Esta versão inicial do 

cronograma ainda não considera as limitações reais de recursos, como quantidade 

de funcionários para executar as tarefas. Logo, o resultado é a produção ideal. O 

primeiro passo é identificar as flutuações e o caminho crítico. O caminho crítico é o 

caminho cuja duração é a mais longa do cronograma e qualquer atraso em uma das 

atividades desse caminho provoca atraso na obra inteira. As atividades que não 

estão no caminho crítico geralmente têm uma folga, ou seja, podem começar e 

terminar mais cedo ou mais tarde. Esta folga é denominada de flutuação (MARTINS, 

2010). 

Os membros da equipe devem ser encorajados a manter as folgas em 

reserva, para serem utilizadas quando houver algum imprevisto. As pessoas 

normalmente costumam esperar a data de início o mais tarde possível para começar 

o trabalho. Por conseguinte, quando ocorrer algum problema, a obra poderá ficar 
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comprometida. Quando uma tarefa esgota sua folga, ela se torna parte do caminho 

crítico (MARTINS, 2010). 

O caminho crítico é formado por um grupo de tarefas que são vinculadas a 

uma ou mais tarefas predecessoras, onde a margem de atraso permissível inexiste, 

ou seja, a folga entre a conclusão da atividade predecessora e o início da atividade 

sucessora, que está sendo analisada igual a zero (LÉLIS, 2011). 

As atividades que compõem o caminho crítico devem ser executadas nas 

datas programadas para que a obra seja concluída no prazo final. Se o prazo final 

for excedido, a conclusão é que pelo menos uma de suas atividades não foi 

executada dentro do prazo programado (LÉLIS, 2011). 

O caminho crítico é a sequência de atividades que comanda o projeto do 

ponto de vista de tempo. É importante identifica-lo porque um atraso nele fatalmente 

significa um atraso no prazo de conclusão (MATTOS, 2010). 

 

2.1.6.6 Gerações do cronograma 

 

Segundo Mattos (2010) o cronograma é com certeza, um instrumento do 

planejamento, que deve ser utilizado no dia a dia da obra, e é baseado nele que o 

gerente e sua equipe devem tomar as seguintes providências: 

 Programar as atividades das equipes de campo; 

 Instruir as equipes; 

 Fazer pedidos de compra; 

 Alugar equipamentos; 

 Recrutar operários; 

 Aferir o progresso das atividades; 

 Monitorar atrasos ou adiantamentos das atividades; 

 Replanejar a obra; 

 Pautar reuniões. 

 

Desenvolver o cronograma nada mais do que pré-estabelecer as datas de 

início e fim das atividades do projeto. Se as datas de início e fim não forem realistas, 

é difícil que o projeto termine de acordo com o planejado. Deve haver uma interação 

entre o processo de desenvolvimento do cronograma e os processos que fornecem 
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entradas, especialmente as estimativas de durações e dos custos, antes da 

determinação do cronograma do projeto (DAYCHOUM, 2005). 

Com a visualização das atividades com suas datas de início e fim, podem ser 

alcançadas através cronograma de Gantt. 

“O cronograma de Gantt é o gráfico mais utilizado e preferido pelos 

engenheiros civis” (CARDOSO, 2014). 

O mais utilizado é o cronograma de Gantt, que consiste de um cronograma 

com as atividades graficamente visualizadas através de barras horizontais, 

acompanhando uma escala de tempo, é o cronograma ideal para a equipe controlar 

o andamento das atividades do projeto. O gráfico de Gantt possibilita a visualização 

das atividades que possuem folga na execução e aquelas que não possuem folga, 

denominadas de caminho crítico. Como mostra a figura a seguir (DAYCHOUM, 

2005). 

 

Figura 5 - Gráfico de Gantt 

 

Fonte: (DAYCHOUM, 2005) 

 

É importante que o controle do cronograma esteja fortemente integrado com 

os outros processos de controle. 

Ainda segundo Limmer (1996 apud MENDES, 2006), podem ser 

apresentados vários tipos de cronograma além do cronograma de atividades da 
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obra, que são os cronogramas de recursos de mão de obra, matérias e 

equipamentos. Deve haver um nivelamento na medida do possível, da permanência 

dos recursos durante o período da obra, evitando variações bruscas e 

desnecessárias. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Metodologia 

 

O estudo foi feito inicialmente através da pesquisa bibliográfica no momento 

em que se fez uso de materiais já elaborados: livros, artigos científicos, revistas, 

documentos eletrônicos e enciclopédias na busca e alocação de conhecimento 

sobre o planejamento em relação a tempo e mão de obra, correlacionando tal 

conhecimento com abordagens já trabalhadas por outros autores. 

A pesquisa se assume como estudo de caso, sendo descritiva, por sua vez, 

proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou 

construindo hipóteses sobre ele através, de principalmente, levantamento 

bibliográfico. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre assume a 

forma de um estudo de caso. 

 

2.2.2 Caracterização da Área de Estudo 

 

2.2.2.1 Estudo de caso - Videira/SC 

 

Neste trabalho foram estudados os projetos de uma obra residencial em 

Videira-SC, para entender qual método de execução. Com os estudos dos projetos e 

o entendimento da obra, estes dados serão aplicados para montagem do 

planejamento desta obra, definindo-se, os planos de contratações de mão-de-obra, 

sequências construtivas e, metodologias construtivas. 

A obra a estudada, da qual foi feito o planejamento, localiza-se no município 

de Videira/SC.  
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Figura 6 - Videira - Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Videira (2016) 

 

O local da construção realizada o estudo do planejamento foi no Bairro Alto 

da Boa Vista, onde está localizado o presídio do município, o bairro em questão foi 

criado recentemente no município. 

 

Figura 7 - Localização do Bairro Alto da Boa Vista 

 

Fonte: Google Maps (2017) 
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A construção escolhida para elaboração do planejamento de obras é uma 

casa com 61.12m², com 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e lavanderia. 

 

Figura 8 - Planta da edificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor (2017) 

 

2.2.3 Material 

 

Para auxiliar na montagem do planejamento da obra escolhida, foi utilizado o 

memorial descritivo e o software Ms Project. 
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2.2.3.1 Memorial descritivo 

 

Trata-se da residência unifamiliar de 60 m², com lavanderia com 3,17 m², 

cozinha com 10,69m², sala de estar 12,07m², dormitório 9,52m², dormitório com 

12,09 m², banheiro 3,85 m² e circulação com 1,40 m². 

 

2.2.3.1.1 Serviços preliminares 

 

A unidade será edificada conforme especificações constantes no projeto 

arquitetônico, dos projetos complementares e deste memorial descritivo que fica 

fazendo parte do projeto. 

A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora. 

 

2.2.3.1.2 Infraestrutura - fundações 

 

Será executada em estrutura moldada in loco e será construída conforme 

projeto estrutural. 

Quando estiver sendo executada a parte de fundação, deverá ser solicitada a 

presença do engenheiro fiscal responsável pelas obras. 

A infraestrutura será de concreto armado e será executada com concreto fck 

25,0 mpa no mínimo. 

 

2.2.3.1.3 Supraestrutura 

 

Será executada em estrutura moldada in loco conforme projeto estrutural. 

Todos os elementos de concreto deverão seguir as orientações do projeto 

estrutural e as recomendações das normas técnicas existente. 

A estrutura de concreto armado será executada com concreto com fck 25,0 

mpa, no mínimo. 

 

2.2.3.1.4 Paredes  

  

As paredes externas e internas serão de alvenaria com tijolos de seis furos. 
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2.2.3.1.5 Esquadrias  

 

As esquadrias serão de duas folhas, obedecendo a forma dos projetos de 

vidro temperado. 

As portas janelas serão de vidro temperado conforme especificado no projeto. 

As portas internas serão de madeira, terão dimensões e observações como 

especificado em projeto. 

 

2.2.3.1.6 Cobertura e proteções 

 

A cobertura será feita em estrutura de madeira, tipo vigas e terças para 

suportarem as telhas. 

As telhas serão de cerâmica. 

O sistema de coleta de agua deverá ser executado em calhas de alumínio. 

O telhado terá inclinação de 40%, com beiral de 80 cm. 

 

2.2.3.1.7 Revestimentos 

 

Os revestimentos serão executados conforme especificações do projeto. 

 

2.2.3.1.7.1 Paredes 

 

 Paredes de alvenaria internas e externas: chapisco, emboço, reboco, e 

cerâmica quando especificado. 

 Onde houver revestimento cerâmico as alvenarias receberão somente 

emboço. 

 As paredes dos banheiros deverão ser revestidas com azulejo de boa 

qualidade na cor branca ou com a cor combinada com o proprietário, com 

rejunte na cor adequada ao padrão da cerâmica escolhida. O revestimento 

deverá ser feito até o forro.  
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2.2.3.1.7.2 Forro 

 

O forro será executado em PVC utilizando especificações do projeto e do 

fabricante do material. 

 

2.2.3.1.7.3 Pintura e impermeabilizações 

 

A pintura interna será feita com fundo de massa corrida e duas demãos de 

tinta acrílica de primeira linha, na cor branca ou na cor combinada, da marca Suvinil 

ou similar. 

A pintura externa será feita com fundo de massa corrida e tinta acrílica de 

primeira linha, da mesma forma, duas demãos, na cor especificada em projeto, ou a 

ser combinada. 

As portas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser 

combinada com o proprietário. 

 

2.2.3.1.8 Pavimentações 

 

Todos os pisos de todos os ambientes serão executados em cerâmica de boa 

qualidade, com junta de bitola 3,0mm e rejunte na cor adequada ao padrão da 

cerâmica escolhida. O piso cerâmico será lançado sobre base de contrapiso, com 

argamassa colante, conforme a boa técnica existente. 

Os pisos para acesso de automóveis serão em concreto alisado. 

O contra piso será de 6 cm de cimento sobre lastro de pedra brita apiloada e 

concreto de 6 cm, devidamente nivelado permitindo a pratica das atividades a que 

se destina. 

 

2.2.3.1.9 Instalações 

 

2.2.3.1.9.1 Instalações elétricas 

 

A iluminação dos ambientes da cozinha terá luminária aparente fluorescente no 

teto 2x40w, conforme projeto elétrico. 
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Já os ambientes como lavanderia, os dormitórios, banheiro, circulação, sala e 

varanda terá luminárias aparente, com lâmpada incandescente no teto. 

 As instalações elétricas serão executadas de acordo com projeto elétrico. 

 

2.2.3.1.9.2 Instalações hidrossanitárias 

 

Nas instalações de água fria, todos os pontos de água deverão estar completos 

com todos os acessórios e aparelhos convenientes a cada instalação. 

A tubulação de água fria deverá ser feita com tubos e conexões de boa qualidade 

preferencialmente da marca Tigre ou similar. 

O esgoto será do tipo esgotamento na rede pública e também deverá ser feita 

com tubos e conexões de boa qualidade preferencialmente da marca Tigre ou 

similar. 

Todos os itens acima serão executados conforme projeto. 

 

2.2.3.1.10 Complementação da obra 

 

A limpeza dos revestimentos deverá ser feita com produtos destinados a este 

fim, e que não agridam a qualidade das peças. 

Todo material residual da execução da obra deverá ser retirado do entorno do 

prédio, antes da sua entrega pela empresa executora. 

Fazer a revisão final de funcionamento dos equipamentos elétricos e 

hidrossanitários antes da entrega final perante fiscalização da obra que assinará 

documento recebendo os equipamentos em estado de bom funcionamento. 

Deverão ser feitos todos os calafetamentos de portas, janelas, peitoris, 

soleiras e outros elementos construtivos para evitar a infiltração de água.  

 

2.2.3.2 Ms Project 

 

Pode-se definir como sendo uma ferramenta muito exigida no mercado, e 

bastante utilizada na área de construção civil, mas podendo ser usada nos mais 

variados segmentos de projetos e aplicações (PIMENTEL, 2008). 

O Ms Project é um software da Microsoft, desenvolvido para gerenciamento 

de projetos. Sua primeira versão foi lançada em 1985. Desde então, além de contar 
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com interface gráfica e amigável, vem sofrendo melhorias e dispondo de novos e 

importantes recursos, através dele será possível visualizar seu projeto centrado em 

diversos interesses: centrado em tempos, custos e recursos. Com ele tem-se a 

possibilidade de comparar o planejamento inicial com o efetivo andamento do 

projeto (MENDES, 2006). 

Conforme Pimentel (2008) permite a realocação de recursos para outros 

projetos e pode ser integrado com o Outlook. As principais funções do Ms Project 

como um software são: 

 

 Elaborar, editar e supervisionar um projeto; 

 Representação para diferentes metodologias e produtividade; 

 Criar gráficos, relatórios e diagramas profissionais; 

 Permitir atividades recorrentes; 

 Administração de informações, finanças e prazo; 

 Acesso rápido as informações desejadas. 

 

De acordo com Mendes (2006) a maneira de exibição original do Ms Project é 

o diagrama de Grant, ele é formado por uma tabela e um diagrama de barras 

horizontais que representam a duração das atividades do seu projeto. 

A elaboração de uma estrutura em tópicos hierárquica prepara as tarefas do 

projeto e permite realocar recursos para novos projetos, e podendo ser adaptado 

com o Outlook. As principais funções do Ms Project como um software são grupos. 

Cada grupo de atividades é conduzido por uma tarefa de resumo, que reproduz as 

tarefas dentro do grupo, cada nível dentro da estrutura de tópicos fornece mais 

detalhes da tarefa. Uma estrutura de tópicos pode ser criada para auxiliar a leitura 

de listas de tarefas longas para dividir um projeto em diferentes etapas ou para gerar 

uma visualização de alto nível do projeto para fins de administração (MENDES, 

2006). 

É possível designar etapas para o projeto, cada etapa pode conter uma série 

de tarefas, podem-se indicar ligações de dependência entre as tarefas, de modo que 

uma só comece ao termino da outra, ou que venham a terminar juntamente e assim 

por diante. Uma tarefa pode ter relação de dependência com várias outras 

(MENDES, 2006). 
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O Ms Project apresenta-lhe modelos de relatórios voltados a diferentes 

interesses que podem incidir sobre o mesmo projeto. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os dados gerais sobre o projeto da residência 

unifamiliar estudada, bem como o planejamento da obra e orçamento realizados 

para a obra em questão. 

 

2.3.1 Dados do Projeto Estudado 

 

Como já citado anteriormente, o objeto em estudo é uma residência 

unifamiliar com área de 61m², composta por 2 dormitórios, banheiro, sala de estar, 

cozinha e lavanderia. Nela serão consideradas todas as etapas construtivas para 

elaboração do planejamento de obra e orçamento: 

 

 Serviços preliminares; 

 Infraestrutura; 

 Supraestrutura; 

 Paredes e painéis; 

 Esquadrias; 

 Vidros e plásticos; 

 Coberturas; 

 Impermeabilizações; 

 Revestimentos internos; 

 Forros; 

 Revestimentos externos; 

 Pintura; 

 Pisos; 

 Instalações elétricas; 

 Instalações hidrossanitárias; 

 Louças e metais; 

 Serviços complementares. 
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2.3.1.1 Serviços preliminares 

 

Atividades executadas no início de toda obra, tais como, o preparo do terreno, 

a execução do projeto do canteiro de obra, a discriminação dos equipamentos a 

serem utilizados, e a locação da obra (PANITZ, 2003). 

Segundo Nagalli (2014) os serviços preliminares são a colocação de placa de 

obra, a execução das ligações provisórias de água, esgoto, energia elétrica e 

telefone, a colocação de tapume no entorno da área, a montagem da grua, a 

montagem de elevador de obra, execução de bandejões de segurança fixos e 

móveis, o entelamento das edificações, a colocação das fundações e outras 

atividades. 

Na obra escolhida os serviços preliminares  a serem realizados são a 

execução provisória de água, energia elétrica, esgoto, execução do canteiro de obra. 

 

2.3.1.2 Fundação 

 

O peso total de uma obra é transferido para o terreno em que a mesma é 

apoiada. Todos os esforços produzidos pelo peso da construção deverão ser 

suportados pelo terreno em que ela se apoia, sem a ocorrência de recalques ou 

ruptura do mesmo (BORGES, 2009). 

 Conforme Borges (2009) a parte de uma construção que recebe os seu peso 

e o transfere para o solo, chama-se fundação. É a primeira etapa da construção a 

ser executada e é o “pé” da edificação. O tipo, formas e dimensões dependem das 

cargas a serem transmitidas (peso da construção) e do terreno onde essa se apoiará 

(resistência). Assim teremos para cada situação possível de ocorrer na prática, um 

tipo de fundação mais adequada a ser utilizada. Geralmente as fundações 

classificam-se como superficiais (direta, radier) e profundas (estacas). 

Conforme a NBR 6122 (ABNT, 1996) as fundações superficiais são elementos 

de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas 

pressões distribuídas sob a base da fundação. 
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2.3.1.3 Estrutura 

 

Define-se como concreto armado um tipo de armadura de estrutura que utiliza 

armações feitas com barras de aço. As ferragens são utilizadas devido à baixa 

resistência aos esforços de tração do concreto, que tem alta resistência à 

compressão. O uso de aço em vigas e pilares torna-se indispensável em uma 

estrutura de concreto armado e o dimensionamento precisa ser bem calculado 

seguindo as normas vigentes dos órgãos reguladores (PEREIRA, 2015). 

 

2.3.1.4 Alvenaria 

 

Define-se alvenaria toda obra constituída de pedras naturais, tijolos ou blocos 

de concreto, ligados ou não por meios de argamassas, na maioria das vezes deve 

oferecer condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade. A aplicação de 

tijolos satisfaz completamente as condições de resistência e durabilidade; a 

impermeabilidade, nesse caso é obtida por meios artificiais, utilizando produtos 

específicos. A impermeabilidade à umidade tem interesse especial sob o ponto de 

vista higiênico, é exigida porque a umidade é prejudicial à saúde. As alvenarias 

podem ser classificadas em estrutural e de vedação. (AZEREDO, 1997). 

Toda alvenaria estrutural deve ser: isolante térmico, ser isolante acústico, 

deve resistir a impactos, não ser combustível, ser resistente. 

 De acordo com Azeredo (1997) A alvenaria pode ser feita utilizando-se os 

seguintes materiais. 

 

 Tijolos de barro cozido - comum; Laminado; furado, com quatro furos, com 

seis furos, com oito furos; refratário baiano; 

 Blocos de concreto; 

 Concreto celular; 

 Tijolo de vidro; 

 Pedras naturais (argamassados, travados). 
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2.3.1.5 Esquadrias 

 

As esquadrias são as portas e janelas utilizadas na construção civil como 

elemento de fechamento de vãos. Porém, podem ser usadas como recurso de 

divisão de espaço, interligando ambientes. Os principais materiais utilizados na 

fabricação das esquadrias são: madeira, metal, alumínio, vidro e PVC (SENAI, 

2013). 

 

2.3.1.6 Vidros 

 

 Os vidros são obtidos através de altas temperaturas pela fusão de uma 

mistura de minerais que têm como elemento fundamental a sílica. São vários os 

tipos de vidros usados na construção civil os mais comuns são: vidro recozido, vidro 

de segurança temperado, vidro laminado, vidro composto e outros (SENAI, 2013). 

 

2.3.1.7 Cobertura 

 

A cobertura de uma obra tem por finalidade principal abrigá-la contra as 

condições climáticas, e deve possuir propriedades isolantes. Uma cobertura deverá 

ser impermeável, resistente, inalterável quanto à forma e ao peso, leve, de secagem 

rápida, de fácil colocação, de longa duração, de custo econômico, de fácil 

manutenção, deverá prestar-se às dilatações e contrações, e ter bom escoamento 

(AZEREDO, 1997). 

 

2.3.1.8 Impermeabilizante 

 

Conforme Borges (2009) cita a impermeabilização geralmente é executada 

em áreas molhadas, lajes de cobertura, caixa d’água de concreto armado, terraços 

entre outro. A fim de prevenir-se da ocorrência de tais problemas, devemos realizar 

um trabalho que nos possibilite evitar o contato da agua com a construção.  
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2.31.9 Revestimentos 

  

 A principal função do revestimento é proteger as alvenarias e pisos contra a 

chuva e umidade, mas também tem como função o embelezamento das fachadas e 

ambientes da construção. 

De acordo com Borges (2009) o revestimento mais utilizado nas paredes é a 

massa grossa e a massa fina que servem de base para outros revestimentos. Mas o 

mais utilizado é o de argamassa de cimento, areia e cal, normalmente aplicados em 

três camadas: chapisco, emboço e reboco. 

Ainda segundo Borges (2009) têm-se os revestimentos com o efeito 

decorativo que estão sendo empregados em grande escala atualmente. Os mais 

usados são: cerâmicas, pastilhas, granitos, mármore e pedras decorativas. 

 

2.3.1.10 Pintura 

 

Segundo Borges (2009) cabe à pintura o acabamento final da maioria das 

peças de uma construção: portas, janelas, paredes, forros, beiras, portões, grades 

etc. 

São poucos os materiais que não receberam pinturas, entre eles podemos 

citar aparelhos sanitários, pisos e revestimentos e etc. 

A pintura é importante no aspecto final de uma construção. Ela deve, pois, ser 

bem planejada e executada, sob pena de perdermos todos os cuidados anteriores. 

Uma parede mal pintada terá mau aspecto, mesmo que tenha sido bem revestida, 

uma porta bem construída não nos dará essa impressão se for esmaltada. 

Entretanto, não é só o aspecto que a pintura é importante. Ela também tem a função 

na conservação de peças de cobre. Uma esquadria de ferro depende de uma boa 

pintura para que não oxide o madeiramento externo (portas, beirais e etc.), se não 

for pintado corretamente, apodrecera. 

 

2.3.1.11 Instalações elétricas 

 

 Segundo Azeredo (1997) são definidas por desenhos e esquemas com 

bitolamento dos fios e conduítes das redes elétricas, telefônicas, antenas, etc., e a 

fixação de detalhes necessários à perfeita interpretação do projeto. 
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No projeto, aparecem os pontos de luz com os respectivos interruptores e 

tomadas de corrente. Compreende-se serviço de primeira, isto é, conduítes plásticos 

e fios plastificados de qualidade. Carga em cada circuito estabelecido pela 

companhia concessionária. Para telefone(s), deixar os eletrodutos colocados 

(BORGES, 2010). 

 

2.3.1.12 Instalações hidrossanitárias 

 

São definidas por desenhos, esquemas e perspectivas com cotas e 

dimensionamentos das redes de água fria, água quente, gás, esgoto e captação de 

águas pluviais, e a fixação de detalhes necessários à perfeita interpretação do 

projeto (AZEREDO, 1997). 

 

2.3.1.13 Serviços complementares 

 

De acordo com Borges (2009), terminados todos os serviços construtivos, 

devemos remover todo o entulho da obra, sendo removida com muito cuidado para 

não provocar danos a serviços já executados. A remoção do entulho deve ser 

realizada de forma rápida, para que não fique acumulada na calçada. 

Nos serviços complementares também temos a limpeza final de pisos, 

azulejos, aparelhos sanitários, revestimentos cerâmicos entre outros. Essa limpeza 

deve ser utilizado equipamentos adequados para que não danifique-os. Devera 

também fazer uma rigorosa verificação das perfeitas condições e segurança de 

todas as instalações de água, elétrica, esquadrias entre outros (BORGES, 2009). 
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Figura 9 - Estrutura analítica do estudo de caso 

 

Fonte: O próprio autor (2017) 
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2.3.2 Precedência Estudo de Caso 

 

Na tabela abaixo foram descritas as atividades, e assim feito a precedência 

entre elas. Com esses dados também foi possível fazer o levantamento das 

durações das atividades e assim montar o diagrama de rede e o caminho crítico da 

obra do estudo de caso. 

 

Tabela 1 - Precedência 

ATIVIDADES Precedência 

A Serviços preliminares ---- 

B Fundação A 

C Estrutura- concreto armado B 

D Alvenaria- paredes C 

E Cobertura D 

F Contra piso D 

G Revestimentos paredes D 

H Revestimentos pisos F 

I Forro  E 

J Esquadrias  D 

K Pintura  G 

L Instalações  D 

M Louças e metais L 

N Vidros  J 

O Serviços finais N 

Fonte: O próprio autor (2017) 
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Figura 10 - Diagrama de rede 

 

Fonte: O próprio autor (2017) 

 

2.3.3 Mão de Obra 

 

Com o passar do tempo, a mão de obra na construção civil vem ficando cada 

vez mais diversificada. Não podemos contar apenas com pedreiros e serventes. 

Devemos considerar, além do arquiteto e do engenheiro, encanador, eletricista, 

carpinteiro e armador. Isso sem contar com os profissionais especializados que mais 

e mais frequentam a etapa de acabamentos. 

Existem dois motivos para essa especialização: 

A exigência cada vez maior de qualidade dos serviços. 

O aprimoramento contínuo de produtos e matérias. 

É ai que surgem os ladrilheiros, marmoristas, gesseiros e pintores 

especializados em pinturas especiais. 

 É bom saber também que, só com a mão de obra, você gastara entre 40% e 

50% do custo da obra. (DAYCHOUM,2008). 

  

2.3.4 Primeira Hipótese do Planejamento 

 

Na primeira hipótese do planejamento foi feito o levantamento da mão de obra 

em estudo com uma equipe com um pedreiro, dois serventes, um carpinteiro, um 

pintor, um eletricista e um encanador. Para saber a duração das atividades da mão 

de obra foi usada como referência a experiência de profissionais da área.  
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Tabela 2 – duração das atividades 

Serviços 
Duração das atividades 

(Dias) 

1 - Serviços preliminares 3 

2 - Fundação 20 

3 - Estrutura- concreto armado 10 

4 - Alvenaria- paredes 10 

5 - Cobertura 3 

6 - Contra piso 3 

7 - Revestimentos paredes 8 

8 - Revestimentos pisos 8 

9 - Forro  4 

10 - Esquadrias  3 

11 - Pintura  9 

12 - Instalações  10 

13 - Louças e metais 3 

14 - Vidros  2 

15 - Serviços finais 2 

TOTAL 86 

Fonte: O próprio autor (2017) 

 

2.3.4.1 Cronograma 

 

O cronograma foi realizado com o auxílio do software MS Project e encontra-

se disponível no Apêndice A. 

 

2.3.5 Segunda Hipótese do Planejamento 

 

Como vimos anteriormente iremos fazer a o mesmo processo com a mão de 

obra com uma equipe com três pedreiros, dois serventes, um carpinteiro, um pintor, 

um eletricista e um encanador. 
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Tabela 3– duração das atividades 

Serviços 
Duração das atividades 

(Dias) 

1 - Serviços preliminares    2 

2 - Fundação 15 

3 - Estrutura- concreto armado 7 

4 - Alvenaria- paredes 7 

5 - Cobertura 2 

6 - Contra piso 2 

7 - Revestimentos paredes 6 

8 - Revestimentos pisos 5 

9 - Forro  2 

10 - Esquadrias  3 

11 - Pintura  8 

12 - Instalações  8 

13 - Louças e metais 2 

14 - Vidros  2 

15 - Serviços finais 2 

TOTAL 65 

Fonte: O próprio autor (2017) 

 

2.3.5.1 Cronograma 

 

O cronograma foi realizado com o auxílio do software MS Project e encontra-

se disponível no Apêndice B. 

 

2.3.6 Resultados  

 

Para análise das duas proposições foi estimado o tempo em dias gasto por 

cada profissional para realização do serviço. Nas figuras seguintes, pode-se ver as 

tabelas elaboradas com esses dados. 
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Figura 11 - Planilha dias gastos equipe com 1 pedreiro 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

 
Figura 12 - Planilha dias gastos equipe com 3 pedreiros 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

 

Ao final das colunas é possível ver o tempo total em dias gasto por 

profissional. Este dado será necessário para os cálculos a serem feitos adiante. 

Para orçar o valor gasto com cada profissional, serão usados os valores de 

salário médio mensal referente à profissional pleno retirados do site do SINE, esses 

valores podem ser vistos na tabela seguinte. 
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Tabela 4 – salários médios 

Profissão Salário médio mensal (R$) 

Pedreiro 1463,54 

Servente 1162,65 

Eletricista 1867,05 

Encanador 1784,40 

Pintor 1439,50 

Carpinteiro 1587,00 
Fonte: SINE (2017) 

  

Como o valor de salário obtido na pesquisa é medido em meses, e no 

cronograma estudado está sendo feito a medida em dias, é necessário dividir o 

salário mensal de cada profissional por 22 (total de dias trabalhados no mês) para 

obter o salário diário. Assim, tem-se: 

 

Pedreiro      
1463,54

22
= 66,53 (1) 

Servente      
1162,65

22
= 52,85 (2) 

Eletricista  
1867,05

22
= 84,87 (3) 

Encanador  
1784,40

22
= 81,11 (4) 

Pintor  
1439,50

22
= 65,44 (5) 

Carpinteiro  
1587,00

22
= 72,14 (6) 

 

Tabela 5 – salários médios por dia 

Profissão Salário médio diário (R$) 

Pedreiro 66,53 

Servente 52,85 

Eletricista 84,87 

Encanador 81,11 

Pintor 65,44 

Carpinteiro 72,14 
Fonte: SINE (2017) 

 

Com o salário diário e os dias trabalhados por cada profissional, pode-se 

calcular o valor gasto com cada profissão e o custo total de mão de obra. Para isso 

foi multiplicado o salário diário pelo número de dias trabalhados e pelo número de 

profissionais.  
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Equipe com 3 pedreiros 

3 Pedreiros      66,53 ∗ 46 ∗  3 = 9181,14  (7) 

2 Serventes     52,85 ∗  48 ∗ 2 = 5073,6 (8) 

1 Eletricista  84,87 ∗  5 ∗  1 = 424,35 (9) 

1 Encanador  81,11 ∗ 13 ∗ 1 = 1054,43 (10) 

1 Pintor  65,44 ∗ 9 ∗ 1 = 588,96 (11) 

1 Carpinteiro  72,14 ∗ 8 ∗ 1 = 577,12 (12) 

 

Equipe com 1 pedreiro 

1 Pedreiro      66,53 ∗ 64 ∗  1 = 4257,92  (13) 

2 Serventes     52,85 ∗  76 ∗ 2 = 8033,2 (14) 

1 Eletricista  84,87 ∗  5 ∗  1 = 424,35 (15) 

1 Encanador  81,11 ∗ 13 ∗ 1 = 1054,43 (16) 

1 Pintor  65,44 ∗ 9 ∗ 1 = 588,96 (17) 

1 Carpinteiro  72,14 ∗ 8 ∗ 1 = 577,12 (18) 

 

Figura 13 – valor gasto com mão de obra 

 

Fonte: O próprio autor (2017) 

 

Pode-se notar que a equipe que conta com 1 pedreiro, 2 serventes, 1 

carpinteiro, 1 eletricista, 1 encanador e 1 pintor levou uma vantagem econômica em 

relação à outra.  

A equipe que possui três pedreiros fará o trabalho em 65 dias, concluindo 21 

dias antes da outra equipe, mas custará R$ 1963,62 mais caro.  
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3 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho teve por objetivo demonstrar a 

importância do planejamento. A fim de explicitar as mais importantes maneiras de 

realizar um empreendimento de forma segura sem correr riscos de possíveis 

atrasos, gastos desnecessários, e falta de mão de obra durante a execução.  

De modo geral podemos demostrar a importância de um bom planejamento, 

tanto de execução, como de canteiro de obra, cronograma e custos. Desta forma é 

possível prever e resolver possíveis imprevistos que geralmente acontecem durante 

esse processo, garantindo que a obra se desenvolva exatamente conforme o 

planejado. 

O trabalho usou como referencial o livro de Aldo de Mattos: Planejamento e 

Controle de Obras, além de outras obras como artigos científicos, pois eles explicam 

de forma simples cada etapa do planejamento de obras. 

Desta forma os objetivos foram alcançados, com a finalidade de explicar 

através de referências bibliográficas o que é planejamento e quais tipos de 

planejamento, as etapas do planejamento e seus benefícios, a montagem do 

planejamento da obra escolhida, e análise dos resultados verificando a melhor 

opção para o empreendimento. 

E concluímos que para essa construção, a equipe que possui três pedreiros 

faria o trabalho em 65 dias, concluindo 21 dias antes da outra equipe, mas custaria 

R$ 1963,62 mais caro, ou seja, um aumento que fica em torno de 12% do total de 

mão de obra. Nesse caso, a diferença de valor não compensaria o pequeno prazo 

que adiantaria na obra. Mas é claro que a decisão deve sempre ser do cliente. Esta 

comparação entre orçamentos poderia ser apresentada ao cliente, e isso ajudaria na 

sua decisão por qual equipe contratar para o trabalho.  
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