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RESUMO 

BERR, Letícia Ramos. Proposta de um método para coleta, processamento e análise de dados da qualidade em 
obras de habitação de interesse social por um agente externo à produção. 2010. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 

As dificuldades de entendimento dos conceitos relacionados à qualidade, sua operacionalização e medição na 

construção civil têm sido evidenciadas em diversos trabalhos, apesar da ampla disseminação dos sistemas de 

certificação de sistemas de gestão da qualidade baseada na ISO9001 e, no caso do Brasil, do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H). O setor vem sendo exigido a melhorar seu 

desempenho e gerar produtos mais conformes, confiáveis, duráveis e de acordo com as necessidades dos 

clientes, principalmente devido ao aumento da demanda de empreendimentos habitacionais de interesse social. 

Também, neste segmento as empresas necessitam estar preparadas para atuar em um contexto de grandes 

volumes de construção e limitada margem de lucro, o que exige processos e organização bem ajustados para 

evitar perdas. Neste trabalho, foi proposto um método para a medição da qualidade a partir da coleta, 

processamento, análise e distribuições de informações sobre a conformidade dos principais processos 

construtivos. Buscou-se identificar as atividades que mais impactam na qualidade do produto habitação, 

baseado na bibliografia, na percepção de especialistas e nas reclamações dos usuários. Em se tratando de 

habitações de interesse social, objetiva-se auxiliar nos esforços de melhoria dessas atividades através da 

aplicação de listas de acompanhamento de obra. Os dados gerados pela aplicação deste método resultam em 

indicadores de qualidade relacionados à conformidade de execução dos processos construtivos. A pesquisa foi 

constituída das seguintes etapas: (a) revisão bibliográfica; (b) identificação dos processos construtivos com 

maior incidência de problemas; (c) desenvolvimento dos instrumentos de coleta individuais para cada processo 

construtivo em versão digital e em papel; (d) análise de especialistas; (e) três ciclos de desenvolvimento, 

avaliação e melhorias; e (f) avaliação da proposta final do método. Como principais contribuições do trabalho 

destacam-se o próprio método proposto, assim como a identificação das facilidades e barreiras que foram 

encontradas na sua operacionalização, os indicadores de conformidade das obras, levantados em 

empreendimentos na Região Metropolitana de Porto Alegre, em Caxias do Sul e em Pelotas, bem como a 

identificação das informações que cada agente envolvido pode utilizar em suas atividades. 

Palavras Chave: Conformidade, Medição de desempenho, Indicadores de qualidade, Habitação de interesse social. 

  



ABSTRACT 

BERR, Letícia Ramos. Proposta de um método para coleta, processamento e análise de dados da qualidade em 
obras de habitação de interesse social por um agente externo à produção. 2010. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 

The difficulties of understanding concepts related to quality, its implementation, and measurement in the 

construction industry have been pointed out in several studies, despite the wide dissemination of certified quality 

management systems, based on ISO9001 and, in the case of Brazil, on the Brazilian Program for Quality and 

Productivity in the Habitat (PBQP-H). Moreover, the construction sector has been demanded to improve its 

performance, and produce more compliant, reliable, and durable products, according to the needs of customers, 

mainly due to the increasing demand for social interest housing projects. Also, companies in this segment need to 

be prepared to act in a context of large volumes of construction and limited margins of profit, which calls for well 

adjusted processes and organizations to avoid waste. This research work proposes a method for measuring 

quality in terms of conformance of the most critical processes in social interest housing projects, including data 

collection, processing, and analysis, as well as distributing information. The activities that most affect the quality 

of housing projects were identified based on the literature, on the perception of experts, and on complaints from 

users. As far as social housing is concerned, the aim of this method is to support the effort of improving quality 

through the application of check-lists. The data produced by the application of this method results in a set of 

quality indicators related to the conformance of construction processes. This study was divided into six main 

stages: (a) literature review; (b) identification of the construction processes with the highest incidence of 

problems; (c) development of data collection instruments for each individual building process; (d) expert analysis; 

(e) three cycles of development, evaluation, and improvement of the method; and (f) evaluation of the final 

proposal of the method. The main contribution of this investigation is the method itself, as well as the identification 

of opportunities and barriers for its implementation. The study also provided a set of evaluations for a number of 

construction projects, from the Metropolitan Area of Porto Alegre, Caxias do Sul, and Pelotas. Finally, the 

information that each agent involved can use was identified. 

Keywords: Conformance, Performance measurement, Indicators of Quality, Housing projects of social interest. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

A Política Habitacional brasileira tem sido marcada em anos recentes por diversas mudanças, tanto na 

concepção, quanto no modelo de intervenção do poder público, em especial as relacionadas à moradia para a 

população de baixa renda (BRASIL, 2004). Juntamente com o elevado déficit habitacional1 o país sofre com a 

inconstância dos programas habitacionais. Destes programas, os financiados pelo governo até 2008 estavam 

voltados, em sua maioria, para a população com faixa de renda familiar entre três e cinco salários mínimos 

correspondendo a 5,5% desse déficit. Um exemplo é o Programa de Arrendamento Familiar (PAR). Em 2009 o 

governo federal lançou o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) com a meta de construir um milhão de 

moradias destinadas a três faixas de renda2 (BRASIL, 2009), sendo elas: (a) de zero a três salários mínimos; (b) 

de três a dez salários mínimos; e (c) acima de dez salários mínimos (BRASIL, 2009).  

Contudo, mesmo verificando-se um grande esforço em prover essas habitações, o número de unidades 

construídas e previstas ainda é insuficiente para suprir as necessidades habitacionais do país. Com isso, as 

ações que visam à melhoria da qualidade de produção e à redução de custos dos empreendimentos 

habitacionais de interesse social (EHIS) são estratégicas para o adequado atendimento das necessidades dessa 

população. Neste sentido, a geração de produtos e serviços de qualidade a um custo adequado para todos os 

envolvidos, principalmente para os usuários da habitação (BRASIL, 2004), possibilita fornecer um número maior 

de unidades duráveis e aumentar a eficiência no uso de recursos públicos em habitação.  

Ainda no contexto nacional, desde a criação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H) em 1998, são verificados esforços setoriais para a melhoria da qualidade dos serviços e materiais 

utilizados na construção civil (BRASIL, 2006). Neste cenário, destaca-se o Sistema de Avaliação da 

Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC, que objetiva estabelecer um 

sistema de qualificação evolutivo adequado às características específicas das empresas no setor, contribuindo 

                                                         
1 BRASIL, 2006. Déficit habitacional no Brasil 2006. Fundação João Pinheiro. 

2 a) Renda de zero a três salários mínimos: corresponde a 50,3% do déficit habitacional. Previsão de construção de quatrocentas mil 
unidades habitacionais, sendo equivalente a 5,06% do déficit habitacional total e 10,18% do déficit habitacional desta faixa de renda;  

  b) Renda de três a dez salários mínimos: corresponde a 38,2% do déficit habitacional. Previsão de construção de seiscentas mil 
unidades habitacionais, sendo equivalente a 7,59% do déficit habitacional total e 19,88% do déficit habitacional desta faixa de renda;  

  c) Renda acima de dez salários mínimos: corresponde a 11,5% do déficit habitacional. Esta última faixa de renda não possui uma meta 
pré-estabelecida de construção das unidades habitacionais (BRASIL, 2009). 
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para a evolução da qualidade na construção civil nacional (BRASIL, 2005). A Caixa Econômica Federal (CAIXA) 

tornou-se um dos mais importantes agentes promotores do PBQP-H, devido à sua função de operacionalizar as 

políticas habitacionais do Governo Federal. Assim, a CAIXA e outros agentes, tais como órgãos públicos 

vinculados à união, aos estados ou aos municípios, podem exercer seu poder de compra e sua capacidade de 

crédito, passando a exigir das empresas construtoras sua participação no PBQP-H com o intuito de favorecer 

ações que induzam à produção em conformidade e à melhoria da qualidade dos sistemas de gestão do setor 

(BRASIL, 2004). 

Dentro da atual Política Nacional de Habitação (PNH), algumas estratégias focam a necessidade de incentivos 

para elevar a qualidade e a produtividade na cadeia da construção civil a partir do uso de indicadores de 

desempenho (BRASIL, 2004). Outras estratégias da PNH visam a consolidar e a ampliar parcerias institucionais 

do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), incluindo governos estaduais, 

municipais, institutos de pesquisa, INMETRO, entre outros (BRASIL, 2004). 

Contudo, para Jesus (2004), Richter (2007) e os resultados do Projeto REQUALI3 indicam que as ações das 

construtoras, dos órgãos promotores e de fomento destinadas à elevação da qualidade das habitações possuem 

limitações. O referido projeto também apontou para a existência de problemas relacionados a manifestações 

patológicas construtivas que poderiam ser evitados se fossem feitas melhorias nos processos construtivos, 

principalmente em aspectos relacionados à gestão dos mesmos. Bartz (2007) também identificou carências nas 

atividades de acompanhamento de obras desempenhadas pela CAIXA, a qual visa a contribuir para elevar a 

qualidade das edificações. Esse processo é efetuado por meio de vistorias do corpo técnico da CAIXA à 

produção das unidades habitacionais e visam a verificar o avanço físico das construções, sua qualidade, bem 

como avaliar o desempenho das empresas executoras. A partir dessa investigação, Bartz (2007) identificou as 

dificuldades encontradas pelos técnicos da CAIXA e, também, as possibilidades de melhorias para o 

funcionamento deste processo, de acordo com os objetivos do mesmo. Abaixo são apresentadas as principais 

deficiências no processo de acompanhamento de obras identificadas por Bartz (2007): 

a) não existem critérios de avaliação da qualidade pré-definidos pela CAIXA, gerando 

interpretações pessoais da equipe técnica; 

b) não há padronização dos processos de vistorias que possibilite processamento dos dados 

gerados nas mesmas; 

c) as atividades de cada tipo de vistoria não possuem conexão ou complementaridade entre si; 

d) não há um mecanismo formal de retroalimentação de informações; 

                                                         
3 O projeto Gerenciamento de Requisitos e Melhoria da Qualidade na Habitação de Interesse Social (REQUALI) foi desenvolvido entre 
2003 e 2006 pelo Grupo de Gerenciamento e Economia da Construção do Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com uma rede de universidades (Universidade Federal de Pelotas, 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e Universidade Estadual de 
Londrina).  
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e) as empresas envolvidas na produção das HIS não recebem de forma sistemática e rápida o 

resultado das vistorias; 

f) não existe um planejamento do processamento e distribuição das informações geradas, nem a 

identificação dos clientes destas informações. 

Para Richter (2007), mesmo com o controle da qualidade adotado pelas empresas e com as fiscalizações 

realizadas pela CAIXA, são observadas algumas inadequações técnicas que não tem sido sistematicamente 

eliminadas, evidenciando que em ambos os controles existem falhas. 

No estudo de Jesus (2004), não foram evidenciados mecanismos adequados de melhoria contínua nas 

empresas construtoras e administradoras de empreendimentos de habitação de interesse social em vistorias de 

20 obras desse segmento, tais como o uso de indicadores, retroalimentação de não-conformidades, e 

identificação de falhas para análises críticas. Bartz (2007) também investigou o sistema de gestão da qualidade 

em duas empresas construtoras executoras de obras habitacionais de interesse social, constatando que em 

nenhuma delas os dados de não-conformidades dos processos executados eram utilizados sistematicamente 

para retroalimentar os sistemas de gestão da qualidade. 

Ainda, os estudos de Santos e Melhado (2003), Richter (2007) e Bartz (2007) apontaram problemas 

relacionados à qualidade do produto final em empresas construtoras que possuem sistemas de qualidade 

certificados, atuantes em obras habitacionais subsidiadas pelo governo. Adicionalmente, Alexandre (2008) 

identificou problemas relacionados ao controle da qualidade dos processos construtivos e dos projetos em 

habitações de baixa renda em empresas com nível A pelo PBQP-H no Rio Grande do Sul.  

Ainda no que diz respeito a pesquisas relativas à qualidade do produto final, Brito (2009) avaliou as reclamações 

dos usuários finais das edificações de interesse social e identificou que em um universo de 7.574 reclamações 

efetuadas pelos usuários à administradora dos empreendimentos, cerca de 4.500 estavam relacionadas a 

problemas construtivos. Destaca-se que, parte destes problemas encontra-se nas atividades de execução das 

unidades habitacionais (BRITO 2009). 

Assim, considerando a escassez de recursos humanos e financeiros e o grande déficit habitacional, existe a 

necessidade de melhorar sistemas de monitoramento da conformidade dos processos na habitação de interesse 

social, ao invés de simplesmente avaliar os produtos fornecidos pelas empresas construtoras. Com este 

propósito, foi desenvolvido pelo grupo de estudos em Gerenciamento e Economia da Construção (GEC) do 

Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) o projeto intitulado como ―Sistema de Indicadores de Qualidade e Procedimentos para 

Retroalimentação na Habitação de Interesse Social‖ (QualiHIS). O referido projeto teve seu início em 2006, 

financiado com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e foi concluído no final de 2009. 
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O objetivo geral do QualiHIS consistiu em ―desenvolver um sistema de indicadores para EHIS que permita aos 

principais agentes envolvidos avaliar a qualidade do processo e do produto final em projetos e programas 

habitacionais‖. Este sistema foi estruturado a partir de métodos e procedimentos que possibilitem ser aplicados 

pelos próprios agentes envolvidos em EHIS. Assim, foram escolhidos três processos principais, usuais no 

desenvolvimento de empreendimentos neste segmento para a implantação de melhorias e geração de 

indicadores, sendo eles: (a) acompanhamento de obras; (b) avaliação da satisfação por parte dos usuários; e (c) 

gestão da operação e manutenção de empreendimentos. O presente trabalho fez parte do projeto QualiHIS e 

teve como foco o processo de acompanhamento de obras. 

No Projeto QUALIHIS, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

a) estabelecer padrões e diretrizes para a melhoria dos processos de acompanhamento de obras, 

avaliação da satisfação dos usuários e gestão da operação e manutenção de EHIS; 

b) desenvolver um sistema de indicadores de qualidade da HIS a partir de indicadores coletados 

nos processos de acompanhamento de obras, satisfação dos usuários e gestão da operação e 

manutenção, incluindo os mecanismos de retroalimentação para os diferentes agentes. 

Tendo em vista o papel da CAIXA como agente fiscalizador, que realiza vistorias periódicas por profissionais 

com qualificação e conhecimento relativo à produção de habitações de baixa renda, Bartz (2007) sugere que a 

mesma atue como colaboradora das empresas no sentido de tornar mais eficaz a implementação do Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ). Neste sentido, a referida autora entende que a sistematização deste conhecimento 

poderia ser uma importante fonte de informações para a retroalimentação do SGQ das empresas de construção 

civil. 

A partir do exposto, identifica-se a necessidade de informações sobre a qualidade dos empreendimentos 

entregues à população ao longo de todo o seu ciclo de vida, como forma de retroalimentar os envolvidos para a 

tomada de decisão. A justificativa do projeto QualiHIS (2009) sustenta que estas informações devam servir como 

subsídios para a tomada de decisão dos diversos agentes envolvidos no desenvolvimento de empreendimentos 

habitacionais de interesse social, incluindo a CAIXA. Porém, estas informações podem também contribuir para a 

melhoria da qualidade durante a execução dos empreendimentos, se fornecidas a tempo. Feigenbaum (1994) 

argumenta que a medição da qualidade é a base para a tomada de decisões nas empresas e que as 

informações devem estar disponíveis em tempo hábil.  

Em síntese, identifica-se a necessidade do desenvolvimento de mecanismos de avaliação das etapas do 

processo construtivo de uma forma padronizada e sistemática que permitam a realização de ações corretivas e 

preventivas de forma imediata, com o intuito de melhorar a eficiência de processos e a qualidade final do 

produto. Destaca-se que a existência de tais mecanismos pode ser utilizada pela CAIXA para comparar a 
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qualidade dos empreendimentos e o desempenho das empresas, fornecendo subsídios para avaliações e para 

tomada de decisões quanto à disponibilização do financiamento (QualiHIS, 2009).  

Essas ações podem ser gerenciadas pela CAIXA como operacionalizadora das políticas públicas, por prefeituras 

e cooperativas na função de promotoras dos empreendimentos, por empresas construtoras e também pelo 

próprio PBQP-H. No entanto, com a limitação de recursos financeiros e de pessoal dos agentes envolvidos na 

realização de EHIS, torna-se importante que estes mecanismos de retroalimentação estejam inseridos nos 

processos realizados pelos mesmos, reduzindo os custos de coleta, processamento e análise de dados. Outro 

requisito importante deste mecanismo refere-se à disponibilização de informações no formato adequado aos 

tomadores de decisão (QualiHIS, 2009). 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

De acordo com Jesus (2004), as dificuldades no controle da qualidade dos processos construtivos em obras de 

habitação de interesse social estão relacionadas a obstáculos tecnológicos e organizacionais das empresas. 

Cardoso (2003) também identificou algumas dificuldades na implementação de sistemas de gestão da qualidade 

em empresas do subsetor de construção de edifícios, sendo destacadas as seguintes: (a) redução do tempo de 

implementação de sistemas de gestão da qualidade e certificações; (b) busca de equilíbrio entre o tempo de 

execução das atividades e o de controle das mesmas; (c) consideração das atividades que estão nas interfaces 

de atuação entre agentes no desenvolvimento do plano de qualidade da obra; (d) implementação de 

mecanismos de melhoria contínua; (e) distribuição as responsabilidades entre membros da equipe; e (f) 

realização de análise crítica dos problemas de qualidade identificados. Também, para Cardoso (2003), a solução 

dos problemas de qualidade no setor da construção civil está atrelada a valorização de ações coerentes com o 

porte do empreendimento e com os agentes que nele atuam, tendo como ponto de partida o foco no cliente. 

Para o referido autor, este segmento é fragmentado e constituído de empresas, em sua grande maioria, de micro 

e pequeno porte, contendo as seguintes características em comum: 

a) estratégia intuitiva e pouco formalizada; 

b) sistema de planejamento e controle pouco desenvolvidos; 

c) sistema de informação interno simples e pouco organizado; 

d) sistema de informação externo complexo e pouco organizado. 

No caso de empresas de maior porte, segundo Roy, Low e Waller (2005), a forte estrutura regionalizada da 

indústria traz dificuldades para o desenvolvimento de padrões corporativos, o que pode contribuir para elevar a 

variabilidade dos processos e impactar negativamente a eficiência dos canteiros de obras. 

Estes obstáculos e características apresentados poderiam ser atenuados pela aplicação de quatro princípios da 

Gestão da Qualidade Total (TQM), discutidos por Hackman e Wageman (1995): foco no processo de trabalho, 
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análise da variabilidade, gestão por fatos e aprendizagem para a melhoria contínua, os quais podem orientar 

intervenções nas empresas para a melhoria da qualidade. 

Contudo, para Koskela (1992), os problemas relacionados à qualidade na construção civil estão vinculados a 

dificuldades de entendimento e operacionalização de conceitos. De acordo com Arditi e Gudaydin (1997) não 

existe uma clara e uniforme maneira de se avaliar a qualidade global de uma construção, seja no que se refere à 

qualidade de cada uma de suas partes e materiais ou ainda do projeto da edificação que é avaliado 

subjetivamente. Também para Gann e Whyte (2003), o entendimento sobre a qualidade de projeto na 

construção e de como medi-la não é bem desenvolvido, o que pode comprometer as demais fases do 

empreendimento. Para Garcia et al.   (2005) a subjetividade do conceito de qualidade está relacionada à forma 

artesanal de produção da construção habitacional, tendo em vista que a conformidade depende não somente do 

gestor, mas também da capacidade de quem executa os processos construtivos.  

Operacionalmente, segundo Garcia et al. (2005), é importante definir os processos ou atividades que 

determinam o bom desenvolvimento do produto final, assim como aquelas atividades críticas que são 

indispensáveis monitorar por terem um elevado impacto na qualidade de um processo. Neste sentido, o controle 

da qualidade deve estar focado nos pontos críticos dos processos de execução e exercer nestes uma vigilância 

equilibrada, ou seja, sem o uso de critérios simplistas, tampouco avaliações rígidas que não condizem com a 

realidade da construção civil (GARCIA et al. , 2005). Para Garvin (2002), um erro comum na medição da 

qualidade está relacionado à utilização de medidas inadequadas. Resultados de uma survey sobre o uso da 

medição de desempenho em empresas que adotaram Total Quality Management (TQM), sugerem que a 

implementação inadequada de medidas de desempenho pode ser uma das principais falhas na implementação 

da gestão da qualidade (SINCLAIR e ZAIRI, 1995).   

Para Roy, Low e Waller (2005), a execução de habitações de interesse social está freqüentemente vinculada à 

baixa qualidade devido à ineficiência nos processos construtivos. Contudo, os problemas não podem ser 

atribuídos somente à execução. Devem ser considerados ainda a falta de mão-de-obra treinada, o baixo ou 

nenhum processo de documentação e de padrões, a inexistência de incentivos na revisão dos processos e de 

busca de inovações, além do emprego de poucos mecanismos formais para divulgar as boas práticas, tornando 

a disseminação do conhecimento lenta neste segmento (ROY, LOW e WALLER, 2005).  

Segundo Danet (1981), os estudos relacionados à gestão enfatizam as visões internas da organização a partir 

da visão do gestor em um primeiro momento e em alguns casos a visão dos empregados, mas raramente é 

valorizada a visão externa da organização que o cliente possui. No caso específico dos empreendimentos 

habitacionais de interesse social, os órgãos promotores e operacionalizadores de políticas públicas são 

considerados pelos executores como o cliente final da edificação. Assim, a CAIXA e demais instituições, na 

função de representante dos clientes, necessitam identificar não somente as necessidades dos usuários finais e 

transmiti-las aos executores, mas, também, definir seus critérios de avaliação da qualidade durante as fases de 
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projeto e construção das unidades habitacionais. Ainda, essas organizações necessitam de informações sobre a 

real qualidade entregue dessas edificações para buscar melhorar o desenvolvimento de futuros 

empreendimentos.  

No entanto, para Arditi e Gunaydin (1997), a indústria da construção, de uma forma geral, tem dificuldades 

estabelecer sistemas de informações que apontem rapidamente os defeitos das construções, pela falta de 

informações que possam eliminar ou amenizar a recorrência de problemas nas obras em andamento ou futuras. 

Reis e Melhado (1998) e Lima (2005) por sua vez, identificam que as empresas do setor da construção civil têm 

dificuldades em utilizar efetivamente as informações na forma de indicadores para a tomada de decisão. Ainda, 

no caso de organizações do setor da construção civil, a elaboração de sistemas de medição de desempenho é 

uma atividade relativamente difícil pelas seguintes razões (LANTELME e FORMOSO, 2000): 

a) a construção é uma indústria orientada por empreendimentos: o produto é único em 

termos de projeto e condições de canteiro. Assim, tem características e necessidades de 

uma organização temporária para cada projeto. 

b) os projetos de construção tendem a ser relativamente complexos: existe uma ampla 

variedade de materiais e componentes envolvidos, muitos diferentes agentes participam 

dos processos e o produto final tem um grande número de atributos de desempenho 

Para Lantelme e Formoso (2000), a carência de medidas de desempenho é um problema no setor e está 

relacionada à falta de formação dos gestores para o uso de medidas. Assim, geralmente os gestores utilizam 

somente a intuição e experiência para a tomada de decisão ao invés de utilizar dados coletados a partir de 

procedimentos formais (LANTELME e FORMOSO, 2000).  

Para Sink e Tuttle (1993), os sistemas de medição são mal projetados, tornando difícil a tarefa de gerenciar de 

modo eficaz algo que não é medido corretamente ou simplesmente não é medido. Gerentes e suas equipes 

precisam de dados e informações para resolver problemas, planejar e tomar decisões, e o modo como essas 

informações são armazenadas, processadas e divulgadas determina o quanto esse sistema realmente apóia o 

processo gerencial (SINK; TUTTLE, 1993).  

Couto (2006) apresenta recomendações de trabalhos sobre qualidade em Portugal, nas quais aparece a 

comunicação mais eficaz entre os participantes como a mais significativa contribuição para a melhoria da 

qualidade do processo de construção. Neste sentido, as tecnologias da informação e comunicação podem 

contribuir para disponibilizar as informações necessárias aos diversos agentes envolvidos de maneira ágil 

(SCHEER et al. , 2006). Porém, para Scheer et al. (2006), o setor da construção civil é considerado conservador 

em termos de absorver estas tecnologias.  

Portanto, o presente trabalho parte da premissa que um processo sistematizado e ágil de acompanhamento de 

obras pode fornecer informações para apoiar a tomada de decisão dos diferentes agentes envolvidos com a 
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provisão de empreendimentos HIS, tais como os gerentes de produção, projetistas, responsáveis pelo 

acompanhamento de obras, e os responsáveis pela concepção de programas habitacionais. Por fim, as 

atividades de pesquisa para o entendimento e sistematização do processo de acompanhamento de obras, bem 

como de coleta de dados sobre a qualidade dos processos construtivos pode contribuir também com o 

entendimento das dificuldades enfrentadas pelos envolvidos na obtenção de informações sobre a qualidade. 

Entretanto, para o desenvolvimento deste processo sistematizado é necessário entender as ”dificuldades em 

medir a qualidade durante a execução de habitações de interesse social sob a perspectiva de um agente 

externo à produção”, sendo este o problema de pesquisa identificado. 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

A partir do problema de pesquisa apresentado, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: 

―Como medir, processar, analisar e disseminar dados sobre a qualidade de execução dos processos construtivos 

em empreendimentos habitacionais de interesse social por um agente externo à produção?‖  

1.4 OBJETIVO 

Como objetivo principal, esse trabalho se propõe a ”desenvolver um método de coleta, processamento e 

análise de dados da qualidade dos processos construtivos sob o ponto de vista de um agente externo à 

produção, visando a fornecer sistematicamente informações que auxiliem na tomada de decisão para o 

desenvolvimento de EHIS”. 

1.5 DELIMITAÇÃO 

A presente pesquisa refere-se à dimensão da qualidade relacionada à conformidade que será discutida no 

capítulo de revisão bibliográfica. Os estudos estão delimitados aos empreendimentos habitacionais de interesse 

social que utilizam a alvenaria estrutural como solução construtiva. Isto se deve ao fato deste processo 

construtivo interferir na seqüência de atividades de execução dos demais processos e também devido à sua 

ampla utilização nesse tipo de edificação. Além disso, os empreendimentos estudados fazem parte dos 

programas habitacionais do governo e que são operacionalizados pela CAIXA, sendo eles o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR) e o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). No entanto, neste último 

delimitou-se os empreendimentos destinados a usuários da faixa de renda entre zero e três salários mínimos, 

por possuírem a mesma sistemática de vistorias que a CAIXA utiliza para o PAR.  
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2 QUALIDADE 

Nste capítulo são abordados os conceitos de qualidade utilizados pela indústria em geral e também na 

construção civil, seguidos de outros conceitos relacionados à gestão da qualidade. Por fim, são abordadas 

recomendações sobre a implementação da gestão da qualidade. 

2.1 CONCEITO DE QUALIDADE  

O conceito de qualidade tem sido estudado há bastante tempo. Independente do período e do contexto no qual a 

qualidade é examinada, seu conceito tem múltiplas e desordenadas definições que têm sido usadas para 

descrever variações na forma de buscar a qualidade (REEVES E BEDNAR, 1994). A operacionalização de 

diversos conceitos relacionados à qualidade, utilizados até hoje, é baseada principalmente no trabalho de 

Deming para a indústria japonesa, cujos resultados se espalharam pelo mundo no pós-guerra. A partir da 

expansão de idéias surgidas no Japão, a qualidade passou a ser vista como uma estratégia para o ganho de 

novos mercados. As empresas de diversas regiões do mundo buscaram subsídios tanto no trabalho de Deming, 

quanto nos trabalhos de Juran, Crosby, Taguchi, Feiguenbaun, Ishikawa, entre outros, que contribuíram com 

suas idéias para esse fim (REEVES E BEDNAR, 1994).  

Para Juran (1988), não se pode implementar a qualidade sem antes definir claramente para os envolvidos o que 

ela significa. Assim, uma primeira linha de definições de qualidade está relacionada a ―conformidade com 

requisitos‖ (CROSBY, 1979 apud ROSS, 1991; CROSBY, 1979 apud RICHTER, 2007)4. Essa visão sustenta que 

um produto é de qualidade superior quando fabricado de acordo com as especificações de projeto (CROSBY, 

1979 apud ROSS, 1991). No entanto, para Besterfield (1985), o simples fato de um produto atender as 

especificações de projeto não significa que este atenda as necessidades e expectativas do consumidor. Se as 

especificações não satisfazem as necessidades do cliente, estas devem ser modificadas (BESTERFIELD, 1985).  

Para Feigenbaum (1994), a qualidade depende das necessidades e expectativas do cliente e não da área 

técnica, de marketing ou da gerência geral, devendo ser fundamentada na experiência real do cliente com o 

produto ou serviço. Esta visão relaciona a qualidade com a adequação do produto ou serviço ao uso (JURAN, 

1988; JURAN e GRYNA, 1988). 

                                                         
4 Crosby, P.B. Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New York, 1979. 
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Contudo, Juran e Gryna (1988) fazem referência, também, a outras duas definições de qualidade amplamente 

aceitas: (a) qualidade como ausência de defeitos, referindo-se à eliminação de problemas tais como entregas 

atrasadas, falhas em campo e retrabalhos, que geram reclamações dos clientes e insatisfação com o produto; e 

(b) a qualidade no sentido de desempenho relacionado a características específicas, tais como velocidade de 

entrega, uniformidade e consumo de energia de um produto.  

Considerando o conceito de qualidade como a satisfação do cliente, é necessário definir o que é cliente.  Para 

Juran e Gryna (1993), cliente é alguém impactado pelo produto ou processo. Pode ser dividido em duas grandes 

categorias: (a) cliente interno: que se refere aos processos intermediários de fabricação; e (b) o cliente externo: 

que se refere aos adquirentes do produto, além de outros clientes que têm alguma conexão com o produto, 

como revendedores, governo, entre outros (JURAN e GRYNA, 1993). A definição da qualidade adotada por 

Juran e Gryna (1993) pressupõe que a satisfação do cliente é alcançada por meio de dois componentes: (a) 

características do produto que também se referem à qualidade de projeto percebida pelos resultados de venda; 

e (b) produto livre de defeitos, reduzindo os custos através da redução de sucatas, retrabalhos e outras 

deficiências de processo. Assim, um produto livre de defeitos refere-se à qualidade como conformidade, que 

pode ter um impacto positivo em termos de redução de custos, redução no número de reclamações e aumento 

da satisfação dos clientes (JURAN E GRYNA, 1993). 

Juran e Gryna (1993) também apresentam as duas visões da qualidade: (a) a visão interna, que está voltada 

para a produção, com medidas de qualidade internas, comparações do produto com as especificações e 

esforços para coordenar a gestão da qualidade; e (b) a visão externa da qualidade, voltada para as 

necessidades do mercado e dos consumidores a partir da comparação do produto final com os dos demais 

concorrentes. Outra classificação do conceito da qualidade adotada com freqüência é: (a) qualidade do produto, 

relacionada ao projeto que busca definir com clareza a relação do produto com o mercado; e (b) a qualidade da 

fabricação, relacionada à conformação do produto a partir da interação do projeto e do processo de produção 

(Paladini, 1995). 

Feigenbaum (1994) chama a atenção para o fato de que a qualidade de produtos e serviços depende de uma 

combinação de características relacionadas ao marketing, engenharia, produção e manutenção que devem 

atender às expectativas dos clientes. Ainda, para Feigenbaum (1994), uma indústria competitiva deve ter como 

objetivo ―fornecer produto ou serviço no qual a qualidade seja projetada, desenvolvida, comercializada e mantida 

dentro dos menores índices de custo que possibilitem satisfação total do consumidor‖. Dessa forma, o controle 

da qualidade deve ter o papel de garantir o cumprimento desse objetivo (FEIGENBAUM, 1994). Também para 

Campos (1992), a qualidade refere-se às características de produtos finais ou intermediários de uma empresa 

que podem promover a satisfação dos clientes. Portanto, a qualidade deve contemplar a ausência de defeitos e 

a presença de atributos desejáveis pelo cliente (CAMPOS, 1992).  De acordo com Juran e Gryna (1993), as 

ações de melhoria preventivas nos projetos, processos e produtos a partir do entendimento das necessidades 
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dos clientes é a melhor estratégia para se alcançar a qualidade esperada. Assim, a qualidade na visão de 

Feigenbaum (1994) está alinhada com a definição de Juran e Gryna (1993) em que a qualidade deve contemplar 

a satisfação do cliente juntamente com a conformidade do produto.  

Para Ross (1991), na Função Perda de Taguchi5 são reconhecidos o desejo do consumidor em adquirir produtos 

que sejam mais duradouros em todos os aspectos, além do desejo do fabricante em fabricar produtos a um 

custo menor. Segundo Ross (1991), a perda para a sociedade é formada pelos custos incorridos no processo de 

produção, assim como os custos sofridos pelo consumidor no decorrer da vida útil do produto (como reparos ou 

perda de negócios). Minimizar a perda para a sociedade é uma estratégia que pode incentivar a produção de 

produtos uniformes e a redução de custos de produção (ROSS, 1991).  

2.1.1 As diferentes abordagens da qualidade 

Com base nos conceitos fundamentais de qualidade, em sua evolução e nas dificuldades de entendimento 

identificadas na bibliografia, este item apresenta os diferentes desdobramentos destes conceitos em abordagens 

que consideram o contexto e as diferentes formas de se alcançar a qualidade. 

Para Souza e Voss (2002), as pesquisas relacionadas à gestão da qualidade não tem conseguido encontrar uma 

definição única para o conceito qualidade. Garvin (1987), a partir de definições já existentes na bibliografia, 

afirma que não existe uma definição única de qualidade e propôs cinco abordagens diferentes para qualidade, 

considerando que cada uma delas é apropriada para contextos distintos. São elas:  

a) transcendental: considera a qualidade como algo natural e inerente ao que está sendo 

avaliado. Esta visão também aborda a atemporalidade de durabilidade de obras de alta 

qualidade, de maneira que se mantenham inabaláveis até mesmo a mudanças de gosto 

ou estilo ao longo do tempo; 

b) baseada no produto: esta visão apresenta a qualidade como algo totalmente mensurável 

e preciso. Aborda também as diferenças de qualidade entre produtos a partir da diferença 

de quantidades de algum ingrediente ou atributo; 

c) baseada no usuário: esta visão admite que cada consumidor tem necessidades diferentes 

e que a qualidade dos produtos está atrelada ao atendimento dessas necessidades; 

d) baseada no valor: define qualidade em termos de custo e preços. Com isso, um produto 

de qualidade se caracteriza por um desempenho ou conformidade a um preço ou custo 

compatível; 

                                                         
5 Genichi Taguchi – desenvolveu a Função Perda de Taguchi que mede as perdas provocadas por um produto para a sociedade a partir 
do momento que ele sai da fábrica.  Essas perdas incluem custos de garantia, clientes insatisfeitos e outros problemas devido a falhas de 
desempenho (GARVIN, 2002). 



31 

 

Proposta de um método para coleta, processamento e análise de dados da qualidade em obras de habitação de interesse 
social por parte de um agente externo à produção 

e) baseada na produção: nessa visão a qualidade está focada nas práticas relacionadas a 

engenharia e a produção. Praticamente todas as definições nessa abordagem identificam 

qualidade como ―conformidade com as especificações‖. 

Garvin (1987, 2002) também propôs oito dimensões da qualidade a partir das quais um produto ou serviço pode 

ser desenvolvido, Estas dimensões estão vinculadas às diferentes abordagens da qualidade já apresentadas, 

conforme segue: 

a) conformidade: o grau em que o projeto e as características operacionais de um produto 

estão de acordo com padrões estabelecidos. Esta dimensão da qualidade está vinculada 

na abordagem baseada na produção; 

b) desempenho: refere-se às características operacionais básicas do produto. Esta 

dimensão da qualidade se combina com elementos das abordagens com base no produto 

e do usuário. No entanto, devem-se observar as condições de uso ou aplicações 

específicas desse produto, como exemplo um produto de mesma utilidade e capacidade, 

mas com possibilidades de uso diferentes não indica diferença de qualidade, pois seu 

desempenho depende do trabalho a ser executado; 

c) confiabilidade: reflete a probabilidade de mau funcionamento de um produto ou dele 

falhar em um determinado período. Essas medidas exigem que o produto esteja sendo 

usado por algum tempo. Essa dimensão é relevante para bens duráveis e torna-se mais 

importante para os consumidores à medida que os tempos de parada e manutenção vão 

ficando elevados. Assim, como a conformidade, esta dimensão da qualidade está 

vinculada na abordagem baseada na produção; 

d) atendimento: rapidez, cortesia e facilidade de reparo. Nesta dimensão não são 

consideradas somente a possibilidade de um produto estragar, mas também com o 

tempo que um cliente será obrigado a esperar até que as condições normais sejam 

restabelecidas, a pontualidade do atendimento às chamadas, seu relacionamento com o 

pessoal de atendimento e a freqüência com que as chamadas para serviços de reparos 

deixam de resolver os problemas. Esta dimensão da qualidade está vinculada na 

abordagem baseada no usuário; 

e) durabilidade: é uma medida da vida útil do produto e possui dimensões econômicas e 

técnicas. Também definido como o uso proporcionado por um produto até ele se 

deteriorar fisicamente. Assim, a durabilidade passa a ser o uso que se consegue de um 

produto antes dele quebrar e sua substituição ser considerada preferível aos constantes 

reparos. Esta dimensão da qualidade está vinculada na abordagem baseada no produto; 
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f) estética: é uma dimensão altamente subjetiva. Está intimamente relacionada com a 

abordagem da qualidade baseada no usuário e pode ser desmembrada em atributos 

como: aparência de um produto, as sensações que são despertadas, o seu som, sabor 

ou aroma. Todas as questões são relacionadas ao julgamento pessoal e reflexo das 

preferências individuais; 

g) qualidade percebida: também é uma dimensão altamente subjetiva, assim como a 

estética está intimamente relacionada com a abordagem da qualidade baseada no 

usuário. Considera-se que os consumidores nem sempre possuem informações 

completas sobre um produto ou os atributos de um serviço e que muitas vezes a única 

base de comparação de produtos similares são medidas indiretas como as marcas. Em 

muitos casos a qualidade de um novo produto pode ser relacionada à qualidade de 

durabilidade de outro produto mais antigo e de mesma marca, indicando uma decisão 

subjetiva sobre a qualidade do novo produto que ainda tem que comprovar sua 

qualidade; 

h) características: são aquelas características secundárias que suplementam o 

funcionamento básico do produto, consideradas como adereços dos produtos. É difícil 

traçar diferenças entre as características básicas (desempenho) das características 

secundárias. A distinção entre as duas é em grande parte uma questão de centralismo ou 

de importância para o usuário. Esta dimensão da qualidade está vinculada na abordagem 

baseada no produto. 

Porém, Garvin (1987) aponta que é improvável uma empresa alcançar todas as dimensões da qualidade e que 

muitas vezes a vantagem competitiva no mercado é obtida usando apenas uma ou duas destas dimensões. 

Ainda, de acordo com Garvin (2002), podem existir relações positivas e negativas entre duas dimensões: um 

produto pode ser bem cotado em uma dimensão, mas mal cotado em outra, ou também pode ocorrer a 

coexistência de dimensões. A consideração destas dimensões contribui para criar uma visão estratégica da 

qualidade, possibilitando que diferentes empresas de uma mesma indústria adotem estratégias competitivas 

distintas com relação à qualidade de produtos para o mesmo fim (GARVIN, 2002). 

Existem vários outros desdobramentos do conceito de qualidade na bibliografia, os quais, em geral, abordam 

uma ou mais dimensões da qualidade propostas por Garvin (2002). Kume (1993), por exemplo, vincula a falta de 

qualidade à variabilidade dos processos de produção, incluindo os materiais, a condição dos equipamentos, o 

método de trabalho, a inspeção e também as condições físicas e habilidades do trabalhador, geram a 

variabilidade da qualidade dos produtos, bem como a ocorrência de defeitos. Este conceito de qualidade pode 

ser alinhado com o enfoque da produção, já que se limita à dimensão da conformidade dos produtos e 

processos proposta por Garvin (1987). 
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Besterfield (1985), por sua vez, define qualidade utilizando um conjunto de conceitos já propostos por autores 

como Crosby e Juran, afirmando que a qualidade é toda a funcionalidade e característica de um produto ou 

serviço que contribui para a satisfação das necessidades dos clientes. Para o referido autor estas necessidades 

envolvem preço, segurança, disponibilidade, facilidade de manutenção, confiabilidade e utilidade. Esta visão 

enfatiza as dimensões da conformidade, desempenho e confiabilidade, propostas por Garvim (1987). 

Prajogo e Sohal (2006) definem o constructo ―desempenho em qualidade‖ a partir de quatro outros constructos: 

confiabilidade, desempenho, durabilidade e conformidade com as especificações, sugerindo que a partir dessa 

estrutura de múltiplos critérios é possível avaliar a qualidade em diferentes indústrias.  

Reeves e Bednar (1994) apontam como variáveis importantes para a qualidade o tempo, o preço, o custo, a fatia 

de mercado e a natureza dos resultados organizacionais, sendo que esta última pode ser classificada a partir de 

duas dimensões: grau de tangibilidade e o grau de customização. Para Reeves e Bednar (1994), determinar a 

natureza dos resultados da organização permite definir mais claramente a medida da qualidade mais adequada 

a ser empregada.  

2.1.2 Conceito de qualidade na construção civil 

No contexto da construção civil, Burati, Farrington e Ledbetter (1992) enfatizam o conceito de qualidade como 

conformidade em relação aos requisitos estabelecidos, porque propicia uma referencia para identificar os custos 

associados a problemas de qualidade. 

Arditi e Gunaydin (1997) definem a qualidade na construção civil como a reunião de requisitos legais, estéticos e 

funcionais de um projeto. Para os referidos autores, estes requisitos podem ser simples ou complexos, podendo 

ser estabelecidos em termos de resultado final desejado ou como descrição detalhada do que deve ser feito. 

Ainda, Arditi e Gunaydin (1997) identificam dois componentes para a qualidade: (a) qualidade de fato, 

relacionada a produtos e serviços que reúnem as expectativas dos clientes; e (b) qualidade especificada, que se 

refere a produtos e serviços que reúnem as especificações de projeto. Desta maneira, para um produto de 

construção adquirir qualidade deve possuir estes dois componentes (ARDITI e GUNAYDIN,1997).  

Para Barret (2000), a qualidade na construção civil pode ser pensada como a satisfação de um conjunto de 

critérios de desempenho dos usuários que interagem com diversos agentes por uma série de mecanismos 

reguladores do mercado. De acordo com Barrett (2000), a qualidade tem múltiplos significados e fatores 

contextuais, sendo alcançada através de muitos mecanismos, que envolvem diferentes agentes da cadeia 

produtiva.  

No segmento de habitação de interesse social, a bibliografia enfatiza o conceito de qualidade como um conjunto 

de características que atendem às necessidades dos usuários (Hino e Melhado, 1998; Pereira, 2008). 

Entretanto, considerando os problemas de confiabilidade e conformidade encontrados em diferentes 
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empreendimentos, Richter (2007) recomenda a realização de estudos que enfoquem a relação das dimensões 

conformidade e confiabilidade com outras dimensões consideradas importantes neste setor, como o atendimento 

e a satisfação dos usuários. 

2.2 GESTÃO DA QUALIDADE 

2.2.1 Definições 

Flynn et al. (1994) define a gestão da qualidade como uma abordagem integrada para alcançar e manter a alta 

qualidade de saída (output), focando sobre a manutenção e melhoria contínua dos processos e prevenção de 

defeitos em todos os níveis e funções da organização objetivando de reunir e exceder as expectativas dos 

clientes.  

Segundo Flynn et al.  (1994), a gestão da qualidade é um componente crítico para o desenvolvimento de 

projetos e para a produção de produtos em mercados competitivos. Desta forma, projetar a alta qualidade, 

fabricar os produtos a partir de processos livres de falhas e buscar construir qualidade em um ambiente de 

melhoria contínua pode levar a organização ao desenvolvimento de vantagens competitivas muito difíceis de 

serem copiadas (FLYINN et al. , 1994). Também para Hansen (2001), a gestão da qualidade tem como meta 

alcançar vantagens competitivas em todas as áreas da empresa, com base em um conjunto de princípios com 

características gerais relacionados à motivação, a aprendizagem e a teorias de organização. Contudo, o trabalho 

de Souza e Voss (2002) apresenta uma análise dos principais trabalhos em gestão da qualidade que abordaram 

a relação entre a obtenção de qualidade com o desempenho operacional e com o desempenho em negócios das 

organizações. Os referidos autores identificaram que a gestão da qualidade realmente possui um efeito positivo 

e significativo nas duas dimensões de desempenho apresentadas, mas de baixo impacto no desempenho dos 

negócios das empresas (SOUZA e VOSS, 2002). 

De acordo com Paladini (2009), a função organizacional base da gestão da qualidade é o planejamento, 

considerando a totalidade da empresa, enquanto cabe ao controle da qualidade confrontar os padrões 

planejados e definidos com os resultados obtidos nos processos produtivos. Da mesma forma, Paladini (2009) 

define o controle da qualidade como um sistema dinâmico e complexo que envolve todos os setores da 

empresa, de maneira direta ou indireta, com o objetivo de melhorar e assegurar economicamente a qualidade do 

produto final. 

Feigenbaum (1994) utiliza o termo ―Controle da Qualidade Total‖ (TQC) como um sistema abrangente que visa 

integrar esforços para o desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade de vários grupos dentro da 

organização, para que estes possam atuar em níveis de menor custo, além de garantir a satisfação do 

consumidor. Para o referido autor, um sistema da qualidade é a combinação da estrutura operacional da 

empresa, totalmente documentada a fim de coordenar as interações entre recursos humanos, máquinas e dados 
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da empresa e da produção, utilizando meios práticos de maneira a assegurar ao cliente a satisfação quanto à 

qualidade e seus custos. Para Slack et al.  (1997) o conceito de controle da qualidade refere-se a uma 

abordagem mais sistemática e que não apenas busca detectar, mas também visa tratar os problemas de 

qualidade da produção. 

Para Burati, Farrington e Ledbetter (1992), a Gestão da Qualidade Total (TQM) é um esforço de toda a empresa 

e que envolve todos os membros da organização na melhoria de seu desempenho e de tornar a qualidade um 

objetivo estratégico. Para os referidos autores, o TQM centra-se na melhoria de processos, participação de 

clientes e de fornecedores, trabalho em equipe, treinamento e educação em um esforço para alcançar a 

satisfação do cliente, a partir da eficácia em custos e redução de defeitos em produtos e processos.  

Como forma de melhor compreender a qualidade total (TQM), Dean e Bowen (1994) sugerem uma estrutura 

para estudos relacionados ao assunto. Os referidos autores identificam a TQM como uma filosofia ou uma 

abordagem gerencial que pode ser caracterizada por princípios, práticas e técnicas. Os princípios estão 

relacionados a conceitos teóricos da qualidade total, sugerindo trabalhos com discussões e análises de elevada 

abstração (DEAN e BOWEN, 1994). De acordo com os autores se caracterizam como princípios da TQM: foco 

no cliente, melhoria contínua e trabalho em equipe. Ainda, para Dean e Bowen (1994), cada princípio é 

implementado por um conjunto de práticas, que correspondem a atividades simples, tais como a coleta de 

informações dos clientes ou análise de processos. Para Dean e Bowen (1994), estas práticas podem ser 

caracterizadas por atividades que visem traduzir os conceitos empregados em linhas de ações gerais que vão 

nortear as atividades dos gestores. As práticas são apoiadas por uma grande gama de técnicas, tais como 

gráfico de Pareto ou o controle estatístico do processo, que auxiliam na execução das atividades ou práticas e, 

assim, possibilitam a operacionalização dos princípios da TQM no contexto das empresas, sendo esta 

caracterização relacionada às ações mais operacionais e concretas para a obtenção da qualidade (DEAN E 

BOWEN, 1994).  

2.2.2 Implementação da gestão da qualidade 

Para Miller (1996), a implementação da Gestão da Qualidade Total (TQM) possibilita a alta gerência a agir de 

maneira sistemática em fornecer condições a todos os membros da organização para o estabelecimento de 

níveis de qualidade compatíveis com as necessidades e expectativas dos seus clientes internos e externos. No 

mesmo sentido, para Juran e Gryna (1993), a gestão da qualidade possibilita administrar as atividades 

necessárias para o alcance dos objetivos de uma organização que são relacionados com a qualidade de seus 

processos, produtos ou serviços.  

Besterfield (1985) atribui a responsabilidade pela qualidade a todos os departamentos de uma empresa 

propondo uma estrutura de controle em forma de um ciclo fechado com o cliente para a obtenção de 

informações sobre suas necessidades e percepções. Também, para Feigenbaum (1994), a gestão da qualidade 
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deve vincular responsabilidades sobre a qualidade entregue aos clientes para todas as ações e atividades da 

organização e não apenas à fábrica e à engenharia. Para Paladini (2009), a análise da qualidade possui 

componentes econômicos o que faz com que todos os setores da empresa sejam envolvidos. Assim, nenhum 

aspecto do sistema produtivo deve ser desconsiderado, sendo eles: recursos humanos, máquinas, ambiente ou 

informações (PALADINI, 2009). 

Além do envolvimento de toda a empresa, para Hansen (2001), é vital para o sucesso na implementação da 

gestão da qualidade existir correspondência de interpretação da qualidade entre os diversos envolvidos. Dessa 

forma, a coexistência de diferentes conceitos da qualidade em uma empresa deve ser considerada (GARVIN, 

1987). As diferentes visões da qualidade nos diversos departamentos podem gerar problemas de comunicação 

se essas divergências não forem identificadas. Entretanto, para Garvin (1987), as empresas podem tirar proveito 

dessas múltiplas visões da qualidade durante o desenvolvimento e a produção do produto, possibilitando a 

definição e operacionalização das estratégias da empresa de forma mais assertiva. Mas isso, de acordo com 

Garvin (1987), requer uma intima coordenação entre os departamentos da empresa com o intuito de equalizar as 

diferentes dimensões da qualidade utilizadas em cada setor e direcioná-las para o alcance das metas da 

empresa.  

Para Slack et al. (1997) vários fatores influenciam o sucesso de implementação do TQM: existência de uma 

estratégia de qualidade bem elaborada; apoio da alta administração; existência de um grupo de comando; 

ênfase em treinamento, trabalho em equipe e motivação das mesmas.  

Samson e Terzioískir (1999) também analisaram os elementos básicos do TQM com base na seguinte 

categorização: liderança, gestão de pessoas, foco no cliente, qualidade do estudo estratégico, informação e 

análise, além de gestão de processos. Para Samson e Terzioískir (1999), as três primeiras categorias têm um 

significativo efeito positivo no desempenho organizacional e são mais influenciadoras nesta medida. Entretanto, 

para Masterson e Taylor (1996), informações obtidas a partir de coleta e análise de dados na produção são um 

dos principais elementos do TQM, tendo em vista que a tomada de decisão deve ser baseada em fatos e dados. 

Ainda, para Paladini (2009), a avaliação da ação de controlar a qualidade aparece no produto final, mas a 

garantia da qualidade final deve iniciar no controle do processo que gera o produto. Segundo Feigenbaum 

(1994), a medição e controle da qualidade do produto ainda em fase de processamento podem regular ou 

interromper um processo, evitando a propagação de erros. De acordo com Picard (2002), o entendimento da 

variabilidade das atividades e processos não é somente o ponto chave para o controle da qualidade, mas 

também propiciam ações mais assertivas para a sua redução, sendo esta considerada como um sinal da 

melhoria da qualidade.  

Para Grando, Godoy e Wachholz (1998), o uso de indicadores de qualidade deve estar focado nas atividades 

dos processos permitindo uma análise mais localizada sobre aspectos operacionais da empresa. Para Oliveira 

(1999), o processo de controle da qualidade torna-se mais pró-ativo quando o foco da medição está nos 
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processos. Também, para Koskela (1992) os indicadores operacionais focados nos processos promovem a 

transparência, melhoria contínua e o envolvimento das equipes. Para Souza e Abiko (1997), um aspecto 

fundamental para a qualidade é a padronização de procedimentos técnicos e administrativos das obras de uma 

construtora e sua coerência com as diretrizes da alta administração. Porém, também é necessário que a 

qualidade seja alcançada na gestão dos materiais e equipamentos utilizados e no controle dos serviços 

executados em cada etapa da obra (SOUZA E ABIKO, 1997). 

Para Zhang (2001), a integração de medidas da qualidade na rotina das empresas ocorre através da 

implementação de práticas de qualidade coerentes com as abordagens e dimensões utilizadas pela empresa. 

Neste sentido, Zhang (2001), sugere que o gestor inicie a implementação das medidas com o foco sobre a 

qualidade interna, mas com o objetivo de atingir o foco externo (ZHANG, 2001). Ainda, para o referido autor, as 

empresas com o foco na qualidade externa são mais associadas com medidas subjetivas, enquanto, aquelas 

com foco na qualidade interna estão mais associadas a medidas objetivas, sendo que as empresas podem ter 

mais sucesso quando utilizam medidas integradas da qualidade.  

Para Miller (1996), mesmo existindo uma ampla bibliografia sobre a implementação da gestão da qualidade, 

cada indústria tem um conjunto de peculiaridades que deve ser bem investigado para o sucesso da 

implementação. Neste sentido, para Koskela (1992), é importante entender as peculiaridades do setor para 

evitar e reduzir os impactos prejudiciais que estas possam fornecer ao fluxo de processos da construção. No 

mesmo sentido, Arditi e Gunaydin (1997) apresentam as peculiaridades do setor da construção civil com relação 

à gestão da qualidade: (a) não possui uma avaliação clara da qualidade da construção como um todo e sim 

sobre cada item manufaturado e seus materiais; e (b) avalia de maneira subjetiva a qualidade dos 

empreendimentos. 

Por fim, Dulaimi (2005) apresenta outra característica peculiar da construção civil. Para o referido autor, nesta 

indústria o cliente efetua a compra a partir da observação de documentos ou maquetes, antes mesmo do 

produto ser produzido, diferente de outras indústrias como a automotiva ou de aeronaves em que o cliente ou 

consumidor testa o produto final antes de comprá-lo (DULAIMI, 2005).  
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3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Neste capítulo são apresentadas definições de medição de desempenho, seu papel na gestão das empresas, 

recomendações para a concepção, implementação, uso e avaliação de sistemas de medição de desempenho, 

além do alinhamento das estratégias da empresa para a medição de desempenho.  

3.1 DEFINIÇÕES 

Segundo Neely et al. (1996), a medição de desempenho é o processo de quantificação do desempenho de uma 

determinada ação em termos de eficácia e eficiência. Eficácia faz referência ao cumprimento das exigências do 

cliente, enquanto a eficiência é uma medida de como a empresa utiliza economicamente seus recursos para o 

alcance da satisfação do cliente (NEELY, GREGORY e PLATTS, 1995). Para Souza e Abiko (1997), indicadores 

ou medidas de desempenho são expressões quantitativas que representam uma informação obtida a partir da 

medição e análise de uma estrutura produtiva e dos processos que a compõem, bem como de seus produtos 

resultantes. Os mesmos autores classificam os indicadores como de desempenho em dois grupos: (a) 

produtividade (ou eficiência); e qualidade, ou seja o desempenho do processo ou produto a partir do atendimento 

das necessidades dos clientes internos e externos (SOUZA e ABIKO, 1997). Ainda, para Lantelme (1994), na 

construção civil, os indicadores relacionados à qualidade referem-se à medição da eficácia da empresa em 

atender as necessidades dos clientes e podem ser definidos como uma medida das não-conformidades nos 

resultados de um processo. 

Também, para Lantelme (1994), um sistema de medição tem uma conotação mais ampla que um conjunto de 

medidas, devendo estas ser vistas de forma integrada e vinculadas a um plano de melhorias da empresa. De 

fato, Sink e Tuttle (1993) afirmam que a medição de desempenho deve ter como principal objetivo contribuir para 

melhorar o sistema de gestão como um todo.  

De acordo com Neely, Gregory e Platts (1995), um sistema de medição de desempenho pode ser examinado em 

três diferentes níveis: (a) medidas (ou métricas) de desempenho individuais; (b) um conjunto de medidas de 

desempenho – o sistema como entidade; e (c) as relações entre o sistema e o ambiente no qual ele opera. Para 

os referidos autores, uma medida de desempenho é uma métrica utilizada para quantificar a eficácia e a 

eficiência de uma ação. Já, para Sink e Tuttle (1993), o desempenho de uma organização refere-se à inter-

relação de um conjunto de critérios, tais como eficácia, eficiência, qualidade, produtividade, qualidade de vida no 

trabalho, inovação e lucratividade. 
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Sink e Tuttle (1993) propuseram um modelo de sistema gerencial (Figura 1 a). Segundo os mesmos autores, as 

informações são analisadas pela equipe gerencial, bem como por outros públicos interessados no desempenho 

da organização, podendo os indicadores serem comparados ao desempenho esperado. Essas informações são 

utilizadas para a tomada de decisão dos interessados a partir de intervenções no sistema organizacional ou nos 

processos que forem necessários (SINK e TUTTLE, 1993). Internamente ao sistema gerencial, Sink e Tuttle 

(1993) sugerem que cada processo de transformação está conectado a processos (ou sistemas) a montante e a 

jusante Figura 1. b). 

 

Figura 1 - (a) Modelo de Sistema gerencial; (b) Modelo de Sistema Organizacional e os critérios de desempenho (Adaptado de: SINK; 

TUTTLE, 1993) 

3.2 PAPÉIS DA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Na visão do marketing, o papel da medição de desempenho está em auxiliar as empresas com informações que 

visem a satisfazer os clientes com maior eficiência e eficácia que os concorrentes (KOTLER, 1994). Para isto, os 
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funcionários necessitam de informações sobre os clientes, produtos, processos, fornecedores, competidores e 

também de informações sobre o seu próprio desempenho para a tomada de decisões (EVANS; LINDSSAY, 

1996 apud ZHANG, 2001)6.  

De acordo com Sink e Tuttle (1993), o uso da medição para o controle é a aplicação mais comum e bem 

compreendida. No entanto, segundo os mesmos autores, a medição também pode ser utilizada para previsões, 

análise de variações, estimativas de custos, planejamento, preparação de propostas, avaliação de pessoal, 

testes, controle de qualidade, controle de produção, elaboração de cronogramas, gerenciamento de projetos, 

sistemas de distribuição de lucro e incentivos, análise e controle orçamentário, análise de custo/benefício, 

análise econômica de engenharia e decisões sobre investimentos. De acordo com Oliveira (1999), o sucesso de 

um sistema de medição de desempenho depende da identificação do seu foco, função, propósitos e limitações, 

visando principalmente ao engajamento das equipes.  

Para Waggoner; Neely e Kennerley (1999) existem cinco principais razões para a utilização da medição de 

desempenho: (a) acompanhamento do desempenho; (b) identificação de áreas da organização com maior 

necessidade de atenção; (c) aumento da motivação das equipes; (d) melhoria da comunicação na empresa; e (e) 

aumento do envolvimento interno.  

No contexto da construção civil, as medidas são importantes para dois propósitos: dirigir as melhorias internas 

da organização e estabelecer as metas para comparar empreendimentos e organizações (KOSKELA, 1992). 

Para Costa (2003), as avaliações a partir de medidas de desempenho permitem estabelecer prioridades em 

programas de melhorias, indicando os setores da empresa nos quais as intervenções são importantes ou 

viáveis. 

Neste sentido, para Sink e Tuttle (2003), existem motivos muito distintos para a medição de desempenho que 

devem estar de acordo com a fonte de dados, bem como o momento de coletá-los. A Figura 1. b apresenta o 

posicionamento dos critérios de desempenho ao longo do sistema organizacional para a formulação de 

indicadores de qualidade, a saber: (a) verificação da qualidade nos sistemas a montante: relacionado à seleção 

e gerenciamento de pessoas, de fornecedores, vendedores, bem como gerenciamento de projetos, comunicação 

com clientes relacionada às expectativas, necessidades e requisitos; (b) verificação da qualidade nos inputs: 

enfoca no recebimento dos recursos necessários e vindos dos sistemas a montante; (c) verificação da qualidade 

nos processos de transformação: relacionado à criação da qualidade do produto e no controle da qualidade do 

processo; (d) verificação da qualidade nos outputs: concentra-se em garantir que o sistema organizacional 

satisfaça as especificações e os requisitos estabelecidos; e (e) verificação da qualidade nos sistemas a jusante: 

utilizado para a compreensão detalhada daquilo que os clientes querem, precisam e exigem (SINK e TUTTLE, 

2003). 

                                                         
6 Evans, J.; Lindsay, W. The Management and Control of Quality, 3rd ed., WestPublishing Company, New York, NY. (1996). 
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3.3 REQUISITOS PARA UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Este item apresenta os requisitos para a concepção, implementação e uso de sistemas de medição de 

desempenho, bem como para o alinhamento com as estratégias das empresas. 

3.3.1 Concepção de sistemas de medição de desempenho 

Um dos principais requisitos para o desenvolvimento de sistemas de medição de desempenho refere-se a 

utilização de medidas para apoiar a tomada de decisão em diferentes níveis hierárquicos, sejam estratégicos, 

táticos ou operacionais (JURAN e GRYNA, 1993; STAIR, 1998; OLIVEIRA, 1999; BITITCI, CARRIE e 

McDEVITT, 1997; ROBINSON et al., 2005). Para Stair (1998) o desenvolvimento de um sistema de informação 

deve considerar as diferentes estruturas de problemas a serem enfrentados pelo gestor, os níveis de tomada de 

decisão e às freqüências de decisão. Segundo Oliveira e Martins (2005), os sistemas de medição de 

desempenho não são únicos dentro de uma empresa, sendo fragmentado por setores ou grupos, assim existe a 

necessidade de integrá-lo a um sistema principal ou desenvolver mecanismos que possibilitem a distribuição de 

informações em todos os níveis de tomadores de decisão.  

Outro requisito refere-se ao desenvolvimento de processos que facilitem o fluxo de informações diretamente a 

pontos chave de decisão (COSTA, 2003). Neste sentido, o uso de tecnologia da informação para as atividades 

de coleta, processamento e análise podem contribuir com a redução de tempo, esforços e recursos, o que facilita 

e dinamiza a utilização das informações (LANTELME, 1994; COSTA, 2003).  

Para Bourne et al. (2002), dentre os fatores que influenciam fortemente na concepção de um sistema de 

medição de desempenho está na definição dos objetivos da medição. Neste sentido, durante o desenvolvimento 

do sistema, torna-se importante a incorporação dos objetivos, metas e missão da organização para garantir a 

coerência com o todo (SINK e TUTTLE, 1993). Segundo Robinson et al. (2005), a identificação das dimensões 

que refletem a motivação e os objetivos da organização com relação ao sistema de medição de desempenho 

devem ser identificados antes de sua concepção. Enquanto, para Neely (2004), o desafio no desenvolvimento de 

sistemas de medição de desempenho é identificar o que necessita ser medido para que as ações da 

organização se concentrem no que é absolutamente vital. 

Para Parker (2000), as medidas de um sistema de medição devem ser práticas e de fácil entendimento, além de 

serem normalizadas para possibilitar benchmarking. Assim, um sistema de medição de desempenho requer a 

seleção de um conjunto adequado de medidas (LANTELME e FORMOSO, 2000). Neste sentido, a definição 

detalhada e padronizada dos procedimentos de coleta, processamento, avaliação e disponibilização das 

informações são fundamentais para garantir a qualidade das informações (LANTELME, 1994). 

 Ainda, de acordo com Lantelme (1994), qualquer indicador de avaliação de desempenho deve atender a alguns 

requisitos básicos que são: (a) seletividade: relacionado a aspectos essenciais ou críticos do processo a que se 
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referem; (b) representatividade: a formulação deve representar satisfatoriamente resultados ou atividades a que 

se referem; (c) simplicidade: referente à fácil compreensão e aplicação, gerados a custo baixo e calculados com 

dados disponíveis ou facilmente obtidos e confiáveis; e (d) validação: referente à avaliação dos usuários da 

informação ou pessoas envolvidas no processo, obtendo-se feedback para o aperfeiçoamento das medidas. 

Por fim, dentre as diretrizes propostas por Lima (2005) para concepção de sistemas de indicadores de 

desempenho para construtoras, uma refere-se à necessidade de formalização do sistema de indicadores 

juntamente com a adequação deste ao segmento de mercado e a consideração das exigências dos 

intervenientes.  

3.3.2 Implementação de sistemas de medição de desempenho 

Para Sink e Tuttle (1993), bons sistemas de medição, avaliação e de apoio gerencial evoluem ao longo do tempo 

como resultado de esforços planejados, sistemáticos e conscientes para melhorar sua qualidade.  

Entretanto, para a correta implementação de sistemas de medição de desempenho é preciso criar condições que 

lhes permitam ser incorporados na tomada de decisões em diferentes níveis da organização (LANTELME e 

FORMOSO, 2000). Neste sentido, para Neely (2004) deve-se alcançar um equilíbrio entre o acesso da 

informação e a necessidade de dados de boa qualidade, além do equilíbrio entre questões políticas e culturais. 

Também, para Hudson, Smart e Bourne (2001), deve existir uma relação congruente entre as práticas de 

implementação do sistema de medição de desempenho com as características que as medidas devem possuir. 

Para Costa (2003), a implementação da medição de desempenho necessita que as estratégias da empresa 

estejam comunicadas em todos os níveis da organização. Ainda, para a referida autora, a implementação 

depende da participação e envolvimento gerencial. Enquanto que, para Lantelme (1994), a eficiência de 

implementação pode melhorar com a colaboração de especialistas (internos ou externos) nos processos que 

devem ser medidos, além disso, deve-se buscar constantemente um feedback dos responsáveis pela coleta e 

processamento de dados e também dos usuários da informação no sentido de proporcionar um caráter dinâmico 

ao sistema de medição. 

Segundo Sink e Tuttle (1993), existem três passos para a implementação de indicadores: (a) coleta dos dados, 

planejada para simplificar o processo e reduzir custos; (b) processamento dos dados, que deve entregar a 

informação em formato útil ao usuário; e (c) avaliação, visando analisar os resultados sistemicamente, 

entendendo as relações de causa e efeito entre as variáveis.  

Ainda, para Grando, Godoy e Wachholz (1998), a tomada de decisões baseadas na medição de desempenho a 

partir de indicadores de qualidade, também irá depender da capacidade de análise dos gestores para gerar as 

melhorias nos processos dos quais são responsáveis. Dessa forma, para Neely (2004) as empresas devem 

investir recursos na educação das equipes para o entendimento das necessidades e utilidade das medições de 
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desempenho. Também, Lantelme e Formoso (2000), identificam a necessidade de formação dos gestores para o 

uso de medidas.  

3.3.3 Uso de sistemas de medição de desempenho 

De acordo com Costa (2003), o uso de sistemas de medição de desempenho está vinculado a identificação do 

fluxo de informações necessário para a tomada de decisão. Além disso, o compartilhamento e acesso às 

informações devem ser facilitados (COSTA, 2003). Outro requisito refere-se à facilidade de compreensão e 

aplicação dos indicadores pelas pessoas que vão utilizá-los (LANTELME, 1994). Também para Lantelme (1994), 

deve-se promover a análise critica das informações obtidas com o sistema, visando identificar se estas estão 

atendendo as necessidades de informação dos tomadores de decisão. 

Ainda, segundo Lantelme (1994) os maiores obstáculos para o uso de medição de desempenho na construção 

civil estão no grau de comprometimento das empresas com a melhoria da qualidade e a falta de experiência dos 

profissionais do setor em operacionalizar a medição de desempenho. Para que o sistema de medição de 

desempenho seja utilizado, a empresa deve aprender a gerir por medidas de desempenho (NEELY, 2004). De 

acordo com Sink e Tuttle (1993), a avaliação deve incentivar à reflexão dos problemas e respectivas causas, 

bem como promover motivação para a comparação de resultados com valores de referência através de 

processos de benchmarking. Para Lima (2005), somente através de indicadores ou medidas de desempenho é 

possível fazer comparações ou benchmarking, que é considerado um estágio avançado da medição de 

desempenho. Ainda, para a referida autora, sem valores a empresa não será capaz de determinar o seu 

desempenho, nem determinar o benchmark, ou seja, o valor de referência com o qual deve se comparar (LIMA, 

2005). 

Para Nelly (2004), deve existir um mecanismo de gestão do sistema de medição, a fim de eliminar medidas de 

desempenho obsoletas ou em excesso. Também, para Sink e Tuttle (1993), os processos gerenciais necessitam 

ser reformulados devido às alterações dos ambientes internos e externos, bem como das tecnologias 

empregadas. No mesmo sentido, para Waggoner; Neely e Kennerley (1999), poucas organizações parecem gerir 

e modificar sistematicamente seus sistemas de medição ao longo do tempo, apresentando medidas 

redundantes, obsoletas ou sem utilidade. Coletar dados de desempenho, processar e analisar esses dados pode 

consumir muito tempo e recursos (LANTELME, 1994; WAGGONER, NEELY e KENNERLEY, 1999; ROBINSON 

et al., 2005) por isso a importância de um gerenciamento do sistema de medição de desempenho. 

3.3.4 Alinhamento com estratégias 

Para Bititci, Carrie e McDevitt (1997), o processo de medição de desempenho é utilizado para gerenciar uma 

empresa a partir de um alinhamento com suas estratégias corporativas e funcionais. O objetivo desse processo 

é fornecer um sistema de controle com características proativas e de feedback, no qual as estratégias irão 
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impulsionar todos os seus processos de negócios, administrativos e de produção (BITITCI, CARRIE e 

McDEVITT, 1997). 

Para Neely (1999), os sistemas de medição necessitam ser dinâmicos e modificáveis à luz das contingências 

como mudanças no mercado e vinculados a uma estratégia da organização bem compreendida.  Contudo, um 

sistema de medição sozinho não pode sustentar que uma estratégia seja implantada (SINK e TUTTLE, 1993). A 

medição é um sistema auxiliar e colabora com a identificação dos pontos fracos, a priorização de alvos e na 

motivação das equipes, indicando o quanto de melhoria já se conquistou (SINK e TUTTLE, 1993). 

Neste sentido, para Robinson et al. (2005), a adoção de modelos de medição de desempenho pode auxiliar as 

empresas de construção a: 

a) desenvolver uma abordagem coerente que responda as mudanças no ambiente de sua 

organização e de sua indústria; 

b) auxiliar a melhoria continua de seus produtos e serviços entregues; 

c) manter uma vantagem competitiva a partir da gestão do conhecimento para a exploração 

de soluções inovadoras. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a estratégia e o delineamento de pesquisa adotada, e descrever as 

etapas da pesquisa. 

4.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A escolha do método de pesquisa levou em consideração as necessidades de solução de problemas de ordem 

prática no setor da construção civil, sem deixar de lado, entretanto, a necessidade de contribuições teóricas para 

pesquisas acadêmicas. As pesquisas na área de gestão da construção com freqüência se deparam com 

demandas diretas do setor, já que muitas vezes as empresas e o seu contexto são utilizados como campo de 

investigação. Assim, os trabalhos de pesquisa nesta área de conhecimento necessitam de acesso a 

documentos, informações e acompanhamento das atividades operacionais para a melhor compreensão dos 

fenômenos e a proposição de soluções. 

No presente trabalho, optou-se pela estratégia de pesquisa denominada constructive research ou pesquisa 

construtiva. Esta estratégia tem sido aplicada em diversas áreas do conhecimento, dentre as quais a 

administração, a gestão de negócios, a medicina e a tecnologia da informação. Van Aken (2005) identifica a 

pesquisa construtiva como uma forma alternativa de produção do conhecimento, enfatizando que a relevância do 

conhecimento está atrelada à possibilidade de transferência do mesmo para a realidade prática.  Segundo Beitz 

(1994), a pesquisa construtiva visa a analisar sistemas técnicos (produtos e processos), a sua relação com o 

ambiente (humano, natureza e outros sistemas), e os processos utilizados para projetá-los a partir de métodos 

científicos. Outros autores também abordam esse vínculo entre os problemas práticos e os problemas teóricos 

para entender o mundo técnico (LUKKA, 2003; VAN AKEN, 2004, 2005; HEVNER et al. 2004).  

Para Lukka (2000 apud LUKKA, 2003)7, a pesquisa construtiva apresenta as seguintes características básicas: 

(a) foco nos problemas do mundo real com relevância de serem resolvidos na prática; (b) conhecimento 

profundo do assunto; (c) produção de um artefato inovador significativo para a solução de um problema inicial do 

mundo real; (d) a implementação do artefato desenvolvido para testar sua aplicabilidade; (e) vínculo entre a 

                                                         
7 LUKKA, K. The Key Issues of Applying the Constructive Approach to Field Research. In Reponen, T. ed. Management Expertise for 

the New Millenium. In Commemoration of the 50th Anniversary of the Turku School of Economics and Business Administration. Turku 
School of Economics and Business Administration, A-1, p.113-128. 2000. 
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pesquisa, o artefato e o conhecimento teórico existente; e (f) reflexão dos resultados obtidos frente à teoria 

existente.  

Ainda, segundo Van Aken (2004), a pesquisa construtiva busca produzir conhecimentos válidos e confiáveis 

para a solução de problemas associados com questões organizacionais e comportamentais. Para Hevner et al. 

(2004), durante a construção e implementação de uma solução técnica (modelo, metodologia ou sistema), o 

pesquisador e a organização alvo adquirem o conhecimento e a compreensão do problema em estudo e da sua 

solução prática. Ainda, para Lukka (2003) e Hevner et al. (2004), a pesquisa construtiva é uma estratégia de 

pesquisa bem alinhada com a visão pragmática e está baseada em análises do que funciona (ou não) na prática, 

e, a partir desse conhecimento prático adquirido, pode-se gerar contribuições para a teoria.  

Contudo, de acordo com Lukka (2003), uma crítica sobre a pesquisa construtiva refere-se à dificuldade de 

generalização do conhecimento uma vez que o pesquisador não é neutro ao fenômeno, diferentemente das 

correntes positivistas e interpretativistas. Contudo, segundo o mesmo autor, muitas construções importantes 

como fórmulas de retorno sobre investimentos, sistemas de custos ou o modelo do balance scorecard têm sido 

desenvolvidos na prática e posteriormente a academia busca compreendê-las. No mesmo sentido, para Van 

Aken (2005), os esforços acadêmicos na área de gestão vêm sendo gastos para a compreensão dos casos de 

sucesso ocorridos no meio profissional devido à ausência de um método que considere essa natureza de um 

problema prático inserido em diferentes contextos. 

Para Hevner et al. (2004), a construção de um artefato deve servir para desempenhar uma tarefa. Neste trabalho 

o artefato, ou solução, é o método de coleta, processamento e análise de dados sobre a conformidade de 

processos construtivos de EHIS. Para os referidos autores, a questão a ser respondida nessa fase da pesquisa 

é: este sistema funciona?  Desta maneira, a própria construção do artefato deve demonstrar sua viabilidade 

(HEVNER et al., 2004).  

De acordo com Kasenen (1993), o teste prático da solução é o grande diferencial da pesquisa construtiva, uma 

vez que a pesquisa deixa de ser uma típica modelagem analítica para ser a aplicação desta solução. Para o 

referido autor, a solução é testada na questão técnica, mas no decorrer do processo deve ser testada como um 

conjunto teórico e prático. Contudo, para Lukka (2003), se a aplicação da solução falhar haverá ainda 

contribuições para a teoria sobre as causas das falhas. Segundo o mesmo autor, após esta aplicação prática o 

pesquisador deve avaliar a solução a partir de seus resultados iniciais, bem como verificar as potenciais 

modificações que devem ser implementadas para que a mesma possa ser transferida para outras organizações.  

A principal justificativa da adoção desta estratégia de pesquisa no presente trabalho está relacionada ao fato de 

que a autora desenvolveu um artefato, o método para avaliação da conformidade na execução das obras, que 

visa a contribuir com a gestão de empreendimentos habitacionais de interesse social, estando, assim, 

relacionado a um problema real e de relevância prática. O desenvolvimento deste método foi baseado em 

conceitos existentes sobre gestão da qualidade e medição de desempenho, e nas recomendações sobre 
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técnicas construtivas existentes na bibliografia. O estudo adotou a tecnologia da informação para a obtenção e 

distribuição das informações sobre a qualidade, a partir de um sistema desenvolvido e testado ao longo do 

trabalho.  

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa foi organizada em quatro fases distintas, como mostra a Figura 2: (a) análise de pesquisas 

anteriores; (b) estudo inicial; (c) desenvolvimento da solução; e (d) análise das contribuições da solução. Na 

parte superior da mesma figura apresenta as fases de uma pesquisa construtiva sugeridas por (LUKKA, 2000 

apud LUKKA, 2003) relacionadas com as etapas da pesquisa deste trabalho. Alem disto, foi realizada uma 

revisão bibliográfica ao longo de todo o trabalho. 

 

Figura 2 - Delineamento da pesquisa 

De forma a auxiliar no entendimento do trabalho, a Figura 3 apresenta um fluxograma das atividades de 

pesquisa (suas relações e seqüência) desenvolvidas para a construção do método proposto.  
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Figura 3 - Fluxograma de atividades de pesquisa para o desenvolvimento do método proposto 

 

Na análise de pesquisas anteriores foi identificado o problema prático deste trabalho relacionado à falta de 

conformidade das obras que foi baseada principalmente em uma revisão bibliográfica inicial sobre qualidade em 
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empreendimentos habitacionais de interesse social. Esta fase pode ser relacionada à primeira fase da pesquisa 

construtiva - identificação de um problema de relevância prática a partir dos resultados de trabalhos anteriores. 

A segunda fase da pesquisa refere-se ao estudo inicial, na qual foram estabelecidas premissas para a 

construção da solução, principalmente com base na revisão bibliográfica da fase anterior. Foram também 

identificados os processos construtivos críticos a serem investigados durante o estudo. Ainda, foi realizada uma 

revisão bibliográfica relacionada às técnicas de execução dos processos construtivos escolhidos, e caracterizado 

o processo produtivo dos EHIS, a partir de dados secundários, com a utilização de diagramas de precedência. 

Finalmente, foi obtida a percepção de um grupo de profissionais do setor sobre os problemas mais recorrentes 

nos processos construtivos investigados. 

As atividades anteriores possibilitaram a formulação do instrumento de coleta referencial para a construção dos 

demais. Este foi avaliado por especialistas a partir de reuniões de análise de documentos. Por fim, foi 

identificada a tecnologia a ser empregada na solução com base nas premissas da solução e nas possibilidades 

de software que atendiam às necessidades do estudo.  

Esta fase está alinhada com a segunda fase da pesquisa construtiva - conhecimento profundo do assunto. Os 

resultados desta fase são a base para a construção da solução uma vez que se referem às definições iniciais 

que direcionaram as atividades de pesquisa, além da obtenção dos conhecimentos básicos para tal. Como 

produtos desta fase foram elaboradas uma lista de processos a investigar e uma lista de procedimentos técnicos 

recomendados para cada um destes processos, além de ser definida a tecnologia a ser empregada. 

Na terceira fase deste trabalho denominada de desenvolvimento da solução as atividades foram divididas em 

três ciclos de desenvolvimento e avaliação: (a) primeira versão do conjunto de instrumentos de coleta; (b) estudo 

piloto; (c) primeiro ciclo de melhorias e avaliação da consistência interna; (d) segundo ciclo de melhorias e 

avaliações finais  

A partir da primeira versão dos instrumentos de coleta de dados (IC), foram feitas as aplicações piloto. O objetivo 

do estudo piloto foi avaliar esta primeira versão a partir da medição dos tempos de coleta, da compreensão dos 

enunciados dos instrumentos de coleta, das dificuldades de observação e medição por parte da equipe de 

pesquisa, bem como a avaliação da escala de respostas empregada. As informações obtidas nesta aplicação 

foram analisadas a partir dos IC preenchidos e pelas anotações de campo dos pesquisadores. Os produtos 

desta fase são: (a) a primeira versão dos IC; e (b) as informações sobre a aplicação em campo destes IC, 

incluindo as dificuldades encontradas, bem como oportunidades de melhorias.  

O primeiro ciclo de melhorias objetivou aprimorar os instrumentos de coleta. Também, nesta etapa foi elaborado 

o planejamento estatístico, que incluiu os constructos de resposta estatística, a definição do cálculo amostral, a 

formulação dos indicadores e, por fim os instrumentos de coleta foram novamente avaliados. 
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As atividades para a formulação do plano estatístico foram: 

a) elaboração de constructos de resposta estatística: o objetivo desta atividade foi identificar 

quais características ou objetos de observação devem ser empregados para a obtenção da 

resposta estatística esperada. O produto desta atividade é um diagrama de afinidades com três 

níveis de constructos. 

b) definição do cálculo amostral: visou a identificar nos instrumentos de coleta as populações a 

serem amostradas, bem como definir a técnica de amostragem mais adequada para cada 

população.  

c) formulação de indicadores: os indicadores são a quantificação da resposta do método. Foram 

utilizados para o desenvolvimento deste produto o diagrama de afinidades dos constructos, 

revisão bibliográfica, o cálculo amostral e a análise do estudo piloto. 

Após o primeiro ciclo de melhorias, o método foi novamente aplicado em campo e o mesmo foi simultaneamente 

submetido à avaliação por um grupo de especialistas. O objetivo principal destas atividades foi de avaliar a 

consistência interna do método. Dessa maneira, a avaliação em campo visou: (a) rever os itens avaliados no 

estudo piloto após as melhorias implementadas, a saber: tempo de aplicação, ambigüidades textuais e 

dificuldades de coleta em geral; e (b) avaliar o cálculo amostral implementado nesta versão. Já os objetivos da 

avaliação dos especialistas foram (a) avaliar tecnicamente o conjunto de itens de verificação de cada 

instrumento de coleta; e (b) identificar as percepções dos especialistas sobre o impacto de cada item de 

verificação dos IC sobre a qualidade de execução em cada processo. Ao final destas atividades foram definidos 

os requisitos do método para o desenvolvimento da versão digital.  

Após, o método foi aprimorado no segundo ciclo de melhorias dos instrumentos de coleta. Neste ciclo também 

foi desenvolvido o plano de distribuição de informações, a partir de identificação dos interessados pela 

informação, bem como da definição do formato de entrega desta informação. Também, foram aplicados em 

campo os IC na versão final e testados os IC na versão digital.  

Ainda neste ciclo, o método foi avaliado por seus usuários, sendo estes os pesquisadores que utilizaram o 

mesmo ao longo da pesquisa e os técnicos da CAIXA que avaliaram a proposta final. Também, foi elaborado um 

diagnóstico complementar do processo de acompanhamento de obra e analisados os resultados obtidos com a 

aplicação do método. Os objetivos destas atividades foram: (a) avaliar a versão digital do método que foi 

utilizada em paralelo com a versão em papel; (b) verificar a qualidade em uso da versão digital do método; (c) 

identificar possíveis alterações na forma de atuação da CAIXA, devido às alterações em programas 

habitacionais promovidos pelo governo; e (d) avaliar as possibilidades de resposta do método utilizando os 

gráficos e as estatísticas geradas. 
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A terceira fase do trabalho está alinhada com três etapas da pesquisa construtiva: desenvolver a solução para 

resolver o problema; implementar e testar a solução; e examinar o escopo de aplicabilidade da solução. As três 

etapas da pesquisa construtiva ocorreram em conjunto a partir dos ciclos de construção, aplicação e avaliação 

do método que possibilitaram a formulação final da solução. Por fim, a verificação da aplicabilidade do método 

foi obtida pelos resultados obtidos com a utilização do mesmo. 

A quarta e última fase desta pesquisa refere-se à análise das contribuições da solução. Nesta fase, a o 

método proposto foi avaliado de uma forma ampla, a partir de um conjunto de constructos. Também, é 

apresentada uma proposta de macro-estrutura desta solução. Esta fase está alinhada com a última fase da 

pesquisa construtiva - identificar as contribuições teóricas da solução. 

4.3 ANÁLISE DE PESQUISAS ANTERIORES 

Esta fase ocorreu entre os meses de março a setembro de 2008.  Para esta definição, foram analisados dados 

disponíveis no diagnóstico do processo de acompanhamento de obras elaborado pela equipe do projeto 

QualiHIS8, assim como trabalhos acadêmicos que abordaram a dimensão conformidade de empreendimentos 

habitacionais de interesse social, o foco deste trabalho.  

4.4 ESTUDO INICIAL 

Esta fase ocorreu entre os meses de março a setembro de 2008. O estudo inicial está organizado em duas 

subfases: (a) estrutura inicial do método; e (b) identificação da tecnologia a empregar.  

4.4.1 Estrutura inicial do método 

A estrutura inicial do método foi definida a partir das seguintes atividades: definição das premissas de construção 

do método; caracterização do processo produtivo dos EHIS; identificação de processos construtivos críticos; 

avaliação de especialistas e profissionais e revisão de bibliografia técnica sobre os processos construtivos 

críticos.  

4.4.1.1 Premissas para a construção da solução 

As premissas foram definidas a partir da revisão bibliográfica efetuada na primeira fase, em um debate técnico 

promovido pela CAIXA-RS em janeiro de 2008, e em uma reunião de avaliação das discussões do debate 

técnico em fevereiro de 2008 (Quadro 1) - ambos os eventos são anteriores ao início desta fase. Este debate 

visou a uniformizar o conhecimento sobre alvenaria estrutural entre os técnicos da CAIXA, bem como promover 

                                                         
8 Os pesquisadores que participaram dessa etapa do projeto QualiHIS são: 2006/2007 Carlos Torres Formoso (coordenador geral) Cíntia 

Fassbender Bartz (mestranda), Juliana Parise e Bernhard Mallmann (auxiliares de pesquisa). 
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um debate com interessados sobre o assunto, incluindo técnicos da CAIXA, projetistas, acadêmicos, fabricantes 

de materiais e consultores de alvenaria estrutural. O conjunto de premissas incluiu recomendações para o 

desenvolvimento do método, bem como as necessidades de informação identificadas nestes eventos e na 

literatura. 

Quadro 1 - Atividades de pesquisa – debate técnico promovido pela CAIXA-RS 

Local/Data Participantes Tópicos abordados 

FEDERASUL 

17/01/2008 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, representantes da CAIXA-
RS,  técnico da Representação de 

Desenvolvimento Urbano – 
REDUR (Caxias do Sul, Passo 
Fundo e Santa Maria), projetistas, 
consultores de alvenaria estrutural, 
fabricantes de blocos cerâmicos, 
ABCP. 

Total aproximado = 25 participantes 

Debate técnico. 

Nivelamento de informações sobre o sistema construtivo, bem como a 
padronização de exigências relativas à execução de obras em alvenaria 
estrutural. 

Discussão sobre as soluções que vêm sendo utilizadas nas obras dos 
programas PAR e Imóvel na Planta. 

Definição de exigências de projeto e execução, propondo alternativas para 
otimizar a utilização do sistema construtivo e minimizando a ocorrência de 
manifestações patológicas. 

Compreensão do contexto do segmento de obras HIS. 

Verificação dos processos construtivos críticos sob o ponto de vista dos 
profissionais envolvidos em EHIS. 

CAIXA-RS 
31/02/08 

Equipe de pesquisa QualiHIS 
(processo de acompanhamento de 
obras) e 2 representantes CAIXA-
RS 

Total = 4 participantes 

Segunda reunião dos técnicos da CAIXA/RS. 

Análise dos pontos críticos na execução das obras abordados no debate de 
17/01/2008. 

 

4.4.1.2 Caracterização do processo produtivo dos EHIS 

Esta atividade ocorreu em abril de 2008. A caracterização foi estruturada a partir da elaboração de diagramas de 

precedência que apresentam a seqüência genérica de atividades para a execução dos EHIS. Para tal, utilizaram-

se informações sobre as especificações técnicas exigidas pela CAIXA para esse tipo de empreendimento, uma 

fonte de dados secundária, com informações das características construtivas de EHIS e a classificação de 

etapas construtivas vinculadas a serviços controlados pelo PBQP-H (Anexo). Devido à delimitação de estudos 

em empreendimentos habitacionais de interesse social que utilizam a alvenaria estrutural como solução 

construtiva, foi necessário gerar diagramas de precedência simplificados relacionados às tipologias típicas 

destas edificações. Os diagramas apresentam os principais processos construtivos empregados nesse tipo de 

habitação, sendo os mesmos utilizados para planejar a coleta de dados em campo. 

4.4.1.3 Identificação dos processos construtivos críticos. 

Esta atividade utilizou dados analisados na primeira fase deste trabalho, referentes a quatro trabalhos 

acadêmicos que trataram da qualidade em EHIS e também contribuições do debate técnico da CAIXA em 

17/01/2008. Os referidos trabalhos foram escolhidos pela facilidade de acesso aos mesmos – todos haviam sido 
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desenvolvidos no NORIE-UFRGS9, por serem recentes, e também por estarem relacionados ao problema da 

falta de conformidade nas obras de HIS. São eles: 

a) Bartz (2007): analisou os procedimentos de controle da qualidade em duas construtoras 

(empresa A e empresa B), incluindo registros de falhas construtivas e reclamações de 

usuários. Na construtora A foram analisados 761 registros de falhas em dois empreendimentos 

sendo de um total de 102 unidades habitacionais. Estas falhas foram identificadas durante a 

vistoria de entrega do imóvel. Também, na empresa A foram analisados 694 registros de 

reclamações de usuários. Já, na empresa B, Bartz (2007) analisou as reclamações dos 

moradores de 918 unidades habitacionais, distribuídas em 6 empreendimentos PAR, 

totalizando 590 falhas identificadas. A partir destes dados identificou falhas construtivas mais 

recorrentes e verificou a origem destas.   

b) Richter (2007): este trabalho analisou manifestações patológicas construtivas em EHIS 

relacionadas ao processo construtivo de alvenaria estrutural a partir de um método de coleta 

de dados desenvolvido para este fim. As análises foram realizadas em oito empreendimentos 

concluídos e em oito empreendimentos em construção no Estado do Rio Grande do Sul, 

relativos a dois programas promovidos pela CAIXA – PAR e IP. 

c) Alexandre (2008): analisou falhas identificadas na execução da alvenaria estrutural que podem 

ser relacionadas ao surgimento de fissuras ao longo do uso da edificação. Para este estudo o 

referido autor analisou 64 relatórios de monitoramento de execução de EHIS no Estado do Rio 

Grande do Sul; e  

d) Brito (2009): utilizou dados de reclamações de usuários referentes a 22 EHIS, disponibilizadas 

por uma empresa que administra os empreendimentos do PAR do Rio Grande do Sul. As 

reclamações foram agrupadas em seis categorias. Entretanto, foram utilizados somente os 

dados relacionados à categoria de problemas construtivos que corresponde a 56% das 

reclamações do banco de dados analisado. Dos quatro estudos, este foi o único cujas 

informações foram obtidas durante a execução da pesquisa que o originou, o que possibilitou 

analisar um pouco mais a fundo os dados disponíveis.  

Os trabalhos de Bartz (2007) e Brito (2009) contribuíram principalmente na elaboração da lista de processos 

construtivos considerados críticos, enquanto os trabalhos de Richter (2007) e Alexandre (2008) complementaram 

as análises, por permitirem a compreensão dos problemas nos processos construtivos de revestimento de 

argamassa e alvenaria estrutural, que não estavam claramente identificados nos trabalhos anteriores.  

                                                         
9 Os pesquisadores que participaram dessa etapa do projeto QualiHIS são: 2008 Carlos Torres Formoso (coordenador geral) Letícia 

Ramos Berr (mestranda),Sandra Paravisi (pesquisadora), Daniela Dietz Viana, Fabricio Osmar e Paula Manoela dos Santos (auxiliares 

de pesquisa). 
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Por fim, os processos críticos identificados nessa subfase foram discutidos e divulgados em reuniões 

promovidas pela CAIXA em 16/07/2008 e 24/07/2008 (Quadro 2), da qual participaram representantes do seu 

corpo técnico, prestadores de serviços credenciados e membros do corpo técnico de empresas construtoras. As 

reuniões foram promovidas para a divulgação das decisões e recomendações definidas no debate técnico de 

alvenaria estrutural em 17/01/2008. As discussões, nestas ocasiões se focaram nos problemas enfrentados 

pelas construtoras no que se refere às atividades de controle, nas dificuldades de contratação de mão-de-obra e 

de treinamento o que pouco contribuiu para a confirmação da criticidade dos processos apresentados. 

Quadro 2 - Atividades de pesquisa - reuniões técnicas promovidas pela CAIXA-RS 

Local/Data Participantes Tópicos abordados 

FEDERASUL 

16/07/2008 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, representantes da CAIXA-
RS, representantes de REDUR’s 
(Caxias do Sul, Passo Fundo e 
Santa Maria), construtores. 

 Total aproximado= 50 participantes 

1° Reunião com as empresas construtoras e projetistas para difusão dos 
pontos tratados no debate de 17/01/2008. 

Apresentação e discussão sobre os processos construtivos considerados 
críticos identificados na pesquisa. 

Distribuição de questionário sobre problemas em processos construtivos. 

FEDERASUL 

24/07/2008 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, representantes da CAIXA-
RS, representantes de REDUR’s 
(Caxias do Sul, Passo Fundo e 
Santa Maria), construtores. 

Total aproximado = 50 participantes 

2°Reunião com as empresas construtoras e projetistas para difusão dos 
pontos tratados no debate de 17/01/2008. 

Apresentação e discussão sobre os processos construtivos considerados 
críticos identificados na pesquisa. 

Distribuição de questionário sobre problemas em processos construtivos. 

 

4.4.1.4 Contribuição de profissionais  

Durante as duas reuniões, apresentadas no Quadro 2, foram distribuídos questionários para os profissionais 

participantes. O questionário continha uma pergunta aberta: ―Quais os principais problemas de execução 

encontrados nos processos construtivos listados?‖. Abaixo da pergunta estavam elencados os processos 

construtivos identificados na investigação inicial à exceção de alvenaria estrutural que já havia sido discutida no 

debate técnico promovido para este fim. Na primeira reunião foram distribuídos trinta e oito questionários, sendo 

dezoito respondidos. Na segunda reunião foram quarenta e dois questionários distribuídos e apenas sete 

preenchidos.  As respostas foram classificadas e quantificadas por sua natureza relacionadas ao projeto e a 

execução dos processos em questão e a inter-relação com os demais processos. 

4.4.1.5 Revisão de bibliografia sobre tecnologia de processos construtivos. 

A revisão bibliográfica sobre tecnologia de processos construtivos envolveu a análise de documentos técnicos, 

tais como normas e boletins técnicos, manuais de técnicas construtivas, procedimentos de inspeção, 

recomendações de fabricantes, bem como normas e procedimentos operacionais utilizados pelas empresas 

construtoras. Com base nesta revisão foram elaboradas listas de requisitos técnicos para cada processo 

construtivo em estudo, sendo estas listas a base para a formulação dos instrumentos de coleta do método. As 
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contribuições dos profissionais também auxiliaram nesta atividade dando ênfase na revisão dos principais 

problemas apontados nos questionários. 

4.4.1.6  Avaliação de especialistas. 

Para avaliar a estrutura inicial do método foram consultados dois especialistas em alvenaria estrutural a partir de 

duas reuniões de avaliação dos documentos (Quadro 3), visando a entender as relações de interdependência 

entre os processos construtivos identificados na bibliografia com a alvenaria estrutural, bem como avaliar a lista 

de processos construtivos críticos identificados nos trabalhos acadêmicos. Os especialistas são engenheiros 

civis, consultores de alvenaria estrutural credenciados pela CAIXA para monitorar a execução deste processo, 

além disso, ambos são docentes e pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior. Para essa 

compreensão foram utilizados os diagramas de precedência de caracterização dos processos produtivos dos 

EHIS e a lista de procedimentos de verificação de alvenaria estrutural contendo itens de verificação que são 

relacionados às interfaces com os demais processos. A escolha da lista de alvenaria estrutural se deu pelo fato 

deste processo ser considerado o mais importante entre todos os processos construtivos.  

Quadro 3 - Atividades de pesquisa – reunião com especialistas 

Local/Data Participantes Tópicos abordados 

NORIE 
05/04/2008 

Especialista em alvenaria estrutural 
– A, Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis 

Análise do conteúdo do instrumento de coleta de alvenaria estrutural e sua 
interface com os demais processos investigados. 

NORIE  

08/04/2008 

Especialista em alvenaria estrutural 
– B, Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis 

Análise do conteúdo do instrumento de coleta de alvenaria estrutural e sua 
interface com os demais processos investigados. 

 

4.4.2 Identificação da tecnologia a ser empregada 

Para esta atividade, partiu-se do conjunto de premissas para a construção da solução e também das propostas 

apresentadas por duas empresas desenvolvedoras de software. Foram avaliadas as opções de software e de 

hardware com base nos seguintes critérios: facilidade de edição dos documentos do método, facilidade de 

coleta, possibilidade de reutilização da solução em outras pesquisas. Também foram avaliadas as possibilidades 

de hardware a partir do tamanho da tela do dispositivo móvel, velocidade de processamento das informações e 

possibilidades de transmissão de dados. O resultado desta atividade é uma lista de requisitos para o 

desenvolvimento do software e as características de hardware do dispositivo móvel. Estas informações foram 

utilizadas para a contratação dos serviços de programação computacional e aquisição dos equipamentos. 

4.4.3 Apresentação de resultados parciais 

Ao final desta fase os resultados parciais obtidos foram apresentados em um seminário com técnicos da CAIXA 

(Quadro 4). Na ocasião buscou-se discutir a estrutura do método proposto, considerando a necessidade de 
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informações internas da CAIXA. Também foi solicitada a lista de empreendimentos de habitação de interesse 

social em execução no estado. Esta lista visou identificar os empreendimentos que seriam visitados pelos 

pesquisadores para a aplicação e teste do método, bem como acompanhar os técnicos da CAIXA durante as 

suas atividades de vistoria. 

Quadro 4 - Atividades de pesquisa - seminário de apresentação de resultados QualiHIS/CAIXA 

Local/Data Participantes Tópicos abordados 

NORIE 
10/09/2008 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, 6 representantes da  
CAIXA-RS (POA)  e  4 
representantes de REDUR’s 
(Caxias do Sul, Passo Fundo e 
Santa Maria) 

Total= 17 participantes 

Seminário de apresentação de resultados QualiHIS/CAIXA. 

Discussão sobre a estrutura do trabalho. 

Apresentação do desenvolvimento das ferramentas de coleta, processamento 
análise e distribuição de informações. 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

Esta fase ocorreu entre os meses de setembro de 2008 e agosto de 2009. Este tópico está organizado de 

acordo com os ciclos já apresentados no delineamento. 

4.5.1 Proposta inicial  

A proposta inicial foi desenvolvida entre os meses de setembro e outubro de 2008 em simultaneidade com as 

atividades do estudo piloto. O objetivo foi a formatação dos instrumentos de coleta de dados a partir das listas de 

procedimentos de verificação obtidas com a revisão bibliográfica técnica, das premissas de construção da 

solução e das considerações dos consultores de alvenaria estrutural.  

4.5.2 Estudo piloto 

As atividades vinculadas ao estudo piloto ocorreram entre os meses de outubro e novembro de 2008. A primeira 

atividade foi a aplicação piloto dos IC nas obras, enquanto a análise dos dados coletados ocorreu no final do 

mês de novembro. Os instrumentos de coleta foram testados como estudo piloto em 6 obras com características 

semelhantes aos EHIS de 4 empresas construtoras. As obras avaliadas fazem parte de outros segmentos de 

mercado e foram escolhidas por estarem sendo executadas por empresas com reconhecida experiência na 

execução de edifícios em alvenaria estrutural e visou a identificar boas práticas de execução relacionadas aos 

processos construtivos em estudo. 

4.5.3 Primeiro ciclo de melhorias 

Este ciclo ocorreu entre os meses de novembro de 2008 e fevereiro de 2009. A primeira atividade refere-se a 

alterações no conjunto de instrumentos de coleta. Estas revisões foram avaliadas sempre por no mínimo dois 
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pesquisadores do projeto QualiHIS. Estes pesquisadores efetuavam novas revisões de literatura para o 

aprimoramento da documentação em consonância com as técnicas construtivas. A cada alteração os 

instrumentos de coleta eram armazenados em arquivos salvos com numeração de versão alterada para manter 

um histórico de atualizações, bem como garantir o uso em campo sempre da versão mais nova. Estas medidas 

facilitaram a comunicação da equipe, tendo em vista o grande número de pessoas envolvidas nas atividades de 

pesquisa. A segunda atividade contou com uma equipe de estatística10 vinculada ao projeto QualiHIS que 

colaborou na formulação das planilhas eletrônicas para o cálculo amostral e de formulação dos indicadores. 

Também, neste ciclo, a estrutura dos instrumentos de coleta foi apresentada em um seminário com técnicos da 

CAIXA (Quadro 5). Na ocasião buscou-se discutir sobre a possibilidade de uso desta estrutura durante as 

vistorias. 

Quadro 5 - Atividades de pesquisa - seminário de apresentação do método QualiHIS/CAIXA 

Local/Data Participantes Tópico da discussão 

NORIE 
15/12/2008 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, 5 representantes da  
CAIXA-RS (POA)  e 3 
representantes de REDUR’s 
(Caxias do Sul, Passo Fundo e 
Santa Maria) 

Total = 15 participantes 

Seminário de apresentação do método QualiHIS/CAIXA. 

Apresentação da estrutura da ferramenta de coleta, processamento análise e 
distribuição de informações. 

 

Os instrumentos de coleta aprimorados foram aplicados em 9 obras, indicadas pela CAIXA, de 8 empresas 

construtoras. A seleção destas obras considerou o vinculo destas com programas habitacionais de interesse 

social do governo e que são acompanhadas pela CAIXA. Ou seja, os instrumentos de coleta foram avaliados 

dentro do padrão de obras para as quais eles foram desenvolvidos.  

Em paralelo a esta aplicação, foram enviados por email questionários para especialistas de cada processo 

construtivo critico estudado. As respostas dos questionários possibilitaram a formulação de valores de 

ponderação para cada item de verificação dos IC, bem como colaboraram com a avaliação e ajustes finais no 

conteúdo dos instrumentos de coleta. 

Neste trabalho, os especialistas são considerados os profissionais de reconhecida competência em suas áreas 

de atuação dentro dos processos construtivos em estudo. O Quadro 6 apresenta o número de especialistas 

consultados, bem como o campo de atuação destes nos respectivos processos construtivos. A seleção dos 

especialistas foi determinada pelos seguintes critérios: (a) a necessidade de abranger, na medida do possível, 

todas as especialidades dentro de um processo construtivo; e (b) a experiência reconhecida destes profissionais 

no mercado e em especial no segmento de habitações de interesse social.  Estes critérios foram definidos para 

que os resultados representem a percepção de todos os envolvidos em obras dessa natureza.  

                                                         
10 Para esta atividade o projeto de pesquisa contou com a colaboração de Cecília Biguelini (auxiliar de pesquisa em estatística) que em 
situações eventuais consultou a Prof. Dr. Márcia Elisa Echeveste (PPGEP-UFRGS), participante do projeto QualiHIS. 
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Quadro 6 - Especialistas consultados 

  

O questionário do processo de alvenaria estrutural será apresentado como exemplo. 

Para a parte 1 do questionário foi solicitando aos especialistas listar cinco itens considerados de grande impacto 

na qualidade final do processo e, após, apontar dentre os itens listados qual o de maior e qual o de menor 

impacto em uma escala de cinco pontos. A Figura 4 apresenta como exemplo a parte 1 do questionário do 

processo de alvenaria estrutural. 

 

Figura 4 - Parte 1 do questionário 

Na parte 2 do questionário, mostrada na Figura 5, as respostas fornecem uma avaliação detalhada, uma vez que 

é constituída de blocos de pequenos itens de verificação relacionados com as grandes atividades do processo 

em estudo. Utilizou-se uma escala de cinco pontos: de 1 (Grau de verificação baixo), até 5 (Grau de verificação 

alto).  

Projetista Executor consultor Técnico CAIXA Acadêmico

Alvenaria estrutural 1 1 3 1 2

Revestimento argamassado 0 1 1 1 3

Instalação de portas 1 0 0 0 1

Instalação de janelas 2 0 0 1 1

Instalações elétricas 2 1 0 1 1

Instalações hidrossanitárias 1 2 0 1 2

Fundações 1 1 0 1 2

N° de especialistas/campo de atuação

Processo construtivo

PARTE 1 
1. Em relação a obras do programa PAR (habitação de interesse social), financiadas pela CAIXA, que 

utilizem o subsistema de alvenaria estrutural: 
1.1 Cite cinco práticas na execução que você considera prioritárias para garantir a qualidade do produto 

alvenaria estrutural e que devam ser verificadas em obra: 
 
Esta questão visa identificar os itens mais críticos para cada etapa com relação à qualidade do produto alvenaria estrutural. 

 

1.2 Em sua opinião, das práticas citadas, qual a prioridade que você atribui a elas?  
Indique na tabela acima na escala de 1 (prioridade baixa) até 5 (prioridade alta). Evite repetir os valores. 

Cinco práticas/atividades críticas na execução da alvenaria estrutural 
Escala de 

prioridade 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  
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Figura 5 - Trecho da parte 2 do questionário 

Na parte 3 do questionário, os dados coletados são referentes à avaliação de especialistas sobre a prioridade de 

acompanhamento de cada grande atividade dos processos devido ao seu impacto na qualidade final. A escala 

de respostas utilizada tem três pontos (Alto, Médio e Baixo), em que o respondente deve utilizar toda a escala 

em sua resposta. A Figura 6 apresenta como exemplo a parte 3 do questionário do processo alvenaria estrutural. 

 

Figura 6 - Parte 3 do questionário 

Por fim, este primeiro ciclo de melhorias da solução foi concluído com a avaliação dos resultados dos 

questionários dos especialistas a partir da análise e tratamento dos dados em estatística básica, obtendo 

médias, moda e amplitude das respostas, bem como da aplicação em campo. Esta atividade ocorreu em 

fevereiro de 2009. Contudo, alguns especialistas demoraram a retornar com os questionários respondidos e, 

assim, suas contribuições foram sendo incorporadas ao método à medida que eram entregues. 

4.5.4 Segundo ciclo de melhorias 

Este ciclo ocorreu entre os meses de janeiro a dezembro de 2009 e foi dividido em três atividades: (a) revisão 

dos instrumentos de coleta; (b) elaboração do plano de distribuição de informações; (c) desenvolvimento da 

versão digital do método; (d) coleta de dados com a versão final do método; (e) teste da versão digital do 

método; (f) avaliação dos usuários; e (g) diagnóstico complementar. 

PARTE 2 
2. Em sua opinião, qual a prioridade dos itens abaixo no acompanhamento da execução de cada etapa 

de produção da alvenaria estrutural devido ao impacto sobre a qualidade do produto alvenaria 
estrutural? Informe a prioridade de cada item para o acompanhamento da execução – de 1 (Baixa) até 5 (alta). Os itens 

de cada etapa devem ser distribuídos por toda a escala apresentada. 
 

Essa questão visa gerar um fator de ponderação para os itens quanto à qualidade da alvenaria estrutural.               Baixa →→→ Alta 

2.1 Com relação à etapa de recebimento da base, deve-se verificar: 1 2 3 4 5 

(a) Se o contrapiso é executado antes do assentamento da alvenaria.      

(b) Se é feita impermeabilização do baldrame e bordas do contrapiso.      

(c) Se existem fissuras de laje/contrapiso do térreo e/ou lajes de entrepiso.      

(d) Se a laje/contrapiso do térreo e/ou lajes de entrepiso está nivelada.      

(e) Se a laje do térreo ou entrepiso está com as medidas e esquadro dentro do limites aceitos.      

(f) Se a base da laje do térreo ou entrepiso está limpa.      

(g) Outro, cite:      

(h) Outro, cite:      

      Baixa →→→ Alta 

2.2 Com relação à etapa de marcação da primeira fiada, deve-se verificar: 1 2 3 4 5 

(a) Se o projeto está disponível para a equipe de trabalho.      

(b) Se a laje do térreo ou entrepiso está levemente umedecida para o assentamento da 1°fiada.      

(c) Se os blocos mestres (cantos) são assentados primeiro.      

(d) Se os blocos de inspeção de graute estão devidamente locados conforme projeto de primeira 
fiada. 

     

(e) Se na 1° fiada a argamassa de assentamento está espalhada por toda a superfície do bloco.      

(f) Se na 1° fiada as juntas verticais estão livres de argamassa de assentamento .      

(g) Se o alinhamento e nivelamento da primeira fiada são feitos com auxílio de fios flexíveis.      

(h) Se o esquadro das paredes da 1°fiada estão dentro dos limites de aceitação.      

(i) Se a posição e dimensão das paredes, vãos de portas na 1°fiada estão dentro dos limites de 
aceitação. 

     

(j) Outro, cite:      

(k) Outro, cite:      

      Baixa →→→ Alta 

2.3 Com relação à etapa de assentamento dos blocos, deve-se verificar: 1 2 3 4 5 

(a) Se existe uma central de cortes de blocos para alvenaria.      

(b) Se os cortes na alvenaria e/ou blocos são feitos com ferramenta de corte .      

(c) Se o projeto está disponível para a equipe de trabalho.      

(d) Se o assentamento de blocos  foi iniciado com a formação de "castelinho" nos cantos de 
amarração da edificação. 

     

(e) Se as paredes estão sendo assentadas com blocos inteiros (sem danos ou quebras).      

(f) Se o prumo dos bloco de canto assentados está correto.      

(g) Se existe uniformidade visual das juntas de assentamento com  relação a espessura e ao 
preenchimento. 

     

(h) Se em caso de chuva a alvenaria recém executada é protegida.      

(i) Se o acabamento das juntas de assentamento estão de acordo com o tipo de revestimento que 

será executado posteriormente. 
     

(j) Se são usados gabaritos para a correta colocação das esquadrias.      

(k) Se o prumo nas laterais da abertura está correto.      

(l) Se a intersecção de paredes é executada com "castelinho" nas interpenetração (contrafiamento) 
de paredes ou com colocação de telas de amarração a cada duas fiadas. Ou conforme 
especificado em projeto. 

     

(m) Se a alvenaria não está sendo quebrada para a passagem da tubulação elétrica.      

(n) Se as instalações hidrossanitárias estão sendo executadas juntamente com a elevação das 

paredes, ou está sendo usada máquina cortadora para que o corte seja o menor possível. 
     

(o) Se os blocos cerâmicos estão umedecidos na face de assentamento.      

(p) Outro, cite:      

(q) Outro, cite:      

      Baixa →→→ Alta 

2.4 Com relação à etapa de produção de argamassa do graute e execução do graute, deve-
se verificar: 

1 2 3 4 5 

(a) Se os traços da argamassa do graute estão definidos e divulgados na central de argamassa.      

(b) Se foram abertas janelas inspeção de no mínimo 5 x 7 cm ao pé de cada vazio a grautear.      

(c) Se as células vazadas, blocos canaleta e as barras metálicas estão limpas e umedecidas (no      

PARTE 3 
3. Caso necessitasse definir uma priorização para o acompanhamento das etapas de execução da 
alvenaria estrutural por alguma limitação, como tempo e recursos, que priorização daria às etapas 
citadas abaixo no acompanhamento da produção de alvenaria estrutural devido ao impacto sobre a 
qualidade do produto alvenaria estrutural? Informe a prioridade de cada etapa no acompanhamento da execução 

– Alta, Média ou Baixa. As etapas devem ser distribuídas por toda a escala (Alta, Média ou Baixa), objetivando priorizá-las. 

 
Esta questão visa gerar um fator de ponderação para cada etapa com relação à qualidade do produto alvenaria estrutural. 

Etapas de execução da alvenaria estrutural: Alta Média Baixa 

3.1 Recebimento da base antes do assentamento.    

3.2 Marcação da primeira fiada.    

3.3 Elevação da alvenaria.    

3.4 Produção da argamassa e graute.    

3.5 Componentes do sistema (vergas, contravergas, juntas, lajes e cobertura).    

 



Letícia Ramos Berr (leticiaberr@gmail.com) Dissertação de Mestrado – Porto Alegre: PPGEC/UFRGS 2010 

Na primeira atividade as alterações nos instrumentos de coleta foram efetuadas da mesma maneira que no 

primeiro ciclo de melhorias. 

4.5.4.1 Plano de distribuição de informações 

Para a segunda atividade foi elaborada uma matriz que cruzou as informações sobre os agentes interessados 

pela informação, incluindo as atividades de cada um com o tipo e o formato de informação que podem ser 

obtidos com o método proposto. Esta atividade contou com colaboração de duas pesquisadoras11 que estavam 

estudando sobre o desenvolvimento do produto dos EHIS.  

Durante a construção desta matriz foram percebidas alterações de procedimentos e atividades dos processos 

internos da CAIXA. Dessa maneira, constatou-se a necessidade de realizar um diagnóstico complementar ao 

previamente desenvolvido pelo projeto QualiHIS sobre o processo de acompanhamento de obras deste agente, 

além de avaliar a matriz desenvolvida. Entretanto, estas duas atividades somente foram desenvolvidas nos 

meses de novembro e dezembro de 2009 juntamente com as atividades finais deste ciclo devido ao volume de 

atividades relacionadas à coleta de dados em campo que ocorreram até esses meses. 

4.5.4.2 Versão digital do método 

Com relação ao desenvolvimento da versão digital do método ocorreram duas reuniões (Quadro 7) com o 

desenvolvedor de software, nas quais foi apresentada a documentação do método previamente desenvolvida, 

incluindo os IC atualizados, o plano estatístico e a lista de requisitos do software desenvolvida na segunda fase 

deste trabalho. Participaram destas reuniões duas pesquisadoras e três bolsistas de iniciação científica, além do 

desenvolvedor de software. Durante o desenvolvimento da solução digital uma bolsista de iniciação científica 

colaborou diretamente com as atividades de programação do desenvolvedor, enquanto a bolsista de iniciação 

cientifica de estatística acompanhou a formulação das estatísticas de resposta do software. Após estas reuniões 

foram elaboradas tabelas de decisão individuais para cada processo construtivo que indicam a combinação 

válida de itens de verificação para cada IC. Como exemplo, o IC de revestimento de argamassa possui itens de 

verificação diferentes para avaliar revestimentos internos e de fachada que são indicados nesta tabela. A 

elaboração do conjunto de tabelas de decisão ocorreu nos meses de abril e maio de 2009. Também foram 

elaboradas as fórmulas de cálculo amostral a partir do plano amostral desenvolvido, bem como fórmulas de 

ponderação dos especialistas a partir das estatísticas dos questionários enviados aos especialistas no ciclo 

anterior. A primeira versão do método digital foi entregue para testes em meados de junho de 2009.  

 

Quadro 7 - Atividades de pesquisa – reuniões com desenvolvedor de software 

Local/Data Participantes Tópicos abordados 

                                                         
11 As pesquisadoras que participaram das discussões fazem parte do Grupo de Pesquisa sobre Processo de Desenvolvimento do Produto 

do NORIE, sendo elas: Juliana Nunes de Sá Brito e Fernanda Sbaraini Bonatto. 
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NORIE 
13/04/2009 

Equipe de pesquisa QualiHIS e o 
desenvolvedor do software 

Total =5 pessoas 

Reunião de início do desenvolvimento do software. 

Apresentação da documentação existente. 

NORIE  

15/04/2009 

Equipe de pesquisa QualiHIS e o 
desenvolvedor do software 

Total =5 pessoas 

Reunião de início do desenvolvimento do software. 

Continuação da apresentação da documentação existente. 

Distribuição de atividades entre os membros da equipe. 

 

4.5.4.3 Coleta de dados com a versão final dos instrumentos de coleta 

Esta atividade ocorreu entre os meses de maio e dezembro de 2009. Para esta etapa, a equipe de pesquisa do 

projeto QualiHIS12 coletou dados sobre a qualidade de 24 obras da região metropolitana de Porto Alegre e das 

cidades de Caxias do Sul e Pelotas no Rio Grande do Sul, totalizando dados de 12 construtoras atuantes no 

segmento de habitação de interesse social. Os dados foram coletados em obras dos Programas de 

Arrendamento Residencial (PAR), Imóvel na Planta (IP) e Minha Casa Minha Vida (MCMV). Da mesma forma, 

que no ciclo anterior, os instrumentos de coleta foram avaliados dentro do padrão de obras para as quais eles 

foram desenvolvidos. A coleta de dados ocorreu com a versão manual do método em paralelo à coleta de dados 

com a versão digital que estava em fase de testes. As coletas foram efetuadas por duplas de pesquisadores, 

sendo um responsável pelo preenchimento dos IC e outro aferindo as medições solicitadas pelos itens de 

verificação e testando o módulo de campo (PDA) do método.  

4.5.4.4 Testes da versão digital do método 

Os testes do método digital ocorreram entre os meses de julho e setembro de 2009. O primeiro uso do método 

digital ocorreu em uma saída de campo para avaliações em obras de Caxias do Sul – RS, mas os dispositivos 

móveis apresentaram algumas inconsistências de software que impediram um teste com todos os IC. Contudo, 

após a solução dos problemas de software a coleta de dados, a partir da utilização das duas mídias de coleta 

(versão em planilhas de papel e digital - PDA), foi possível avaliar a coerência de resposta entre as versões. 

Outra atividade que testou o módulo de campo (PDA) foi a de inserção de dados que haviam sido coletados 

antes da finalização do software e que fazem parte da última versão dos IC. Durante essa inserção, cada 

pesquisador elaborou uma lista contendo os erros identificados para ser repassada ao desenvolvedor do 

software. 

Outra atividade relacionada à versão digital do software foi o teste do módulo de retaguarda que ocorreu nos 

meses de julho e agosto de 2009, sendo executada por um pesquisador e duas bolsistas de iniciação científica13. 

Os testes incluíram uma revisão em todas as fórmulas e vínculos entre informações e relatórios do método, além 

da avaliação das informações exportadas para uso em planilhas eletrônicas. Por fim, os resultados fornecidos 

                                                         
12 Os pesquisadores que participaram dessa etapa do projeto QualiHIS são: 2009 Carlos Torres Formoso (coordenador geral) Letícia  
Ramos Berr, Daniela Dietz Viana e Aretusa Rodrigues (mestrandas), Fabiana Maria Bonesi, César Teixeira, Bruno Malmamm, Verônica 
Fleck, Evandro Araldi, Raquel Heck e Cecília Biguelini (auxiliares de pesquisa). 

13 Mestranda Aretusa Rodrigues e as bolsistas de iniciação científica Fabiana Maria Bonesi e Cecília Biguelini. 
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pelo módulo de retaguarda foram comparados com os resultados obtidos com o uso da versão manual do 

método. 

4.5.4.5 Análise dos usuários 

As atividades relacionadas à análise dos usuários foram divididas em avaliação dos pesquisadores e avaliação 

da CAIXA. 

4.5.4.5.1 Avaliação por parte dos pesquisadores 

As atividades relacionadas à análise dos pesquisadores que utilizaram o método ocorreram entre os meses de 

março e agosto de 2009. Como primeira etapa desta análise buscou-se definir os critérios da avaliação e a 

construção de um questionário para ser enviado aos pesquisadores que utilizaram a versão digital do método. 

Esta atividade foi desenvolvida por uma bolsista de iniciação científica14 que utilizou a mesma como um projeto 

de pesquisa para ser apresentado no salão de iniciação científica.  Como pré-requisito os pesquisadores 

(usuários) deveriam ter utilizado tanto a versão digital, quanto a versão manual do método proposto antes do 

envio do questionário. Quatro pesquisadores participaram desta avaliação. O questionário continha três 

perguntas relacionadas à comparação entre a versão manual e a versão digital do método, e uma pergunta 

sobre a percepção do usuário em critérios definidos, a saber: tempo de coleta, facilidade de uso do sistema, 

passos para iniciar a coleta de dados, layout das telas, uso das barras de rolagem e retorno de telas. 

Os critérios de avaliação dos usuários foram extraídos da NBR ISO/IEC 9126-1:2003 - Engenharia de Software - 

Qualidade de produto - Parte 1 (Modelo de qualidade) (ABNT, 2003). Esta norma é utilizada como referência 

para o processo de avaliação da qualidade de produtos de software e está subdividida em duas partes: a 

primeira apresenta o modelo de qualidade para as características externas e internas de desenvolvimento de 

software; a segunda parte, que será utilizada neste trabalho, apresenta o modelo de avaliação para qualidade 

em uso.  

Para NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003) a qualidade em uso é definida como a capacidade do produto de 

software de permitir que usuários atinjam as metas especificadas com eficácia, produtividade, segurança e 

satisfação em contextos de uso especificados. Ainda, na mesma norma, a qualidade em uso é apresentada 

como a visão da qualidade do produto de software do ponto de vista do usuário, quando este produto é usado 

em um ambiente de um contexto de uso pré-definido. Assim, o usuário avalia somente aqueles atributos do 

software que são usados em sua tarefa. Para a análise dos questionários buscou-se identificar os atributos 

listados a seguir dentro do texto dos respondentes. 

 Os atributos de qualidade em uso são categorizados em quatro grupos distintos de características, a saber:  

                                                         
14 Fabiana Maria Bonesi – graduanda em engenharia civil e bolsista de iniciação científica NORIE/UFRGS. 
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a) eficácia: capacidade do produto de software de permitir que usuários atinjam metas 

especificadas com acurácia e completitude em um contexto de uso especificado; 

b) produtividade: capacidade do produto de software de permitir que seus usuários empreguem 

quantidade apropriada de recursos em relação à eficácia obtida em um contexto de uso 

especificado; 

c) segurança: capacidade do produto de software de apresentar níveis aceitáveis de riscos de 

danos a pessoas, negócios, software, propriedades ou ao ambiente em um contexto de uso 

especificado; 

d) satisfação: capacidade do produto de software de satisfazer usuários em um contexto de uso 

especificado. 

4.5.4.5.2 Avaliação por parte da CAIXA 

A avaliação por parte da CAIXA ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de 2009, sendo realizadas as 

seguintes atividades: seminário de apresentação de resultados finais, reunião de avaliação da documentação do 

método e reuniões de treinamento e acompanhamento de vistorias da CAIXA (Quadro 8). 

No seminário destinado a apresentar os resultados finais do método à equipe da CAIXA-RS, as discussões 

foram focadas na utilidade das informações e do método proposto e a possibilidade de implantação pela CAIXA. 

A atividade ocorreu em 22/09/2009 e estavam presentes o gerente de engenharia da GIDUR, três engenheiros 

do crédito imobiliário e uma técnica social, além da equipe do projeto QualiHIS. Para este seminário foi 

preparada uma apresentação geral do trabalho incluindo os resultados sobre a conformidade das obras 

pesquisadas.  

A reunião de avaliação da documentação do método com representantes da CAIXA ocorreu em 30/09/2009. 

Estavam presentes nesta reunião o gerente de engenharia da GIDUR e um técnico da CAIXA. Para esta reunião 

foi preparada uma apresentação sobre o uso do método e entregue um relatório dos resultados de conformidade 

das obras vistoriadas junto com todos os modelos de planilhas de coleta de dados. Este relatório apresentou as 

possibilidades de processamento e análise das informações e os instrumentos de coleta foram novamente 

apresentados nas suas duas versões. As discussões foram direcionadas para a compreensão geral do método e 

a sua inserção nas atividades de vistoria da CAIXA. Nesta reunião também se buscou identificar os interessados 

pelas informações do método, sendo esta atividade relacionada ao desenvolvimento da matriz de distribuição de 

informações iniciada neste segundo ciclo de melhorias. 

As reuniões de treinamento ocorreram 18/10/2009 em Porto Alegre e em 30/10/2009 em Caxias do sul. Nestas 

reuniões participaram: um técnico da CAIXA em Porto Alegre e dois técnicos em Caxias do Sul. Como 

conteúdos foram apresentados os recursos gerais do dispositivo móvel PDA, a seqüência de passos para a 
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elaboração do cálculo amostral, a conduta de coleta de dados e a geração do relatório final no módulo de 

campo. O treinamento ocorreu a partir da manipulação do próprio dispositivo sem auxilio de apostilas. 

As vistorias em obras utilizando a versão digital do método foram duas. A primeira ocorreu na CAIXA – REDUR, 

de Caxias do sul em 6/11/2009 e a segunda ocorreu na região metropolitana de Porto Alegre em 12/12/2009 sob 

responsabilidade da GIDUR CAIXA-RS. Nas duas vistorias os responsáveis pelas obras estavam presentes. Nas 

vistorias se observou a conduta de uso do módulo de campo, além das dificuldades e facilidades de uso, o 

tempo de aplicação e a receptividade da equipe de obra com a coleta de dados. No período destinado as 

vistorias, as obras que a CAIXA dispunha estavam sendo acompanhadas por empresas terceirizadas com 

exceção de duas obras que recebiam acompanhamento pelo corpo técnico do órgão, sendo este um fator que 

limitou as avaliações em campo por parte da CAIXA. Ao final das vistorias os técnicos foram entrevistados a 

partir de um roteiro semi-estruturado (apêndice A) sobre as facilidades e dificuldades de uso do sistema durante 

as vistorias. 

4.5.4.6 Diagnóstico complementar 

Durante as atividades de pesquisa houve alterações nos programas habitacionais promovidos pelo governo. 

Dessa maneira, buscou-se atualizar o diagnóstico inicial frente a estas alterações. Principalmente, avaliando os 

processos internos de aprovação e acompanhamento dos EHIS, com a implantação do Programa Minha Casa 

Minha Vida (MCMV). As atividades relacionadas ao diagnóstico complementar foram realizadas através de duas 

reuniões para a identificação das alterações nos processos internos (Quadro 8). A primeira ocorreu em 

08/12/2009 na REDUR em Caxias do Sul e a segunda ocorreu em 16/12/2009 na CAIXA-RS em Porto Alegre. 

Para estas reuniões foram elaborados dois fluxogramas a partir do conhecimento adquirido pela autora ao longo 

da pesquisa que foram avaliados pelos técnicos da CAIXA. O primeiro fluxograma refere-se ao fluxo de 

atividades da Gerência de Desenvolvimento Urbano (GIDUR-CAIXA) relacionadas à aprovação de projetos e a 

contratação de empresas construtoras para a execução dos EHIS. Já o segundo fluxograma refere-se à 

estrutura do processo de acompanhamento de obras. Este último foi elaborado nos moldes de outro fluxograma 

elaborado por Bartz (2007) com o intuito de comparação. Também, nestas reuniões foram elaboradas planilhas 

para a identificação dos objetivos de cada vistoria executada pela CAIXA nos empreendimentos e também 

nestas foram utilizados roteiros semi-estruturados (apêndice A). Nas mesmas reuniões destinadas ao 

diagnóstico complementar foram avaliadas as informações da matriz de distribuição de informações. 
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Quadro 8 - Atividades de pesquisa – avaliação da CAIXA e diagnóstico complementar 

Local/Data Participantes Tópicos abordados 

NORIE 
22/09/2009 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, 3 representantes da  
CAIXA-RS (POA)  e 2 
representantes de REDUR’s 
(Caxias do Sul e Santa Maria) 

Seminário de apresentação de resultados finais QualiHIS/CAIXA. 

Apresentação do método de coleta, processamento análise e distribuição de 
informações (sistemática de acompanhamento de obras). 

Apresentação dos resultados obtidos nas coletas de dados de EHIS em 
execução. 

Discussão sobre a utilidade das informações e da possibilidade de aplicação 
pela CAIXA-RS. 

CAIXA-RS 

30/09/2009 

Equipe de pesquisa do projeto 
QualiHis, 2 representantes da 
CAIXA-RS 

Reunião de avaliação de documentos. 

Entrega do relatório dos resultados iniciais obtidos nas obras visitadas. 

Avaliação dos documentos da sistemática de acompanhamento de obras. 

Agendamento das vistorias para a avaliação do sistema proposto pela CAIXA.  

Identificação de agentes interessados pela informação do método. 

CAIXA-RS 
18/10/2009 

Equipe de pesquisa do processo de 
acompanhamento de obras e um 
representante da CAIXA-RS 

Reunião de treinamento. 

Treinamento do técnico da CAIXA-RS sobre a ferramenta de coleta de dados 
digital. 

CAIXA – 
Caxias do Sul 

30/10/2009 

Equipe de pesquisa do processo de 
acompanhamento de obras e um 
representante da CAIXA - Caxias 
do Sul 

Reunião de treinamento. 

Treinamento do técnico da CAIXA - Caxias do Sul sobre a ferramenta de 
coleta de dados digital. 

CAIXA – 
Caxias do Sul 

6/11/2009 

Equipe de pesquisa do processo de 
acompanhamento de obras e um 
representante da CAIXA - Caxias 
do Sul 

Acompanhamento de vistoria mensal. 

Discussão das dificuldades de uso da ferramenta identificadas pelo técnico. 

Entrevista com técnico da CAIXA. 

CAIXA – 
Caxias do Sul 

08/12/2009 

Equipe de pesquisa do processo de 
acompanhamento de obras e 4 
representantes da CAIXA - Caxias 
do Sul 

Diagnóstico complementar. 

Apresentação e entrega do relatório de resultados parciais do projeto. 

Avaliação da matriz de distribuição de informações. 

Avaliação dos dados sobre os processos internos da CAIXA frente alterações 
de contexto dos programas habitacionais do governo. 

OBRA – Porto 
Alegre 

12/12/2009 

Equipe de pesquisa do processo de 
acompanhamento de obras e 
técnico da CAIXA-RS 

Acompanhamento de vistoria mensal. 

Entrevista com técnico da CAIXA. 

CAIXA-RS 

16/12/2009 

Equipe de pesquisa do processo de 
acompanhamento de obras e 
representante CAIXA-RS 

Diagnóstico complementar. 

Apresentação e entrega do relatório de resultados parciais do projeto. 

Avaliação da matriz de distribuição de informações. 

Avaliação dos dados sobre os processos internos da CAIXA frente alterações 
de contexto dos programas habitacionais do governo. 

 

4.5.4.7 Resultados obtidos com a aplicação do método.  

Esta atividade ocorreu em dezembro de 2009. As informações sobre a conformidade dos processos construtivos 

foram processadas e transformadas em gráficos. Também, foram elaborados relatórios de resultados para cada 

construtora que colaborou com a pesquisa. A partir destes documentos foram avaliadas as possibilidades de uso 

da informação tanto para as construtoras, quanto para a CAIXA. 
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4.6 ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO 

Ao final da pesquisa, foi realizada uma análise geral das contribuições do método, que ocorreu entre os meses 

de junho e agosto de 2010. Para esta análise o método foi avaliado a partir de um conjunto de constructos, 

propostos a partir da revisão bibliográfica e também das análises e diagnósticos realizados no contexto 

estudado. A partir desta análise foi proposta uma versão final do método proposto, a partir de revisões da sua 

macro-estrutura.  

Esta etapa visou avaliar a versão final do método. Assim, foi definido um conjunto de construtos evidenciados a 

partir da análise dos dados coletados nas etapas anteriores. Ainda, os constructos propostos neste trabalho 

foram adaptados de constructos utilizados por Schramm (2010) que também buscou a solução de problemas 

reais utilizando como metodologia a pesquisa construtiva. Também os trabalhos de Costa (2003), Figueiredo et 

al. (2005) e Lima (2005) contribuíram para a formulação dos constructos devido a natureza de seus estudos 

sobre sistemas de indicadores e medição de desempenho. Os constructos de avaliação identificados são a 

utilidade e a aplicabilidade da solução (Quadro 9). 

O constructo utilidade da solução está relacionado à contribuição do método proposto para a tomada de 

decisão dos agentes em diferentes instâncias. Considerando a tomada de decisão imediata para ações de 

melhoria na produção durante as vistorias; bem como para tomadas de decisões que necessitam de informações 

mais agregadas. A partir da retro-alimentação de informações utilizando o formato de indicadores que permita a 

comparação de desempenho entre empresas, obras ou regiões, auxiliando nas ações das construtoras, agente 

financeiro e promotor. Assim, foi desdobrado em dois outros constructos, a saber: atendimento às necessidades 

da informação e uso dos indicadores como apoio a tomada de decisão que são apresentados abaixo com mais 

detalhes.  

a) Atendimento às necessidades de informação: refere-se a necessidade da informação sobre 

a qualidade das obras para auxiliar as atividades relacionadas à análise de projetos e de 

liberação de etapas e recursos. Ainda, se considerou na avaliação a adequação das 

informações disponibilizadas aos agentes, a partir de participação em reuniões e observação 

participante em vistorias.  

b) Uso dos indicadores como apoio a tomada de decisão: refere-se à relação entre a 

obtenção de informações sobre pontos críticos dos processos construtivos e sua utilização 

para a definição de prioridades das ações de melhoria da CAIXA e das empresas construtoras, 

sendo verificada em seminários, observação participante em vistorias e participação em 

reuniões de análise do método para a identificação das possibilidades de uso. 

O constructo aplicabilidade da solução refere-se à facilidade de uso do método proposto frente à viabilidade de 

sua implementação nos processos de monitoramento da CAIXA. Este constructo foi desdobrado em outros dois 
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constructos: adequação da solução aos processos internos da CAIXA, e consistência interna, apresentados 

abaixo a seguir: 

a) Adequação da solução: visa a verificar se os procedimentos de monitoramento definidos no 

método, bem como a utilização dos resultados do mesmo podem ser inseridos aos processos 

internos da CAIXA, bem como em outras organizações. Foi considerada na avaliação do 

método a flexibilidade de adaptação do método a diferentes contextos, já que existem 

mudanças freqüentes nos programas habitacionais e no papel dos agentes. Ainda, se 

considerou na avaliação o tempo necessário para a aplicação do método. Esta verificação foi 

obtida a partir da análise de documentos, reuniões com técnicos da CAIXA, medidas de tempo 

e observação participante em acompanhamento de vistorias. 

b) Consistência interna: este constructo trata da coerência das respostas do método com o 

objeto observado e com a base conceitual. Este constructo foi considerado devido à 

necessidade de informações consistentes para a tomada de decisão dos agentes. Assim, a 

consistência interna foi verificada a partir das seguintes fontes de evidência: aplicação em 

campo da solução e análise de conteúdo dos instrumentos de coleta por especialistas. 

Quadro 9 - Constructos e fontes de evidências utilizadas na avaliação final 

 

 

Constructos Fonte de evidência

Medições, reuniões e observação participante em 

vistorias.

Seminários, observação participante em vistorias 

e reuniões.

Análise de documentos, reuniões e observação 

participante em vistorias.

Aplicação em campo, análise de documentos e 

análise de especialistas.

Constructos secundários

Utilidade da 

solução 

Aplicabilidade 

da solução 
Consistência interna 

Adequação da solução aos processos internos da 

CAIXA 

Necessidade da informação 

Uso dos indicadores como apoio a tomada de decisão 
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5 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta as atividades de construção, aplicação e avaliação do método proposto.  O texto está 

organizado a partir dos estudos iniciais desenvolvidos para a elaboração da primeira proposta do método, a sua 

aplicação em campo e os resultados obtidos. Com base nestas informações são apresentadas as revisões 

efetuadas nesta proposta durante o seu desenvolvimento, a análise crítica dos ciclos de atividades, os 

resultados e, por fim, a proposta final de método. 

5.1 INVESTIGAÇÃO INICIAL 

5.1.1 Premissas para a construção da solução 

As premissas para o desenvolvimento do método foram organizadas em três categorias: (a) características da 

atividade de acompanhamento de obras; (b) definição de critérios de avaliação da qualidade dos 

empreendimentos e desempenho das construtoras; e (c) instrumentos de coleta e de processamento dos dados.  

5.1.1.1 Características da atividade de acompanhamento de obras 

Nesta categoria, foram adotadas as seguintes premissas: 

a) considerar a capacidade de recursos humanos existente sem prever mudanças radicais em 

termos de novas contratações de pessoal ou de alteração no fluxo de atividades; 

b) auxiliar no nivelamento de conhecimento entre os profissionais atuantes na função; 

c) facilitar a distribuição de informações entre os agentes internos da CAIXA envolvidos no 

acompanhamento de obras, na aprovação de projetos e na contratação das construtoras; 

d) facilitar a distribuição de informações entre os agentes externos: construtoras, prefeituras, 

cooperativas e PBQP-H. 

5.1.1.2 Definição de critérios de avaliação da qualidade dos empreendimentos e desempenho das 

construtoras 

Nesta categoria, foram adotadas as seguintes premissas: 
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a) padronizar os dados a serem coletados em campo, a partir de definições conceituais e valores de 

aceitação dos quesitos avaliados, formulando assim um conjunto de critérios de avaliação 

coerentes e consensuais; 

b) tornar as avaliações objetivas, sem ambigüidades, embasadas em bibliografia técnica sobre os 

processos construtivos usuais em EHIS; 

c) definir critérios de quantificação das respostas; 

d) registrar os dados das vistorias para serem utilizados em análises sistemáticas, bem como 

identificar as melhorias nas obras aferidas; 

e) fornecer um relatório ao final da vistoria para que a equipe de produção possa avaliar seu 

desempenho e resolver problemas que foram identificados durante a visita técnica; 

f) fornecer indicadores de qualidade que possibilitem a comparação e a formulação de valores de 

referência; 

g) utilizar medidas com validade estatística; 

h) delimitar a coleta de dados em observações e medições que possam ser verificadas no momento 

da vistoria pelo técnico da CAIXA; 

i) propor medidas que possam ser utilizadas em diferentes níveis de tomada de decisão. 

5.1.1.3 Instrumentos de coleta e de processamento 

Nesta categoria, foram adotadas as seguintes premissas: 

a) reduzir os tempos de coleta e processamento de dados; 

b) desenvolver filtros para diferentes análises dos dados; 

c) possibilitar a edição dos itens de pesquisa; 

d) possibilitar a criação de novos instrumentos de coleta; 

e) exportar os dados para softwares de planilhas eletrônicas. 
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5.1.2 Caracterização do processo produtivo dos EHIS em alvenaria estrutural 

O Quadro 10 apresenta uma caracterização dos processos construtivos usuais em EHIS, elaborada a partir das 

especificações técnicas da CAIXA, bem como de um banco de dados contendo características construtivas de 

45 empreendimentos já entregues. 

Quadro 10 - Características construtivas de EHIS 

 

A partir da lista de processos foram produzidos diagramas de precedência que representam a seqüência de 

atividades em uma unidade básica de obra, ou seja, um bloco de edifício (Figura 7), um conjunto de sobrados 

geminados (Figura 8), ou uma casa isolada (Figura 9).  

TIPOLOGIA PISO BANHO/COZINHA

Sobrados Cerâmico

Casas PISO SALA/DORMITÓRIOS

Edifícios Concreto alisado

SISTEMA CONSTRUTIVO Cerâmico

Alvenaria estrutural com blocos de concreto TIPO DE PORTA

Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos Madeira

REVESTIMENTO PAREDES Aço

Emboço e reboco TIPO DE JANELA

Massa única Aluminio

Textura acrílica Aço

Blocos pintados com PVA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTO FACHADA Eletrodutos flexíveis - cabos - disjuntor eletromagnético

Textura acrílica Eletrodutos flexíveis - fios - disjuntor eletromagnético

Textura acrílica e pintura PVA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Chapisco, emboço e reboco Tubulações em PVC - Caixa d'água em concreto armado

REVESTIMENTO TETO Tubulações em PVC - Caixa d'água em fibra de vidro/ PVC

Concreto aparente  (laje de entre pisos aparente)
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Figura 7 - Diagrama de precedência simplificado EHIS – tipologia prédio de cinco pavimentos. 
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Figura 8 – Diagrama de precedência simplificado EHIS – tipologia sobrados geminados.  
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 Figura 9 - Diagrama de precedência simplificado EHIS – tipologia casas isoladas.  

5.1.3 Identificação dos processos construtivos críticos 

A seleção dos processos construtivos, a serem avaliados nos empreendimentos estudados, foi baseada na 

análise de trabalhos acadêmicos anteriores e também em contribuições das reuniões técnicas da CAIXA. Nos 

itens seguintes descreve-se como foi realizada esta seleção, e apresentam-se os processos construtivos 

escolhidos e a classificação dos mesmos. 

5.1.3.1 Análise de trabalhos acadêmicos relacionados à EHIS 

Conforme dito anteriormente, foram analisados dados de quatro trabalhos acadêmicos relacionados aos EHIS 

(BARTZ, 2007; BRITO, 2009; RICHTER, 2007; e ALEXANDRE, 2008), os quais antecederam a realização da 

presente pesquisa.  

Bartz (2007) analisou a ocorrência de falhas e de reclamações da empresa ―A‖ e de reclamações da empresa 

―B‖ organizados por processos construtivos (Tabela 1). A referida autora identificou nos registros de falhas da 
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empresa ―A‖ que 44% dos problemas registrados referem-se ao serviço de pintura, 22% dos problemas são 

referentes às esquadrias, 9% são problemas vinculados aos revestimentos (argamassados e de gesso) e 6% de 

problemas relacionados às instalações hidrossanitárias e ainda 5% de problemas em instalações elétricas, 

somando 86% das falhas identificadas.  

Tabela 1 - Problemas em processos construtivos (BARTZ, 2007) 

 

Os registros de reclamações dos usuários da empresa ―A‖ apontaram uma inadequação dos critérios adotados 

para a classificação dos problemas reclamados. Como exemplo, os itens ―infiltração‖ e ―rachadura‖ se referem a 

manifestações patológicas, enquanto os demais critérios se referem a serviços ou elementos construtivos. Esta 

classificação impossibilita a correta identificação do elemento construtivo de origem destas manifestações 

patológicas. 

Entretanto, na classificação adotada pela empresa ―A‖, o serviço de esquadrias aparece em primeiro lugar com 

aproximadamente 27% das reclamações, instalações hidrossanitárias contribui com 20% das reclamações, 

―rachaduras‖ aparece com 17%, instalações elétricas 8% e a pintura também apresenta 8% aproximadamente 

8% das reclamações, somando 80% do total das reclamações. Em relação aos serviços de alvenaria e 

revestimento o número de reclamações foi pequeno. Contudo, ao considerar o item ―rachaduras‖ como uma 

manifestação patológica que pode ser vinculada aos serviços de revestimento de argamassa e/ou de alvenaria 

estrutural, estes, em conjunto, totalizaram 23% das reclamações, tornando-se o segundo item mais reclamado. 

Os dados de reclamações da empresa ―B‖, também, apresentam limitações relacionadas aos critérios de 

categorização. Contudo, as reclamações da empresa ―B‖ estão relacionadas a quatro serviços: revestimentos 

28%, esquadrias 21 %, laje 20% e instalações hidrossanitárias com 18%, totalizando 87% das reclamações dos 

usuários. Ainda, o serviço de instalações elétricas é o próximo serviço a constar nesta priorização com 10% das 

reclamações, enquanto os demais somam 3% das reclamações dos usuários.  

Por fim, ao analisar a Tabela 1 pode-se verificar que nos dois casos os valores referentes às reclamações dos 

usuários referentes aos processos de instalação de esquadrias, revestimento argamassado, instalações 

hidrossanitárias e instalações elétricas representam 80% das reclamações. 

Empresa B

Processo construtivo

Registro de 

falhas (%)

Reclamações 

dos usuários (%)

Reclamações dos 

usuários (%)

Instalações hidrossanitárias 6 20 18

Instalações elétricas 5 8 10

Esquadrias 22 27 21

Pintura 44 8 _

Revestimento argamassado 9 28

Alvenaria estrutural 3 _

Laje _ _ 20

Outros 11 14 3

Empresa A

23
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Entretanto, os valores referentes aos registros de falhas da empresa ―A‖ apresentam-se muito diferentes das 

demais fontes de dados, com a exceção dos registros sobre as esquadrias. Esta diferença no comportamento 

dos valores é atribuída aos distintos momentos de obtenção dos dados. A primeira fonte de dados refere-se à 

vistoria de entrega dos imóveis, em que os proprietários e construtores observam principalmente problemas de 

acabamento. Já, as demais fontes de dados referem-se a problemas que ocorrem ao longo do uso dos imóveis. 

A Tabela 2 apresenta um resumo dos resultados da análise de reclamações de 42 empreendimentos realizada 

por Brito (2009), referente aos problemas construtivos. Os sistemas prediais apresentam uma maior incidência 

de problemas com 1.248 ocorrências, representando 32% do total das reclamações. As reclamações de 

vedações horizontais e vedações verticais também apresentam um grande número de incidências, 23% e 20% 

respectivamente, sendo que as quatro categorias com maior número de reclamações de problemas construtivos 

(sistemas prediais, vedações horizontais, vedações verticais e esquadrias) somam aproximadamente 94% do 

total de ocorrências das reclamações registradas. Cabe ressaltar que o sistema construtivo estruturas aparece 

com apenas 4% das reclamações, sendo relacionadas a problemas nas áreas condominiais e vinculadas às 

escadas, o que evidencia a dificuldade de separar problemas estruturais da edificação dos demais sistemas 

classificados. Esta dificuldade é ampliada pelo fato do sistema de alvenaria estrutural não ser facilmente 

reconhecido pelo usuário, assim não foi possível identificar claramente problemas relacionados a este sistema. 

Entretanto, se estabeleceu que os problemas relacionados à alvenaria estrutural representam uma parcela das 

falhas que ocorrem em vedações verticais, vedações horizontais e em estruturas.  

O sistema de vedações horizontais, por sua vez, possui incidência de 39% de problemas relacionados ao 

revestimento de teto e 45% de problemas relacionados ao revestimento de piso das unidades habitacionais. As 

reclamações relacionadas ao teto podem ser relacionadas às lajes de entre pisos uma vez que são o lado 

inferior das mesmas e que são entregues sem concreto aparente. Contudo, parte da classificação relacionada ao 

revestimento de piso não deixa claro se os problemas referem-se à laje de entre pisos ou ao revestimento 

cerâmico. Esse problema ocorre devido à falta de padronização na coleta das reclamações dos usuários, uma 

vez que parte dos empreendimentos analisados é entregue somente com piso cerâmico na cozinha e banheiro, 

sendo no restante entregue em concreto alisado.  
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Tabela 2 - Reclamações de usuários referentes a problemas em vedações horizontais (adaptado de BRITO, 2009) 

 

Brito (2009) analisou também outras duas fontes de dados que confirmaram as análises desta primeira e que 

estão apresentadas na Tabela 3, juntamente com informações sobre as fontes de dados dos demais trabalhos. 

No trabalho de Richter (2007) as manifestações patológicas identificadas foram vinculadas principalmente ao 

processo de alvenaria estrutural, mas também se identificou problemas relacionados ao processo de 

revestimento de argamassa (Tabela 3). Richter (2007) também constatou que o emprego inadequado de 

algumas técnicas de alvenaria estrutural pode ter sido a fonte geradora das principais manifestações patológicas 

avaliadas. O referido autor observou que a maioria das manifestações patológicas possui mais do que uma 

causa, seja na etapa de projeto ou de execução.  

A partir do trabalho de Alexandre (2008), que avaliou relatórios de monitoramento da execução de EHIS foi 

possível verificar as principais falhas ao longo do processo construtivo de alvenaria estrutural (Tabela 3). As 

falhas foram agrupadas e separadas de acordo com os elementos e componentes do sistema de alvenaria 

estrutural. Contudo, também foram identificadas falhas que podem estar vinculadas ao revestimento 

argamassado. O trabalho de Alexandre (2008) também apresentou recomendações técnicas para as etapas de 

projeto e execução da alvenaria estrutural que foram utilizadas na formulação do instrumento de coleta de dados 

de alvenaria estrutural. 

Vedações Horizontais                   
Problemas Construtivos Frequência

% do problema 

no grupo

% sobre o sistema de 

vedações horizontais

Revestimento de piso 45%

Piso rachado, quebrado ou faltando 145 35,80 16,20

Caimento incorreto no piso do banheiro 95 23,46 10,61

Piso solto ou sem rejunte 79 19,51 8,83

Piso desnivelado 37 9,14 4,13

Demais problemas somados 49 12,10 5,47

Revestimento de teto 39%

Infiltração no teto 281 80,75 31,40

Fissura ou rachadura no teto 67 19,25 7,49

Cobertura em telhado (estrutura e telhamento) 13%

Problemas diversos 115 100 12,85

Execução de forro 3%

Problemas diversos 27 100 3,02
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Tabela 3 - Resumo dos processos construtivos identificados em cada trabalho acadêmico estudado 

 

Por fim, o Quadro 11 apresenta a lista de processos construtivos identificados nos trabalhos acadêmicos 

analisados. Estes estão classificados com base na lista de serviços de execução que devem ser controlados 

Autor Fonte de dados Amostra Programas

Etapa do 

empreen- 

dimento

Processos 

construtivos 

identificados

Revestimento 

argamassado

Alvenaria estrutural

Empreendimentos em execução/vistoria técnica. 8 PAR/IP execução Alvenaria estrutural

Sistemas prediais

Vedações 

Horizontais

Vedações verticais

Esquadrias

Revestimento geral 

(horizontal e 

vertical)

Instalações 

hidrossanitárias

Esquadrias

Instalações 

elétricas

Vedações verticais

Instalações 

hidrossanitárias

Pintura

Esquadrias

Revestimentos/ 

gesso

Instalações 

Hidrossanitárias

Instalações 

Elétricas

Esquadrias

Instalações 

Hidrossanitárias

Rachaduras

Instalações 

Elétricas

Piso e Azulejos

Revestimento

Revestimentos

Esquadrias

Laje

Instalações 

hidrossanitárias

Alvenaria estrutural

Revestimento 

argamassado

Alexandre 

(2008)

Dados secunsdários / relatórios de monitoria de alvenaria 

estrutural.
64 PAR/IP execução

Reclamações pós ocupação (Banco de dados da 

construtora).
694 PAR/IP uso

Dados secundários de reclamações dos usuários (pós-

ocupação).
590 PAR uso

Empreendimentos entregues.

Empreendimentos concluidos e entregues/ vistoria técnica e 

percepção dos usuários.
8 PAR/IP uso

Dados secundários / reclamações dos usuários (pós-

ocupação).
7574 PAR uso

2218 PAR uso

12 ___ uso

Richter (2007)

Brito (2009)

Bartz (2007)

Empresa B

Empresa A

Empresa C16

Empresa C07

Administradora de condomínios

Registros de falhas na vistoria de entrega 761 PAR/IP
entrega do 

imóvel

Reclamações dos usuários identificadas como procedentes.

Autor Fonte de dados Amostra Programas

Etapa do 

empreen- 

dimento

Processos 

construtivos 

identificados

Revestimento 

argamassado

Alvenaria estrutural

Empreendimentos em execução/vistoria técnica. 8 PAR/IP execução Alvenaria estrutural

Sistemas prediais

Vedações 

Horizontais

Vedações verticais

Esquadrias

Revestimento geral 

(horizontal e 

vertical)

Instalações 

hidrossanitárias

Esquadrias

Instalações 

elétricas

Vedações verticais

Instalações 

hidrossanitárias

Pintura

Esquadrias

Revestimentos/ 

gesso

Instalações 

Hidrossanitárias

Instalações 

Elétricas

Esquadrias

Instalações 

Hidrossanitárias

Rachaduras

Instalações 

Elétricas

Piso e Azulejos

Revestimento

Revestimentos

Esquadrias

Laje

Instalações 

hidrossanitárias

Alvenaria estrutural

Revestimento 

argamassado

Alexandre 

(2008)

Dados secunsdários / relatórios de monitoria de alvenaria 

estrutural.
64 PAR/IP execução

Reclamações pós ocupação (Banco de dados da 

construtora).
694 PAR/IP uso

Dados secundários de reclamações dos usuários (pós-

ocupação).
590 PAR uso

Empreendimentos entregues.

Empreendimentos concluidos e entregues/ vistoria técnica e 

percepção dos usuários.
8 PAR/IP uso

Dados secundários / reclamações dos usuários (pós-

ocupação).
7574 PAR uso

2218 PAR uso

12 ___ uso

Richter (2007)

Brito (2009)

Bartz (2007)

Empresa B

Empresa A

Empresa C16

Empresa C07

Administradora de condomínios

Registros de falhas na vistoria de entrega 761 PAR/IP
entrega do 

imóvel

Reclamações dos usuários identificadas como procedentes.
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pelas empresas em seus sistemas da qualidade do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de 

Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do PBQP-H (BRASIL, 2005). Entretanto, o processo de alvenaria 

estrutural está classificado em mais de um sistema da edificação devido às considerações feitas durante a 

análise do trabalho de Brito (2009). 

Quadro 11 - Lista de processos construtivos identificados nos trabalhos acadêmicos 

 

5.1.3.2 Contribuições das reuniões técnicas da CAIXA 

5.1.3.2.1 Escolha dos processos a estudar 

Devido a discussões geradas em um debate técnico de alvenaria estrutural promovido pela CAIXA, o processo 

construtivo de fundações foi incluído na lista de processos críticos (Quadro 1). Neste debate, os participantes 

evidenciaram a importância de melhorar a verificação da qualidade em fundações, devido à elevada gravidade 

das manifestações patológicas, quando ocorrem falhas neste processo, as quais podem comprometer a 

segurança dos usuários. O Quadro 12 apresenta a lista final de processos construtivos críticos escolhidos.  Esta 

lista contendo os processos escolhidos para o estudo foi apresentada em reuniões técnicas também promovidas 

pela caixa previamente apresentadas no Quadro 2.  

Quadro 12 - Lista final de processos construtivos críticos escolhidos 

 

5.1.3.2.2 Identificação dos principais problemas de execução dos processos escolhidos 

A contribuição dos profissionais ocorreu a partir dos questionários distribuídos nas mesmas reuniões em que 

foram apresentados os processos escolhidos. A partir desta contribuição foi possível identificar as inter-relações 

entre os processos construtivos. Os resultados deste questionário (Figura 10) apresentam a percepção sobre a 

origem dos problemas existentes para diferentes processos construtivos. Por exemplo, no caso do processo de 

Lista de processos construtivos identificados Sistema da edificação

Alvenaria estrutural Estrutural/vedações verticais/vedações horizontais

Revestimento argamassado interno

Revestimento argamassado externo

Instalação de portas

Instalação de janelas

Instalações Hidrossanitárias

Instalações Elétricas

Vedações verticais

Esquadrias

Sistemas prediais

Lista de processos construtivos identificados Sistema da edificação

Alvenaria estrutural Estrutural/vedações verticais/vedações horizontais

Revestimento argamassado interno

Revestimento argamassado externo

Instalação de portas

Instalação de janelas

Instalações Hidrossanitárias

Instalações Elétricas

Fundações Fundações

Vedações verticais

Esquadrias

Sistemas prediais
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instalações elétricas identificou-se um problema na etapa de execução devido a falhas relacionadas à sua 

interface com o projeto de instalações hidrossanitárias.  

Também, foram identificados problemas relacionados especificamente à interface entre a alvenaria estrutural e 

os demais processos, que foram classificados em problemas de projeto e de execução.  

Dos problemas relacionados à alvenaria estrutural, destacam-se as deficiências nos pontos de encontro e de 

adaptação para receber os sistemas prediais, falta de modularidade de outros componentes da edificação, tais 

como esquadrias, além da ausência ou deficiência de componentes de reforço como contra-vergas e pontos de 

graute.  

 

Figura 10 – Freqüência das principais falhas nos diferentes sistemas apontados pelos representantes das construtoras e técnicos 
credenciados da CAIXA 

Nos processos analisados também foram identificados problemas de interface com os componentes estruturais - 

lajes e vigas, que neste trabalho é tratado como parte integrante do processo de alvenaria estrutural. Dos 

problemas relacionados com a estrutura dos prédios, os que se destacaram foram: deficiências nas ligações 

8

3
5

3

1

6

Interface alvenaria 
estrutural

Interface lajes e vigas Execução da instalação

Instalações  Hidrossanitárias

Falhas relacionadas ao projeto Falhas relacionadas a execução

3 2

10

4
5

Interface alvenaria 
estrutural

Interface revestimento Execução da instalação

Esquadrias - Portas e Janelas

Falhas relacionadas ao projeto Falhas relacionadas a execução

5
1 1 2

7

6
1

Interface alvenaria 
estrutural

Interface lajes e 
vigas

Interface 
Instalação 

hidrossanitária

Execução da 
instalação

Instalações Elétricas

Falhas relacionadas ao projeto Falhas relacionadas a execução

2 2 3

10 10
3

Interface alvenaria 
estrutural

Interface lajes e vigas Execução de coberturas

Vedações Horizontais  (lajes e coberturas)

Falhas relacionadas ao projeto Falhas relacionadas a execução

51 1

12

Interface alvenaria 
estrutural

Interface lajes e vigas Execução da instalação

Fundações

Falhas relacionadas ao projeto Falhas relacionadas a execução
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entre as lajes e as alvenarias, ausência de tratamento de juntas e a ausência de previsão em projeto de 

passagens de tubulações em lajes e vigas gerando improvisações.  

Diferente dos demais, o processo de fundações apresenta uma incidência maior de problemas internos ao 

processo e não de interface com os demais processos na etapa de execução. Entretanto, o serviço de 

impermeabilização de baldrame foi vinculado às fundações, sendo o mais lembrado pelos profissionais devido à 

incidência de manifestações patológicas em outros componentes que são provocadas por falhas neste serviço. 

Ainda, com exceção de fundações, a incidência de problemas em cada um dos processos relacionados com a 

interface (alvenaria estrutural, lajes e vigas) é superior a incidência de problemas internos dos processos.  

Por fim, os processos relacionados às vedações horizontais apresentaram a mesma incidência de problemas de 

interface com a alvenaria estrutural e entre a execução de lajes de entre pisos com as vigas de respaldo e uma 

incidência menor de problemas relacionados à execução de telhamentos de cobertura. 

5.1.3.3 Discussão sobre os processos construtivos escolhidos 

Mesmo classificada como sistema estrutural no PBQP-H, a alvenaria estrutural pode ser identificada como um 

sistema construtivo que envolve diferentes sub-sistemas, tendo em vista sua abrangência sobre diferentes 

elementos da edificação tais como: vedação vertical e vedação horizontal, além da estrutura. Estruturalmente, as 

paredes são classificadas como auto-portantes (distribuição uniforme de tensões em todas as paredes), sendo 

reforçadas por pontos de graute, cuja função é de aumentar a área de distribuição das tensões (RAMALHO e 

CORRÊA, 2003). Ainda, os grautes podem ser armados ou não. Existem outros componentes estruturais como 

vergas, contra-vergas e vigas de respaldo dispostos internamente aos blocos de alvenaria e que também 

colaboram com a distribuição e uniformização de tensões (RAMALHO e CORRÊA, 2003). Também, para os 

referidos autores a alvenaria estrutural possui características de um sistema de vedação vertical que junto com o 

revestimento em argamassa são responsáveis pela estanqueidade e do desempenho térmico e acústico da 

edificação e podem ser prejudicados por problemas de execução da alvenaria estrutural. Ainda, a execução das 

lajes de térreo e de entre-pisos pode ser considerada como uma atividade interna do processo de alvenaria 

estrutural, devido à grande influência e interferência exercidas na execução das alvenarias, uma vez que a 

deficiente execução das mesmas pode resultar em fissuras e trincas na alvenaria e nos revestimentos 

(SABBATINI, 2003). Dessa maneira, a alvenaria estrutural também pode ser vinculada aos sistemas de vedação 

horizontais. Por fim, a alvenaria estrutural, neste trabalho, é considerada como o sistema construtivo principal, 

possuindo inúmeras interfaces com os demais processos investigados. 

Com relação ao processo de revestimento argarmassado, as reclamações e análises das falhas investigadas 

não deixaram claro se os problemas estão relacionados aos revestimentos interno ou externo. Assim, o 

revestimento argamassado foi desmembrado nestes dois processos devido às distintas características de 

execução. Também, o processo de esquadrias foi separado em instalação de janelas e de portas por causa dos 

diferentes momentos, equipes de execução e características de execução destas atividades. 
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Ainda, nos processos de instalações hidrossanitárias e de instalações elétricas foram consideradas as limitações 

de verificação dos serviços, tendo em vista que estes sistemas são inspecionados fora de sua condição de uso, 

ou seja, sem a energia nos circuitos e sem a carga e pressão d’água nas tubulações hidrossanitárias. 

Por fim, a partir da identificação dos processos a serem investigados e na similaridade da seqüência de 

atividades das três tipologias usuais nesse tipo de empreendimento apresentadas anteriormente nos diagramas 

de precedência, identificou-se a possibilidade de programar as vistorias em três grupos: atividades de fundação; 

atividades relacionadas à alvenaria estrutural, instalações hidrossanitárias e parte do processo de instalações 

elétricas; e execução dos revestimentos de argamassa, instalação das esquadrias, a enfiação e montagem de 

quadros disjuntores. 

5.2 CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A atividade de construção dos instrumentos de coleta de dados iniciou com o desenvolvimento de listas de 

verificação específicas de cada um dos processos construtivos estudados. A partir da formulação de uma 

proposta inicial do método, buscou-se avaliar o conteúdo dos IC em um estudo piloto. Ainda, investigou-se a 

aplicabilidade de um IC completo que incluía aspectos técnicos de projeto e execução, além de aspectos 

gerenciais. Com base na coleta de dados em campo, a proposta foi melhorada e foi desenvolvido o plano 

estatístico do método. Além disto, os IC de cada processo construtivo foram avaliados por seus respectivos 

especialistas. Em seguida, buscou-se consolidar os instrumentos de coleta com enfoque na conformidade de 

execução dos empreendimentos e na elaboração de uma versão digital dos mesmos, sendo realizada uma nova 

aplicação em campo. Ainda, foi desenvolvido o plano de distribuição de informações. Na terceira etapa desta 

fase o método foi avaliado por seus usuários. Ao Final, os resultados obtidos com a aplicação do método foram 

analisados. 

5.2.1 Proposta inicial 

O formato da primeira versão do conjunto de instrumentos de coleta foi definido com base em materiais e 

técnicas construtivas identificadas a partir das especificações técnicas da CAIXA para os EHIS e nas 

necessidades de informação identificadas no diagnóstico do acompanhamento de obras. Para a seleção dos 

itens de verificação, foi realizada, inicialmente, uma revisão bibliográfica sobre técnicas construtivas com base 

em normas técnicas, procedimentos operacionais de construtoras, teses, dissertações, livros técnicos e manuais 

de recebimento de obras públicas. O Quadro 13 apresenta a lista de bibliografias técnicas utilizadas para cada 

processo construtivo. 
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Quadro 13 - Lista de bibliografia técnica utilizada em cada processo construtivo 

 

Processo 

investigado
Referência bibliográfica

NBR 8798:1985 Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.

Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997  - Manual de Obras Públicas-Edificações - Práticas da SEAP.

CTE -Centro de Tecnologia de Edificações. Programa de Qualificação Evolutiva (PBQP-H) e Certificação ISO 9001:2000 para 

Empresas Construtoras. Seminários 1, 2, 3 e 4. São Paulo, 2002.

ABCP. Associação Brasileira de Cimento Portland. Alvenaria estrutural com blocos de concreto - Práticas recomendadas.

TCU. Tribunal de Contas da União. Manual de fiscalização de obras.

THOMAZ, e.; HELENE, P. Qualidade no projeto e na execução de alvenaria estrutural e de alvenarias de vedação em 

edifícios. Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, 2000.

SABBATINI, F. H. Alvenaria estrutural - Materiais, execução da estrutura e controle tecnológico. Requisitos e critérios 

mínimos a serem atendidos para solicitação de financiamento de edifícios em alvenaria estrutural junto à Caixa Econômica 

Federal. Diretoria de parcerias e apoio ao desenvolvimento urbano - CAIXA. Brasília/DF, 2003.

RICHTER, C. Qualidade da alvenaria estrutural em habitações de baixa renda: uma análise da confiabilidade e da 

conformidade. 2007. 175 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

ALEXANDRE, I. F. Manifestações patológicas em empreendimentos habitacionais de baixa renda executados em alvenaria 

estrutural: uma análise da relação de causa e efeito. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 2008.

ANTUNEZ, E. Alvenaria estrutural. Notas de seminário, 2008.

PAULUZZI. Recomendações de execução de alvenaria estrutural (fabricante de blocos cerâmicos) 2008.

DICTUC. Certificação de qualidade de processos - CHILE.

NBR 6122:1996 Projeto e execução de fundações.

NBR 12131:1992 Estacas: prova de carga estática.

NBR 13208:1994 Estacas: Ensaio de carregamento dinâmico.

NBR 9574:1986 Execução de Impermeabilização.

ABCP. Associação Brasileira de Cimento Portland. Manual de estruturas de concreto.

Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997  - Manual de Obras Públicas-Edificações - Práticas da SEAP.

NBR 5626:1998 Instalação predial de água fria.

ARO, Celso Ricardo. A modernização tecnológica: seu patamar nos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, 2004.

BARROS, João Carlos Gomes. Avaliação de desempenho dos sistemas prediais de aparelhos sanitários em edifícios 

escolares da Rede Municipal de Campinas – SP / João Carlos Gomes de Barros.--Campinas, SP: [s.n.], 2004.

CTE -Centro de Tecnologia de Edificações. Programa de Qualificação Evolutiva (PBQP-H) e Certificação ISO 9001:2000 para 

Empresas Construtoras. Seminários 1, 2, 3 e 4. São Paulo, 2002.

AMORIM, Simar Vieira de.   Estruturação de sistemas de informação para projeto dos sistemas hidráulicos prediais. In: 

Boletim técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, SP. N. 182 (1997) : il., 

tabs.

Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997  - Manual de Obras Públicas-Edificações - Práticas da SEAP.

ARAÚJO, L. S. M. de. Avaliação durante a operação dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários em edifícios escolares. 

Dissertação (Mestrado). Departamento de  pós-graduação da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Estadual de Campinas, 2004.

WARTCHOW, D.; GEHLING, G. IPH-02209 – Instalações Hidrossanitárias. Notas de aula. UFRGS. 2007.
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Quadro 13 - Lista de bibliografia técnica utilizada em cada processo construtivo (continuação) 

 

A partir desta revisão da literatura, foram elaboradas listas para cada processo investigado contendo todos os 

itens de verificação relacionados à qualidade dos processos de execução e produtos finais de cada etapa 

construtiva. O Quadro 14 apresenta um trecho da lista de itens de verificação referente ao processo de alvenaria 

estrutural. Esta lista apresenta também a bibliografia que menciona cada item de verificação. Também, as listas 

foram organizadas de acordo com etapas de obra, utilizando como base os diagramas de precedência 

previamente desenvolvidos. Para cada etapa de obra foi identificado um conjunto de itens correspondentes: 

locação e conferências iniciais, assentamento dos blocos, grauteamento, juntas, organização da produção, 

conformidade com projeto e instalações dos sistemas prediais.  

A lista de alvenaria estrutural foi a primeira a ser desenvolvida e a partir dela foi elaborado o primeiro IC, que 

posteriormente foi tomado como referência para a construção dos demais instrumentos de coleta, devido às 

características deste processo e sua relação com os demais. O conteúdo desta lista foi avaliado por dois 

especialistas em alvenaria estrutural, considerando as referências bibliográficas utilizadas, os critérios de 

aceitação dos itens, a forma de verificar cada item, bem como a necessidade de alinhamento da estrutura 

Processo 

investigado
Referência bibliográfica

Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997  - Manual de Obras Públicas-Edificações - Práticas da SEAP.

NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Manual Pirelli - Dimensionamento Condutores Elétricos.

NR 10: Norma Regulamentadora nº 10 - segurança em instalações e serviços em eletricidade.

SOUZA, R. T. de; Costa, E. G. da. Laboratório de instalações elétricas. Apostila de Instalações Prediais. UFCG, 2004.

NBR 10821:2000 Caixilhos para edificação - Janelas.

NBR 7199:1989 Projeto, execução e aplicações em vidro na construtção civil.

31:999.99.001 Projeto de Norma Portas de Madeira para Edificação – Parte 1: Terminologia, Padronização e Simbologia, 2008.

NBR 6487:1989 Caixilho para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificação do comportamento, quando 

submetido a cargas uniformemente distribuídas.

NBR 13281:2001 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos.

NBR 7217:1987 Agregados - Determinação da composição granulométrica

NBR 13276:2002 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice 

de consistência.

PARAVISI, S. Avaliação de sistemas de produção de revestimentos de fachada com aplicação mecânica e manual de 

argamassa. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto 

Alegre. 2008.

MANUAL de Revestimento de Fachada. Salvador: Comunidade da Construção, 2006. 76 p.

Revestimentos de Argamassas: boas práticas em projeto, execução e avaliação / Editores Luiz Henrique Ceotto, L. H.; Banduk, R. 

C.; Nakakura E. H. — Porto Alegre : ANTAC, 2005. — (Recomendações Técnicas Habitare, v. 1) 96p.

Kazmierczak, C. S.; Brezezinski, D. E.; Collatto, D. Influência das características da base na resistência de aderência à tração e 

na distribuição de poros de uma argamassa. Estudos tecnológicos - Vol. 3, n° 1:47-58 (Jan/Jun 2007).

BAÍA, Luciana Leone Maciel; SABBATINI, Fernando Henrique. Projeto e Execução de Revestimento de Argamassa. 2. ed. São 

Paulo: O Nome da Rosa, 2001. 88 p.

SIQUEIRA JUNIOR, Amaury Antunes de. Projeto de Revestimentos em Argamassa. Disponível em:  

<http://amaurysiqueira.pcc.usp.br/argamassa.htm>. 

WEBER QUARTZOLIT. Reboquit Quartzolit: linha Weber.rev. Disponível em: <http://www.quartzolitweber.biz/>.

WEBER QUARTZOLIT. Multimassa Uso Geral Quartzolit: linha Weber.rev. Disponível em: <http://www.quartzolitweber.biz/>.

SOUZA, Roberto et al. Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras. São Paulo: Pini, 1996. 275 p.

MASUERO, Ângela Borges et al. Problemas e Oportunidades de Melhoria no Processo de Execução de Revestimento de 

Fachada de Argamassa. Porto Alegre: Comunidade da Construção, 2004. 56p.
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interna dos mesmos com o fluxo de produção das edificações para facilitar a coleta de dados. Ainda, os 

especialistas avaliaram a interferência de outros processos na execução da alvenaria estrutural e sugeriram 

formas de avaliar a qualidade nestes pontos de interferência. Por exemplo, um especialista sugeriu a verificação 

do uso de esperas nas cintas de respaldo, lajes, vergas e contra-vergas para a passagem de tubulações 

elétricas ou hidrossanitárias para evitar a quebra dessas estruturas após sua execução. 

Quadro 14 - Lista de recomendações técnicas na bibliografia do processo de alvenaria estrutural 

 

A partir dessa avaliação, foram feitas complementações e alterações de conteúdo da lista antes da construção 

do instrumento de coleta de alvenaria estrutural. Após a avaliação, também se iniciou a construção das demais 

listas de recomendações nos mesmos moldes da lista de alvenaria estrutural para serem utilizadas como base 

para a construção dos outros IC. 

Na construção dos IC, adotou-se uma configuração de respostas que o caracterizam como uma ferramenta de 

inspeção por atributos (Quadro 15), possuindo três opções de resposta para cada item: (a) sim, para o 

atendimento total das recomendações técnicas; (b) não, para o não atendimento das recomendações técnicas; e 

(c) não se aplica (NA), quando a etapa construtiva não está sendo executada. No entanto, nas primeiras 

aplicações dos IC piloto, observou-se a necessidade de ampliar a lista de opções de resposta, considerando o 

atendimento parcial dos itens de verificação. Assim, foi acrescida a opção ―Parcialmente (P)‖, tal como 

observado no Quadro 15. Esta opção considera os itens de verificação com múltiplos pontos a verificar e que 

não estão completamente concluídos, como, por exemplo, no processo de fundações, para o qual é verificado o 

armazenamento das armaduras, que deve respeitar três critérios: distância do solo para evitar contaminação 

com matéria orgânica e de pisos em geral para evitar acúmulo de água, vários pontos de apoio para evitar 
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B

Locação, nivelamento e alinhamento da fiada de marcação com auxílio 

de fios flexiveis e locação dos blocos de inspeção de groute. 

Assentamento somente após as medições.

X X X X X X X X

Esquadro das paredes e na diagonal. X X X X X X X X

Planeza, alinhamento, nível e prumo da alvenaria e dos acabamentos. X X X X X X X X

Posicionamento, dimensões, altura e largura dos vãos de portas, 

janelas e shafts.
X X X X X

 Locação das passagens elétricas e hidráulicas no bloco canaleta. X X X X

É proibido o corte posterior de vãos com área maior que a área de três 

blocos ou de comprimento superior a 1,5 vez o comprimento do bloco 

paredes estruturais.

X

A marcação da primeira fiada sobre lajes somente poderá ser iniciada 

após 16 horas do término da concretagem da laje.
X
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deformações das armaduras. O atendimento parcial dos itens pode ocorrer também quando uma determinada 

atividade é observada em mais de um local, tal como o corte de blocos estruturais em obras com mais de uma 

central de corte.  

Quadro 15 - Parte do instrumento de coleta de alvenaria estrutural - opções de resposta  

 

Cada IC foi organizado de acordo com macro-etapas dos respectivos processos construtivos, visando ao melhor 

entendimento e aplicação dos mesmos. Estas macro-etapas são formadas por um conjunto de itens que 

possibilitam verificar a qualidade daquela fase do processo. No caso do IC de alvenaria estrutural as macro-

etapas definidas são: recebimento da base, marcação da primeira fiada, assentamento de blocos, produção e 

execução de graute, e componentes do sistema. Cada macro-etapa contempla verificações relacionadas ao 

recebimento da atividade antecedente ao processo, condições necessárias para o inicio das atividades e a 

inspeção propriamente dos serviços. São exemplos destes itens: a disponibilidade de projetos, a limpeza e a 

impermeabilização da laje de térreo antes da marcação da primeira fiada e a conferência de prumo durante a 

elevação das paredes. Também contemplam atividades que geram interferências entre processos construtivos, 

tal como a verificação dos vãos das portas durante na marcação da primeira fiada para evitar problemas 

dimensionais durante a instalação das portas. 

Nesta primeira proposta de IC também foram incluídos itens de verificação destinados a avaliar aspectos 

gerenciais da obra a partir da verificação da documentação da empresa sobre aquele sistema, tais como 

procedimentos padronizados de produção e planilhas de controle. São exemplos destes itens: a existência de 

procedimentos documentados para a produção dos processos investigados, controle documentado de ensaios e 

testes de argamassas e concretos e o controle formalizado de estoque do tipo PEPS (primeiro a entrar é o 

primeiro a sair) para argamassas e aglomerantes. Ainda, os IC possibilitaram classificar os itens de verificação 

em relação ao produto final e ao processo de execução, além de itens de recebimento e inspeção de materiais 

com o intuito de identificar quais destes eram realmente impactantes na qualidade de produção das edificações. 

Dessa forma, a proposta inicial dos IC para cada processo construtivo foi estruturada em dois IC, um para 

avaliação documental e entrevista e outro para avaliação da produção. O primeiro IC (Quadro 16) foi 

desenvolvido para ser aplicado uma única vez em cada empreendimento e avaliar a gestão a partir da 

documentação de controle da qualidade da obra. Já o segundo IC (Quadro 17) foi desenvolvido para coletar 

dados em campo durante a produção das edificações. Também, estes IC iniciais possibilitaram classificar os 

resultados pelo tipo de material e pelo tipo de técnica construtiva empregada, como, por exemplo, o caso do 

Caracterização do empreendimento: Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Materiais: Tipo de bloco: 

Cerâmicos

Concreto

Tipo de laje:

In loco

Pré-moldada

Recebimento da base Considerações S N NA
A base (laje térreo e entrepisos) sofreu processo de 

cura

Piso do térreo - a laje do piso térreo foi executada 

sobre as fundações 

Ver detalhe. Deve ser projetada uma laje armada sobre as vigas 

de fundação, sendo executada antes das alvenarias. Ou seja, 

esta laje deve ser apoiada sobre as vigas de baldrame

Piso do térreo - o conjunto fundação/laje está 

devidamente impermeabilizado

Ver detalhe. Previsão de camada de impermeabilização da viga 

de baldrame, tanto em sua face de topo como em 

aproximadamente 10 cm de suas faces - lateral externa e 

interna. Também deve ser prevista uma camada de 

impermeabilização entre a laje térrea e todas as paredes

ALVENARIA ESTRUTURAL

Verificação 
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processo de revestimento argamassado, em que os materiais da base podem ser cerâmicos ou de cimento e os 

materiais utilizados para o revestimento podem ser industrializados ou misturados em obra. Além disso, a 

técnica construtiva empregada no revestimento pode ser mecanizada ou manual e ainda em diferentes opções 

de revestimento argamassado, em mono camada, ou com emboço e reboco sobre uma base preparada ou não 

com chapisco.  

Quadro 16 - Parte do IC de análise documental do revestimento de argamassa 

 

O Quadro 16 apresenta a estrutura do IC documental do processo de revestimento de argamassa com a mesma 

formatação dos instrumentos de coleta de campo. É verificada a existência de procedimentos operacionais e de 

documentos que confirmem a conferência de etapas de obra e itens de aferição do respeito a tempos técnicos 

de execução de etapas da obra. 

Caracterização do empreendimento

Materiais Tipo de bloco: 
(  ) cerâmicos

(  ) concreto

Tipo de preparo da base: Tipo de argamassa de chapisco:
(  ) com chapisco (  ) de cimento ou mista preparada em obra

(  ) sem chapisco (  ) industrializada

Número de camadas Tipo de argamassa de revestimento:
(  ) massa única (  ) de cimento preparada em obra

(  ) emboço e reboco (  ) industrializada

Empresa: Obra:

Data: Uso de desmoldante na concretagem:    (  ) Sim   (  ) Não

Responsável pela obra:

Técnico/Pesquisador:

Condições para início da produção Considerações Sim P Não NA

1
O início da produção é liberado mediante verificação 

dos serviços anteriores?

Verificar na documentação da empresa se é feita a aferição dos 

serviços anteriores, como produção de alvenaria, contramarcos, 

instalações elétricas e hidrossanitárias.

2
A idade mínima da base é respeitada para o ínicio da 

produção do revestimento?

Solicitar o cronograma da obra e conferir os tempos de 

produção. A produção de revestimento deve iniciar após pelo 

menos:                                                                                                         

- Produção da alvenaria não armada estrutural: 14 dias                                    

- Produção da alvenaria armada estrutural e das estruturas de 

concreto: 28 dias.                                                                                                                               

Os prazos podem variar conforme recomendação do fabricante 

de argamassa.

3
Existem procedimentos documentados de 

produção do sistema de revestimento?

Solicitar os procedimentos de produção para verificar se 

existem.

4 Existem documentos de controle da produção? Solicitar os documentos de controle para verificar se existem

Aceitação de materiais Considerações Sim P Não NA

Argamassa feita em obra

Argamassa industrializada

Produção de argamassa Considerações Sim P Não NA

8
Os traços ou as argamassas são definidos 

previamente?

Solicitar documento com o traço indicado para verificar a 

existência da informação.

9
O tempo de mistura da argamassa produzida em 

obra foi definido previamente?

Solicitar documento com o tempo de mistura indicado para 

verificar a existência da informação.

Preparação da base Considerações Sim P Não NA

Chapisco

Produção do revestimento Considerações Sim P Não NA

Controle tecnológico Considerações Sim P Não NA

LISTA DE VERIFICACÃO: REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ARGAMASSA

ANÁLISE DOCUMENTAL E ENTREVISTA

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Verificação

Tipo de fôrma para concretagem:   (  ) Plastificada   (  ) Metálica
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Proposta de um método para coleta, processamento e análise de dados da qualidade em obras de habitação de interesse 
social por parte de um agente externo à produção 

O Quadro 17 apresenta a proposta inicial do instrumento de coleta do processo de revestimento de argamassa, 

contendo as informações iniciais de caracterização do empreendimento com relação aos materiais empregados 

e dados da obra, e para a coleta de dados propriamente dita. Os itens foram organizados a partir das fases de 

obra e possuem um campo contendo observações que auxiliam no preenchimento dos itens, denominado de 

considerações, que visa a contribuir para a uniformidade da coleta de dados. Este IC contém 47 itens de 

verificação. Contudo, existem itens cuja aplicação depende da escolha do material empregado. Por exemplo, os 

itens de 1 a 5 referem-se ao uso de argamassa feita em obra, enquanto os itens de 6 a 8 referem-se ao uso de 

argamassa industrializada. Dessa maneira, não necessariamente existe a necessidade de preencher todos os 

itens do instrumento de coleta de dados. 

Quadro 17 - Instrumento de coleta de dados - produção do revestimento de argamassa 

 

Caracterização do empreendimento

Materiais Tipo de bloco: 
(  ) cerâmicos

(  ) concreto

Tipo de preparo da base: Tipo de argamassa de chapisco:
(  ) com chapisco (  ) de cimento ou mista preparada em obra

(  ) sem chapisco (  ) industrializada

Número de camadas Tipo de argamassa de revestimento:
(  ) massa única (  ) de cimento preparada em obra

(  ) emboço e reboco (  ) industrializada

Empresa: Obra:

Data: Uso de desmoldante na concretagem:    (  ) Sim   (  ) Não

Responsável pela obra:

Técnico/Pesquisador: Efetivo do serviço:

Efetivo observado:

Aceitação e estoque de materiais Considerações Sim P Não NA

Argamassa feita em obra

1
É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o 

primeiro a sair) no uso do aglomerante estocado.

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar em obra 

como é feito e o local onde é feito.

2
O estoque de aglomerante possui pilhas de até 10 

sacos de cimento ou até 15 sacos de cal.
Verificar no estoque de aglomerante. 

3

O estoque de aglomerante está em local fechado 

ou coberto com lona, protegido na base contra a 

umidade e distanciado da parede no mínimo 30cm.

Verificar no estoque de aglomerante. 

4
O estoque de agregados está protegido da chuva, 

do sol e de empoçamento de água.
Verificar no estoque de agregado. 

5

O estoque de agregados está separado de outros 

materiais e possui piso cimentado para evitar 

contaminação.

Verificar no estoque de agregado. 

Argamassa industrializada

6

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o 

primeiro a sair) no uso da argamassa 

industrializada estocada.

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar em obra 

como é feito e o local onde é feito.

7
O estoque de argamassa industrializada possui 

pilhas de até 10 sacos.
Verificar no estoque de argamassa. 

8

O estoque de argamassa industrializada está em 

local fechado ou coberto com lona, protegido na base 

contra a umidade e afastado da parede.

Verificar no estoque de argamassa. O estoque deve obedecer 

todos os requisitos citados.

Produção de argamassa Considerações Sim P Não NA

9
É utilizada argamassadeira para a mistura da 

argamassa.
A betoneira não é um método eficiente de mistura de argamassa

Argamassa de chapisco industrializada

10

A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador ou através da regulagem da 

saída de água da argamassadeira.

Verificar se os operários utilizam equipamento para dosagem ou 

se regulam a saída de água da argamassadeira.

Argamassa de chapisco feita em obra

11
Os traços da argamassa produzida em obra são 

informados em quadro visível no local de dosagem.
Verificar na central de produção de argamassa.

12
A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

13
A dosagem de agregados da argamassa produzida 

em obra é feita com equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

14

A dosagem de aglomerante da argamassa produzida 

em obra é feita em quantidades inteiras da 

embalagem ou com equipamento dosador.

Verificar durante a produção de argamassa.

15
Os equipamentos de medida para a confecção da 

argamassa em obra estão identificados.
Verificar os equipamentos durante a produção.

Argamassa de revestimento industrializada

16

A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador ou através da regulagem da 

saída de água da argamassadeira.

Verificar se os operários utilizam equipamento para dosagem ou 

se regulam a saída de água da argamassadeira.

VISITA EM OBRA

Tipo de fôrma para concretagem:   (  ) Plastificada   (  ) Metálica

LISTA DE VERIFICACÃO: REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ARGAMASSA

Verificação

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos
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Quadro 17 - Instrumento de coleta de dados - produção do revestimento de argamassa (continuação) 

 

 

 

Caracterização do empreendimento

Materiais Tipo de bloco: 
(  ) cerâmicos

(  ) concreto

Tipo de preparo da base: Tipo de argamassa de chapisco:
(  ) com chapisco (  ) de cimento ou mista preparada em obra

(  ) sem chapisco (  ) industrializada

Número de camadas Tipo de argamassa de revestimento:
(  ) massa única (  ) de cimento preparada em obra

(  ) emboço e reboco (  ) industrializada

Empresa: Obra:

Data: Uso de desmoldante na concretagem:    (  ) Sim   (  ) Não

Responsável pela obra:

Técnico/Pesquisador: Efetivo do serviço:

Efetivo observado:

Aceitação e estoque de materiais Considerações Sim P Não NA

Argamassa feita em obra

1
É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o 

primeiro a sair) no uso do aglomerante estocado.

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar em obra 

como é feito e o local onde é feito.

2
O estoque de aglomerante possui pilhas de até 10 

sacos de cimento ou até 15 sacos de cal.
Verificar no estoque de aglomerante. 

3

O estoque de aglomerante está em local fechado 

ou coberto com lona, protegido na base contra a 

umidade e distanciado da parede no mínimo 30cm.

Verificar no estoque de aglomerante. 

4
O estoque de agregados está protegido da chuva, 

do sol e de empoçamento de água.
Verificar no estoque de agregado. 

5

O estoque de agregados está separado de outros 

materiais e possui piso cimentado para evitar 

contaminação.

Verificar no estoque de agregado. 

Argamassa industrializada

6

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o 

primeiro a sair) no uso da argamassa 

industrializada estocada.

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar em obra 

como é feito e o local onde é feito.

7
O estoque de argamassa industrializada possui 

pilhas de até 10 sacos.
Verificar no estoque de argamassa. 

8

O estoque de argamassa industrializada está em 

local fechado ou coberto com lona, protegido na base 

contra a umidade e afastado da parede.

Verificar no estoque de argamassa. O estoque deve obedecer 

todos os requisitos citados.

Produção de argamassa Considerações Sim P Não NA

9
É utilizada argamassadeira para a mistura da 

argamassa.
A betoneira não é um método eficiente de mistura de argamassa

Argamassa de chapisco industrializada

10

A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador ou através da regulagem da 

saída de água da argamassadeira.

Verificar se os operários utilizam equipamento para dosagem ou 

se regulam a saída de água da argamassadeira.

Argamassa de chapisco feita em obra

11
Os traços da argamassa produzida em obra são 

informados em quadro visível no local de dosagem.
Verificar na central de produção de argamassa.

12
A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

13
A dosagem de agregados da argamassa produzida 

em obra é feita com equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

14

A dosagem de aglomerante da argamassa produzida 

em obra é feita em quantidades inteiras da 

embalagem ou com equipamento dosador.

Verificar durante a produção de argamassa.

15
Os equipamentos de medida para a confecção da 

argamassa em obra estão identificados.
Verificar os equipamentos durante a produção.

Argamassa de revestimento industrializada

16

A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador ou através da regulagem da 

saída de água da argamassadeira.

Verificar se os operários utilizam equipamento para dosagem ou 

se regulam a saída de água da argamassadeira.

VISITA EM OBRA

Tipo de fôrma para concretagem:   (  ) Plastificada   (  ) Metálica

LISTA DE VERIFICACÃO: REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ARGAMASSA

Verificação

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Argamassa de revestimento feita em obra

17
Os traços da argamassa produzida em obra são 

informados em quadro visível no local de dosagem.
Verificar na central de produção de argamassa.

18
A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

19
A dosagem de agregados da argamassa produzida 

em obra é feita com equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

20

A dosagem de aglomerante da argamassa produzida 

em obra é feita em quantidades inteiras da 

embalagem ou com equipamento dosador.

Verificar durante a produção de argamassa.

21
Os equipamentos de medida para a confecção da 

argamassa em obra estão identificados.
Verificar os equipamentos durante a produção.

Preparação da base Considerações Sim P Não NA

22
Os vazios da base são preenchidos, as rebarbas são 

retiradas.

Verificar por observação visual se os panos que os operários 

estão chapiscando ou aplicando revestimento receberam esse 

tratamento

23
As pontas metálicas são removidas ou recebem 

pintura antióxido antes da produção.

Verificar por observação visual se os panos que os operários 

estão chapiscando ou aplicando revestimento receberam esse 

tratamento

24 A base é lavada.

Verificar por observação visual e ao toque das mãos se os 

panos que os operários estão chapiscando ou aplicando 

revestimento estão limpos, ou seja, sem lama ou excesso de 

poeira.

Fôrmas de concretagem plastificadas ou 

metálicas

25

Se as fôrmas forem plastificadas ou metálicas, a 

base do concreto recebe tratamento específico para 

melhorar a aderência do revestimento, como 

escovação, lixamento, apicoamento ou desbaste

Observar se os operários fazem algum desses tratamentos 

específicos na superfície do concreto antes da lavagem e após 

o preenchimento dos vazios da base, retirada das rebarbas e 

retirada ou tratamento das pontas metálicas

Chapisco

26 O chapisco possui boa resistência mecânica

Testar qualitativamente a resistência mecânica do chapisco: ao 

pressionar o chapisco com as mãos, o mesmo não deve 

desagregar; ao riscar o chapisco com um prego, não deve se 

conseguir atingir o substrato

Chapisco de argamassa feita em obra

27

O chapisco é aplicado por lançamento de argamassa 

com consistência fluida e o mesmo não cobre 

completamente a superfície da base (NBR 7200).

Observar durante a aplicação do chapisco.

Chapisco de argamassa industrializada

28
O chapisco é aplicado conforme recomendação 

impressa na embalagem da argamassa.

Consultar a embalagem e observar se os operários fazem a 

aplicação seguindo as recomendações.

Produção do revestimento Considerações Sim P Não NA

29
O feltro ou esponja dos operários está em bom 

estado.
Verificar se está sem ondulações, caroços e partes ásperas.

30

Os operários ou o encarregado direto do serviço 

possuem cópia do projeto de revestimento de 

argamassa para consulta.

Verificar se existe cópia com os operários ou com o 

encarregado do serviço.

Chapisco de argamassa feita em obra

31

O tempo mínimo indicado entre a aplicação de 

chapisco e de revestimento é respeitado pela 

empresa. O prazo mínimo é de 3 dias para 

argamassa de chapisco feita em obra.

Perguntar aos operários que estão produzindo o revestimento 

de argamassa se eles sabem quando o chapisco foi executado.

Chapisco de argamassa industrializada

32

O tempo mínimo indicado pelo fabricante de 

argamassa entre a aplicação de chapisco e de 

revestimento é respeitado pela empresa. 

Perguntar aos operários que estão produzindo o revestimento 

de argamassa se eles sabem quando o chapisco foi executado.

Taliscas e Mestras

33
A fachada é mapeada antes da execução das 

taliscas pela alocação de arames.

Observar em obra se as fachadas em fase de aplicação do 

revestimento de argamassa possuem arames alocados.

34

Todo o pano é taliscado antes do início da execução 

do revestimento nesse pano. As taliscas são 

posicionadas conforme o tamanho da régua de 

sarrafeamento e do trecho coberto pelo 

balancim/andaime e são executadas taliscas próximo 

das quinas e dos vãos de esquadrias.

Verificar nos panos em que está sendo aplicada argamassa de 

revestimento se todos esses requisitos estão sendo 

contemplados.

35
São executadas mestras verticais entre as taliscas 

antes da aplicação da argamassa de revestimento.

Observar em obra nos panos em que está sendo aplicado 

revestimento de argamassa.

36

O taliscamento e as mestras são feitos com 

argamassa com as mesmas características da 

argamassa de revestimento.

Observar em obra durante a execução das taliscas e das 

mestras e perguntar aos operários se a argamassa é a mesma.
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Proposta de um método para coleta, processamento e análise de dados da qualidade em obras de habitação de interesse 
social por parte de um agente externo à produção 

Quadro 17 - Instrumento de coleta de dados - produção do revestimento de argamassa (continuação) 

 

 

Argamassa de revestimento feita em obra

17
Os traços da argamassa produzida em obra são 

informados em quadro visível no local de dosagem.
Verificar na central de produção de argamassa.

18
A dosagem de água da argamassa é feita com 

equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

19
A dosagem de agregados da argamassa produzida 

em obra é feita com equipamento dosador.
Verificar durante a produção de argamassa.

20

A dosagem de aglomerante da argamassa produzida 

em obra é feita em quantidades inteiras da 

embalagem ou com equipamento dosador.

Verificar durante a produção de argamassa.

21
Os equipamentos de medida para a confecção da 

argamassa em obra estão identificados.
Verificar os equipamentos durante a produção.

Preparação da base Considerações Sim P Não NA

22
Os vazios da base são preenchidos, as rebarbas são 

retiradas.

Verificar por observação visual se os panos que os operários 

estão chapiscando ou aplicando revestimento receberam esse 

tratamento

23
As pontas metálicas são removidas ou recebem 

pintura antióxido antes da produção.

Verificar por observação visual se os panos que os operários 

estão chapiscando ou aplicando revestimento receberam esse 

tratamento

24 A base é lavada.

Verificar por observação visual e ao toque das mãos se os 

panos que os operários estão chapiscando ou aplicando 

revestimento estão limpos, ou seja, sem lama ou excesso de 

poeira.

Fôrmas de concretagem plastificadas ou 

metálicas

25

Se as fôrmas forem plastificadas ou metálicas, a 

base do concreto recebe tratamento específico para 

melhorar a aderência do revestimento, como 

escovação, lixamento, apicoamento ou desbaste

Observar se os operários fazem algum desses tratamentos 

específicos na superfície do concreto antes da lavagem e após 

o preenchimento dos vazios da base, retirada das rebarbas e 

retirada ou tratamento das pontas metálicas

Chapisco

26 O chapisco possui boa resistência mecânica

Testar qualitativamente a resistência mecânica do chapisco: ao 

pressionar o chapisco com as mãos, o mesmo não deve 

desagregar; ao riscar o chapisco com um prego, não deve se 

conseguir atingir o substrato

Chapisco de argamassa feita em obra

27

O chapisco é aplicado por lançamento de argamassa 

com consistência fluida e o mesmo não cobre 

completamente a superfície da base (NBR 7200).

Observar durante a aplicação do chapisco.

Chapisco de argamassa industrializada

28
O chapisco é aplicado conforme recomendação 

impressa na embalagem da argamassa.

Consultar a embalagem e observar se os operários fazem a 

aplicação seguindo as recomendações.

Produção do revestimento Considerações Sim P Não NA

29
O feltro ou esponja dos operários está em bom 

estado.
Verificar se está sem ondulações, caroços e partes ásperas.

30

Os operários ou o encarregado direto do serviço 

possuem cópia do projeto de revestimento de 

argamassa para consulta.

Verificar se existe cópia com os operários ou com o 

encarregado do serviço.

Chapisco de argamassa feita em obra

31

O tempo mínimo indicado entre a aplicação de 

chapisco e de revestimento é respeitado pela 

empresa. O prazo mínimo é de 3 dias para 

argamassa de chapisco feita em obra.

Perguntar aos operários que estão produzindo o revestimento 

de argamassa se eles sabem quando o chapisco foi executado.

Chapisco de argamassa industrializada

32

O tempo mínimo indicado pelo fabricante de 

argamassa entre a aplicação de chapisco e de 

revestimento é respeitado pela empresa. 

Perguntar aos operários que estão produzindo o revestimento 

de argamassa se eles sabem quando o chapisco foi executado.

Taliscas e Mestras

33
A fachada é mapeada antes da execução das 

taliscas pela alocação de arames.

Observar em obra se as fachadas em fase de aplicação do 

revestimento de argamassa possuem arames alocados.

34

Todo o pano é taliscado antes do início da execução 

do revestimento nesse pano. As taliscas são 

posicionadas conforme o tamanho da régua de 

sarrafeamento e do trecho coberto pelo 

balancim/andaime e são executadas taliscas próximo 

das quinas e dos vãos de esquadrias.

Verificar nos panos em que está sendo aplicada argamassa de 

revestimento se todos esses requisitos estão sendo 

contemplados.

35
São executadas mestras verticais entre as taliscas 

antes da aplicação da argamassa de revestimento.

Observar em obra nos panos em que está sendo aplicado 

revestimento de argamassa.

36

O taliscamento e as mestras são feitos com 

argamassa com as mesmas características da 

argamassa de revestimento.

Observar em obra durante a execução das taliscas e das 

mestras e perguntar aos operários se a argamassa é a mesma.

Emboço e reboco

37

A argamassa de revestimento é aplicada em 

camadas de no máximo 3cm de espessura cada e 

com 24h de prazo entre as camadas ou conforme 

recomendação do fabricante.

Nos panos em que está sendo aplicada argamassa de 

revestimento, solicitar a um operário a medição da espessura 

da camada que está sendo aplicada. A medição deve ser feita 

em dois pontos opostos da diagonal da faixa que está sendo 

aplicado o revestimento.

38

O tempo mínimo indicado entre a aplicação de 

emboço e de reboco é respeitado pela empresa. O 

prazo mínimo é de 7 dias para argamassa feita em 

obra ou conforme recomendação do fabricante da 

argamassa industrializada.

Perguntar aos operários que estão produzindo o reboco se eles 

sabem quando o emboço foi executado.

Sarrafeamento e desempeno

39

Para iniciar o sarrafeamento, os operários aguardam 

a argamassa puxar. Para testar se já está no ponto 

de puxamento, os operários pressionam a 

argamassa com os dedos.

Observar em obra se os operários realizam o teste do ponto de 

puxamento antes de iniciar o sarrafeamento.

40

O desempeno é feito conforme o acabamento a ser 

utilizado. Revestimento cerâmico: desempeno leve 

com madeira. Revestimento texturados e pintura em 

textura acrílica: desempeno com madeira, seguido de 

desempeno com aço. Pintura sobre massa corrida 

ou textura acrílica: desempeno com madeira, seguido 

de desempeno com espuma.

Observar em obra.

Requadros, quinas e interfaces

41

Os operários possuem guias e esquadro para a 

produção do requadramento dos vãos das 

esquadrias, dos nichos de condicionadores de ar e 

das quinas.

Observar em obra.

42

As duas faces das quinas (cantos) dos panos de 

revestimento são executadas juntas, após a 

produção do revestimento dos panos.

Observar em obra.

43

As interfaces do revestimento com a laje, com a 

algeroza e/ou com o beiral são executadas após o 

revestimento e a instalação desses elementos.

Observar em obra.

44

O requadramento dos vãos das esquadrias e dos 

nichos de condicionadores de ar estão no esquadro, 

planos e isento de fissuras.

Testar o esquadro e a planicidade e observar visualmente se 

existem fissuras, posicionando-se a uma distância de cerca de 

2m do revestimento.

45
As quinas entre os planos de revestimento estão no 

esquadro e isentas de fissuras.

Testar o esquadro e observar visualmente se existem fissuras, 

posicionando-se a uma distância de cerca de 2m do 

revestimento.

46

As inferfaces do revestimento com a laje, com a 

algeroza e/ou com o beiral estão isentas de fissuras, 

de saliências e de cavidades.

Observar visualmente se existem fissuras, saliências e 

cavidades no revestimento, posicionando-se em vão de 

esquadria do último pavimento.

Superfície do revestimento

47

A superfície do revestimento está isenta de fissuras, 

de saliências e cavidades, está plana e no prumo e 

apresenta boa resistência ao risco.

Testar o esquadro e o prumo. Observar visualmente se existem 

fissuras, saliências e cavidades, posicionando-se a uma 

distância de cerca de 2m do revestimento. Testar se o 

revestimento apresenta boa resistência ao risco. Em 

revestimento interno o desvio de prumo não deve exceder 

H/900, sendo H a altura da parede.
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Quadro 17 - Instrumento de coleta de dados - produção do revestimento de argamassa (continuação) 

 

5.2.2 Aplicação piloto, discussão e melhorias na proposta inicial 

Durante a aplicação dos IC foi possível avaliar a dificuldade em verificar alguns itens durante a execução das 

atividades, principalmente quando esta requer alguma atividade antecedente fundamental para que seja 

alcançada a qualidade final do processo construtivo e que não pode ser visualizada durante a visita. Como 

exemplos deste problema estão os tempos técnicos para a execução das camadas dos revestimentos (itens 37, 

38 e 39 do Quadro 17), a correta limpeza e tratamento da base para aplicação dos revestimentos e a 

impermeabilização da laje de térreo antes de iniciar a elevação da alvenaria estrutural, já que, em alguns casos, 

o impermeabilizante utilizado tem a cor concreto. 

O tempo de aplicação dos instrumentos de coleta também foi medido (Tabela 4).  O IC de avaliação documental 

necessitou de um tempo médio de 37 minutos para ser aplicado, enquanto o IC para a avaliação em campo 

apresentou média de 40 minutos para cada processo construtivo. O IC de campo do processo de fundações 

obteve o menor tempo de aplicação com 20 minutos, enquanto o IC de revestimento de argamassa apresentou o 

maior tempo, em media 75 minutos. Para algumas obras foram feitas mais de uma aplicação para que fossem 

obtidas informações referentes a todas as etapas de execução dos processos.  

Tabela 4 - Quantitativo de aplicação dos instrumentos de coleta obras 

 

Os instrumentos de coleta iniciais buscaram avaliar a qualidade do empreendimento por completo a partir da 

análise documental e de campo dos processos construtivos críticos, que incluíram itens de verificação 

relacionados à: (a) qualidade de execução dos processos construtivos, (b) itens de avaliação da qualidade no 

Emboço e reboco

37

A argamassa de revestimento é aplicada em 

camadas de no máximo 3cm de espessura cada e 

com 24h de prazo entre as camadas ou conforme 

recomendação do fabricante.

Nos panos em que está sendo aplicada argamassa de 

revestimento, solicitar a um operário a medição da espessura 

da camada que está sendo aplicada. A medição deve ser feita 

em dois pontos opostos da diagonal da faixa que está sendo 

aplicado o revestimento.

38

O tempo mínimo indicado entre a aplicação de 

emboço e de reboco é respeitado pela empresa. O 

prazo mínimo é de 7 dias para argamassa feita em 

obra ou conforme recomendação do fabricante da 

argamassa industrializada.

Perguntar aos operários que estão produzindo o reboco se eles 

sabem quando o emboço foi executado.

Sarrafeamento e desempeno

39

Para iniciar o sarrafeamento, os operários aguardam 

a argamassa puxar. Para testar se já está no ponto 

de puxamento, os operários pressionam a 

argamassa com os dedos.

Observar em obra se os operários realizam o teste do ponto de 

puxamento antes de iniciar o sarrafeamento.

40

O desempeno é feito conforme o acabamento a ser 

utilizado. Revestimento cerâmico: desempeno leve 

com madeira. Revestimento texturados e pintura em 

textura acrílica: desempeno com madeira, seguido de 

desempeno com aço. Pintura sobre massa corrida 

ou textura acrílica: desempeno com madeira, seguido 

de desempeno com espuma.

Observar em obra.

Requadros, quinas e interfaces

41

Os operários possuem guias e esquadro para a 

produção do requadramento dos vãos das 

esquadrias, dos nichos de condicionadores de ar e 

das quinas.

Observar em obra.

42

As duas faces das quinas (cantos) dos panos de 

revestimento são executadas juntas, após a 

produção do revestimento dos panos.

Observar em obra.

43

As interfaces do revestimento com a laje, com a 

algeroza e/ou com o beiral são executadas após o 

revestimento e a instalação desses elementos.

Observar em obra.

44

O requadramento dos vãos das esquadrias e dos 

nichos de condicionadores de ar estão no esquadro, 

planos e isento de fissuras.

Testar o esquadro e a planicidade e observar visualmente se 

existem fissuras, posicionando-se a uma distância de cerca de 

2m do revestimento.

45
As quinas entre os planos de revestimento estão no 

esquadro e isentas de fissuras.

Testar o esquadro e observar visualmente se existem fissuras, 

posicionando-se a uma distância de cerca de 2m do 

revestimento.

46

As inferfaces do revestimento com a laje, com a 

algeroza e/ou com o beiral estão isentas de fissuras, 

de saliências e de cavidades.

Observar visualmente se existem fissuras, saliências e 

cavidades no revestimento, posicionando-se em vão de 

esquadria do último pavimento.

Superfície do revestimento

47

A superfície do revestimento está isenta de fissuras, 

de saliências e cavidades, está plana e no prumo e 

apresenta boa resistência ao risco.

Testar o esquadro e o prumo. Observar visualmente se existem 

fissuras, saliências e cavidades, posicionando-se a uma 

distância de cerca de 2m do revestimento. Testar se o 

revestimento apresenta boa resistência ao risco. Em 

revestimento interno o desvio de prumo não deve exceder 

H/900, sendo H a altura da parede.

Processo investigado N° empresas N° obras N° aplicações Tempo de aplicação     

(análise documental)  

(min)

Tempo de aplicação 

(campo)  (min)

Alvenaria estrutural 2 3 4 ----- 70

Revestimento argamassado 3 3 5 55 75

Instalações elétricas 2 2 3 40 35

Instalações hidrossanitárias 2 2 3 30 25

Fundações 2 2 2 40 20

Instalação de portas 1 1 2 30 25

Instalação de janelas 2 2 3 25 30

Tempo médio de aplicação _ _ _ 37 40
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social por parte de um agente externo à produção 

recebimento e inspeção de materiais, e (c) qualidade do produto final, no caso do serviço concluído e entregue. 

Esta avaliação completa buscou definir uma maneira eficaz de verificar a qualidade dos processos. Em 

conseqüência, a utilização dos instrumentos de coleta tornou-se detalhada, muito demorada. Alem disto, não foi 

suficiente para analisar estatisticamente a qualidade a partir dos dados obtidos. 

Nesta proposta inicial, a principal questão estatística está relacionada à falta da identificação de uma amostra 

mínima para a inspeção de cada item de verificação, tendo em vista que estes, em sua maioria, não são 

unitários nos canteiros de obras, ou seja, são requisitos com dois ou mais elementos iguais para serem 

analisados. Também, a quantidade destes requisitos pode variar muito, dependendo do tamanho do 

empreendimento. Dessa maneira, a população destes requisitos, que devem ser inspecionados, se torna muito 

diferente de um empreendimento para outro, o que deve ser considerado no cálculo amostral.  

A aplicação piloto também evidenciou a necessidade em desenvolver um instrumento de coleta mais simples, 

direto e rápido de ser aplicado, uma vez que a estrutura proposta considera a utilização deste pelos técnicos da 

CAIXA, inserida as atividades de vistoria existentes, ou seja, um agente externo à produção. Assim, optou-se por 

redefinir a natureza da avaliação da qualidade obtida com o método, estabelecendo como foco dos instrumentos 

de coleta na avaliação da execução dos processos construtivos, verificando somente o que pode ser observado 

durante uma vistoria. Com isso, a execução dos processos passou a ser avaliada a partir observação da 

qualidade nos seguintes itens: (a) execução dos serviços por parte dos operários; (b) organização da produção a 

partir da qualidade de estocagem dos materiais e a existência de centrais de produção como as de corte e de 

argamassas; e (c) disponibilidade de documentação para as equipes. A diferença da proposta inicial para esta se 

refere à exclusão do IC de análise documental, bem como refinamentos nos IC de produção, com a exclusão de 

itens que avaliam o produto acabado destes processos construtivos, ou seja, as atividades e processos 

finalizados e que não podem mais ser alterados sem incremento de recursos, como, por exemplo, as avaliações 

de esquadro e prumo em paredes de andares totalmente concluídos. Também, identificou-se a necessidade de 

incluir nos instrumentos de coleta um campo contendo os instrumentos de medição que devem ser utilizados nas 

vistorias e que não haviam sido mencionados na versão inicial.  

Assim, a avaliação da qualidade dos processos passou a ser limitada ao processamento do produto a partir da 

observação das atividades de transformação dos operários, bem como das atividades auxiliares que têm 

impacto direto na qualidade dos processos. Também, visando a facilitar as análises dos dados, verificou-se a 

necessidade de melhorar a forma de caracterização das obras, inserindo itens que possibilitaram a estratificação 

das coletas em tipologia, materiais empregados e técnicas construtivas empregadas. Ainda, se avaliou a 

compreensão dos itens de verificação, buscando observar se as informações contidas nestes poderiam ser 

facilmente identificadas e aferidas nas atividades da obra. As informações contidas no quadro de considerações 

do IC também foram analisadas buscando eliminar ambigüidades textuais que comprometessem a qualidade 

dos dados. Outra alteração nos IC foi com relação à configuração de respostas que foi revertida para a versão 
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inicial (Quadro 15). Esta alteração visou a eliminar interpretações pessoais sobre o significado de uma aceitação 

parcial da conformidade das atividades que foi constatada ao longo da aplicação piloto. Além disso, a aceitação 

parcial deixa de ter função nas opções de resposta, uma vez que também foram identificadas no estudo piloto a 

necessidade de definir populações e suas respectivas amostras em cada item de verificação dos IC. Dessa 

maneira a soma das respostas de cada item deve ser igual ao tamanho da amostra. 

A aplicação piloto proporcionou importantes informações para o desenvolvimento dos IC, identificando as falhas 

de construção dos instrumentos de coleta. Por exemplo, foram feitos ajustes no IC de revestimento que visaram 

a contemplar as diferentes técnicas de execução entre os revestimentos internos e externos, tais como, por 

exemplo, o uso recomendado de chapisco em fachadas, que é dispensado para o revestimento interno. Outro 

exemplo refere-se à existência de projeto de revestimento de fachada, enquanto que para revestimento interno 

somente existem definições de traço, camadas e tempos técnicos. 

Para o IC de alvenaria estrutural, constatou-se que alguns itens relacionados aos demais processos eram 

avaliados novamente nos outros instrumentos de coleta. Assim, os IC foram compatibilizados, buscando eliminar 

divergências e duplicidades de informação, como, por exemplo, a verificação da locação dos pontos elétricos 

bem como da forma de abertura dos rasgos na alvenaria para a passagem de eletrodutos, que constavam nos 

dois IC. 

No IC de instalações elétricas verificou-se a impossibilidade de conferência real do funcionamento dos circuitos 

elétricos, tendo em vista que a rede elétrica na fase de obra ainda não está energizada. Em função desta 

limitação, o referido item precisou ser reformulado e sua avaliação tornou-se parcial ao buscar verificar somente 

se existiam evidências de organização na execução dos circuitos como marcações nos fios que identifiquem o 

conjunto de fios correspondentes a cada circuito elétrico. Também se verificou a necessidade em organizar o IC 

nas duas fases distintas da execução deste processo: a tubulação e a enfiação, que ocorrem em momentos 

diferentes na obra. E por fim, foi elaborado um novo item de verificação para o IC de instalações elétricas, 

referente à execução do revestimento argamassado na interface com as caixas de derivação, que estavam 

sendo indevidamente preenchidas com argamassa e sem receber limpeza posterior. 

No IC de instalações hidrossanitárias constatou-se a impossibilidade da identificação de vazamentos, que 

somente poderiam ser verificados na condição de uso. Este item é crítico, pois os problemas de vazamento 

contribuem para elevar os índices de reclamações de usuários (BRITO, 2009). Para este item ser avaliado a 

construtora deve executar um teste de pressão e estanqueidade, que não é realizado pela maioria das empresas 

envolvidas na aplicação piloto. Assim, apesar desta limitação, o referido item foi mantido no IC com o intuito de 

promover a prática deste teste. Quando o responsável pela obra ou serviço admite não executá-lo a marcação 

de resposta recomendada é ―não‖. 
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No IC de fundações foi necessário elaborar itens de verificação mais específicos para os diferentes tipos de 

técnicas para fundações rasas e profundas usuais em EHIS. Além disso, foi inserida a macro-etapa de 

impermeabilização e suas diferentes formas de uso para cada tipo de fundação.  

Já no IC de esquadrias foi necessário reestruturá-lo em dois documentos distintos: um específico para portas e 

outro para janelas. Também, identificou-se uma grande diversidade de soluções construtivas para a fixação das 

esquadrias, que resultou em uma revisão bibliográfica adicional e na realização de novas visitas a obras de HIS 

para ajustar o IC. 

Ao final da aplicação piloto foram apresentados resultados parciais deste trabalho em seminário para os técnicos 

da CAIXA previamente apresentados no Quadro 4, sendo eles: (a) estrutura inicial do método; (b) os 

instrumentos de coleta, e (c) as percepções dos pesquisadores nas primeiras coletas de dados. Na ocasião, a 

discussão foi direcionada para o uso do método proposto nas atividades de vistoria da CAIXA. Para um dos 

técnicos a verificação detalhada da qualidade dos empreendimentos não é uma atribuição da CAIXA, mas 

somente a verificação da qualidade aparente como está na normativa da CAIXA - documento que orienta a 

atuação dos profissionais. Para outro técnico as verificações documentais são dispensáveis, já que ocorrem nas 

auditorias das empresas referentes às certificações pelo SiAC do PBQP-H e ISO9001. Outro ponto abordado 

refere-se ao tempo de vistoria não permitir uma inspeção tão detalhada.  Por fim, confirmou-se que a análise 

documental não seria implementada, e dessa forma, decidiu-se não desenvolver o IC documental do processo 

de alvenaria estrutural. 

5.2.3 Segundo ciclo de avaliação e melhorias 

Após a atualização dos IC com informações da aplicação em campo foram desenvolvidos os questionários para 

a pesquisa de identificação da percepção dos especialistas sobre o impacto dos itens de verificação na 

qualidade de execução dos processos construtivos. Também, foram elaborados procedimentos estatísticos para 

a identificação da população de cada item de verificação, cálculo de suas amostras e também para a formulação 

dos indicadores. Finalmente, o instrumento de coleta foi avaliado novamente em campo. 

5.2.3.1 Percepção dos especialistas de cada processo construtivo investigado 

A partir de um questionário enviado a especialistas, buscou-se avaliar o conteúdo dos IC e gerar os valores de 

ponderação de cada item de verificação com relação à sua importância na qualidade dos processos. O 

procedimento de análise dos dados dos questionários foi executado da mesma forma para todos os processos 

construtivos. A partir da amplitude de respostas, média e moda. Assim, como forma de facilitar a compreensão 

desta etapa são apresentados somente os resultados do questionário de alvenaria estrutural. Antes do envio aos 

especialistas, o conjunto de questionários foi pré-testado por três profissionais da construção civil, vinculados a 

execução de edifícios, sendo um deles consultor de alvenaria estrutural. Os profissionais avaliaram o conteúdo, 

a linguagem e o formato dos itens. Os problemas identificados foram revisados e eliminados.  
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A parte 1 do questionário de cada um dos processos construtivos investigados serviu para a avaliação do 

conteúdo dos instrumentos de coleta. Os resultados desta parte dos questionários foram classificados da 

seguinte maneira: (a) tarefas antecedentes ao processo investigado; (b) controle de execução; e (c) projeto. No 

caso de alvenaria estrutural pôde ser verificada a incidência das interferências de processos como 

impermeabilização e instalações afetando a execução de alvenaria estrutural. Os resultados estão apresentados 

no Quadro 18. Também, fica clara a preocupação dos especialistas com o controle técnico da produção das 

edificações e com a compatibilização de projetos para uso na produção. Contudo o controle de prumo, 

planicidade e esquadro foram identificados em diferentes escalas de prioridade. Também, para o serviço de 

impermeabilização não houve consenso na escala de prioridade. 

Quadro 18 - Resultados da parte 1 do questionário de alvenaria estrutural 

 

Juntas Controles básicos Execução

Iniciar a alvenaria estrutural 

somente com o contrapiso 

(térreo) pronto.

Utilizar isopor nas juntas de 

dilatação. Prumo e alinhamento. Concretagem contra-vergas.

Compatibilização com 

outros sistemas 

(instalaç./esq.)

Impermeabilização da base 

das paredes.

Conferir a primeira fiada 

(modulação, nivelamento, 

alinhamento e esquadro).

Controle das instalações 

(locais de colocação das 

caixas).

Seguir fidedignamente o 

projeto da alvenaria.

Prumo das paredes e 

esquadro dos ambientes.

Execução da argamassa no 

traço correto.

Modulação/paginação 

com as instalações nas 

alvenarias marcadas.

Juntas Controles básicos Execução

Execução da laje de piso 

devidamente 

impermeabilizada (no caso 

de baldrames).

Juntas de dilatação entre 

prédios corretamente 

preenchidas com material 

compressível (EPS), garantindo 

100% de afastamento entre os 

prédios.

Nível na marcação da primeira 

fiada.

Juntas Controles básicos Execução

Juntas de trabalho 

posicionadas estrategicamente 

nas alvenarias, visando aliviar 

tensões e evitar fissuras.

Execução dos castelos ou 

fixação dos escantilhões.

Verificar se a execução das 

instalações não está 

prejudicando a estrutura.

Obedecer o Prumo / 

Planicidade das paredes.

Juntas Controles básicos Execução

Correta impermeabilização 

do baldrame.

Conferencia de prumos de 

paredes e lateral de aberturas.

Inspecionar os elementos de 

concreto armado (vergas, 

contravergas, cintas e pontos 

de grautes).

Marcação da primeira fiada.

Juntas Controles básicos Execução

Correto argamassamento das 

juntas de assentamento 

horizontais e verticais, 

observando as características 

do bloco utilizado.

Dispositivos para garantia da 

espessura das juntas de 

argamassa com 1,0 cm.

Projeto para Produção na 

OBRA e treinamento 

executado sobre eles.

Obedecer o uso adequado das 

ferramentas (ex: canaleta ou 

palheta de distribuição dos 

filetes de argamassa – isto para 

manter a uniformidade das 

juntas de assentamento).

Tarefa antecedente

Controle de execução

Projeto

Tarefa antecedente

Controle de execução

Projeto

Tarefa antecedente

Controle de execução

Projeto

Respostas dos especialistas que receberam prioridade = 4

Respostas dos especialistas que receberam prioridade = 3

Controle de execução

Tarefa antecedente Projeto

Tarefa antecedente

Controle de execução

Projeto

Respostas dos especialistas que receberam prioridade = 2

Respostas dos especialistas que receberam prioridade = 1 (mínima)

Respostas dos especialistas que receberam prioridade = 5 (máxima)
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Os resultados permitiram avaliar a correspondência entre o conteúdo dos IC, obtidos a partir da revisão 

bibliográfica, com as práticas priorizadas pelos especialistas. A Tabela 5 apresenta as estatísticas das respostas 

(média, a moda e a amplitude) com relação à segunda parte do questionário, relativa à prioridade percebida 

pelos especialistas no processo de alvenaria estrutural.  

Também, a partir da média das respostas de priorização foi definido o peso de cada item sobre o conjunto de 

itens de sua respectiva macro-etapa e também sobre o total de itens do processo construtivo. O primeiro peso 

possibilita a análise e uma priorização do item em relação à sua macro-etapa e o segundo com referência ao 

processo completo. Para este último, os pesos foram organizados de tal maneira que cada macro-etapa tenha o 

mesmo peso na nota do processo completo. No caso da alvenaria estrutural, cada macro-etapa representa 20% 

do processo completo.   

Também na Tabela 5 verifica-se que as médias e as modas indicam a tendência de respostas para os maiores 

valores da escala de priorização (zero a cinco), evidenciando a aprovação pelos especialistas do conteúdo dos 

itens dos instrumentos de coleta. 

Tabela 5 - Resultados da parte 2 do questionário de alvenaria estrutural: estatísticas e pesos atribuídos a cada item respondido 

ALVENARIA ESTRUTURAL 
Média das 
respostas 

Peso do 
Item / 

macro-etapa 

Peso do Item 
/ processo 

Moda Amplitude 

QUESTÕES PARTE 2      

2.1 Com relação à etapa de recebimento da base, deve-se verificar:  100% 20%   

(a) Se o contrapiso é executado antes do assentamento da alvenaria. 4,00 0,18 0,04 4 3 

(b) Se é feita impermeabilização do baldrame e bordas do contrapiso. 4,63 0,21 0,04 5 2 

(c) Se existem fissuras de laje/contrapiso do térreo e/ou lajes de 
entrepiso. 

3,25 0,15 0,03 3 3 

(d) Se a laje/contrapiso do térreo e/ou lajes de entrepiso está nivelada. 4,00 0,18 0,04 4 0 

(e) Se a laje do térreo ou entrepiso está com as medidas e esquadro 
dentro do limites aceitos. 

3,63 0,16 0,03 3 4 

(f) Se a base da laje do térreo ou entrepiso está limpa. 2,88 0,13 0,03 2 3 

2.2 Com relação à etapa de marcação da primeira fiada, deve-se 
verificar: 

 100% 20%   

(a) Se o projeto está disponível para a equipe de trabalho. 5,00 0,15 0,03 5 0 

(b) Se a laje do térreo ou entrepiso está levemente umedecida para o 
assentamento da 1°fiada. 

3,00 0,09 0,02 3 3 

(c) Se os blocos mestres (cantos) são assentados primeiro. 3,88 0,12 0,02 5 4 

(d) Se os blocos de inspeção de graute estão devidamente locados 
conforme projeto de primeira fiada. 

4,38 0,13 0,03 5 2 

(e) Se na 1° fiada a argamassa de assentamento está espalhada por 
toda a superfície do bloco. 

3,63 0,11 0,02 3 4 

(f) Se na 1° fiada as juntas verticais estão livres de argamassa de 
assentamento. 

2,14 0,06 0,01 3 2 

(g) Se o alinhamento e nivelamento da primeira fiada são feitos com 
auxílio de fios flexíveis. 

3,00 0,09 0,02 3 4 

(h) Se o esquadro das paredes da 1°fiada está dentro dos limites de 
aceitação. 

4,50 0,13 0,03 5 3 

(i) Se a posição e dimensão das paredes, vãos de portas na 1°fiada 
estão dentro dos limites de aceitação. 4,00 0,12 0,02 4 4 
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Tabela 5 - Resultados da parte 2 do questionário de alvenaria estrutural: estatísticas e pesos atribuídos a cada item respondido 
(continuação) 

ALVENARIA ESTRUTURAL (continuação) 
Média das 
respostas 

Peso do 
Item / 

macro-etapa 

Peso do Item 
/ processo 

Moda Amplitude 

2.3 Com relação à etapa de assentamento dos blocos, deve-se 
verificar: 

 100% 20%   

(a) Se existe uma central de cortes de blocos para alvenaria. 2,00 0,03 0,01 3 2 

(b) Se os cortes na alvenaria e/ou blocos são feitos com ferramenta de 
corte. 

4,13 0,07 0,01 5 3 

(c) Se o projeto está disponível para a equipe de trabalho. 4,88 0,08 0,02 5 1 

(d) Se o assentamento de blocos foi iniciado com a formação de 
"castelinho" nos cantos de amarração da edificação. 

4,88 0,08 0,02 5 1 

(e) Se as paredes estão sendo assentadas com blocos inteiros (sem 
danos ou quebras). 

4,50 0,08 0,02 5 1 

(f) Se o prumo dos blocos de canto assentados está correto. 4,63 0,08 0,02 5 1 

(g) Se existe uniformidade visual das juntas de assentamento com 
relação a espessura e ao preenchimento. 

3,71 0,06 0,01 3 1 

(h) Se em caso de chuva a alvenaria recém executada é protegida. 3,38 0,06 0,01 3 3 

(i) Se o acabamento das juntas de assentamento está de acordo com o 
tipo de revestimento que será executado posteriormente. 

3,50 0,06 0,01 3 2 

(j) Se são usados gabaritos para a correta colocação das esquadrias. 2,88 0,05 0,01 4 3 

(k) Se o prumo nas laterais da abertura está correto. 3,38 0,06 0,01 3 4 

(l) Se a intersecção de paredes é executada com "castelinho" nas 
interpenetrações (contrafiamento) de paredes ou com colocação de 
telas de amarração a cada duas fiadas. Ou conforme especificado em 
projeto. 

4,88 0,08 0,02 5 1 

(m) Se a alvenaria não está sendo quebrada para a passagem de 
eletrodutos. 

4,00 0,07 0,01 4 1 

(n) Se as instalações hidrossanitárias estão sendo executadas 
juntamente com a elevação das paredes, ou está sendo usada máquina 
cortadora para que o corte seja o menor possível. 

4,13 0,07 0,01 4 2 

(o) Se os blocos cerâmicos estão umedecidos na face de 
assentamento. 

4,00 0,07 0,01 4 3 

2.4 Com relação à produção de argamassa do graute e execução 
do graute, deve-se verificar: 

 100% 20%   

(a) Se os traços da argamassa do graute estão definidos e divulgados 
na central de argamassa. 

4,75 0,22 0,04 5 1 

(b) Se foram abertas janelas inspeção de no mínimo 5 x 7 cm ao pé de 
cada vazio a grautear. 

4,00 0,19 0,04 5 3 

(c) Se as células vazadas, blocos canaleta e as barras metálicas estão 
limpas e umedecidas (no caso de blocos cerâmicos) para receber o 
graute. 

4,63 0,22 0,04 5 1 

(d) Se são retiradas as rebarbas de argamassa dos vazados dos blocos. 3,88 0,18 0,04 5 4 

(e) Se para o adensamento manual são usadas hastes metálicas de 
comprimento suficiente para atingir a base do furo a preencher. Adensar 
em camadas de 40 cm. A altura de lançamento é de cerca de 1,60m. 

3,88 0,18 0,04 5 3 

2.5 Com relação à execução de componentes *, platibandas, oitões 
e juntas, deve-se verificar: 

 100% 20%   

(a) Se são executadas cintas de concreto armado sobre a última fiada 
da alvenaria, para a solidarização das paredes. 

4,88 0,11 0,02 5 1 

(b) Se a cinta de respaldo é executada antes da montagem das formas 
de laje ou do posicionamento das peças pré-fabricadas de laje. 

4,00 0,09 0,02 5 3 

(c) Se existe transpasse nos cantos das armaduras das cintas de 
respaldo. 

4,63 0,11 0,02 5 3 
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Tabela 5 - Resultados da parte 2 do questionário de alvenaria estrutural: estatísticas e pesos atribuídos a cada item respondido 
(continuação) 

ALVENARIA ESTRUTURAL (continuação) 
Média das 
respostas 

Peso do 
Item / 

macro-etapa 

Peso do Item 
/ processo 

Moda Amplitude 

(d) Se os prolongamentos das vergas das janelas apresentam no 
mínimo 30 cm ou 1/5 do vão da esquadria. 

4,38 0,10 0,02 5 3 

(e) Se os prolongamentos das vergas das portas apresentam no mínimo 
15cm. 

3,38 0,08 0,02 4 3 

(f) A concretagem das contra-vergas ocorre antes do assentamento das 
fiadas subseqüentes. 

4,88 0,11 0,02 5 1 

(g) Se existem esperas metálicas para o assentamento da alvenaria das 
platibandas/oitões, com posições compatíveis com os furos dos blocos. 

3,38 0,08 0,02 4 4 

(h) Se as juntas de dilatação são uniformes e contínuas inclusive na 
cinta de respaldo e preenchidas com isopor. 

4,63 0,11 0,02 5 2 

(i) Se existe junta deslizante de movimentação térmica para o apoio da 
laje sobre o último pavimento com elemento que solucione seu 
acabamento de acordo com o projeto. 

4,88 0,11 0,02 5 1 

(j) Existência e controle da execução da junta de movimentação térmica 
no apoio da laje do último pavimento. 

4,38 0,10 0,02 4 2 

* Componentes: cintas de respaldo, vergas e contra-vergas 
 

Dos quarenta e cinco itens de verificação avaliados pelos especialistas, vinte e dois apresentaram amplitude de 

resposta entre dois e zero e quinze itens obtiveram amplitude igual a três indicando uma tendência de a 

convergência de opiniões entre os especialistas. Por fim, apenas oito itens apresentaram amplitude máxima de 

resposta igual a quatro, ou seja, apresentaram respostas em toda a escala de prioridades verificando-se 

divergência de opiniões entre especialistas. Também, se verificou a representatividade de cada item no conjunto 

de itens de cada macro-etapa. De maneira geral, os itens têm pesos equivalentes dentro das macro-etapas 

indicando que os mesmos possuem importâncias semelhantes na qualidade dos processos das mesmas. 

Porém, na macro-etapa de assentamento de blocos o item ―d‖ apresentou um percentual máximo de 8,3% 

enquanto o item ―a‖ apresentou o percentual mínimo de 3,4%, uma diferença de impacto na qualidade desta 

macro-etapa que pode ser utilizada para a definição de inspeções mais detalhadas ou mais simplificadas. 

Na análise dos resultados da parte 3 do questionário de alvenaria estrutural foram evidenciadas as divergências 

e convergências de opinião entre os especialistas com relação à priorização do acompanhamento das etapas 

construtivas (Tabela 6). Nos itens 3.1 e 3.2 houve um especialista que divergiu da opinião dos demais, enquanto 

houve convergência de opinião nos demais itens. Já nos itens 3.3 e 3.5 identificou-se a convergência de 

opiniões dos especialistas a partir uso de valores altos e médios para a priorização das macro-etapas, enquanto 

no item 3.4 os valores indicam a tendência de priorização baixa desta macro-etapa. A moda das respostas 

também é apresentada nessa tabela. 

Ainda, para melhor avaliar a concordância entre os especialistas quanto à avaliação realizada nesta parte do 

questionário utilizou-se o teste de concordância de Kendall. Como resultado dos dados obtidos na parte três do 
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questionário identificou-se que não ha diferença significativa entre os especialistas podendo gerar uma medida 

de resumo (media geométrica, mediana) única para cada critério (p-value=0,992 >0,05). 

Tabela 6 - Resultados da parte 3 do questionário de alvenaria estrutural 

 

Por fim, o teste de correlação de Kendall foi aplicado com o intuito de verificar a correlação entre as médias das 

respostas das partes 2 e 3 do questionário. Como resultado deste teste foi possível verificar a existência de 

evidencias de alta correlação positiva entre o ―grande item’’ avaliado pela parte 3 e ―item por item‖ avaliado na 

parte 2 do questionário apresentando uma correlação de 0,949 e significância de 0,023. Portanto, a priorização 

das macro-etapas da parte 3 do questionário é equivalente à priorização do conjunto de itens relativos a cada 

macro-etapa descritos na parte 2 do mesmo. Assim, podem ser utilizadas as médias obtidas na parte 2 do 

questionário para a elaboração dos pesos de cada um dos itens do instrumento de coleta, bem como possibilitar 

a priorização de inspeção a partir das informações da parte 3 do questionário. 

Como conclusão desta parte da pesquisa se verifica a adequação do uso dos questionários para a captação da 

percepção dos especialistas sendo esta a finalidade a que se propunha, ou seja, determinar os fatores de 

ponderação para o indicador da qualidade de execução de cada subsistema estudado, determinar a priorização 

dos itens para a formulação da lista de acompanhamento em diferentes níveis de verificação, bem como validar 

seu conteúdo. 

5.2.3.2 Definições estatísticas para os instrumentos de coleta 

A avaliação da qualidade das obras de HIS, com base na coleta de dados de processos construtivos necessita 

de validade estatística. Dessa maneira, foi inicialmente necessário identificar uma forma de definir a população a 

ser considerada na avaliação dos processos. Uma população se refere a todos os indivíduos ou objetos de um 

grupo de interesse para a pesquisa (DOWNING e CLARK, 2005). Ainda, se a amostra representa de fato a 

população, pode-se então utilizar as características de seus elementos para estimar as características de toda a 

população (DOWNING e CLARK, 2005). 

Neste sentido, para cada um dos processos construtivos elencados na Quadro 19 foi necessário identificar o 

conjunto de elementos que corresponde à população alvo. O Quadro 19 apresenta o desdobramento desta 

definição a partir de um diagrama de afinidades que vincula a resposta estatística esperada à população alvo a 

partir de três níveis de constructos. 

Parte 3 Macro etapas executivas da Alvenaria Estrutural 1 2 3 4 5 6 7 8 MODA

3.1 Recebimento da base antes do assentamento. M M M M M A B A M

3.2 Marcação da primeira fiada. B A A M A A M M A

3.3 Elevação da alvenaria. A M A A A M A A A

3.4 Produção da argamassa e graute. M B B B M B M M B

3.5

Componentes do sistema (Vergas, contravergas, 

juntas, lajes e cobertura). A A M A M M A M M

B=baixa, M=média, A=alta

Resposta dos especialistas



99 

 

Proposta de um método para coleta, processamento e análise de dados da qualidade em obras de habitação de interesse 
social por parte de um agente externo à produção 

Quadro 19 - Constructos de resposta estatística 

 

Dessa forma, a qualidade do processo construtivo no nível primário pode ser aferida pela observação de um 

conjunto de macro-atividades que configuram cada processo construtivo apresentado no nível secundário. Cada 

uma das macro-atividades pode ser avaliada a partir de informações obtidas em campo e vinculadas a uma 

população que está apresentada no nível terciário de afinidades. Os grupos são apresentados no nível terciário 

do diagrama do Quadro 19. A técnica escolhida foi a amostragem probabilística sistemática, realizada para cada 

item de verificação. Já que não existe a possibilidade de ser efetuado um sorteio para cada item de verificação 

do instrumento de coleta, que configurasse em uma amostragem aleatória simples, e sendo a população alvo 

pequena, optou-se pela definição de sistematizar a coleta de dados a partir da observação periódica da amostra.  

Na amostragem sistemática os elementos da população devem estar em uma ordem definida e a retirada da 

amostra é feita periodicamente (COSTA NETO, 2002). No caso específico da observação em obras da 

construção civil, a população dos diferentes itens de verificação está dispersa no canteiro de obras, devendo a 

ordem, desta população, ser definida pelo caminho que o pesquisador irá percorrer para a coleta de dados.  

O cálculo amostral foi baseado em proporção, segundo a Equação 1 (BOLFARINE e BUSSAB, 2005). 

     

Equação 1

 

Onde: 

n= tamanho da amostra 

z= constante correspondente ao valor crítico da distribuição normal (número de desvios a contar da média) 

p= proporção 

N= população 

Nível primário Nível secundário Nível terciário Especificação do nível terceário
Execução das 

atividades dos 

operários.

Frentes de trabalho.

Grupo de operários ou equipes que executam 

simultaneamente a mesma atividade em um mesmo 

espaço.

Número total de unidades.

Número de unidades com componentes instalados.

Número de unidades prontas para receber 

componentes.

Componentes e/ou partes da edificação prontos e a 

espera para a execução da próxima tarefa. Ex.: radier 

concluído para a marcação da primeira fiada.

Componentes ou partes da edificação referentes a 

atividade da frente de trabalho a ser avaliada.

Centrais de produção.
Espaços destinados a confecção de graute, argamassa 

ou corte de blocos.

Estoques. Espaços destinados ao armazenamento dos materiais.

Disponibilidade de 

documentos à equipe 

de obras.

Projetos e detalhamento. Projetos específicos para cada processo construtivo.

Tamanho do empreendimento.

Organização da 

produção.

Qualidade de cada 

processo 

construtivo.

Componentes e partes da 

edificação.

)1()1(

)1(
22

2

ppzeN

Nppz
n
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e= erro máximo de estimação 

O cálculo para tamanho de amostra utilizou p=0,5, uma vez que não é conhecida a priori a proporção de itens 

em conformidade de cada item de verificação pesquisado. Também ao calcular, considerou-se um erro de 25% e 

uma significância de 0,05, gerando um tamanho de amostra específico para cada item dos instrumentos de 

coleta, uma vez que a amostra é calculada em separado para cada um destes itens, já que a população de cada 

um deles é distinta. Buscou-se trabalhar com um erro menor que o proposto de 25%, mas a redução do erro 

tornava inviável a coleta dos dados devido ao aumento excessivo no tamanho da amostra, tendo em vista que a 

coleta está vinculada a outras atividades dos técnicos da CAIXA durante as visitas das obras. Também, é 

utilizado um arredondamento no tamanho da amostra para números inteiros e acima do valor real.  

Cada instrumento de coleta possui uma entrevista estruturada que deve ser feita antes do inicio da coleta de 

dados. O responsável pela obra deve responder esta entrevista que visa a identificar (Quadro 20) a população 

alvo da obra no dia da vistoria. Assim, cada item do IC utiliza parte destas informações para a definição do 

tamanho da amostra de cada item em separado. O  Quadro 21 apresenta um trecho do instrumento de coleta de 

dados de revestimento de argamassa com a amostra devidamente calculada. Os três itens utilizam as 

informações obtidas na entrevista inicial (Quadro 20) para a formulação do tamanho da amostra. Os dois 

primeiros itens possuem como unidade amostral ―as frentes de trabalho executando o chapisco e o revestimento 

de argamassa‖: dentre as cinco frentes que estão em atividade na obra, quatro devem ser observadas. As 

respostas desta verificação devem somar o número de itens referentes à amostra. Ou seja, no exemplo citado, a 

soma de itens marcados como ―sim‖, de ―não‖ e ―NA‖ deve totalizar quatro observações. Já o terceiro item 

aparece com tamanho de amostra igual a zero devido ao fato de não existir nenhuma frente de trabalho 

preparando a base para chapisco ou revestimento de argamassa durante a visita do pesquisador. 

Quadro 20 - Entrevista inicial para a identificação da população a ser estudada na obra 

 

Quadro 21 - Trecho do processo de revestimento de argamassa com a amostra definida 

 

1

1

5

0

População para a amostra: revestimento argamassado

Número de estoques de material para a produção de revestimento (interno ou fachada)

Número de centrais de argamassa para revestimento (interno ou fachada)

Número de frentes de trabalho executando o chapisco e o revestimento de argamassa

Número de frentes de trabalho preparando a base para o chapisco ou o revestimento

Preparação para revestimento de fachada Considerações Sim Não NA

3.2

Os vazios da base estão preenchidos e as rebarbas de 

concreto foram retiradas. As pontas metálicas foram 

removidas ou receberam pintura antióxido antes da 

produção. A superfície da base está limpa.

Verificar por observação visual se os panos que os 

operários estão aplicando chapisco ou revestimento 

estão sem vazios e rebarbas, se as pontas metálicas 

foram removidas ou tratadas e, ao toque das mãos, 

os panos estão limpos, ou seja, sem lama, excesso 

de poeira e impregnações (testar em cerca de 1m² 

escolhido aleatoriamente a cada 100m² de 

superfície).

3 1 0

3.3 É aplicado chapisco para preparação da base.
Verificar se as fachadas em fase de aplicação do 

revestimento foram chapiscadas. 4 0 0

3.4

Antes da lavagem e da aplicação do chapisco, a base de 

concreto recebe tratamento específico para melhorar a 

aderência do revestimento, como escovação, lixamento, 

apicoamento ou desbaste.

0

Número de frentes 

de trabalho 

preparando a 

base para o 

chapisco ou 

revestimento

Verificar se os operários fazem algum desses 

tratamentos específicos na superfície do concreto 

antes da lavagem e da aplicação do chapisco. Para 

marcar SIM como resposta, ver os operários 

executando a tarefa. Marcar NÃO se o responsável 

pela obra afirmar que não realiza essa tarefa.

0 0 0

Amostra a observar

Número de frentes 

de trabalho 

executando 

chapisco e o 

revestimento de 

argamassa

4
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Outra definição estatística refere-se aos pesos dos itens de verificação a partir dos valores médios das respostas 

dos especialistas (Tabela 5), para fins de priorização. Neste sentido, foram gerados os valores de ponderação de 

cada item de verificação. Estes valores de ponderação são obtidos a partir de duas equações (Equação 2 e 

Equação 3). A Equação 2 refere-se ao peso de um item com relação a macro-etapa a que ele pertence. Esta 

equação é utilizada para os indicadores com medidas mais específicas como o indicador de conformidade do 

item. Entretanto estes indicadores também são utilizados com base para a formulação dos indicadores mais 

agregados e para esta finalidade os pesos utilizados referem-se a Equação 3. 

X
X

ki

ietapaMacroP

,

)(

     

Equação 2

 

Onde: 

P(macro-etapa) = peso médio do item com relação a uma macro-etapa 

Xi = média de respostas de um item 

X i, k = médias das respostas dos itens de uma macro-etapa  

Já, a Equação 3 refere-se ao peso de um item com relação ao processo construtivo. O cálculo da Equação 3 

visou fornecer o mesmo peso para cada macro-etapa de um processo construtivo. Esta definição possibilitou a 

inserção ou retirada de itens de verificação durante as atividades de desenvolvimento dos instrumentos de coleta 

que estavam ocorrendo em simultaneidade à avaliação dos especialistas. 

Também, se considerou que as empresas também pudessem utilizar os instrumentos de coleta. Neste sentido, 

esta definição possibilita a personalização dos instrumentos de coleta. Assim, se a empresa julgar pertinente 

pode inserir itens relacionados às suas práticas usuais que não tenham sido contemplados nos instrumentos de 

coleta. Entretanto, a empresa deve respeitar a natureza dos itens e manter as macro-etapas estabelecidas, uma 

vez que estas são utilizadas para a comparação entre empresas e empreendimentos. Dessa maneira, a 

Equação 3 é utilizada para as fórmulas dos indicadores mais agregados como o indicador de conformidade do 

processo construtivo e o indicador de conformidade da obra. 

P
P

ni

igeralP

,

)(

      

Equação 3

 

Onde: 

P(geral) = peso relativo do item dado pelos especialistas considerando o processo construtivo completo 

Pi = peso de um item com relação ao processo completo 

Pi,n = peso de todos os itens do processo construtivo 
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5.2.4 Segunda avaliação em campo dos instrumentos de coleta  

Com a delimitação do foco do estudo na execução dos processos construtivos e também com a eliminação da 

verificação de documentação, o tempo das coletas diminuiu à exceção do IC de instalação de janelas. O 

aumento no tempo de coleta de dados sobre a instalação de janelas pode ser atribuído à ampliação do IC para 

as diferentes soluções construtivas empregadas em cada obra para este mesmo processo. As médias de tempo 

de aplicação são apresentadas na Tabela 7.  

As avaliações foram realizadas pelo grupo de pesquisadores vinculados ao projeto QualiHIS. Ainda, nesta fase, 

os IC foram aplicados com o estabelecimento de critérios por dois pesquisadores simultaneamente na mesma 

obra para avaliar a consistência da coleta de dados. As diferenças de interpretação dos itens, bem como do 

momento adequado de obra para a coleta do dado eram então discutidas no local e, em muitos casos, o 

responsável pela obra participava da discussão. A nova forma de observar os itens de verificação com base em 

uma amostra definida no inicio da visita também recebeu contribuições, principalmente nas definições do objeto 

amostral a ser observado, incluindo a definição mais adequada do termo ―frente de trabalho15‖, que foi 

necessária para evitar interpretações livres de seu significado. Da mesma forma que na fase anterior os IC foram 

aplicados mais de uma vez em algumas obras para que fossem obtidas informações sobre todas as fases de 

execução dos processos estudados. 

Tabela 7 - Quantitativo de aplicação dos instrumentos de coleta obras – segundo ciclo de aplicação 

 

Durante a aplicação, os itens de verificação de cada IC foram novamente avaliados com relação à compreensão 

de seu conteúdo. Também, se identificou a necessidade da elaboração de desenhos explicativos para facilitar a 

atividade de coleta de dados, principalmente para uniformizar a nomenclatura dos processos, componentes, 

partes e materiais abordados nos instrumentos de coleta. A Figura 11 apresenta um exemplo de desenhos 

utilizados para o processo de instalação de portas. Por fim, se verificou a necessidade de inclusão de valores de 

                                                         
15 Frente de trabalho é definido neste trabalho como: um operário ou grupo de operários ou equipe que executa simultaneamente a 
mesma atividade em um mesmo espaço. 

Processo investigado N° empresas N° obras N° aplicações Tempo de aplicação 

(campo)  (min)

Alvenaria estrutural 5 5 8 55

Revestimento argamassado 3 4 7 60

Instalações elétricas 4 5 6 25

Instalações hidrossanitárias 1 1 2 15

Fundações 1 1 1 5

Instalação de portas 2 2 2 20

Instalação de janelas 3 3 6 50

Tempo médio de aplicação _ _ _ 33
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tolerância de aceitação em alguns itens, visando à definição de parâmetros de resposta padronizados para os 

pesquisadores. 

 

Figura 11 - Desenhos explicativos para a nomenclatura de processos, materiais, componentes e partes. 

5.2.5 Formulação dos indicadores de conformidade 

Abaixo são apresentados os indicadores desenvolvidos a partir dos dados coletados nos instrumentos de coleta: 

Indicador do item de verificação: refere-se a uma nota, com escala de zero a dez, obtida pelo número de vezes 

que o item apresenta conformidade de execução, dividido pelo tamanho da amostra excluindo o número de 

vezes que o item não se aplica àquela condição (Equação 4). O resultado parcial é então multiplicado pelo valor 

de ponderação dos especialistas para o item na (Equação 2 ou Equação 3) e por fim multiplicado por dez. 

10xx
NAn

S
Ic Pk

     

Equação 4

 

Ic=indicador de conformidade de execução do item 

S=número de vezes que o item foi aceito 

NA=numero de vezes que o item não se aplica 

n=tamanho da amostra 

PK= (P(geral) ou P(macro-etapa)) peso relativo do item dado pelos especialistas (Equação 2 ou Equação 3) 

Com base na amostra estabelecida, cada item de verificação recebe um valor a partir das observações feitas em 

obra, sendo que a partir das ponderações obtidas com os especialistas, são geradas as médias ponderadas de 

cada item de verificação. Entretanto, a escolha do peso a ser utilizado depende do indicador que será gerado, 

como abordado anteriormente. 

Indicador de conformidade de macro-etapa: refere-se a uma nota, com escala de zero a dez, obtida pela média 

dos indicadores de conformidade de execução dos itens que compõem a macro-etapa (Equação 5). Assim, o 

conjunto de itens de verificação forma a nota de cada macro-etapa. Neste indicador o peso utilizado é o 
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referente à Equação 2 quando as análises se referirem a macro-etapa. Porém quando este indicador for utilizado 

no cálculo do indicador referente ao processo construtivo o peso utilizado deve ser o referente à Equação 3. 

ni

I
IM       Equação 5 

Onde: 

IM=indicador de conformidade de Macro-etapa 

Ic=indicador de conformidade de execução dos itens que compõem a macro-etapa 

ni= numero de itens da macro-etapa 

Indicador de conformidade de execução do processo construtivo: refere-se a uma nota, com escala de zero a 

dez, obtida a partir da soma dos indicadores de cada macro-etapa que compõem o processo construtivo 

(Equação 6) utilizando o peso referente à Equação 3. Assim, o conjunto de macro-etapas forma o indicador do 

processo construtivo. - Indicador de conformidade do processo construtivo 

 

IMIP
                   

Equação 6 

Onde: 

IP=indicador de conformidade do processo construtivo 

IM=indicador de conformidade de Macro-etapa 

Indicador de conformidade de execução da obra: refere-se à média dos valores dos processos construtivos que 

foram avaliados na obra (Equação 7). Porém, definiu-se que este valor deve ser obtido a partir da verificação de 

mais de três processos construtivos em uma obra para com o intuito de garantir o significado do indicador. 

Ainda, este indicador deve necessariamente incluir o processo de alvenaria estrutural, por se tratar de uma obra 

com características específicas deste processo. Neste indicador o peso utilizado é o referente àEquação 3. 

      Equação 7 

IO=indicador de conformidade de execução da obra 

IP=indicador de conformidade do processo construtivo 

k= número de processos construtivos avaliados (K>3) 

  

k

IP
IO
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Além disso, o indicador de conformidade de cada processo construtivo pode ser estratificado de maneiras 

diferentes e que geram formas de análise distintas sobre os mesmos dados, a saber: 

a) tipologia: blocos de apartamentos, sobrados e casas, possibilitando uma análise comparativa 

das diferentes tipologias empregadas em HIS frente às suas diferentes dificuldades de 

execução; 

b) técnica construtiva: possibilita gerar dados que permitem comparar técnicas construtivas, tais 

como, por exemplo, revestimento de argamassa com chapisco, emboço e reboco ou 

revestimento de argamassa em monocamada; 

c) tipo de material empregado: podem contribuir para identificar os materiais que mais se 

adaptam à estrutura de execução das empresas, tal como, por exemplo, alvenaria estrutural de 

blocos cerâmicos ou blocos de concreto; 

d) construtora: é possível fazer benchmarking externo entre empresas pela comparação das 

médias do conjunto de obras cada uma; 

e) processo construtivo: pode ser analisada a conformidade de execução de processos de forma  

estratificada por construtora ou por região, possibilitando o benchmarking interno e externo, 

bem como ações setoriais de melhoria; 

f) região: podem ser comparadas diferentes regiões pela média do conjunto de obras, também 

possibilitando o benchmarking interno e externo das empresas, bem como ações setoriais de 

melhoria. 

Junto com o indicador de conformidade de execução das obras são propostos mais dois indicadores, com o 

intuito de avaliar o desempenho das construtoras. O primeiro refere-se a um indicador de atendimento a 

demandas internas da CAIXA (ID). Este deve considerar questões relacionadas à aprovação de projetos, 

entrega de documentação para os trâmites legais, bem como a entrega de etapas de obra no prazo acordado. O 

segundo refere-se ao número de reclamações dos usuários por unidade habitacional (IRU) classificadas no 

grupo de reclamações de problemas construtivos, sugerido por Brito (2009). Os parâmetros destes dois 

indicadores devem ser estruturados conforme as definições internas da CAIXA. No entanto, os mesmos podem 

ser uteis para o uso interno nas construtoras. Ainda, as construtoras podem analisar junto com este conjunto de 

indicadores a satisfação dos usuários, indicadores de atendimentos pós-ocupação, bem como indicadores 

relacionados a prazo e custos dos empreendimentos formando um painel de controle sobre o desempenho da 

empresa 
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5.2.6 Proposta final 

A proposta final dos instrumentos de coleta contemplou todas as alterações de melhorias da proposta inicial, 

sendo o conjunto dos instrumentos de coleta apresentados no Apêndice B. Após a organização e os ajustes 

finais dos IC de cada processo construtivo na versão manual, foi iniciado o desenvolvimento dos softwares que 

compõem a versão digital, seguido da sua avaliação. Em paralelo, foi iniciada a coleta de dados utilizando a 

versão manual, para a obtenção de índices de conformidade de processos construtivos para uma primeira 

amostra de obras. 

Com o intuito de padronizar a coleta de dados em todas as obras, foram elaborados procedimentos de coleta. 

Estes procedimentos iniciam com a caracterização do empreendimento e da população a ser amostrada. A 

caracterização dos empreendimentos busca informações sobre o tamanho do empreendimento, a tipologia e 

técnicas construtivas empregadas, bem como os materiais utilizados (Quadro 22). 

Quadro 22 - Cabeçalho do instrumento de coleta de revestimento argamassado 

 

Essas informações devem ser obtidas com o responsável direto pela produção, tais como o engenheiro ou 

mestre de obras. É importante salientar ao responsável que os dados coletados devem ser referentes ao 

momento da obra durante a visita e não de uma média de ocorrência na produção. Caso essa observação não 

seja respeitada, o cálculo da amostra pode ser comprometido ou inviabilizado no ato da coleta. Por exemplo, se 

for registrado na entrevista inicial um número muito alto de equipes de chapisco e, durante a coleta, existirem 

apenas duas ou três equipes nesta atividade, é necessário reformular a amostra de todos os itens que utilizam 

(  ) casas isoladas  (  ) casas em fita

(  ) prédio de ___ pavimentos

(  ) sobrados isolados  (  ) sobrados em fita

Local do revestimento (fazer check list para um ou para outro):

Tipo de argamassa de revestimento:

(  ) de cimento ou mista preparada em obra

(  ) industrializada

Tipo de preparo da base da fachada:

(  ) com chapisco

(  ) sem chapisco

Empresa: Responsável pela obra:

Obra: Horário: início _______  fim _______

Data: Técnico/Pesquisador:

População para a amostra:

Número de estoques de material para a produção de revestimento (interno ou 

Número de centrais de argamassa para revestimento (interno ou fachada)

Número de frentes de trabalho executando o chapisco e o revestimento de 

Número de frentes de trabalho preparando a base para o chapisco ou o revestimento

(  ) revestimento interno das superfícies de alvenaria

(  ) revestimento de fachada das superfícies de alvenaria e de concreto com ou sem 

chapisco

(  ) massa única

Limites de aceitação

Dados da visita em obra

(  ) industrializada

(  ) de cimento preparada em obra

Tipo de argamassa de chapisco:

 planicidade do revestimento  ≤ 2mm para cada 1,2 metros, prumo do revestimento ≤ 2mm para cada 2 metros.

Ferramentas necessárias para a aplicação da lista de verificação
Esquadro de obra, fio de prumo, trena, martelo de madeira.

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Tipo de aplicação do revestimento de argamassa

(  ) emboço e reboco

Número total de blocos/fitas de Uhs do empreendimento

REVESTIMENTO INTERNO OU EXTERNO DE ARGAMASSA

VISITA EM OBRA

Tipologia:

Materiais:

Caracterização do empreendimento

Número de Uhs por bloco/fita
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essa informação para o cálculo. Para este cálculo, utilizando a versão manual, a entrevista inicial pode ser feita 

por telefone no dia da visita para que as informações sejam lançadas em planilha eletrônica para o cálculo da 

amostra e impressão das planilhas antes da chegada da equipe de pesquisa a obra. Contudo, em alguns IC 

existem alguns valores que foram considerados como constantes, a partir da constatação de que algumas 

características dos empreendimentos têm pouca variabilidade, tais como o número de esquadrias por unidade 

habitacional, que é calculado a partir de médias obtidas em uma base de dados de 83 EHIS. Este quantitativo 

não precisa ser coletado durante a entrevista, simplificando os procedimentos de cálculo amostral.  

No cabeçalho dos IC são também apresentadas as ferramentas necessárias para a coleta de dados, bem como 

limites de aceitação básicos de cada processo construtivo, além dos dados da obra como nome da empresa, da 

obra, dos responsáveis, do pesquisador, data e tempo de visita, como mostra o Quadro 22 para revestimento de 

argamassa. 

Durante a coleta de dados o pesquisador deve observar atentamente as considerações de cada um dos itens de 

verificação, bem como o tamanho e a natureza da amostra a ser observada tendo em vista que elas se 

modificam a cada item. Por exemplo, o Quadro 23 apresenta itens para a verificação dos vãos das portas e 

esquadros da alvenaria estrutural na macro-etapa de marcação da primeira fiada, que devem ser medidos e 

avaliados segundo a medida no item 2.5, enquanto no item 2.6 são indicadas as tolerâncias de aceitação. Além 

disso, os itens devem ser observados por um número definido de vezes para cada equipe ou frente de trabalho. 

Também, existem itens que não apresentam a necessidade de amostra como o caso da verificação da 

existência de projetos disponíveis à produção (item 2.1), além de itens em que a observação é a própria 

atividade que está sendo executada pela frente de trabalho (item 2.3). 

Quadro 23 - Tamanho e natureza da amostra dos itens de verificação (alvenaria estrutural) 

 

2 Marcação da primeira fiada Equipe Considerações Sim Não NA

2.1

 Os operários ou o encarregado possuem 

cópia do projeto da primeira fiada.
não é necessário amostra

Verificar se existe cópia com os operários ou o 

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado 

para verificar sua verdadeira disponibilidade.

2.2

Os blocos mestres (cantos) são 

assentados antes dos demais blocos da 

fiada.

Verificar se os blocos mestres (desenho) são 

assentados primeiro. 

2.3

Na 1ª fiada, a argamassa de 

assentamento está espalhada por toda a 

base inferior do bloco.

Observar a colocação da argamassa sobre a 

base em que o bloco da primeira fiada será 

assentado. 

2.4

Os operários utilizam fios flexíveis 

esticados, nivelados e paralelos ao plano 

da parede para fazer o alinhamento e o 

nivelamento da primeira fiada.

Verificar se os operários utilizam fios flexíveis 

nivelados e paralelos ao plano da parede, 

observando a olho nu, se existe curvatura no fio 

resultante da gravidade ou do vento.

2.5

A 1ª fiada de paredes contíguas e 

ortogonais está no esquadro.
4 4

Número de esquadros na 

primeira fiada por equipe 

executando a primeira 

fiada e/ou o assentando a 

alvenaria

Conferir o esquadro entre paredes contíguas e 

ortogonais na primeira fiada, medindo com 

esquadro de no mínimo 60x60cm. Não há 

tolerancia para essa medição que deve ser exata.

2.6

A dimensão dos vãos de portas na 1ª fiada 

está dentro dos limites de aceitação.
4 3

Número de vãos de portas 

por equipe executando a 

primeira fiada e/ou 

assentando a alvenaria

Conferir o dimensionamento das portas conforme 

o projeto. (Tolerância ≤10mm) 

2.7

A espessura da primeira junta (niveladora) 

da primeira fiada está entre 1cm e 3cm. 
4 4

Número de paredes por 

equipe executando a 

primeira fiada e/ou  

assentando a alvenaria

Observar e medir com trena a espessura da junta 

niveladora da primeira fiada (junta localizada 

embaixo dos blocos da primeira fiada)

Amostra a observar

1

Número de frentes de 

trabalho executando a 

primeira fiada
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A Tabela 8 apresenta o número de empresas, de obras e de aplicações efetuadas para cada processo 

construtivo, bem como o tempo médio de aplicação dos IC e a comparação com as duas aplicações anteriores. 

Contudo, cabe ressaltar que não foi coletada a mesma quantidade de dados e de processos construtivos nas 

empresas estudadas, o que explica, em parte, as diferenças nos tempos de coleta. Observa-se uma grande 

alteração de tempo nos instrumentos de coleta de alvenaria estrutural e de revestimento argamassado, que se 

atribui a retirada de itens de pesquisa. Já os processos de instalações hidrossanitárias e de fundações 

apresentaram aumento no tempo de coleta com relação a avaliação intermediária e estão apresentados com a 

indicação de sinal positivo. Entretanto, a média obtida destes pode não ser representativa devido ao pequeno 

número de coleta e feitas nesta avaliação. O mesmo ocorre com o processo de instalações de janelas, mas com 

relação a primeira avaliação.  

 

Tabela 8 - Quantitativo de aplicação dos instrumentos de coleta nas obras 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Os gráficos da Figura 12 apresentam os indicadores de conformidade obtidos nessa fase da pesquisa e 

estratificados por empresa construtora, para cada processo construtivo, e um comparativo entre as sete 

empresas que forneceram dados de três ou mais processos construtivos. As informações organizadas por 

empresa possibilitam a comparação das mesmas por processo construtivo. Este tipo de informação proporciona 

às empresas gerar metas de desempenho a serem alcançadas com base nos valores de benchmark. 
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Figura 12 - Indicadores de conformidade - comparativo entre empresas - organizados por processos construtivos e o geral 

A Figura 13 apresenta um comparativo de conformidade entre processos construtivos identificando o processo 

de revestimento de argamassa com o menor valor de conformidade com 5,52 pontos e o processo de instalação 

de janelas com o maior valor de conformidade com 8,92 pontos. Dois outros processos apresentaram notas 

relativamente baixas: instalação de portas e alvenaria estrutural. A partir de uma amostra representativa, este 

tipo de gráfico possibilita direcionar ações de melhoria setoriais para os processos que apresentam menor 

desempenho.  
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Figura 13 - Indicadores de conformidade dos processos construtivos estudados 

A Figura 14 apresenta os indicadores de cada processo construtivo, agrupado por empresa. Como exemplo de 

análise, a construtora E12 possui valores mais elevados se comparado com as demais construtoras que 

possuem dados de todos os processos (E3 e E6). Destas três construtoras a E3 possui a menor nota geral no 

comparativo entre empresas, apresentado na Figura 12. No entanto, apresenta uma menor amplitude de valores 

na análise da Figura 14. De outra forma, a construtora E6 apresenta maior amplitude de valores entre processos 

construtivos e apresenta uma nota próxima da mediana no comparativo geral entre empresas apresentado no 

último gráfico da Figura 12. Ainda, a construtora E6 apresenta a nota mais baixa no processo construtivo de 

fundações o que pode comprometer o desempenho dos demais processos. Dessa maneira, se verifica a 

importância de analisar o conjunto de indicadores de conformidade dos processos construtivos visando à análise 

mais detalhada do desempenho em conformidade de execução. 

 

Figura 14 - Comparativo entre empresas - análise do conjunto de processos construtivos 

A Figura 15 apresenta os indicadores de conformidade das diversas obras analisadas, possibilitando a análise 

comparativa entre obras de uma mesma empresa. Essa comparação pode auxiliar no planejamento de 

melhorias internas, possibilitando verificar as boas práticas implementadas em uma obra que obteve bons 

resultados e replicá-las nas obras com menor desempenho no processo construtivo em análise.  
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Figura 15 - Indicadores de conformidade - comparativo entre obras - organizados por processos construtivos 

Como exemplo de análises dos indicadores apresentados na Figura 15, observa-se a empresa E10 apresenta 

uma grande amplitude de valores entre as três obras analisadas no processo de alvenaria estrutural. Também, a 

empresa E4 apresenta uma grande amplitude de valores entre as três obras analisadas no processo de 

instalações elétricas e a empresa E6 valores baixos no processo de fundações em três obras, enquanto a quarta 

obra apresentou valor máximo. Já a empresa E12 apresenta homogeneidade de valores em revestimento 
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argamassado e alvenaria estrutural, necessitando direcionar seus esforços para o processo de esquadrias-

portas. Ainda, a partir desses indicadores, pode ser verificado o desempenho dos fornecedores de serviços 

subcontratados que, em muitos casos, são distintos em cada obra, auxiliando na melhoria dos processos destes, 

bem como na escolha destes fornecedores em obras futuras.  

Analisando os resultados da empresa1 (E1) na Figura 15 com aqueles apresentados na Figura 16, é possível 

identificar o desempenho da empresa em cada macro etapa do processo. No exemplo, verifica-se um melhor 

desempenho na macro etapa de produção do revestimento (item 4). Porém, a mesma empresa apresenta o 

menor desempenho na macro etapa de preparação da base ( item 3) que é uma atividade antecedente à 

aplicação do revestimento. Estas informações possibilitam que a empresa redirecione seus esforços de melhoria 

para os pontos críticos do processo. 

 

Figura 16 - Indicador de conformidade de macro etapas - revestimento argamassado 

A Tabela 9 apresenta o conjunto de dados apresentados nos gráficos, os indicadores médios de conformidade 

das obras avaliadas por processo e por empresa, além das medidas de dispersão. Por exemplo, o processo de 

fundações apresenta um desvio padrão de 1,96 e um coeficiente de variação de 24%. O indicador de 

conformidade média alcançou 7,42 pontos, com um coeficiente de variação de 18% e desvio padrão de 1,31, 

considerando uma amostra de 52 valores médios referentes a 116 aplicações dos IC em 24 obras. 
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Tabela 9 - Indicadores de conformidade organizados por processos construtivos, por construtora e indicador global de conformidade  

 

As análises por processo construtivo possibilitam ainda o detalhamento dos itens de cada processo construtivo, 

podendo ser analisados os itens de melhor desempenho (Tabela 10) e os mais críticos (Tabela 11). Neste 

estudo, definiu-se como crítico os valores que ficam dois desvios padrão abaixo do valor do indicador global. Já 

os itens considerados boas práticas (Tabela 10) na produção das unidades são aqueles que estão acima do 

valor do indicador médio global. 

Tabela 10 - Itens de maior desempenho por processos construtivos. 

Processo Construtivo Itens Maior Desempenho Índice 

Projeto disponível para a equipe. 8,9

Conferência do encurvamento de eixo das estacas metálicas. 10,0

Armazenamento dos materiais hidrossanitários sujeitos à oxidação. 10,0

Uso de adesivo de solda dos tubos de PVC. 10,0

Impermeabilização dos reservatórios ou uso de material impermeável. 10,0

Instalação dos eletrodutos em alvenaria sem revestimento. 10,0

Armazenamento de materiais sujeitos à oxidação. 9,5

Conexões apropriadas das emendas dos eletrodutos. 10,0

Qualidade dos eletrodutos embutidos nas lajes (deformação). 10,0

Fixação dos eletrodutos antes da concretagem. 10,0

Caixas de derivação das lajes limpas e desobstruidas. 9,7

O nível final do piso está marcado próximo ao vão da esquadria durante sua instalação. 10,0

Armazenamento das esquadrias. 10,0

Prumo e esquadro das portas. 10,0

O prumo e o nível do conjunto "porta pronta"antes da aplicação da espuma. 10,0

No piso térreo a base está pronta para o inicio da primeira fiada. 10,0

Uso de máquina cortadora para blocos. 8,9

Assentamento de blocos  é iniciado com a formação de "castelinho" nos cantos. 8,9

O acabamento das juntas de assentamento compatível com o tipo de revestimento final. 9,3

O prolongamento das contra-vergas das janelas. 8,8

As juntas de dilatação verticais são uniformes e contínuas e estão totalmente preenchidas. 9,6

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o primeiro a sair) no uso do aglomerante estocado. 10,0

Altura das pilhas de aglomerante no estoque. 9,3

A dosagem de agregados da argamassa feita com dosador. 10,0

A dosagem de aglomerante da argamassa feita com dosador. 10,0
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Fundações

Instalações 

Hidrossanitárias

Instalações Elétricas

Alvenaria Estrutural
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Fundações
Alvenaria 

estrutural

Revestimento 

argamassado

Instalação 

de portas

Instalação 

de janelas

Instalações 

elétricas

Instalações 

hidrossanitárias
Média índices DP CV (% )

1 E1 4,54 4,54

1 E2 10,00 10,00 10,00

2 E3 5,07 5,02 6,30 7,70 7,78 6,81 5,65 6,33 1,15 18%

3 E4 8,39 6,50 5,68 6,77 8,47 7,97 7,30 1,15 16%

1 E5 8,30 10,00 9,15

4 E6 5,76 7,88 5,37 1,91 8,80 7,58 8,46 6,53 2,42 37%

1 E7 8,91 6,61 4,79 10,00 7,00 7,46 2,04 27%

1 E8 6,41 4,18 5,29

1 E9 8,84 7,41 8,03 8,18 6,89 7,87 0,75 9%

5 E10 8,84 7,43 6,86 10,00 9,49 8,52 1,34 16%

1 E11 7,07 3,43 6,58 5,70 1,98 35%

3 E12 10,00 8,33 7,08 5,62 10,00 7,35 8,90 8,18 1,61 20%

24 Média índices 8,14 7,24 5,56 5,72 8,92 8,17 8,19 7,42 Média

DP 1,96 1,15 1,34 2,25 1,05 1,26 1,51 1,31 DP

CV (% ) 24% 16% 24% 39% 12% 15% 18% 18% CV (% )

Obras 

(nº)

Valores por construtoraValores por processo construtivo

Construtoras

Indicador 

Global
Total de 

obras
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 Estas listas podem ser utilizadas para análises específicas sobre o grau de incorporação das práticas de 

execução recomendadas às rotinas de execução, podendo direcionar as ações de melhoria nos canteiros de 

obra para os índices de menor desempenho, além de possibilitar o monitoramento das práticas ao longo do 

tempo e entre obras. Também essas listas podem auxiliar no direcionamento do treinamento das equipes de 

produção, bem como direcionar as atividades dos técnicos da CAIXA que podem focar seus esforços somente 

nos itens de pior desempenho durante o acompanhamento de obras, deixando para um segundo plano itens que 

apresentam sistematicamente notas elevadas. 

Tabela 11 - Itens de menor desempenho por processos construtivos. 

Processo Construtivo Itens Menor Desempenho Índice 

Fundações
O estoque das armaduras (ou da sua matéria prima) possui local isolado do solo, que não acumule água e evite

deformações do aço. 2,9

As tubulações estão armazenados conforme seu diâmetro e tipo, devidamente identificadas, em um local que evite

sua deformação. 6

É feito o teste de pressão da água e estanqueidade dos pontos singulares (curvas, luvas, reduções, joelhos, pontos

de água, registros, etc) enquanto as mesmas estão aparentes. 6

Os operários estão executando enfiação em UH protegida de intempéries, ou seja, com janelas e telhamento (ou

impermeabilização da cobertura) concluídos. 3,3

O revestimento de parede de argamassa e os acabamentos assentados sobre o revestimento de argamassa estão

prontos antes do início da enfiação. 6,7

O revestimento final do piso está pronto. 0

As esquadrias já montadas são armazenadas em pé sobre base nivelada e protegida, separadas umas das outras por

material de proteção ou são empilhadas respeitando a altura máxima de empilhamento especificada pelo fabricante. 0

O requadro de argamassa é executado com perfil-guia e com uso de esquadro. 5,6

Estão sendo usados gabaritos para a correta execução dos vãos das esquadrias. 1,7

Em caso de chuva, a alvenaria recém executada está sendo protegida. 0

As células vazadas, blocos canaleta e as barras metálicas estão limpas e umedecidas para receber o graute. 0

É utilizada argamassadeira para a mistura da argamassa. 1,4

A dosagem de água da argamassa está informada no quadro indicativo do traço e é utilizado utensílio específico para

dosagem de água. 3,1

Os operários ou o encarregado direto do serviço possuem cópia do projeto de revestimento de argamassa. 0

O desempeno é feito conforme o acabamento. 3,1

Alvenaria Estrutural

Revestimento 

Argamasado

Instalação de portas e 

janelas

Instalações 

Hidrossanitárias

Instalações Elétricas

 

5.4 VERSÃO DIGITAL 

Este tópico está dividido em duas partes: apresentação da versão digital do método e avaliação desta versão do 

método. 

5.4.1 Tecnologia empregada 

De acordo com as especificações iniciais apresentadas pelos desenvolvedores de software foi elaborado um 

quadro com as especificações técnicas informadas (Quadro 24). Estas especificações estão de acordo com a 

experiência em desenvolvimento de software destes profissionais apresentadas em currículo pelos mesmos. 
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Para as duas propostas, solicitou-se que a solução de tecnológica considerasse o uso de dispositivos móveis 

para a coleta de dados. Dessa forma, também se solicitou sugestões de dispositivos móveis dos 

desenvolvedores. A escolha do dispositivo móvel proposto pelo desenvolvedor B foi motivada principalmente 

pelo tamanho da tela, devido à grande quantidade de informações que deve estar visível ao pesquisador durante 

a coleta de dados. Entretanto, também se verificou a velocidade de respostas do equipamento, tendo em vista 

que o software do dispositivo móvel deve efetuar cálculos, gerar relatórios e indicadores, além da coleta de 

dados. 

Quadro 24 - Especificações de software 

 

A escolha da proposta B deveu-se aos seguintes motivos. O desenvolvedor do sistema utilizou a metodologia 

Rapid Application Development (RAD), amplamente utilizada em desenvolvimento de softwares envolvendo 

técnicas de prototipagem e de desenvolvimento interativo. Assim, é possível planejar e escrever o software de 

maneira intercalada (LENTNER e SUBIETA, 2007). Segundo Lentner e Subieta (2007), o uso da RAD possibilita 

escrever o software rapidamente e com facilidade de alterações nos casos de falta de planejamento para o 

desenvolvimento do software. Contudo, a estrutura inicial dos documentos que compõe o software já havia sido 

desenvolvida e testada em planilhas eletrônicas Excel™.  

O banco de dados do PDA utilizado foi o SQLCE da família Microsoft SQL Server™ na versão CE (Compact 

Edition). Já o banco de dados do módulo de retaguarda utilizou o Microsoft Jet Database Engine™(JET). A 

principal vantagem desse banco de dados, de acordo com Lentner e Subieta (2007), é que ele pode ser 

instalado em qualquer equipamento sem sua instalação prévia, uma vez que ele faz parte da estrutura padrão do 

Windows™. Assim, se elimina a necessidade de adquirir outro banco de dados. Outra vantagem do JET é que o 

ele utiliza a linguagem SQL na sua forma mais básica, tornando-o compatível com qualquer banco de dados 

maior alterando apenas a linha de conexão (connection string) (LENTNER e SUBIETA, 2007).  

Desenvolvedor A Desenvolvedor B

Aplicação móvel

Software de desenvolvimento Framework .NET™  para PDAs Microsoft Visual Basic™ 

Banco de dados PDA PostgreSQL™  ou mySQL™ SQLCE da família Microsoft SQL Server ™ (Compact Edition)

Plataforma de uso Windows Mobile 5.0 ™ ou superior Windows Mobile 5.0 ™  ou superior

Sistema operacional Windows™ Windows

Aplicação Windows

Sistema operacional Windows™ Windows™ 

Software de desenvolvimento Framework .NET ™ Microsoft Visual Basic™ 

Banco de dados aplicação windows Acess™ Microsoft Jet Database Engine™(JET)

Características de hardware

Transferência de dados WiFi, GPRS, Bluetooth WiFi, Bluetooth

Tamanho da tela 2,6´´ 3,5´´

Sugestões de dispositivo móvel HTC Touch Dual - GSM/3G IPAQ 110 (110) Classic

Classificação dos dispositivos móveis Smartfone PDA

Memória 128 MB de RAM, 256 MB ROM 256 MB Flash

Processador processador de 400 MHz  processador de 624 MHz
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Por fim, nas duas propostas se verificou a possibilidade de edição dos documentos do método, facilidade de 

coleta, possibilidade de reutilização da solução em outras pesquisas. A seguir segue a lista contendo os 

requisitos para o desenvolvimento dos softwares dividido entre o módulo de campo (dispositivo móvel) e o 

Módulo de retaguarda que refere-se ao software de administração dos documentos do método. 

Módulo de campo: 

a) formatação automática dos instrumentos de coleta segundo o sistema de produção utilizado pela 

empresa inspecionada que possibilite a avaliação, tanto da construtora, quanto do empreendimento; 

b) transmissão dos resultados da aplicação dos IC via internet do PDA diretamente para o banco de 

dados; 

c) cálculo amostral automático segundo as opções selecionadas no cabeçalho de cada IC; 

d) cálculo dos indicadores de conformidade; 

e) relatório automático em tela para apresentar ao responsável da obra ao final da visita técnica. 

Módulo de retaguarda: 

a) criação de um banco de dados de resultados dos IC; 

b) criação do banco de dados dos instrumentos de coleta, bem como de comandos que possibilitem sua 

edição; 

c) geração automática de gráficos e indicadores de conformidade da etapa de produção (obras) 

possibilitando as análises dos dados estratificados por obras, por processo construtivo, por construtora 

e por empreendimento. Geração automática de estatísticas como: média, mediana, moda, valores 

mínimos e máximos, desvio padrão e coeficiente de variação dos indicadores dos empreendimentos e 

das construtoras; 

d) envio automático dos resultados de indicadores e gráficos filtrados de acordo com as necessidades dos 

interessados pela informação; 

e) formulação automática de listas das empresas e de empreendimentos por desempenho apresentado 

nos indicadores a partir do banco de dados; 

f) formulação automática de listas de conformidade dos processos construtivos estudados. 
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5.4.2 Apresentação do método na versão digital 

O sistema digital é composto de dois módulos. Para seu desenvolvimento foram contratados dois 

programadores, um para o software de para uso em campo e outro para o software de processamento e 

distribuição dos dados (módulo de retaguarda). O primeiro software é utilizado de forma móvel nas vistorias das 

obras e foi denominado de MobiHIS. O conjunto software e PDA é denominado de módulo de campo. O segundo 

software foi desenvolvido para ser utilizado em um computador (PC), denominado módulo de retaguarda, devido 

à sua característica de captação dos dados do módulo de campo, armazenamento, transferência e 

administração das informações coletadas. O módulo de retaguarda também possibilita a criação de instrumentos 

de coleta personalizados, bem como a inclusão de novos instrumentos de coleta, de acordo com as 

necessidades futuras das pesquisas.  

O módulo de campo foi iniciado com base em uma matriz de decisões que indica quais são os itens de 

verificação que devem ser respondidos a partir das escolhas de caracterização do empreendimento. Estas 

escolhas podem formar diferentes configurações tanto para a análise, quanto para a formulação dos 

instrumentos de coleta. Por exemplo, há diferentes itens de verificação para fundações a partir da escolha do 

tipo rasa ou profunda, e as opções que se abrem a partir desta escolha inicial (Figura 17). O diagrama do 

processo de fundações apresenta sete diferentes configurações tanto para a análise, quanto para a formulação 

dos instrumentos de coleta. Porém, para outros processos não há a mesma quantidade de configurações para 

análise e para os instrumentos de coleta, como é o caso de alvenaria estrutural. Para este processo há quatro 

diferentes configurações e os instrumentos de coleta se diferenciam em apenas duas configurações, definidas a 

partir da escolha do tipo de bloco estrutural utilizado.  

 

Figura 17 - Diagrama de decisão para a escolha do tipo de fundação que será inspecionado durante a coleta de dados.  

A Tabela 12 apresenta o numero de possibilidades de configurações de análise dos dados, juntamente com as 

possibilidades de configuração dos instrumentos de coleta. Um processo construtivo pode ter sua execução 

alterada dependendo do tipo de material empregado. Porém, nem todos os materiais alteram as atividades de 

execução, como no caso dos processos construtivos de instalações elétricas e hidrossanitárias usuais em EHIS.  
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Tabela 12 - Diferentes configurações para análise e para a elaboração do instrumento de coleta dos processos construtivos. 

 

A diferença no número de configurações se deve ao fato da natureza das observações em obra serem focadas 

em observações gerais nos processos de execução, independente dos materiais empregados. Por exemplo, o 

Quadro 25 apresenta alguns itens de verificação de instalações elétricas e hidrossanitárias que não se alteram 

devido a diferenças de materiais ou técnicas construtivas, tais como os cuidados com a ancoragem de 

eletrodutos e tubulações, e verificações gerais referentes a conferência da impermeabilização de reservatório ou 

teste de pressão e estanqueidade das tubulações. Contudo, os dados podem ser processados com base no tipo 

de material empregado, uma vez que esta informação é coletada, possibilitando a análises de conformidade que 

comparam as diferentes soluções construtivas. 

Quadro 25 - Itens de verificação gerais - inalterados pelo tipo de material ou técnica construtiva 

 

A partir do módulo de retaguarda, são lançados no módulo de campo os dados iniciais de cada empresa e obra 

que será pesquisada, bem como os dados dos usuários do sistema, incluindo a equipe de coleta de dados e os 

interessados pela informação. Os instrumentos de coleta são gerados dentro do módulo de campo de acordo 

com o preenchimento dos campos iniciais. A tela inicial do módulo de campo solicita a identificação e senha do 

Processo construtivo N° configurações de 

análise

N° configurações do 

instrumento de coleta

Instalações elétricas 16 1

Instalações hidrossanitárias 6 1

Revestimento argamassado 16 16

Alvenaria estrutural 4 2

Esquadrias – Portas 4 4

Esquadrias – Janelas 8 8

Fundações 7 7

Instalações elétricas
Instalação dos eletrodutos e das caixas de derivação Considerações

As emendas dos eletrodutos são realizadas com o emprego de 

conexões apropriadas.

Verificar durante a instalação dos eletrodutos se são 

utilizadas conexões que assegurem a regularidade da 

superfície interna para facilitar a enfiação. Exemplo: luva.

O eletrodutos embutida nas lajes são instalados com eletrodutos 

resistentes ao esmagamento e deformações

Observar as esperas de eletrodutos aparentes nas lajes 

os tipos de eletrodutos utilizados. Para uso em lajes é 

recomendado pela NBR 15465 (ABNT, 2007) o uso de 

eletrodutos de classificação média (cor ocre ou laranja) ou 

pesada (cor preta)

Os eletrodutos são fixos antes da concretagem para evitar sua 

movimentação

Observar se os eletrodutos apresentam presilhas que 

impeçam a sua movimentação durante a concretagem.

Instalações hidrossanitárias
Tubulações aparentes internas Considerações

As tubulações aparentes internas estão adequadamente ancoradas 

onde necessário
10

Número de UH com 

tubulações de água 

fria e esgoto 

instaladas

Verificar visualmente se as tubulações estão ancoradas

em todas as mudanças de direção, derivações, registros e

outros pontos singulares. As ancoragens devem ser feitas

com material próprio para essa finalidade, como fitas

abraçadeiras.

Reservatório

É executada a impermeabilização dos reservatórios ou o mesmo é

feito de material impermeável
10

Número de 

reservatórios 

instalados

Verificar se o reservatório foi impermeabilizado.

Reservatórios de fibra de vidro não necessitam de

impermeabilização em obra.

Testes nas tubulações de água fria

É feito o teste de pressão da água e estanqueidade dos pontos

singulares (curvas, luvas, reduções, joelhos, pontos de água,

registros, etc) enquanto as mesmas estão aparentes

9

Número de 

blocos/fitas de UH 

com tubulações de 

água fria já instaladas 

antes do revestimento

Verificar se é feito teste de pressão e estanqueidade

enquanto as tubulações ainda estão aparentes. Para

marcar SIM como resposta, ver o ensaio sendo executado.

Marca-se NÃO se o responsável pela obra afirmar não

realizar o ensaio.

Amostra a observar

7

Número de frentes de 

trabalho instalando 

eletrodutos e caixas de 

derivação em lajes

Amostra a observar
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usuário (Figura 18). Na segunda tela o usuário escolhe o processo construtivo, a obra e a construtora para iniciar 

a coleta de dados. Em seqüência, abre-se a telas de tipificação e caracterização da obra, e, depois, a tela de 

identificação da população (Figura 19, Figura 20 e Figura 21). As informações da tela de tipificação são 

utilizadas somente para caracterizar o empreendimento e possibilitar uma filtragem dos dados com base nessa 

característica das obras. Já, as informações da tela de caracterização são utilizadas para o mesmo fim da tela 

anterior, mas também para a definição da configuração do instrumento de coleta, ou seja, os itens de verificação 

que serão utilizados na vistoria. A tela de identificação da população é utilizada durante a entrevista inicial com o 

responsável da obra que fornece os dados para o cálculo amostral.  

   

Figura 18 - Identificação dos usuários 
do módulo de campo 

Figura 19 - Tipologia da edificação  Figura 20 - Caracterização da obra – revestimento 
de argamassa 

A Figura 22 apresenta a tela inicial da coleta que é organizada por cada macro-etapa da produção. Nesta tela é 

apresentada a situação da coleta, em termos do número de itens coletados e o número de itens ainda faltantes 

grifados em vermelho no rodapé da tela. Após marcar uma das macro-etapas, aciona-se o botão play para dar 

inicio a coleta de dados. Ao iniciar, o sistema aciona o cronômetro para monitorar o tempo de coleta 

automaticamente. Cada item de verificação é apresentado em separado na tela e o pesquisador pode retornar 

ou avançar os itens de verificação da pesquisa para efetuar o preenchimento conforme sua necessidade, a partir 

dos botões virtuais de avanço e retorno na base da tela do PDA (Figura 23). 
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Figura 21 - Identificação da população Figura 22 - Item de verificação para 
cada macro-etapa de produção 

Figura 23 - Item de verificação com uma 
observação concluída de um total de quatro 

observações a serem efetuadas 

Também, ao final da coleta de dados o pesquisador pode gerar automaticamente um relatório final, que 

apresenta os índices obtidos na vistoria na tela do PDA. Este relatório é apresentado em duas telas do PDA. A 

primeira tela (Figura 24) apresenta a nota geral da vistoria e a nota de cada macro-etapa do processo, ou seja os 

indicadores de conformidade do processo construtivo vistoriado e também o indicador de suas macro-etapas. Já 

a segunda tela (Figura 25) apresenta os itens de verificação considerados como boas práticas do processo, e os 

itens críticos que são os itens que receberam as menores notas durante a vistoria, ou seja, são apresentados os 

indicadores de conformidade de item. Estes itens são apresentados de forma vinculada à macro-etapas de 

processo da qual cada um faz parte. Além disso, na coluna da direita é apresentada a nota destes itens, que é 

visualizada clicando na barra de rolagem horizontal. Este relatório é destinado à equipe de produção e propicia 

um feedback em tempo real ao final da vistoria, que pode contribuir para a realização de ações de melhoria 

imediatas. 

  

Figura 24 - Relatório final da vistoria – nota geral e por macro-
etapa 

Figura 25 - Relatório final da vistoria – classificação de itens de 
boas práticas e críticos 

Após a coleta de dados, os IC preenchidos ficam armazenados em um banco de dados interno no módulo de 

campo (PDA) até que seja solicitada a transferência dos dados para o módulo de retaguarda. No entanto, os 

dados não são apagados dos arquivos do módulo de campo automaticamente. A exclusão dos dados do módulo 
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de campo é uma atividade separada visando a garantia de que os dados serão protegidos em caso de alguma 

pane no sistema. Também, o sistema possibilita que o pesquisador possa consultar os índices de pesquisas 

feitas anteriormente em determinada obra ou reapresente os relatórios de vistoria para a equipe de produção, se 

esta prática for aceita e definida como padrão de conduta do usuário do sistema. Contudo, durante esta 

pesquisa, os IC preenchidos em visitas anteriores não foram utilizados para estes fins. 

O módulo de retaguarda possibilita a administração completa dos instrumentos de coleta. O primeiro menu (a), 

denominado de Tabelas, apresenta as Tabelas Básicas (Figura 26.a) que compõem cada instrumento de coleta, 

as Tabelas dos Check-lists16, as opções de Montagem dos Check-lists, bem como da Caracterização e 

População dos IC. 

Figura 26 - Menus do módulo de retaguarda 

No item de Tabelas Básicas são apresentadas as tabelas de Grupo de Pesquisa, que está relacionado às 

macro-etapas dos processos construtivos, além dos tipos de respostas que são geradas nas pesquisas, sendo 

elas numéricas ou de escolha simples. Também inclui as tabelas das Pesquisas de cada processo construtivo, 

as tabelas nas quais são inseridas as informações das empresas e das obras a serem pesquisadas, bem como 

dados dos pesquisadores. Ainda, apresenta as tabelas em que são inseridas as informações de Limites de 

aceitação e ferramentas necessárias para efetuar as vistorias. 

O Item Tabelas de Check-list (Figura 26.b) apresentam as tabelas contendo os instrumentos de coleta completos 

e padronizados. Estas tabelas estão separadas de acordo com a estrutura dos instrumentos de coleta: grupos, 

itens, limites e ferramentas da pesquisa. Ainda, no menu Tabelas existe a opção de Montagem dos check-lists 

esta que possibilita a alteração, atualização ou retirada de seqüência de itens, dos itens que farão parte do IC 

que está sendo montado, das considerações de resposta, bem como o tipo de resposta a ser utilizada (Figura 

26.b e Figura 27). 

O menu Movimento (Figura 26.c) apresenta as opções relacionadas a exportação de dados do PDA para o PC 

que é utilizada para o transporte dos dados coletados nas vistorias, enquanto a opção de importação de dados 

                                                         
16 Check-lists significa listas de verificação, se referindo ao formato dos instrumentos de coleta. 
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está relacionada à inclusão de instrumentos de coleta atualizados para o PDA. O menu Estatísticas (Figura 26.d) 

apresenta o campo de consulta a respostas que possibilita a visualização das marcações de aceite e ou rejeite 

de itens durante a vistoria. O campo de consulta de índices, por sua vez, apresenta todas as possibilidades de 

filtros dos dados para a análise e formulação dos indicadores de conformidade (Figura 28). 

  

Figura 27 - Montagem de check-list- tela do módulo de retaguarda 

Figura 28 - Índices e filtros de pesquisa – indicadores de conformidade - tela do módulo de retaguarda 
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5.4.3 Avaliação da versão digital 

O desempenho do módulo de campo foi avaliado com relação à versão manual do método (Figura 29). Para esta 

validação foram coletados dados de quatro obras utilizando simultaneamente as duas versões do método e 

comparados os resultados obtidos para a eliminação de inconsistências dos mesmos. 

 

Figura 29 - Avaliação do módulo de campo digital 

O sistema digital obteve melhor desempenho por possibilitar a obtenção do tamanho da amostra in loco, 

diferente da versão manual, tornando mais precisa a coleta de dados pelo fato de receber as informações da 

população na hora da visita e ao mesmo tempo confirmar visualmente esta informação. A versão digital também 

obteve boa receptividade por parte dos responsáveis das obras por fornecer informações sobre os processos ao 

final da vistoria a partir do relatório apresentado em tela, bem como pelas observações e medições durante a 

vistoria, quando os mesmos a acompanham. Entretanto, a versão manual também se mostrou viável, podendo a 

mesma ser aplicada com eficiência, mesmo quando a empresa não tem disponibilizado o sistema informatizado. 

Por fim, esta avaliação não considerou a diferença de tempo de aplicação das duas versões, uma vez que a 

coleta foi sendo executada em conjunto, discutindo item a item e verificando as diferenças de tamanho de 

amostra, bem como conferindo o conteúdo dos itens de verificação. 

Outra avaliação da versão digital foi elaborada a partir da inserção no PDA dos dados previamente coletados 

com a versão em papel. Durante o lançamento foi conferido o conteúdo dos itens de verificação e elaborado uma 

lista contendo os problemas identificados que foi entregue aos desenvolvedores de software. Ao finalizar o 

lançamento foram gerados valores de conformidade para serem comparados com os resultados já processados 

em planilhas eletrônicas Excell™. Esta comparação confirmou a coerência entre as versões. 

5.5 DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR 

 Este diagnóstico complementar está apresentado nos seguintes tópicos: atividades internas da CAIXA 

relacionadas à EHIS e entendimento da atividade de acompanhamento de obras da CAIXA. 
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5.5.1 Atividades internas da CAIXA relacionadas aos EHIS 

Para esta atividade foi elaborado um mapa de fluxo de atividades e informações (Figura 30). Neste mapa pode 

se revisar o diagnóstico anterior, realizado como parte do projeto QualiHIS, o qual havia indicado que as 

informações oriundas das vistorias não eram utilizadas em processos internos de análise técnica operacional ou 

de análise de projetos.  

Uma diferença identificada nas atividades internas da CAIXA com a inserção do programa MCMV refere-se às 

análises de aprovação de projetos e contratação das construtoras. A análise de riscos executada pela Gerência 

de Análises de Risco da instituição GIRIS e que ocorria para todas as contratações foi substituída pela análise 

técnica operacional especificamente para os programas, PAR e MCMV(0-3), mantendo-se para os demais 

programas. A análise técnica operacional passou a ser executada pela GIDUR, e avalia a capacidade técnica da 

empresa para executar obras habitacionais de interesse social a partir do histórico de obras da empresa. Esta 

alteração foi implementada com o propósito de agilizar os processos de aprovação de novos empreendimentos, 

devido à grande demanda de empreendimentos relacionados ao programa MCMV. 
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Figura 30 - Mapa de fluxo de atividades e informações – empreendimentos habitacionais de interesse social – PAR e MCMV(0-3) 
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5.5.2 Atividade de acompanhamento de obras da CAIXA  

Já o processo interno de acompanhamento de obras foi novamente analisado (Figura 31) a partir da comparação 

da estrutura de vistorias identificada por (BARTZ, 2007).  

 

Figura 31 - Estrutura do processo de acompanhamento de obras atual 
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A partir desta comparação verificou-se que o processo de acompanhamento de obras foi alterado para facilitar o 

fluxo das informações entre as vistorias extraordinárias e a vistoria mensal. A diferença principal na estrutura 

apresentada está no número de vistorias durante cada ciclo de trinta dias, sendo efetuadas duas vistorias 

extraordinárias e uma vistoria de aferição da planilha de levantamento de serviços executados (PLS) identificada 

na estrutura inicial como vistoria de medição. Também, é efetuada uma reunião de partida de obra, após a 

assinatura do contrato com a CAIXA-RS. Estes dois momentos são considerados respectivamente, o marco 

físico e o marco jurídico de início de obra.  

Para compreender os objetivos de cada vistoria, bem como o tipo e o destino das informações obtidas nestas 

atividades é apresentado o Quadro 26.  

Quadro 26 - Características das vistorias do processo de acompanhamento de obras-GIDUR-RS 

 

A cada vistoria extraordinária são verificados: (a) os serviços em execução a partir da observação das frentes de 

trabalho abertas; (b) a qualidade aparente da obra, que se refere às condições gerais da obra a partir da 

percepção do técnico, sem medições ou objeto especifico a ser observado; (c) as verificações de pendências 

relacionadas ao avanço físico da obra e cumprimento da PLS; e (d) identificação das ações gerenciais que estão 

sendo realizadas pela construtora com a intenção de garantir a conclusão da obra com qualidade e de acordo 

com o que foi estabelecido em contrato com a CAIXA-RS. Dessa forma, esta vistoria busca intensificar as ações 

de melhoria da qualidade. Ainda, na vistoria extraordinária, no caso do técnico encontrar alguma não-

conformidade, é gerado um relatório que deve ser repassado à construtora. Neste relatório a CAIXA sugere 

Tipo de vistoria Vistoriador Periodicidade Objetivo Relatório

Tipo de informação 

obtida

Destino da 

informação coletada

Vistoria extraordinária
Empresa terceirizada 

credenciada

semanal / 

quinzenal
Intensificar ações de melhoria da qualidade RAE-E

-verifica serviços em 

execução                         

-cumprimento de 

projeto                               

-gestão de obra para 

a conclusão do 

empreendimento

GIDUR - 

Acompanhamento de 

Obras

Comparar o conograma previsto com o 

realizado p/ liberação de recursos financeiros
avanço físico Financeiro

Verificar a qualidade de execução dos 

serviços

anexos da RAE - 

qualidade da obra e 

desempenho da 

construtora

CONRES - sistema 

de relacionamento

Identificar problemas e solicitar correções

Impedir que a unidade seja entregue com 

defeitos aos usuários

Monitoria de alvenaria 

estrutural 

Monitoramento da 

alvenaria estrutural
mensal

Melhorar a qualidade do produto a partir da 

aplicação adequada das técnicas construtivas 

relacionadas a alvenaria estrutural

RAE-M

-requisitos do 

sistema de alvenaria 

estrutural                     

-cumprimento do 

projeto                              

-treinamento da 

equipe de produção

Construtora

vicios aparentes Construtora

RAE-E: relatório de acompanhamento de empreendimento - visotria extraordinária

RAE-M: relatório de acompanhamento de empreendimento - visotria de aferição da PLS

PLS: planilha de levantamento de serviços executados

RAE-M

Lista anexa 

por unidade e 

RAE 100%

Vistoria de entrega do 

imóvel

Vistoria de medição 

(aferição da PLS)

Técnico da CAIXA ou 

empresa terceirizada

Técnico da CAIXA ou 

empresa terceirizada
mensal

ao final da 

obra
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ações de gestão cabíveis para a eliminação do problema. Também o mesmo relatório pode barrar a liberação de 

recursos, caso os problemas identificados sejam considerados de alto risco técnico ou financeiro. Como 

identificado no diagnóstico anterior esta vistoria foi concebida para ocorrer com periodicidade semanal ou 

quinzenal. No entanto, com o volume de empreendimentos em análise e execução e pela disponibilidade de 

equipe técnica capacitada para o acompanhamento esta vistoria teve sua freqüência de ocorrência alterada para 

quinzenal ou mensal. Entretanto, deve ficar claro neste trabalho que esta vistoria não é um padrão estabelecido 

pela CAIXA nacional, mas uma necessidade identificada e implementada pela CAIXA-RS. Por fim, as 

informações obtidas nesta vistoria são utilizadas somente pela GIDUR nos processos de acompanhamento de 

obras, sendo repassadas às construtoras somente no caso de serem identificados problemas na obra que 

comprometam a entrega do empreendimento.  

Já a vistoria mensal é destinada para a aferição da planilha de levantamento de serviços executados (PLS) a 

partir da comparação desta com o cronograma previsto em contrato. Esta planilha é previamente enviada pela 

construtora ao técnico da CAIXA que, depois do seu recebimento, agenda a vistoria.  As informações desta 

vistoria são utilizadas no sistema interno de relacionamento da CAIXA denominado CONRES e também pelo 

setor financeiro, tendo em vista que somente após esta vistoria a CAIXA autoriza a liberação de recursos 

financeiros à empresa construtora. Durante esta vistoria o técnico efetua uma inspeção visual da obra de avanço 

físico com base na PLS e não faz nenhuma medição utilizando instrumentos. O técnico também faz registros 

fotográficos de partes da obra julgadas importantes que são obrigatórios, mas de maneira aleatória. 

A vistoria de entrega do imóvel é a última vistoria do empreendimento e visa a identificar falhas de qualidade 

aparentes e impedir a entrega da unidade habitacional com defeitos. Desta vistoria é gerada uma lista de 

defeitos identificados por unidade habitacional que é anexada ao relatório de acompanhamento de 

empreendimento (RAE) e entregue à empresa construtora para serem solucionados os problemas. Após a 

solução dos problemas a CAIXA efetua uma vistoria, denominada de RAE100%, que confere a obra a partir lista 

de defeitos previamente entregue. Nesta vistoria a técnica vistoria todas as unidades habitacionais, observa 

acabamentos e testa aleatoriamente os equipamentos, tais como: torneiras, portas, janelas, persianas, bacias 

sanitárias. 

Por fim, a monitoria de alvenaria estrutural é um acompanhamento exigido pela CAIXA-RS, mas desempenhado 

por consultores profissionais de alvenaria estrutural contratados pelas empresas construtoras. Este 

monitoramento visa a orientar e treinar a equipe de produção da construtora sobre o sistema de alvenaria 

estrutural e acompanha a obra mensalmente. Para o início das atividades, o monitor apresenta à CAIXA o plano 

de atividades que serão desempenhadas na obra. O monitor, ao final de cada mês, emite um relatório sobre as 

observações e controles tecnológicos executados. Este relatório é entregue à construtora que por sua vez deve 

encaminhá-lo à CAIXA, pois a liberação de recursos da obra está vinculada à entrega deste relatório. Contudo, 

as informações destes relatórios são acessadas pela CAIXA somente quando ocorrem problemas considerados 

de gravidade alta ou moderada. Estes relatórios poderiam ser uma fonte de referência para as vistorias, no 
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entanto não há sincronia entre a entrega do relatório e a vistoria subseqüente, uma vez que este relatório é 

entregue a CAIXA com uma defasagem de duas a três semanas como apresentado na Figura 31. 

Durante as duas reuniões referentes a este diagnóstico, buscou-se compreender o fluxo de informações gerais 

do acompanhamento de obras e se estas informações são utilizadas nos processos internos. Confirmando as 

conclusões do diagnóstico inicial, as informações não retornam para as atividades de avaliação e são arquivadas 

na pasta da obra. Assim, o conhecimento adquirido torna-se pessoal e não um conhecimento da instituição. 

Contudo, todos os participantes das reuniões concordam de que as informações obtidas com o método podem 

mapear e gerar históricos sobre o desempenho das soluções construtivas e peculiaridades regionais para 

auxiliar as decisões de aprovação tanto de projeto, quanto de avaliação crítica do proponente do projeto, 

eliminando as subjetividades das avaliações atuais. Oportunidades de melhorias que também já haviam sido 

identificadas em estudos anteriores. Ainda, para os técnicos participantes das reuniões, as informações da 

GILIE, gerência que acompanha o empreendimento na etapa de uso, também poderiam auxiliar na avaliação de 

projetos e no acompanhamento de obras. 

Por fim, durante o acompanhamento de vistorias se identificou que cada técnico efetua a vistoria de maneira 

diferente. O primeiro técnico acompanhado segue as informações da PLS e não faz nenhuma consideração 

durante a visita à obra, já, o segundo técnico vistoriou a obra avaliando a qualidade da execução juntamente 

com o responsável da empresa. Contudo, as questões relacionadas à qualidade avaliadas pelo último técnico 

foram itens pontuais e que não foram investigados em outros pontos da obra no sentido de verificar a 

abrangência dos problemas. Assim, da mesma forma que no diagnóstico inicial, se verificou que a prática do 

processo de acompanhamento de obras, bem como a percepção de qualidade das mesmas, não possui um 

padrão que possa ser considerado como critério definido da CAIXA. 

Também, durante os seminários de disseminação dos resultados da pesquisa, bem como nas reuniões, 

identificou-se que cada técnico, principalmente os técnicos das empresas terceirizadas credenciadas, 

apresentam relatórios estruturados a partir de textos e fotografias que descrevem o que foi observado. Como 

resultado desta fase, identificou-se que, mesmo com as alterações dos fluxos de informações internos na 

CAIXA, os relatórios provenientes das vistorias extraordinárias e de medição, da mesma forma que a execução 

das vistorias, não apresenta um padrão definido. Dessa maneira, o processo atual inviabiliza a formação de uma 

base de dados com suporte estatístico que retroalimente tanto os processos internos da CAIXA, quanto a equipe 

de produção das obras. Neste sentido, a atividade de acompanhamento de obras proporciona a oportunidade de 

obter dados de qualidade para análises sistêmicas, confirmado as constatações do diagnóstico inicial do Projeto 

QualiHIS. 

Também, dentre as informações geradas nas diversas vistorias somente as informações referentes ao avanço 

físico são utilizadas por outros processos internos da CAIXA e disponibilizadas para as construtoras. Com isso, 

os processos relacionados à aprovação de projetos e de análise técnica operacional não recebem feedback 
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relacionado a qualidade dos empreendimentos. Dessa maneira, existe a possibilidade de melhorias no fluxo de 

informações a partir da redistribuição das informações obtidas no processo de acompanhamento de obras, tanto 

para agentes internos, quanto externos à CAIXA-RS. 

5.6 AVALIAÇÃO PELOS USUÁRIOS 

5.6.1 Avaliação da proposta final pelos pesquisadores usuários 

Os resultados da pesquisa de identificação das características da qualidade em uso percebidas pelos usuários 

são apresentados no Quadro 27. Nesta avaliação foram considerados como usuários os pesquisadores que 

utilizaram o método durante o desenvolvimento da solução. Na análise dos resultados, verificou-se que os 

critérios de satisfação, eficácia e produtividade foram considerados pontos positivos do sistema, sendo o último 

relacionado à fase de coleta de dados. O item segurança, por sua vez, foi o critério mais mencionado como uma 

desvantagem do sistema. No entanto, o critério de segurança está relacionado somente a problemas internos do 

software, sem oferecer danos a pessoas ou negócios. Também, esta crítica se deve ao fato do sistema ainda 

estar em fase de testes no momento do envio dos questionários. Outra desvantagem do sistema digital está 

relacionada com o critério de satisfação, devido ao emprego dos computadores de mão (PDA) uma tecnologia 

nova e que ainda não é de domínio de todos os profissionais.  

Com relação às alterações sugeridas no sistema, destacam-se a inclusão de arquivos de fotos e comentários, 

bem como a realização de alterações para reduzir falhas do sistema. Por fim, a escolha de uso do sistema digital 

foi unânime devido ao aumento de eficácia e produtividade que o PDA pode oferecer. Algumas questões 

abordadas nos questionários retroalimentaram o desenvolvimento do software buscando deixar a interface com 

o usuário mais amigável, tais como a melhoria das barras de rolagem e de informações de uso do sistema, para 

aumentar a satisfação em uso na coleta de dados. Dessa forma, ao solucionar os problemas de programação 

pendentes à época da pesquisa, o sistema apresenta características de qualidade de uso aceitáveis, de acordo 

com os usuários pesquisadores. 
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Quadro 27 - Respostas dos pesquisadores usuários do sistema digital 

 

5.6.2 Avaliação da proposta final pela CAIXA-RS 

Durante o seminário de apresentação de resultados a CAIXA-RS constatou-se que tanto a versão em papel, 

quanto a versão digital foram consideradas adequadas para a CAIXA, tendo em vista que o sistema pode ser 

implementado de imediato pela versão em papel e, aos poucos, poderia ser introduzida a versão digital, pois 

esta última necessita de planejamento para a liberação de recursos de aquisição de equipamentos como o PDA 

e a implantação do sistema. Além disso, a equipe da CAIXA apontou que a versão em papel pode ser utilizada 

pelos técnicos que não aceitam de imediato o uso de novas tecnologias. Ainda, os representantes da CAIXA-RS 

identificaram a oportunidade de padronização das análises dos empreendimentos a partir do método, tendo em 

vista que atualmente as análises de projetos ocorrem com base na experiência pessoal de cada avaliador.  

Os documentos do método foram novamente apresentados nas suas duas versões em reuniões de análise do 

método. Os representantes da CAIXA identificaram que o método proposto se adapta bem às atividades da 

vistoria extraordinária, não necessitando de alterações de escopo e de tempo para a execução da vistoria.  

Também, foi entregue um relatório contendo os resultados sobre a conformidade das obras pesquisadas, com o 

intuito de apresentar as possibilidades de processamento e análise das informações. Estavam presentes nesta 

reunião o gerente de engenharia da GIDUR e um engenheiro do crédito imobiliário. 

Perguntas Usuário A Usuário B Usuário C Usuário D

Quais foram as vantagens de 

uso verificadas do PDA com 

relação ao uso da planilha em 

papel?

Proporciona motiv ação 

ex tra na ex ecução do 

trabalho (satisfação) e 

agilidade na obtenção dos 

dados (produtividade)

Facilidade do cálculo da amostra 

em tempo real (eficácia e 

produtividade) facilidade de 

manuseio e preenchimento da 

planilha (eficácia e satisfação)

Dados coletados ficam 

imediatamente no sistema 

sem a necessidade de 

processamento manual 

(produtividade)

Agilidade no processamento 

dos dados (produtividade)

Quais foram as desvantagens 

de uso verificadas do PDA com 

relação ao uso da planilha em 

papel?

Possibilidade de ocorrência 

de dados espúrios dev idos 

a erros do sistema 

(segurança) e l imita o perfil 

do usuário, v isto que nem 

todos se sentem aptos a 

utilizar a tecnologia 

(satisfação)

Não se tem uma v isão geral dos 

check-lists  e ex iste a dificuldade 

de manuseio do PDA para quem 

não tem prática com caix as de 

tex to e barras de rolagem 

(satisfação)

Possibilidade de ocorrência 

de bugs  de sistema 

(segurança)

Erros e falhas de sistema 

(segurança)

Que alterações no sistema você 

faria para melhorar o 

desempenho em uso do PDA?

Não faria modificações Inclusão de fotos e comentários 

(satisfação) e processamento de 

relatórios automáticos após o 

preenchimento (eficácia)

Não faria modificações Mudanças no âmbito da 

programação para reduzir 

as falhas do sistema 

(segurança) otimizando o 

tempo de coleta 

(produtividade)

Se você fosse solicitado a 

escolher entre o uso de 

planilhas manuais e o uso do 

software  de coleta no PDA, 

qual você escolheria? Por quê?

PDA – dev ido o potencial da 

tecnologia para a obtenção 

de informações (eficácia)

PDA – facilita a coleta dos dados, 

sem o uso de outros 

equipamentos (eficácia) 

possibilitando o cálculo amostral 

e processamento do relatório em 

tempo real (produtividade)

PDA – Coleta mais 

dinâmica e rápida 

(produtividade)

PDA – garantia de coleta de 

todos os dados sem 

esquecimento e imediata 

correção de erros (eficácia) 

além da otimização do 

tempo de coleta 

(produtividade)
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As vistorias para a validação em campo pelos técnicos da CAIXA iniciaram na REDUR Caxias do sul. O sistema 

foi apresentado para dois técnicos da região e depois um dos técnicos utilizou o sistema em campo.  Na 

apresentação inicial, os técnicos enfatizaram as dificuldades na implementação da sistemática devido as 

diferenças entre o objetivo da sistemática de avaliar conformidade e o caráter das vistorias, que, na opinião 

deles, deveria se limitar a avaliar avanço físico dos empreendimentos, já que consideram a verificação de 

conformidade de execução das obras uma atribuição exclusiva das construtoras. O técnico responsável pela 

avaliação da sistemática em campo ficou uma semana com o PDA disponível para avaliar o uso sem a 

intervenção da equipe de pesquisa. O objetivo foi de identificar o quanto o sistema é auto-instrutivo. O técnico 

encontrou dificuldades de uso relacionadas a falhas de programação que inviabilizaram a utilização em campo 

referente ao processo de alvenaria estrutural e em conversas com o técnico também se identificou a 

necessidade do desenvolvimento de um procedimento de treinamento para o uso do sistema. O treinamento 

identificado não se relaciona no uso da mídia digital, mas na conduta de coleta dos pesquisadores, uma vez que 

o método avalia processos em execução e não o produto final de cada processo. Devido a esses problemas e as 

discussões sobre as atribuições da CAIXA em avaliar a qualidade foi agendada uma nova visita a REDUR de 

Caxias do Sul. Nesta segunda visita foram apresentados e entregues os mesmos documentos disponibilizados 

na reunião de avaliação do método pela GIDUR, buscando esclarecer dúvidas quanto à aplicação da sistemática 

de acompanhamento de obras pelos técnicos da CAIXA levantados na primeira visita. Com relação ao sistema 

em uso o técnico sugeriu algumas alterações de texto que evitam ambigüidades e melhor entendimento dos 

itens para a coleta de dados, mas apontou a facilidade de uso e a importância dos dados coletados de maneira 

sistêmica para a melhoria dos processos internos de aprovação e de acompanhamento de obras da CAIXA. 

A validação em campo pelos técnicos da CAIXA foi concluída na região metropolitana de Porto Alegre em uma 

vistoria de aferição da PLS em 12/12/2009. Na ocasião, o técnico da CAIXA e o arquiteto responsável pela obra 

acompanharam a utilização do método. O técnico da caixa identificou a importância das informações 

principalmente para a equipe de produção da construtora, bem como a facilidade de uso da versão digital. No 

entanto, o técnico identificou que a diferença entre a natureza da coleta de dados, que observa a obra sob o 

ponto de vista da qualidade dos processos executivos, e as atribuições dos técnicos que observam avanço físico 

e medem a qualidade pelo enfoque do produto pode comprometer o uso do sistema pelos demais técnicos. O 

responsável pela obra recebeu o relatório final da vistoria e identificou o sistema como útil para a construtora que 

recebe um profissional habilitado com freqüência definida em canteiro que pode contribuir para os esforços de 

melhoria da qualidade em obra. No entanto, o mesmo também identificou que as informações relacionadas ao 

produto final também podem contribuir para a melhoria dos processos ainda em execução na obra. 

5.7 AVALIAÇÃO FINAL DO MÉTODO PROPOSTO 

A partir dos constructos apresentados no capítulo de método e das evidencias obtidas ao longo do trabalho, 

buscou-se avaliar o método proposto. 
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5.7.1 Utilidade da solução 

Atendimento as necessidades de informação – este constructo está relacionado às informações necessárias 

para as atividades internas da CAIXA. A verificação ocorreu a partir de reuniões em que os técnicos analisaram 

os resultados da aplicação do método. Para os técnicos, a qualidade faz parte de um conjunto de informações 

que deve ser utilizado na análise de desempenho das construtoras, na aprovação de projetos, liberação de 

recursos, bem como na colaboração com a qualidade de execução dos empreendimentos. Neste sentido, o 

formato das informações deve estar adequado às necessidades de informação dos diversos processos internos 

da CAIXA e também dos demais agentes. Dessa forma, durante as reuniões de análise do método foi 

desenvolvida uma matriz que indica qual o formato das informações para cada agente, juntamente com a macro-

estrutura do método. Esta matriz evidenciou diferentes níveis de agregação das informações que possibilitam 

diferentes tipos de análise a partir da mesma base de dados. 

Também foi verificada a periodicidade de disponibilização das informações a partir do acompanhamento das 

vistorias e pela coleta de dados. A periodicidade foi classificada de acordo com o nível de tomada de decisão. 

Para o nível operacional, o método fornece ao final da vistoria as informações do processo construtivo 

investigado e que são referentes a aquela obra. Para os níveis, tático e estratégico, o tempo de disponibilização 

está atrelado ao conjunto de atividades de aferição efetuadas em um mês de obras a partir de medidas mais 

agregadas. Este período está relacionado a um ciclo completo de vistorias de acompanhamento de obras, de 

monitoria de alvenaria estrutural e de liberação de recursos. Assim, após a obtenção de dados suficientes para 

garantir a validade estatística das informações mais agregadas, as atividades de liberação de recursos da 

CAIXA, aprovação de projetos, bem como de análise de desempenho setorial por parte do PBQP-H podem ser 

beneficiadas.  

Uso de indicadores para a tomada de decisão – em uma das vistorias de acompanhamento com técnicos da 

CAIXA, a gerência de obra analisou o resultado da coleta de dados ao final da vistoria e utilizou as informações 

para realizar melhorias operacionais. O resultado é apresentado em forma de indicadores na tela do PDA que 

indicou problemas nesta atividade. O gerente identificou em um andar de um dos prédios que a atividade de 

elevação da alvenaria não esperou a concretagem das contra-vergas para a continuação das atividades após 

essa cota. Como ação, solicitou ao mestre reunir a equipe e revisar os critérios de execução da alvenaria 

estrutural. Por fim, o gerente também verificou o bom desempenho nas atividades de execução das bases (lajes) 

e na marcação da primeira fiada.  

A utilidade dos indicadores também foi verificada a partir dos seminários e reuniões de apresentação dos 

resultados do método à CAIXA. Nestas ocasiões, os técnicos identificaram e discutiram tanto problemas de 

conformidade relacionados a problemas contextuais de obras específicas, como identificaram problemas 

sistêmicos e de abrangência regional que devem ser discutidos em conjunto com agentes setoriais, como o caso 



Letícia Ramos Berr (leticiaberr@gmail.com) Dissertação de Mestrado – Porto Alegre: PPGEC/UFRGS 2010 

dos resultados obtidos sobre o processo de revestimento de argamassa. Ficou fora do escopo deste trabalho o 

acompanhamento do uso dos indicadores durante as atividades internas da CAIXA.  

5.7.2 Aplicabilidade da solução 

Consistência interna do método – as diversas coletas de dados em campo permitiram avaliar a consistência 

de cada item de verificação e sua correspondência com o objeto a ser observado. Assim, estes testes 

colaboraram com a eliminação de ambigüidades textuais e na identificação de itens que necessitavam de 

explicações mais detalhadas, de valores de referência ou de tolerância, bem como de desenhos explicativos.  

Também, a partir das coletas de dados foram definidas as condições de contorno para a aceitação dos itens, ou 

seja, os fatores que condicionam a coleta de dados, tais como, por exemplo, o item de verificação do esquadro 

de elevação das paredes no processo de alvenaria estrutural. Neste item, o IC orienta ao pesquisador que esta 

aferição deve ocorrer somente durante o serviço de marcação da primeira fiada, vinculada a uma frente de 

trabalho em atividade no momento da vistoria. Esta definição visou fornecer ao método um caráter pró-ativo com 

a equipe de produção dos empreendimentos.  

Ainda, com o intuito de garantir a consistência interna dos instrumentos de coleta e, conseqüentemente, garantir 

a qualidade da informação obtida, estes foram avaliados por especialistas em dois momentos: o primeiro 

referente à análise da proposta inicial, que colaborou no direcionamento dos estudos, na melhoria e revisão de 

conteúdo e no formato dos IC, e num segundo momento para a formalização da proposta final com a avaliação 

geral do conteúdo dos IC e na identificação dos itens mais impactantes na qualidade das obras. A partir da 

colaboração de especialistas no desenvolvimento do método, a documentação do mesmo foi evoluindo ao longo 

da sua construção e das avaliações cíclicas. No método na versão digital se evidenciou a consistência interna 

com base na comparação dos dados obtidos com a versão em papel. A comparação ocorreu entre versões 

finais. Porém, o desenvolvimento da versão digital ocorreu com defasagem proposital de um ciclo em relação à 

versão em papel, com o intuito de facilitar e orientar o seu desenvolvimento. 

Adequação da solução – as reuniões e os testes realizados indicaram que o método é adequado às atividades 

de vistoria semanais ou extraordinárias, uma vez que estas visam aferir a qualidade de execução, como sua 

principal função, bem como colaborar com as empresas no alcance de seus objetivos de qualidade e de 

conclusão do empreendimento. Mesmo com a alteração da periodicidade desta vistoria devido o aumento da 

demanda de empreendimentos em análise e execução, por conta do programa MCMV, estas ocorrem com mais 

freqüência que as demais, o que possibilita a coleta de uma maior quantidade de dados com mais freqüência. 

Entretanto esta vistoria é um padrão utilizado somente pela CAIXA-RS, sendo este um limitador para uma 

implementação do método nos demais estados.  

Nas atividades de vistoria mensal foram identificadas diferenças de natureza e objetivos entre esta vistoria e o 

método. O objetivo desta vistoria é avaliar o produto final de cada etapa da obra com base no cronograma físico-
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financeiro do empreendimento e observação das atividades concluídas que constam na PLS, ou seja, esta 

vistoria avalia produto final e avanço físico da obra. Já o objetivo do método é avaliar a qualidade de execução 

da obra, sendo relacionado à observação de processos e a melhoria da qualidade. Neste sentido, estas 

diferenças não impedem o uso do método nesta vistoria, mas dificultam a sua aplicação integral a esta atividade. 

Entretanto, a solução pode ser adequada a outros tipos de organizações, tendo em vista as diferentes 

possibilidades de uso, a saber: pode ser utilizada para auto-avaliação de uma obra, avaliação de um grupo de 

obras e de empresas, ou, ainda para a comparação entre soluções construtivas empregadas. Também pode ser 

empregado esporadicamente para a elaboração de diagnósticos, bem como em auditoria interna dos processos, 

já que cada item de verificação possui validade estatística. Sistematicamente, pode ser utilizado para o 

acompanhamento do desempenho ao longo do tempo gerando indicadores que auxiliem ações gerenciais e 

estratégicas relacionadas à conformidade dos empreendimentos. Dessa forma, a estrutura do método possibilita 

seu emprego direto em empresas construtoras e outras instituições financeiras que acompanham e avaliam a 

execução de empreendimentos, bem como fabricantes que queiram acompanhar o desempenho das suas 

soluções construtivas e compará-las com as demais.  

Após a construção do método, este foi apresentado a uma empresa construtora que mostrou interesse em 

utilizar o método como forma de validar o seu sistema de controle da qualidade das obras por um agente 

externo. Esta empresa faz parte do grupo de empresas que colaborou com os dados de suas obras para este 

trabalho. Na reunião de apresentação, o diretor de produção da empresa identificou que o método também 

poderia automatizar o procedimento de controle da qualidade já existente na empresa. No entanto, ele identificou 

que a observação e medição proposta pelo método, focada somente nos processo executivos, deve ser revista 

para que o controle em obras seja completo e considere também as questões relacionadas à qualidade do 

produto final. Nesta ocasião, também foi entregue um relatório com os indicadores medidos nas obras da 

empresa. Durante a reunião se identificou as seguintes possibilidades de uso destes dados: (a) análise crítica 

dos procedimentos da empresa, uma vez que os itens de verificação do método foram elaborados 

independentemente dos utilizados nos processos da empresa; (b) analise de desempenho entre obras a partir 

dos indicadores obtidos. Esta análise identificou a pouca variação entre as obras, indicando que as equipes 

aplicam os procedimentos de maneira equalizada; e (c) inicio de um processo investigatório nos processos que 

apresentaram desempenho abaixo da mediana de desempenho entre construtoras.  

O tempo de coleta dos dados também foi avaliado, no intuito de se verificar se o esforço de coleta de dados 

pode ser absorvido pelas atividades de vistoria da CAIXA. De acordo com os técnicos da CAIXA o tempo 

esperado de uma vistoria de avaliação da qualidade dos empreendimentos é de no mínimo uma hora. Durante 

as aplicações do método em campo as mesmas foram cronometradas. Os tempos de coleta de dados 

identificaram a possibilidade de serem coletados dados de um processo construtivo principal (alvenaria estrutural 

ou revestimento argamassado) agregado a outro processo que esteja ocorrendo simultaneamente em uma 
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mesma vistoria. Esta possibilidade de verificações conjuntas de processos construtivos já havia sido identificada 

durante a discussão sobre os processos produtivos identificados no tópico 5.1.3.3, mas sem a percepção de 

tempo. Por fim, a verificação de dois processos em uma vistoria apresentou-se adequada as expectativas da 

CAIXA, bem como para o sistema produtivo das obras. 

5.8 MACRO-ESTRUTURA DO MÉTODO PROPOSTO 

No desenvolvimento do método, foi considerado que este seria aplicado por uma organização externa à 

produção – no caso dos EHIS poderia ser o agente financiador ou fiscalizador durante as atividades de 

acompanhamento de obras. Esta estrutura foi definida a partir da identificação da posição de agente promotor e 

fiscalizador da CAIXA (Figura 32) no segmento de habitação de interesse social, uma vez é um agente externo à 

produção, possui autonomia de medição e aferição da qualidade nas obras, possui equipe técnica capacitada 

para efetuar as aferições, além de freqüência definida de visitas às obras, o que facilita o planejamento da coleta 

de dados.  

 

Figura 32 - Estrutura de distribuição das informações sobre a conformidade dos empreendimentos 

Neste sentido, o método propõe que a distribuição das informações para os diversos agentes também seja 

administrada pela CAIXA. Para este fim, os agentes foram categorizados como: o agente financiador ou 

operacionalizador de políticas públicas, no caso a CAIXA, prefeituras e cooperativas e executores das obras 

como proponentes dos empreendimentos e, por fim, o Ministério das Cidades como o agente regulador a partir 

do PBQP-H. As informações sobre a conformidade, bem como o formato desta informação foi associado a cada 

agente em suas atribuições típicas (Tabela 13).  

O método foi desenvolvido em dois módulos. O primeiro denomina-se de Sistemática de Acompanhamento de 

Obras (Figura 33. a) e refere-se a um procedimento estabelecido para atualizar ciclicamente os critérios de 

CAIXA 
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coleta de dados, para coletar propriamente estes dados em campo, bem como para avaliar a conformidade das 

obras de cada construtora, ou seja, são as atividades internas e necessárias para o funcionamento do método e 

que devem ser desempenhadas pela CAIXA. As caixas de processos na cor cinza na Figura 33 representam 

estas atividades de coleta, processamento, armazenamento e distribuição dessas informações aos interessados. 

Tabela 13 - Distribuição das informações entre os agentes envolvidos 
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Figura 33 - Fluxo de atividades do método: a) sistemática de acompanhamento de obras; b) distribuição das informações. 

Ainda, na sistemática de acompanhamento de obras são apresentadas as atividades cíclicas de atualização dos 

instrumentos de coleta. Como forma de melhor compreender a utilização da sistemática pela CAIXA, a Figura 34 

apresenta um fluxograma das atividades internas do método. 
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Figura 34 – Utilização do método proposto – Sistemática de Acompanhamento de Obras 

As atividades cíclicas do método utilizam informações sobre as necessidades dos clientes, a conformidade dos 

processos já armazenados na base de dados, além das informações mais atualizadas sobre o desempenho da 

construtora e da obra em execução que está sendo avaliada. As necessidades dos clientes referem-se aos 

dados de demandas internas da CAIXA e aos dados sobre as reclamações dos usuários na etapa de uso. 

Quando há a necessidade de atualizar os instrumentos de coleta, as atividades de pesquisa para o 

desenvolvimento de método devem ser replicadas. A Figura 35 apresenta um fluxograma contendo as atividades 

de atualização do mesmo. 
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Figura 35 – Fluxograma de atualização do método proposto 

O segundo módulo denomina-se de Plano de Distribuição de Informações (Figura 33. b) e refere-se à 

disponibilização padronizada e sistemática das informações na forma de indicadores. As caixas de processo do 

fluxograma na cor branca (Figura 33. b) representam as atividades de análise de cada agente interessado pela 

informação. Como as atividades relacionadas às análises dos demais agentes não foram investigadas durante 

este estudo, as caixas de processos destas representam a possível utilização dos dados para avaliações 

internas destes agentes. Contudo, nestas foram inseridos os relatórios de resultados dispostos de acordo com 

as necessidades de informação dos agentes e que foram identificadas com a matriz de distribuição de 

informações (Tabela 13). Estes resultados apresentados consideram os níveis de tomada de decisão em 

estratégico, tático e operacional. 

Por fim, o método proposto consiste em uma análise sistemática por medição e observação direta da qualidade 

de execução dos processos construtivos empregados em EHIS utilizando amostragem. Como resultado da 

aplicação do método obtém-se informações sobre a conformidade de execução dos processos construtivos 

expressos por meio de indicadores de qualidade. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, bem como sugestões para trabalhos 

futuros. 

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou entender o problema de pesquisa a partir da construção de um método de coleta, 

processamento, análise e distribuição de informações. 

O método de pesquisa denominado de pesquisa construtiva colaborou para esse entendimento uma vez que se 

buscou resolver um problema prático a partir da compreensão teórica do mesmo. As atividades de pesquisa 

foram divididas em quatro fases: (a) análise de pesquisas anteriores; (b) estudo inicial; (c) desenvolvimento da 

solução; e (d) contribuições da solução. Na primeira fase, visou a entender o problema de pesquisa a partir da 

análise de trabalhos acadêmicos. Estes discutiram sobre os processos da CAIXA relacionados ao 

acompanhamento de obras que visam averiguar a qualidade dos empreendimentos, bem como outros processos 

que tem relação direta com esta atividade. Na segunda fase, foram empenhados esforços para priorizar 

processos construtivos que sabidamente estivessem sendo o foco de reclamações de usuários, não 

conformidades de entrega ou manifestações patológicas construtivas a partir da revisão da literatura. Ainda, 

foram elaborados estudos iniciais sobre as técnicas de execução recomendadas para cada processo construtivo 

pesquisado, elaborada uma lista de diretrizes que auxiliou no desenvolvimento do método e na identificação da 

tecnologia a ser empregada para operacionalizar o mesmo. 

Com base nestas informações iniciais foram desenvolvidos instrumentos de coleta para cada processo 

construtivo que contemplaram as premissas para a construção do método e características identificadas na 

bibliografia, tais como: itens de verificação relacionados a todas as etapas executivas de cada processo 

construtivo em estudo; suas peculiaridades de execução; a forma de observação das atividades mais adequada 

para gerar uniformidade de respostas; bem como os condicionantes para avaliar a qualidade destes itens; 

padronização da coleta de dados; uso de indicadores para a disseminação das informações; uso de medidas 

que possibilitam a formulação de diferentes níveis de análise; avaliação do processo de execução visando 

fornecimento de informações em tempo hábil. 
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A construção do método foi intercalada por aplicações e avaliações do mesmo que auxiliaram nas atividades 

desenvolvidas e de acordo com a estratégia de pesquisa. As avaliações identificaram a dificuldade de garantir a 

confiabilidade dos dados gerados pelas vistorias e auxiliaram no redirecionamento e alteração dos métodos 

estatísticos empregados. Também, identificaram as limitações de tempo da equipe técnica da CAIXA para 

acompanhar o desenvolvimento do método, além da necessidade de que a coleta de dados nas obras, bem 

como para o processamento e distribuição das informações não ocupem demais o tempo dos técnicos em uma 

possível implementação oficial. Neste sentido, o enfoque da coleta de dados foi na avaliação dos processos 

construtivos e não na verificação e avaliação do produto final de cada processo. Entretanto, esta definição para a 

coleta de dados foi considerada uma limitação do método durante as avaliações da CAIXA. Cabe ressaltar que a 

diferença entre uma observação com foco no processo se diferencia somente pelo momento da observação de 

um mesmo objeto. 

Ainda, nessas avaliações se verificou a necessidade de definir a nomenclatura das etapas, passos e partes das 

edificações a fim de não causar distorções ou diferentes interpretações para as respostas dos instrumentos de 

coleta. Da mesma maneira, se Identificou a necessidade do uso de instrumentos de medição para a resposta de 

alguns itens de verificação a fim de garantir a qualidade dos dados. Além disso, com o intuito de garantir a 

consistência interna dos instrumentos de coleta estes também foram avaliados por especialistas e na medida em 

que estas eram executadas, os instrumentos de coleta eram atualizados, feitas novas verificações de estrutura 

interna e conteúdo. 

As dificuldades em se medir a qualidade, que foi identificada como o problema de pesquisa deste trabalho, 

estiveram, em sua maioria, relacionadas a questões operacionais, como problemas de interpretação de itens de 

verificação e na nomenclatura das partes das edificações e, também à divergência entre especialistas ou 

bibliografia quanto a algum procedimento de execução. Além disso, houve dificuldades de prazo para aferir 

algum item antes dele ser encoberto por outra atividade de execução subseqüente, uma vez que era necessário 

avaliar todos os itens os IC e em muitos casos não haviam obras que estivessem executando determinados 

procedimentos ou os mesmos seriam iniciados em prazos muito diferentes das necessidades da pesquisa. 

Entretanto, também se verificou como dificuldade conceitual para a medição da qualidade as diferentes 

interpretações do que deve ser a qualidade medida em obra por um agente externo a produção, no caso a 

CAIXA. Cada técnico possui o seu conceito de qualidade que foi obtido por suas vivências e não um conceito de 

qualidade estabelecido pela instituição. Um problema já evidenciado em outros trabalhos e que foi novamente 

identificado. Contudo, a verificação da qualidade em obra é uma atribuição dos técnicos de acompanhamento de 

obras definido por normativas internas. Como não há uma definição oficial, para alguns membros da CAIXA esta 

verificação deve ser efetuada de maneira superficial, a partir da verificação da qualidade aparente da obra, uma 

vez que se refere a uma instituição financeira cabendo verificar o avanço físico para a liberação de recursos 

financeiros. Para estes técnicos a responsabilidade de controlar a qualidade cabe às construtoras com a 

certificação da qualidade de seus produtos e serviços. Enquanto que, para outro grupo de técnicos, somente a 
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verificação da qualidade aparente não é suficiente para colaborar com os esforços de melhoria da qualidade nas 

diferentes empresas e, ainda, mesmo a CAIXA sendo uma instituição financeira ela possui responsabilidades 

adicionais e diferentes das demais, já que também é agente de políticas públicas e parceira estratégica do 

Estado brasileiro, como consta em sua missão. Assim, estes técnicos identificaram na sistemática uma forma de 

padronizar as coletas e as observações o que auxiliaria nas análises da qualidade dos empreendimentos ao 

longo do tempo e possibilitam ações de melhorias mais assertivas. 

Outra dificuldade relacionada à medição da qualidade refere-se ao fato desta ser efetuada por um agente 

externo a produção das obras. Dessa forma, muitas das atividades de execução não podem ser verificadas, por 

já estarem executadas ou serem executadas em momentos diferentes à vistoria. Dessa maneira, o método 

proposto buscou avaliar a qualidade por um conjunto de processos construtivos, organizado pelas suas etapas 

de execução para que o técnico possa aferir corretamente a qualidade a partir da observação e medição direta 

destas etapas no dia da vistoria, sem a necessidade de questionar os responsáveis sobre estas atividades. 

Ainda, se buscou estruturar o método para que as aferições fossem sempre utilizadas como apoio às ações de 

melhoria das empresas, uma vez que ao final das mesmas são apresentados os resultados obtidos, o que 

permite aos responsáveis tomar medidas corretivas em tempo hábil, ou seja, possibilita resolver problemas que 

estão ocorrendo no dia da vistoria. Esta forma de verificação fornece uma fotografia da obra no dia da vistoria 

que auxilia a equipe de produção e o conjunto de verificações fornece informações não somente a produção, 

mas também aos demais interessados na qualidade dos empreendimentos. Também com a utilização do método 

e a formação de uma base de dados robusta a CAIXA pode reavaliar o conteúdo dos instrumentos de coleta 

visando simplificar o processo de vistorias focando na eliminação de problemas sistêmicos identificados pelos 

dados já coletados. Enquanto as empresas construtoras poderiam se valer do grau de detalhamento dos 

instrumentos de coleta para continuamente aferir a qualidade dos seus processos construtivos. Dessa forma a 

CAIXA e a empresa estariam avaliando a obra com base em um mesmo documento e, assim, eliminando 

interpretações pessoais sobre a aceitação de etapas. Ainda, em um futuro próximo, as informações contidas nos 

instrumentos de coleta podem ser alinhadas documentos de referência do setor, tais como códigos de prática.  

Tais documentos consolidam as melhores práticas referentes a processos construtivos, assim como seus 

principais itens e critérios de controle (THOMAZ et al. , 2009).  

A partir da revisão da bibliografia e dos resultados obtidos com o método foram identificados problemas de 

qualidade dos empreendimentos executados por empresas com programas de qualidade certificados e que são 

acompanhados sistematicamente pela CAIXA o que evidencia falhas nos controles de qualidade destes agentes. 

Neste sentido, as informações obtidas com o método podem auxiliar as empresas construtoras a avaliar os seus 

sistemas de gestão da qualidade e verificar se os mesmos vêm garantindo o atendimento destes requisitos. Já 

que as empresas são submetidas a auditorias periódicas que validam seus sistemas de gestão da qualidade 

existe a possibilidade dos requisitos controlados não estarem de acordo com requisitos dos clientes. lado o 

método pode ser utilizado em conjunto com outros documentos 
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Ainda, o método possibilita a criação de um sistema integrado de informações sobre qualidade que pode 

retroalimentar os sistemas de gestão da qualidade das empresas, possibilitando análises de desempenho entre 

construtoras e entre obras a partir de benchmarking externo e interno, colaborando também com o 

direcionamento de ações de melhoria para todos os envolvidos. 

Por fim, a utilização do método proposto pode auxiliar a CAIXA na padronização de seus processos de aferição 

da qualidade dos empreendimentos, bem como na apropriação do conceito de qualidade mais adequado e 

alinhado com sua missão, auxiliando sua equipe nestas atividades.  

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Durante as atividades de pesquisa foram verificadas oportunidades e idéias para a realização de futuros 

estudos: 

a) Avaliar e refinar o método proposto para o uso em outros tipos de organização, 

empreendimentos e contextos contemplando as questões relacionadas a qualidade do produto 

final que não foram avaliadas neste trabalho. 

b) Desenvolver um Sistema de Apoio a tomada de Decisão (SAD) que utilize o método como um 

dos módulos de informação para a simulação de cenários com interoperabilidade com 

sistemas BIM. 

c) Utilizar as informações do método em análises estatísticas mais robustas de controle 

estatístico da qualidade. 

d) Acompanhar a utilização das informações obtidas com o método nos processos internos da 

CAIXA e verificar sua aplicabilidade e necessidade como apoio às decisões. 

e) Avaliar as obras que formam aferidas com o método após sua entrega, visando a identificar 

possíveis melhorias na qualidade com base nas reclamações dos usuários na etapa de uso. 
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ANEXO - Serviços de Execução e Materiais Controlados pelo PBQP-H (Brasil, 2006a) 

A empresa construtora deve preparar uma lista própria de serviços de execução controlados que utilize e que afetem a 

qualidade do produto exigido pelo cliente, abrangendo no mínimo os serviços listados abaixo, devendo ser representativa 

dos sistemas construtivos por ela empregados em suas obras. 

Caso a empresa utilize serviços específicos que substituam serviços constantes da lista mínima, os mesmos devem ser 

controlados. A empresa deve, para o estabelecimento do planejamento da implementação do Sistema de gestão da 

qualidade (requisito 4.1 do Referencial Normativo de Empresas de Execução de Obras SiAC - Execução de Obras), 

respeitar as porcentagens mínimas de evolução do número de serviços de execução controlados estabelecido em sua lista, 

de acordo com o seu nível de certificação. A partir dessa lista de serviços de execução controlados, a empresa construtora 

deve preparar uma lista de materiais que sejam neles empregados, que afetem tanto a qualidade dos serviços, quanto à do 

produto exigido pelo cliente. A empresa deve, para o estabelecimento do planejamento da implementação do Sistema de 

gestão da qualidade (requisito 4.1 do Referencial Normativo SiAC - Execução de Obras), respeitar as porcentagens 

mínimas de evolução do número de materiais controlados estabelecido em sua lista, de acordo com o seu nível de 

certificação.  

Lista dos serviços de execução controlados: são os seguintes os serviços de execução obrigatoriamente controlados do 

subsetor obras de edificações, segundo a etapa da obra, a partir dos quais a empresa deve elaborar sua lista de serviços 

controlados: 

 

Serviços preliminares: Vedações horizontais:

1. compactação de aterro; 12. execução de contrapiso;

2. locação de obra. 13. execução de revestimento de piso interno de área seca;

14. execução de revestimento de piso interno de área úmida;

Fundações: 15. execução de revestimento de piso externo;

3. execução de fundação. 16. execução de forro;

17. execução de impermeabilização;

Estrutura: 18. execução de cobertura em telhado (estrutura e telhamento).

4. execução de fôrma;

5. montagem de armadura; Esquadrias:

6. concretagem de peça estrutural; 19. colocação de batente e porta;

7. execução de alvenaria estrutural. 20. colocação de janela.

Vedações verticais: Pintura:

8. execução de alvenaria não estrutural e de divisória leve; 21. execução de pintura interna;

9. execução de revestimento interno de área seca. 22. execução de pintura externa.

10. execução de revestimento interno de área úmida;

11. execução de revestimento externo. Sistemas prediais:

23. execução de instalação elétrica;

24. execução de instalação hidrossanitária;

25. colocação de bancada, louça e metal sanitário.
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Apêndice A - Roteiro de reuniões semi-estruturadas utilizadas na pesquisa. 

Entrevista com:   Técnico CAIXA – REDUR Caxias do Sul RS 6/11/2009 

Equipe técnica CAIXA – REDUR Caxias do Sul RS 8/12/2009 

Técnico CAIXA – GIDUR RS 12/12/2009 

1. Informações sobre o uso do sistema: 

Facilidade de uso:  

Dificuldades de uso: 

Equipamento 

Software 

Tempos 

Tempo de coleta de dados 

Tempo da vistoria padrão 

Aumento de tempo previsto 

Formato do Treinamento 

Melhorias possíveis 

Sugestão de material didático 

2. Utilidade das informações obtidas 

Quanto a informação gerada sobre a qualidade das execuções (quali e quanti) pode enriquecer a 

função dos engenheiros e arquitetos da Caixa? 

Qual a percepção do técnico quanto ao uso do índice ao final da vistoria para o feedback? 

Para quem essas informações podem ser importantes na visão dos técnicos?  

  

3.  Apresentar e discutir a matriz de distribuição de informações  

 

4. As análises de aprovação do empreendimento recebem alguma informação vinda do 

Acompanhamento de Obras? 

Análise Crítica do Proponente- 

Análise Projeto- 

Análise Financeira- 

Análise Jurídica- 
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Roteiro semi-estruturado de acompanhamento de vistorias para uso no diagnóstico complementar. 

Acompanhamento de vistoria com:   Técnico CAIXA – REDUR Caxias do Sul RS 27/07/2009 

Mestre de obras – Construtora de Caxias do Sul RS 27/07/2009 

Engenheiro – Construtora de Caxias do Sul RS 27/07/2009 

Objetivo: Identificar as deficiências do processo de vistoria do acompanhamento de obras. 

Questões: 

1. Qual o objetivo da vistoria acompanhada? 

2. Quais são as deficiências percebidas da atividade de vistoria? 

3. Como a vistoria contribui coma qualidade da obra? 

4. Como é realizado o controle da qualidade das obras por parte da CAIXA? 

Observações a serem feitas: 

1. Tempo de duração: cronograma_____-Qualidade______ 

2. Observações com relação à qualidade: 

3. Houve transmissão dos problemas identificados: 

4. Havia problemas com relação a qualidade percebidos nas vistorias anteriores que foram retomados 

nesta? 

5. Obra está dentro do cronograma definido? 
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Roteiro semi-estruturado de acompanhamento de vistorias para validação da sistemática na versão 

digital. 

Acompanhamento de vistoria com:   

Técnico CAIXA – REDUR Caxias do Sul RS 06/11/2009 e 08/12/2009 

Técnico CAIXA – GIDUR-CAIXA RS 12/12/2009 e 16/12/2009 

Parte um 

Objetivo: Verificar a utilidade do instrumento de coleta na vistorias de acompanhamento de obras. 

Questões: 

1. A primeira vista, Quais as principais dificuldades de uso do software durante as vistorias? 
2. A primeira vista, Quais as principais vantagens de uso do software durante as vistorias? 

 
Parte dois 

Objetivo: melhorar a utilização do instrumento de coleta na vistorias de acompanhamento de obras. 

 

1. Quais foram as vantagens de uso verificadas do PDA com relação ao uso da planilha de papel? 
 

2. Quais foram as desvantagens de uso verificadas do PDA  com relação ao uso da planilha de papel?  
 

3. Que alterações no sistema poderiam você faria para melhorar o desempenho em uso do PDA?  
 

4. Se você fosse solicitada a escolher entre o uso de planilhas manuais e o uso do software de coleta no 
PDA qual você escolheria? Por quê? 
 

Que observações você faria sobre: 

  

1. Tempo de coleta- 
 

2. Facilidade de uso do sistema- 
 

3. Passos para iniciar a coleta de dados- 
 

4. Layout das telas- 
 

5. Uso das barras de rolagem e retorno de telas- 
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Apêndice B - Instrumentos de coleta dos processos construtivos investigados - versão final 

 

(  ) casas isoladas  (  ) casas em fita (  ) Cerâmico

(  ) prédio de  ___ pavimentos (  ) Concreto

(  ) sobrados isolados  (  ) sobrados em 

fita (  ) In loco

Número de Uhs por bloco/fita

17 Número médio de esquadros entre paredes contíguas e ortogonais por UH (Valores médios fixos)

5 Número médio de Janelas por UH (Valores médios fixos)

4 Número médio de portas por UH (Valores médios fixos)

13 Número médio de paredes por UH (Valores médios fixos)

9 Número médio de vãos de aberturas por UH (Valores médios fixos)

Número de centrais de produção de argamassa de graute

Número de frentes de trabalho executando a primeira fiada  

Número de frentes de trabalho assentando os blocos da alvenaria

Número de blocos/fitas com cintas de respaldo prontas antes de receber a laje sobre a cinta

Número de lajes de cobertura prontas antes da execução do telhado

Número de juntas de dilatação por bloco/fita de UH em execução

1.1

O contrapiso, a laje do térreo ou de entrepiso ou 

o radier está isento de fissuras. 

Verificar o contrapiso ou laje pronta da altura do 

observador (sem se abaixar), percorrendo toda a 

superfície. A execução da primeira fiada pode ter 

iniciado para esta verificação.

1.2

O contrapiso, a laje do térreo ou de entrepiso ou 

o radier está nivelado.

Verificar nas lajes ou entrepisos prontos para 

receber a alvenaria qual o desnível existente com 

auxílio de uma regua nivelada de 1,2 metros. O 

desnível não pode exceder 3mm, ou seja, a bolha 

do nível não deve ultrapassar as marcações 

centrais da régua de nível (ver desenho). Fazer 

duas medições ortogonais no centro da laje 

(formando um "+" entre as medições)

1.3

O contrapiso, a laje do térreo ou de entrepisos 

ou o radier está no esquadro.

Verificar o esquadro do contrapiso, da lajes de 

térreo ou entrepiso e/ou radier pronto medindo 

com a trena um triângulo 300/400/500cm (ver 

desenho do triângulo) em dois cantos da laje, 

formando uma diagonal, não há tolerância de 

aceitação. Se essas medidas não forem 

possíveis, utilizar 150/200/250cm, não há 

tolerância de aceitação.

1.4

Existe contrapiso, laje ou radier no piso térreo ao 

iniciar a execução da primeira fiada.

Verificar se o contrapiso, as lajes e os radiers 

estão prontos quando é iniciada a produção da 

primeira fiada

1.5

O contrapiso, laje do térreo ou de entrepisos ou 

o radier está limpo ao iniciar a execução da 

primeira fiada.

Observar se o contrapiso, as lajes do térreo ou 

entrepisos e radiers concluídos para receber a 

alvenaria encontram-se isentos de material 

pulverulento, agregados soltos, graxa ou água 

que possam afetar a aderência entre alvenaria e a 

base.

1.6

Ao iniciar a execução da primeira fiada do térreo, 

a base está impermeabilizada nas faixas sob a 

alvenaria, contemplando uma área superior à 

base da alvenaria e a lateral da laje viga ou 

radier (ver desenho).

Verificar se existe impermeabilização nas faixas 

sob a alvenaria, contemplando uma área superior 

à base da alvenaria e a lateral da laje viga ou 

radier. Verificar esse item somente para as 

frentes da primeira fiada do pavimento térreo, 

mesmo que a amostra contemple frentes em 

outros pavimentos.

Recebimento da base Equipe

Características da obra

Empresa:

Obra:

Data:

Responsável pela obra:

Horário: início ______fim _____

Técnico/Pesquisador:

Amostra a observar

Número de frentes de 

trabalho executando a 

primeira fiada

Tipo de bloco: 

0

Número de contrapisos, lajes de térreo e de entrepiso e radiers prontos antes do início do assentamento da alvenaria (não considerar laje da cobertura)

Trena, fio de prumo, régua prumo de 120cm, esquadro de no mínimo 60cm, duas chapas de espessura igual a 2mm.

ALVENARIA ESTRUTURAL

VISITA EM OBRA

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Tipo de laje:

Tipologia:

(o número de frentes de trabalho é definido pelo número de operários ou equipes que executam simultaneamente a mesma atividade em espaços 

Sim Não

0

Considerações

Número de contrapisos, 

lajes de térreo e de 

entrepiso e radiers prontos 

antes do assentamento da 

alvenaria

Caracterização do empreendimento

Materiais: 

NA

Verificação

Ferramentas necessárias para a aplicação da lista de verificação

1

Limites de aceitação

Número total de blocos/fitas de Uhs do 

planicidade da base de assentamento da alvenaria ≤ 3mm para cada 1,2 metros, planicidade da alvenaria  ≤ 2mm para cada 1,2 metros, prumo da alvenaria ≤ 4mm para 

cada 2 metro, espessura da junta 10mm≤e≤13mm, vão da esquadria 10mm.

População para a amostra no momento da visita em obra:

Número de frentes de trabalho executando o grauteamento  

(o número de frentes de trabalho é definido pelo número de operários ou equipes que executam simultaneamente a mesma atividade em espaços 

diferentes)

(o número de frentes de trabalho é definido pelo número de operários ou equipes que executam simultaneamente a mesma atividade em espaços 

diferentes)



 

 

 

2 Marcação da primeira fiada Equipe Considerações Sim Não NA

2.1

 Os operários ou o encarregado possuem cópia 

do projeto da primeira fiada.
não é necessário amostra

Verificar se existe cópia com os operários ou o 

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado 

para verificar sua verdadeira disponibilidade.

2.2

Os blocos mestres (cantos) são assentados 

antes dos demais blocos da fiada.

Verificar se os blocos mestres (desenho) são 

assentados primeiro. 

2.3

Na 1ª fiada, a argamassa de assentamento está 

espalhada por toda a base inferior do bloco.

Observar a colocação da argamassa sobre a 

base em que o bloco da primeira fiada será 

assentado. 

2.4

Os operários utilizam fios flexíveis esticados, 

nivelados e paralelos ao plano da parede para 

fazer o alinhamento e o nivelamento da primeira 

fiada.

Verificar se os operários utilizam fios flexíveis 

nivelados e paralelos ao plano da parede, 

observando a olho nu, se existe curvatura no fio 

resultante da gravidade ou do vento.

2.5

A 1ª fiada de paredes contíguas e ortogonais 

está no esquadro.
0 0

Número de esquadros na 

primeira fiada por equipe 

executando a primeira 

fiada e/ou o assentando a 

alvenaria

Conferir o esquadro entre paredes contíguas e 

ortogonais na primeira fiada, medindo com 

esquadro de no mínimo 60x60cm. Não há 

tolerancia para essa medição que deve ser exata.

2.6

A dimensão dos vãos de portas na 1ª fiada está 

dentro dos limites de aceitação.
0 0

Número de vãos de portas 

por equipe executando a 

primeira fiada e/ou 

assentando a alvenaria

Conferir o dimensionamento das portas conforme 

o projeto. (Tolerância ≤10mm) 

2.7

A espessura da primeira junta (niveladora) da 

primeira fiada está entre 1cm e 3cm. 
0 0

Número de paredes por 

equipe executando a 

primeira fiada e/ou  

assentando a alvenaria

Observar e medir com trena a espessura da junta 

niveladora da primeira fiada (junta localizada 

embaixo dos blocos da primeira fiada)

3 Assentamento dos blocos Equipe Considerações Sim Não NA

3.1

Existe central de cortes de blocos para alvenaria 

com máquina cortadora

Verificar a existência de um lugar especial para o 

corte dos blocos com máquina cortadora.

3.2

Os operários ou o encarregado possuem cópia 

do projeto de elevação da alvenaria.

Verificar se existe cópia com os operários ou o 

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado 

para verificar sua verdadeira disponibilidade.

3.3

Os cortes na alvenaria e/ou blocos são feitos 

com máquina cortadora.

Verificar se os cortes dos blocos que estão sendo 

utilizados foram realizados com máquina 

3.4

Nas amarrações contrafiadas de paredes de 

alvenaria, o assentamento de blocos  é iniciado 

com a formação de "castelinho" nos cantos.

Observar a execução da alvenaria. O "castelinho 

deve ser formado em duas etapas: a) execução 

da parede até meia altura; b)execução do 

restante da parede. Não são permitidas esperas 

de contrafiamento "tipo boca de leão". 

3.5

As paredes estão sendo assentadas com 

blocos isentos de danos ou quebras 

sistemáticas.

Observar durante a execução da alvenaria a 

existência de um padrão de fissura, dano ou 

quebra dos bloco que estão sendo assentados. 

3.6

Os operários estão conferindo o prumo dos 

blocos de canto com uso de fio de prumo ou 

utilizam escantilhão durante o assentamento 

dos blocos de canto.

Observar se o prumo de cada bloco de canto 

assentado é conferido através do fio de prumo ou 

se é utilizado escantilhão. O escantilhão é uma 

régua de marcação vertical, graduada de 20 em 

20 cm, a partir do topo da primeira fiada e é 

instalada a prumo nos cantos da alvenaria

3.7

Estão sendo usados gabaritos para a correta 

execução dos vãos das esquadrias.

Observar durante o assentamento da alvenaria. 

No caso de uso de contramarcos fixados durante 

a execução da alvenaria, os mesmos funcionam 

como gabarito.

3.8

Em caso de chuva, a alvenaria recém executada 

está sendo protegida.

Em dias de chuva, observar se a alvenaria recém 

executada está protegida. Esta proteção garante 

que argamassa recém assentada não venha a 

perder suas propriedades.

3.9

Existe  visualmente uniformidade das juntas de 

assentamento que estão sendo executadas com  

relação à espessura e ao preenchimento.

As juntas da argamassa de assentamento dos 

blocos devem ter espessura de 10 (±3 )mm; e 

devem estar devidamente preenchidas, tanto as 

juntas horizontais, quanto as verticais.

3.10

O acabamento das juntas de assentamento 

estão sendo executadas de acordo com o tipo 

de revestimento que será executado 

posteriormente.

Se a alvenaria for revestida apenas com textura, 

rebaixar levemente a junta. Para alvenaria com 

revestimento argamassado, as juntas devem ser 

rasadas logo após o assentamento.

3.11

Os vazados dos blocos  dos grautes verticais 

estão sendo executados sem rebarbas de 

argamassa no seu interior.

Verificar se as rebarbas foram retiradas dos 

blocos que estão sendo assentados. 

Recomenda-se a limpeza das rebarbas ainda no 

estado fresco. 

3.12

A alvenaria está sendo executada no prumo. 0 0

Número de paredes por 

frente de trabalho 

assentando os blocos de 

alvenaria

Utilizando o fio de prumo e uma chapa de 

espessura definida, verificar se o prumo está 

dentro do limite aceitável (≤4mm em 2 metros ou 

≤2mm em 1 metro).

3.13

O prumo das laterais dos vãos das aberturas 

está dentro dos limites aceitáveis.
0 0

Número de vãos de 

aberturas por frente de 

trabalho assentando os 

blocos de alvenaria

Utilizando o fio de prumo e uma chapa de 

espessura definida, verificar se o prumo das 

laterais da abertura está dentro do limite aceitável 

(≤4mm em 2 metros ou ≤2mm em 1 metro).

Blocos cerâmicos

3.14

Os blocos cerâmicos estão umedecidos na face 

de assentamento.
0

Número de frentes de 

trabalho assentando os 

blocos da alvenaria

Observar se são umedecidos os blocos antes do 

assentamento. Esta prática visa a limpeza da 

face de assentamento além de evitar perda rápida 

de água da argamassa para os blocos, o que 

compromete a aderência entre argamassa e 

bloco.

Número de frentes de 

trabalho assentando os 

blocos da alvenaria 

0

0

 

Número de frentes de 

trabalho executando a 

primeira fiada

Amostra a observar

não é necessário amostra

Amostra a observar
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Materiais:

(  ) casas isoladas     (  ) casas em fita (  ) Alumínio

(  ) prédio com ___ pavimentos (  ) Ferro

(  ) sobrados isolados    (  ) sobrados em fita

Tipo de material do contramarco da janela:

(  ) Contramarco de alumínio

(  ) Contramarco de ferro

(  ) sem contramarco

 

5

Número de equipes executando a calafetação

Empresa: Responsável pela obra:

Obra: Horário: início_______  fim _______

Data: Técnico/Pesquisador:

1

Contramarco fixo com grapas e chumbado com argamassa

1.1

As taliscas do revestimento interno de parede e os fios de 

prumo da fachada estão posicionados durante a instalação 

do contramarco

Verificar nos locais em que está sendo instalado o 

contramarco.Todos os itens devem ser contemplados.

1.2

O nível final do revestimento de piso está marcado em 

local próximo ao vão da esquadria durante a instalação do 

contramarco

Verificar nos locais em que está sendo instalado o 

contramarco.

Marco fixo com espumas e grapas e chumbado com

argamassa (sem contramarco)

1.3

As taliscas do revestimento interno de parede e os fios de 

prumo da fachada estão posicionados durante a instalação 

do marco e caixilho

Verificar nos locais em que está sendo instalado os 

marcos e caixilhos. Todos os itens devem ser 

contemplados.

1.4

O nível final do revestimento de piso está marcado em 

local próximo ao vão da esquadria durante a instalação do 

marco e caixilho

Verificar nos locais em que está sendo instalado o marco e 

caixilho.

Marco fixo com grapas e chumbado com argamassa (sem

contramarco)

1.5

As taliscas do revestimento interno de parede e os fios de 

prumo da fachada estão posicionados durante a instalação 

do marco e caixilho

Verificar nos locais em que está sendo instalado os 

marcos e caixilhos. Todos os itens devem ser 

contemplados.

1.6

O nível final do revestimento de piso está marcado em 

local próximo ao vão da esquadria durante a instalação do 

marco e caixilho

Verificar nos locais em que está sendo instalado o marco e 

caixilho.

Marco fixo com parafusos e buchas no requadro de

argamassa pronto (sem contramarco)

1.7

O revestimento de argamassa do requadro está concluído 

durante a instalação do marco e caixilho

Verificar nos locais em que está sendo instalado o marco e 

caixilho.

1.8

O nível final do revestimento de piso está marcado em 

local próximo ao vão da esquadria durante a instalação do 

marco e caixilho

Verificar nos locais em que está sendo instalado o marco e 

caixilho.

Estoque de materiais

1.9

O estoque de esquadrias, de contramarcos e de ferragens 

está isolado do solo, em local abrigado da chuva, da 

insolação e de tintas e ácidos.

Verificar o estoque de esquadrias, contramarcos e 

ferragens. Todos os requisitos devem ser contemplados.

1.10

As esquadrias já montadas são armazenadas em pé sobre 

base nivelada e protegida, separadas umas das outras por 

material de proteção ou são empilhadas respeitando a 

altura máxima de empilhamento especificada pelo 

fabricante.

 Verificar se as esquadrias já montadas são armazenadas 

em pé conforme esses requisitos ou verificar as 

especificações de armazenagem do fabricante na 

embalagem ou no manual do produto.

1.11
As esquadrias já montadas possuem embalagem para 

proteção ao longo das atividades da obra

Verificar no estoque de esquadrias ou nas esquadrias que 

estão sendo instaladas.

Amostra a Observar

Número de equipes 

executando a instalação 

dos marcos e caixilhos

Tipo de material do caixilho da janela: 

Número de Uhs com contramarcos já instalados

Número de unidades habitacionais com requadros de argamassa das janelas prontos

Número de equipes instalando as guarnições das janelas

Esquadro de obra, fio de prumo, trena.

ESQUADRIAS - JANELAS

VISITA EM OBRA

Caracterização do empreendimento

População para a amostra:

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Tipologia:

Tipo de fixação do caixilho da janela:

(  ) Contramarco fixo com grapas e chumbado com argamassa

(  ) Marco fixo com grapas e chumbado com argamassa (sem contramarco)

Número de equipes produzindo os requadros de argamassa das janelas

Número de unidades habitacionais com os vidros das janelas já instalados

Número de unidades habitacionais com caixilhos instalados

Número de equipes instalando os vidros das janelas

Limite de aceitação: prumo ≤2mm para cada 2 metros, vão da esquadria ±10mm.

Número de equipes 

executando a instalação 

dos marcos e caixilhos

Limites de aceitação

Ferramentas necessárias para a aplicação da lista de verificação

Características gerais da obra

(  ) Marco  fixo com espumas e grapas e chumbado com argamassa (sem contramarco)

Número de equipes executando a instalação dos contramarcos das janelas

Número de equipes executando a instalação dos marcos e caixilhos das janelas

Número de estoques de materiais (contramarcos, caixilhos)

NA

0

(  ) Marco fixo com parafusos e buchas no requadro de argamassa pronto (sem contramarco)

Número médio de janelas por UH (valor médio fixo)

Número de estoques de 

materiais
0

Verificação

0

0

0

Considerações Sim
Condições para o início da produção e aceitação 

e estoque de materiais

Número de equipes 

executando a instalação 

dos contramarcos

Número de equipes 

executando a instalação 

dos marcos e caixilhos

Não
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2

Instalação do contramarco, execução do requadro 

e calafetação
Considerações Sim Não NA

Instalação do contramarco

2.1

Os contramarcos são instalados com auxilio de montantes 

e cunhas.

Verificar durante a instalação do contramarco se são 

utilizados montantes e cunhas.

2.2
Existem no mínimo duas grapas em cada lado do 

contramarco
Verificar durante a instalação do contramarco.

2.3

Os operários possuem ferramenta para verifcar o nível e o 

prumo durante a instalação do contramarco. O 

contramarco está alinhado em relação às taliscas do 

revestimento interno de parede. O contramarco possui 

folga de 4 a 6cm junto à contraverga e de 2 a 4cm junto às 

demais faces do vão.

Verificar durante a instalação dos contramarcos. Verificar o 

alinhamento em relação às taliscas com perfil-guia (régua) 

e medir com trena as folgas em relação à alvenaria. Todos 

os itens devem ser contemplados.

Execução do requadro de argamassa

2.4

O requadro de argamassa é executado com perfil-guia e 

com uso de esquadro .

Durante a produção do requadro, verificar se os operários 

utilizam perfil-guia e esquadro.

2.5

O espaço entre o contramarco e a alvenaria está 

totalmente preenchido com argamassa, sem vãos. O 

requadro de argamassa está no prumo e alinhado ao 

contramarco.

Verificar durante a execução do requadro. Medir o prumo 

com regua prumo e verificar visualmente o alinhamento em 

relação ao contramarco. Verificar visualmente o 

preenchido do vão entre a alvenaria e o contramarco. 

Todos os itens devem ser contemplados.

Calafetação

2.6

As interfaces do contramarco com o peitoril e o requadro 

são calafetadas sobre o substrato limpo e seco, 

preenchendo toda a junta entre os diferentes materiais

Verificar durante a calafetação se o substrato está limpo e 

seco e se a calafetação está preenchendo toda a junta 

entre os diferentes materiais.

2.7

Na calafetagem das interfaces do contramarco com o 

peitoril e o requadro, utiliza-se material de proteção ao lado 

dos espaços a serem calafetados para que o excesso do 

produto de calafetagem não fique sobre a superfície.

Verificar durante a calafetação se as superfícies ao lado 

das juntas a serem preenchidas estão protegidas.

3 Instalação da esquadria (marco e caixilho) Considerações Sim Não NA

Marco fixo com parafusos e buchas no requadro de 

argamassa pronto (sem contramarco)

3.1
O vão está limpo durante a instalação do marco e caixilho.

Verificar durante a instalação do marco e caixilho, testando 

com as mãos.

3.2

A esquadria está alinhada ou paralela em relação ao 

revestimento interno de parede e sem folgas com relação 

ao requadro de argamassa pronto

Verificar visualmente o alinhamento e folgas nas 

esquadrias que estão sendo instaladas.

3.3

As interfaces do marco com o peitoril e o requadro são 

calafetadas sobre o substrato limpo e seco, preenchendo 

toda a junta entre os diferentes materiais

Verificar durante a calafetação se o substrato está limpo e 

seco e se a calafetação está preenchendo toda a junta 

entre os diferentes materiais.

3.4

Na calafetagem das interfaces do marco com o peitoril e o 

requadro, utiliza-se material de proteção ao lado dos 

espaços a serem calafetados para que o excesso do 

produto de calafetagem não fique sobre a superfície.

Verificar durante a calafetação se as superfícies ao lado 

das juntas a serem preenchidas estão protegidas.

3.5

As janelas já instaladas estão protegidas até o término das 

atividades subseqüentes da obra. 
Verificar se as janelas já instaladas estão protegidas.

Marco fixo com espumas e grapas e chumbado com

argamassa (sem contramarco)

3.6

Os marcos e caixilhos são instalados com auxilio de 

montantes e cunhas.

Verificar durante a instalação do marco e caiixilho se são 

utilizados montantes e cunhas.

3.7
Existem no mínimo duas grapas em cada um dos quatro 

lados do marco
Verificar durante a instalação do marco e caixilho.

3.8

Os operários possuem ferramenta para verifcar o nível e o 

prumo durante a instalação do marco e caixilho. O marco 

está alinhado ou paralelo em relação às taliscas do 

revestimento interno de parede. O contramarco possui 

folga de 4 a 6cm junto à contraverga e de 2 a 4cm junto às 

demais faces do vão.

Verificar durante a instalação dos marcos e caixilhos. 

Verificar o alinhamento em relação às taliscas com perfil-

guia (régua) e medir com trena as folgas em relação à 

alvenaria. Todos os itens devem ser contemplados. É 

recomendado conferir o nível e o prumo antes da aplicação 

da espuma

3.9

A espuma de poliuretano é aplicada sem ser alisada, em 

faixas de cerca de 15 cm, em pelo menos dois pontos de 

cada um dos quatro lados do marco.

Verificar esses requisitos durante a aplicação da espuma 

para a fixação dos marcos.

3.10

Após a aplicação da espuma são mantidas as cunhas e os 

montantes de travamento para a expansão e 

endurecimento final da espuma sem a movimentação do 

marco recém instalado.

Observar os marcos em que está sendo aplicada a 

espuma, verificando a permanência do travamento ao 

terminar a aplicação da espuma. Recomenda-se que o 

travamento seja mantido por 24 horas. 

3.11

As janelas já instaladas estão protegidas até o término das 

atividades subseqüentes da obra. Exemplos de proteção: 

silicone líquido, verniz, plástico, papelão.

Verificar se as janelas já instaladas estão protegidas.

3.12

As interfaces do marco com o peitoril e o requadro são 

calafetadas sobre o substrato limpo e seco, preenchendo 

toda a junta entre os diferentes materiais

Verificar durante a calafetação se o substrato está limpo e 

seco e se a calafetação está preenchendo toda a junta 

entre os diferentes materiais.

3.13

Na calafetagem das interfaces do marco com o peitoril e o 

requadro, utiliza-se material de proteção ao lado dos 

espaços a serem calafetados para que o excesso do 

produto de calafetagem não fique sobre a superfície.

Verificar durante a calafetação se as superfícies ao lado 

das juntas a serem preenchidas estão protegidas.

Amostra a Observar

Amostra a Observar

Número de equipes 

executando a instalação 

dos contramarcos

Número de equipes 

executando a calafetação

0

Número de equipes 

executando a instalação 

dos marcos e caixilhos

0

Número de equipes 

executando a instalação 

dos contramarcos

0
Número de equipes 

executando a calafetação

0

0

Número de equipes 

produzindo os requadros 

de argamassa

0



 

 

 

  

Marco fixo com grapas e chumbado com argamassa (sem

contramarco)

3.14

Os marcos e caixilhos são instalados com auxilio de 

montantes e cunhas.

Verificar durante a instalação do marco e caiixilho se são 

utilizados montantes e cunhas.

3.15
Existem no mínimo duas grapas em cada lado do marco Verificar durante a instalação do marco e caixilho.

3.16

Os operários possuem ferramenta para verifcar o nível e o 

prumo durante a instalação do marco e caixilho. O marco 

está alinhado ou paralelo em relação às taliscas do 

revestimento interno de parede. O contramarco possui 

folga de 4 a 6cm junto à contraverga e de 2 a 4cm junto às 

demais faces do vão.

Verificar durante a instalação dos marcos e caixilhos. 

Verificar o alinhamento em relação às taliscas com perfil-

guia (régua) e medir com trena as folgas em relação à 

alvenaria. Todos os itens devem ser contemplados.

3.17

As janelas já instaladas estão protegidas até o término das 

atividades subseqüentes da obra. 
Verificar se as janelas já instaladas estão protegidas.

3.18

As interfaces do marco com o peitoril e o requadro são 

calafetadas sobre o substrato limpo e seco, preenchendo 

toda a junta entre os diferentes materiais

Verificar durante a calafetação se o substrato está limpo e 

seco e se a calafetação está preenchendo toda a junta 

entre os diferentes materiais.

3.19

Na calafetagem das interfaces do marco com o peitoril e o 

requadro, utiliza-se material de proteção ao lado dos 

espaços a serem calafetados para que o excesso do 

produto de calafetagem não fique sobre a superfície.

Verificar durante a calafetação se as superfícies ao lado 

das juntas a serem preenchidas estão protegidas.

Marco fixo ao contramarco

3.20

Os marcos e caixilhos são instalados após a execução 

dos revestimentos interno de parede em argamassa ou 

são protegidos durante a execução dos mesmos.

Verificar durante a instalação dos marcos e caixilhos se o 

restimento de argamassa está pronto ou se os caixilhos 

estão protegidos.  Exemplos de proteção: silicone líquido, 

verniz, plástico adesivo, papelão.

3.21

O contramarco é limpo antes da instalação do marco e 

caixilho.

Verificar durante o início da instalação do marco caixilho se 

o contramarco está limpo, testando com as mãos.

3.22

As janelas já instaladas estão protegidas até o término das 

atividades subseqüentes da obra. 
Verificar se as janelas já instaladas estão protegidas.

4 Instalação dos vidros Considerações Sim Não NA

Vidros

4.1

Os vidros são instalados com calços para que suas 

bordas não fiquem em contato com a alvenaria e com as 

peças metálicas da esquadria.

Verificar durante  a instalação dos vidros nos caixilhos.

4.2

As vidros que estão sendo instalados estão isentos de 

fissuras,  manchas e resíduos de materiais incrustados.
Verificar visualmente durante a instalação.

4.3

Os elementos de fixação são colocados preenchendo todo 

o contorno do vidro.
Verificar nos vidros que estão sendo instalados.

Amostra a Observar

Número de equipes 

executando a instalação 

dos marcos e caixilhos

Número de equipes 

instalando os vidros das 

janelas

0

0

Legenda: elementos das janelas

Número de equipes 

executando a calafetação

0

Número de equipes 

executando a instalação 

dos contramarcos

0
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Materiais 

(  ) casas isoladas  (  ) casas em fita

(  ) prédio com ___ pavimentos (  ) Marco instalado antes da folha da porta

(  ) sobrados isolados  (  ) sobrados em fita

Empresa: Responsável pela obra:

Data:

Obra:

1

Marco fixo por parafusos e buchas em blocos preenchidos

com argamassa

1.1

As taliscas do revestimento interno de argamassa de 

parede estão posicionadas, se houver previsão desse tipo 

de revestimento.

Durante a instalação do marco, verificar a existência de 

taliscas na alvenaria em que o vão está localizado. Se não 

houver previsão de revestimento de argamassa, marcar 

NA (não se aplica)

1.2
O contrapiso está pronto e o nível final do piso interno está 

marcado.

Durante a instalação do marco, verificar a conclusão do 

contrapiso, se for previsto contrapiso no projeto. Verificar 

também a existência da marcação do nível final do piso 

interno nos ambientes em que o vão está localizado.

Marco fixo por parafusos ou pregos em tacos

1.3

As taliscas do revestimento interno de argamassa de 

parede estão posicionadas, se houver previsão desse tipo 

de revestimento.

Durante a instalação do marco, verificar a existência de 

taliscas na alvenaria em que o vão está localizado. Se não 

houver previsão de revestimento de argamassa, marcar 

NA (não se aplica)

1.4
O contrapiso está pronto e o nível final do piso interno está 

marcado.

Durante a instalação do marco, verificar a conclusão do 

contrapiso, se for previsto contrapiso no projeto. Verificar 

também a existência da marcação do nível final do piso 

interno nos ambientes em que o vão está localizado.

Marco fixo com espuma de poliuretano

1.5
O vão da esquadria está chapiscado ao iniciar a instalação 

do marco

Nos vãos em que está sendo instalado marco, verificar se 

a alvenaria do vão está chapiscada.

1.6

As taliscas do revestimento interno de argamassa de 

parede estão posicionadas, se houver previsão desse tipo 

de revestimento.

Durante a instalação do marco, verificar a existência de 

taliscas na alvenaria em que o vão está localizado. Se não 

houver previsão de revestimento de argamassa, marcar 

NA (não se aplica).

1.7
O contrapiso está pronto e o nível final do piso interno está 

marcado.

Durante a instalação do marco, verificar a conclusão do 

contrapiso, se for previsto contrapiso no projeto. Verificar 

também a existência da marcação do nível final do piso 

interno nos ambientes em que o vão está localizado.

1.8

A superfície do vão da esquadria está limpa e ligeiramente 

umedecida para a aplicação da espuma de poliuretano, ou 

conforme recomendações do fabricante da espuma.

No início da instalação do contramarco no vão, verificar por 

observação visual e com o toque das mãos se o vão está 

limpo e ligeiramente umedecido ou em condições exigidas 

pelo fabricante da espuma.

Fixação do Conjunto "porta pronta"

1.9
O revestimento interno de argamassa de parede está 

pronto, se houver previsão desse tipo de revestimento.

Durante a instalação do conjunto "porta pronta", verificar a 

existência do revestimento interno na alvenaria em que o 

vão está localizado. Se não houver previsão de 

revestimento de argamassa, marcar NA (não se aplica).

1.10 O revestimento final do piso está pronto .

Durante a instalação do conjunto "porta pronta", verificar a 

existência do revestimento final do piso interno nos 

ambientes em que o vão está localizado.

1.11

A superfície do requadro está limpa e ligeiramente 

umedecida para a aplicação da espuma de poliuretano, ou 

conforme recomendações do fabricante da espuma.

No início da instalação do contramarco no vão, verificar por 

observação visual e com o toque das mãos se o vão está 

limpo e ligeiramente umedecido ou em condições exigidas 

pelo fabricante da espuma.

Estoque de materiais

1.12

O estoque das esquadrias, peças de madeira e ferragens 

está em local abrigado da chuva, da umidade e da 

insolação.

Verificar em obra se o estoque desses materiais 

contempla esses requisitos. Todos os itens devem ser 

contemplados.

1.13

Os materiais estão isolados do solo e as peças já 

montadas estão embaladas e armazenadas em pé ou 

deitadas sobre estrado nivelado.

Verificar em obra. Todos os itens devem ser contemplados

Amostra a observar NA

Número de equipes instalando os alizares das portas

Técnico/Pesquisador:

Ferramentas necessárias para aplicação da lista de verificação

Horário: início _______  fim _______

ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA

VISITA EM OBRA

Verificação

Tipo de esquadria

Esquadro de obra, fio de prumo, trena e régua de alumínio

Limite de aceitação: prumo ≤2mm para cada 2 metros, vão da esquadria ±10mm.

Limites de aceitação

Número de equipes instalando as folhas e as ferragens das portas

Tipologia:

Caracterização do empreendimento

Tipo de fixação do marco instalado antes da folha da porta:

População para a amostra:

0

Características gerais da obra

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

Condições para o início da produção e aceitação 

e estoque de materiais
Considerações

Número de estoques de materiais (marcos, portas)

Número de equipes instalando o marco ou conjunto "porta pronta"

NãoSim

0

0

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

Número de estoques de 

materiais

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

0

(  ) Conjunto "porta pronta" fixo com espuma de poliuretano

(  ) Marco fixo por parafusos ou pregos em tacos

(  ) Marco fixo por parafusos e buchas em blocos preenchidos com argamassa

(  ) Marco fixo por espuma de poliuretano

(  ) Marco fixo por grampos ou grapas

0



 

 

 

2 Instalação do marco Considerações Sim Não NA
Marco fixo por parafusos e buchas em blocos com

argamassa

2.1

O marco está no esquadro e no prumo e está alinhado 

com as taliscas do revestimento interno de parede. Os pés 

dos montantes situam-se no nível do revestimento final do 

piso.  O marco possui folga total de 25±10mm na largura e 

12±10mm na altura em relação à alvenaria.

No marco  recém instalado, verificar o esquadro dos dois 

montantes com a travessa e o prumo em um dos 

montantes. Verificar as folgas dos montantes em altura 

próxima ao piso e na altura do observador. A folga da 

travessa deve ser verificada em um ponto. Verificar o 

alinhamento do marco com as taliscas de revestimento 

final de parede utilizando uma régua de alumínio e o 

alinhamento do marco com a marcação de nível final do 

piso. Todos os itens devem ser contemplados.

2.2
Os blocos de alvenaria estão preenchidos com argamassa 

em pelo menos 3 pontos de cada lateral do vão.

Verificar durante a instalação do marco, através de teste 

de som cavo com o martelo de madeira , se existem pelo 

menos 3 blocos preenchidos com argamassa em cada 

lateral do vão.

2.3

A furação para os parafusos de fixação do marco na 

alvenaria está feita na altura dos blocos preenchidos com 

argamassa.

Verificar durante a instalação do marco se os furos estão 

feitos conforme a localização dos blocos preenchidos com 

argamassa.

2.4
A parte traseira do marco que fica em contato com a 

alvenaria está impermeabilizada.

Verificar se a parte traseira dos marcos que estão sendo 

instalados estão impermeabilizados

2.5

Os parafusos são fixos no mínimo aos pares (para 

abranger a largura do marco), são instalados com rebaixo 

em relação à superfície do marco para dar acabamento e 

possuem comprimento suficiente para atingir os blocos da 

alvenaria do vão.

Verificar se todos os itens são contemplados.

2.6

O marco é instalado com cunhas colocadas contra as 

faces do vão, posicionadas tanto na travessa quanto nos 

montantes e existem cunhas próximas a todos os pontos 

de fixação do marco.

Verificar se todos os itens são contemplados.

2.7
O travamento entre montantes do marco próximo ao piso é 

mantido após a instalação dos mesmos.

Verificar se os marcos já instalados e sem folhas de portas 

possuam o travamento entre os montantes junto ao pé do 

marco. Recomenda-se que o travamento seja mantido até 

a instalação da folha da porta.

Marco fixo por parafusos ou pregos em tacos

2.8

O marco está no esquadro e no prumo e está alinhado 

com as taliscas do revestimento interno de parede. Os pés 

dos montantes situam-se no nível do revestimento final do 

piso.  O marco possui folga total de 25±10mm na largura e 

12±10mm na altura em relação à alvenaria.

No marco  recem instalado, verificar o esquadro dos dois 

montantes com a travessa e o prumo em um dos 

montantes. Verificar as folgas dos montantes em altura 

próxima ao piso e na altura do observador. A folga da 

travessa deve ser verificada em um ponto. Verificar o 

alinhamento do marco com as taliscas de revestimento 

final de parede utilizando uma régua de alumínio e o 

alinhamento do marco com a marcação de nível final do 

piso. Todos os itens devem ser contemplados.

2.9
Os tacos estão fixos em pelo menos 3 pontos de cada 

lateral do vão.

Verificar durante a instalação do marco a existência de 

pelo menos 3 tacos em cada lateral do vão.

2.10
A furação para os parafusos de fixação do marco é feita na 

altura dos tacos. 

Verificar durante a instalação do marco se os furos estão 

feitos conforme a localização dos tacos.

2.11
A parte traseira do marco que fica em contato com a 

alvenaria está impermeabilizada.

Verificar se a parte traseira dos marcos que estão sendo 

instalados estão impermeabilizados.

2.12

O marco é instalado com cunhas colocadas contra as 

faces do vão, posicionadas tanto na travessa quanto nos 

montantes e existem cunhas próximas a todos os pontos 

de fixação do marco

Verificar se todos os itens são contemplados.

2.13

Os parafusos são fixos no mínimo aos pares (para 

abranger a largura do marco), são instalados com rebaixo 

em relação à superfície do marco para dar acabamento e 

possuem comprimento suficiente para atingir os tacos 

fixados na alvenaria.

Verificar se todos os itens são contemplados.

2.14

Após a instalação, o marco é protegido durante a produção 

do revestimento de parede e enquanto houver transporte 

de materiais através do vão.

Verificar durante a produção de revestimento de parede 

e/ou durante o transporte de materiais no local se os 

marcos já instalados estão protegidos.

2.15
O travamento entre montantes do marco próximo ao piso é 

mantido após a instalação dos mesmos.

Verificar se os marcos já instalados e sem folhas de portas 

possuam o travamento entre os montantes junto ao pé do 

marco. Recomenda-se que o travamento seja mantido até 

a instalação da folha da porta.

Marco fixo com espuma de poliuretano

2.16

O marco está no esquadro e no prumo e está alinhado 

com as taliscas do revestimento interno de parede. Os pés 

dos montantes situam-se no nível do revestimento final do 

piso.  O marco possui folga total de 25±10mm na largura e 

12±10mm na altura em relação à alvenaria.

No marco  recem instalado, verificar o esquadro dos dois 

montantes com a travessa e o prumo em um dos 

montantes. Verificar as folgas dos montantes em altura 

próxima ao piso e na altura do observador. A folga da 

travessa deve ser verificada em um ponto. Verificar o 

alinhamento do marco com as taliscas de revestimento 

final de parede utilizando uma régua de alumínio e o 

alinhamento do marco com a marcação de nível final do 

piso. Todos os itens devem ser contemplados.

2.17

O marco é instalado com cunhas colocadas contra as 

faces do vão, posicionadas tanto na travessa quanto nos 

montantes e existem cunhas próximas a todos os pontos 

de fixação do marco

Verificar durante a instalação dos montantes se estão 

sendo utilizadas cunhas contra as faces do vão.

2.18

O prumo e o nível dos montantes são conferidos pelos 

operários antes de iniciar a aplicação da espuma para que 

sejam feitos os ajustes finais.

Verificar durante a instalação dos marcos se os operários 

conferem o prumo e o nível dos montantes após a 

colocação dos mesmos com as cunhas e antes da 

aplicação da espuma.

2.19

A espuma de poliuretano é aplicada sem ser alisada, em 

faixas de cerca de 25 cm, em pelo menos três pontos de 

cada montante, sendo um deles próximo ao pé, outro ao 

centro e o terceiro próximo à travessa.

Verificar esses requisitos durante a aplicação da espuma 

para a fixação dos marcos.

2.20

Após a aplicação da espuma é mantido o travamento junto 

ao pé do marco entre os montantes para a expansão e 

endurecimento final da espuma sem a movimentação do 

marco recém instalado.

Observar os marcos em que está sendo aplicada a 

espuma, verificando a permanência do travamento ao 

terminar a aplicação da espuma. Recomenda-se que o 

travamento seja mantido por 24 horas. 

2.21 Após a instalação, o marco é protegido para evitar danos
Verificar se após o término da instalação do marco, o 

mesmo é protegido

Amostra a observar

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

0

0

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

0
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Conjunto "porta pronta" fixo por espuma de poliuretano

2.22

O marco está no esquadro e no prumo e está alinhado 

com o revestimento interno de parede. Os pés dos 

montantes situam-se no nível do revestimento final do piso.  

O marco possui folga total de 25±10mm na largura e 

12±10mm na altura em relação à alvenaria.

No marco  recem instalado, verificar o esquadro dos dois 

montantes com a travessa e o prumo em um dos 

montantes. Verificar as folgas dos montantes em altura 

próxima ao piso e na altura do observador. A folga da 

travessa deve ser verificada em um ponto. Verificar o 

alinhamento do marco com o revestimento final de parede 

utilizando uma régua de alumínio e o alinhamento do 

marco com o nível final do piso. Todos os itens devem ser 

contemplados.

2.23

O conjunto "porta pronta" é instalado com cunhas 

colocadas contra as faces do vão, estão posicionadas 

tanto na travessa quanto nos montantes. Existem cunhas 

próximas a todos os pontos de fixação do marco.

Verificar durante a instalação dos conjuntos se estão 

sendo utilizadas cunhas contra as faces do vão.

2.24

O prumo e o nível do conjunto "porta pronta" é conferido 

pelos operários antes de iniciar a aplicação da espuma 

para que sejam feitos os ajustes finais.

Verificar durante a instalação do conjunto "porta pronta" se 

os operários conferem o prumo e o nível do conjunto após 

a colocação do mesmo com as cunhas e antes da 

aplicação da espuma.

2.25

A espuma de poliuretano é aplicada sem ser alisada, em 

faixas de cerca de 25 cm, em pelo menos três pontos de 

cada montante, sendo um deles próximo ao pé, outro ao 

centro e o terceiro próximo à travessa.

Verificar esses requisitos durante a aplicação da espuma 

para a fixação do conjunto "porta pronta".

2.26

Após a aplicação da espuma é mantido o travamento junto 

ao pé do marco entre os montantes para a expansão e 

endurecimento final da espuma sem a movimentação do 

conjunto "porta pronta" recém instalado.

Observar os conjuntos "porta pronta" em que está sendo 

aplicada a espuma, verificando a permanência do 

travamento ao terminar a aplicação da espuma. 

Recomenda-se que o travamento seja mantido por 24 

horas. 

2.27
Após a instalação, o conjunto "porta pronta" é protegido 

para evitar danos

Verificar se após o término da instalação do conjunto "porta 

pronta", o mesmo é protegido

3 Instalação da folha das portas e dos alizares Considerações Sim Não NA

Folhas das portas

3.1
O revestimento final do piso já está concluído antes da 

instalação da folha da porta.

Verificar durante a instalação das folhas das portas se o 

revestimento final de piso no local já foi executado.

3.2

As folhas das portas que estão sendo instaladas estão 

planas, alinhadas em relação ao marco, isentas de danos, 

como lascadas e rebarbas de corte.

Verificar em obra nas folhas das portas que os operários 

estão instalando

3.3
As portas são fechadas ou travadas com cunhas após a 

instalação pra evitar que batam com o vento.

Verificar se ao término da instalação, os operários fecham 

ou travam as portas com cunhas.

3.4

As folhas das portas que estão sendo instaladas estão 

fechando com facilidade (sem abrir sozinhas) e possuem 

folga de cerca de 3±1 mm em relação aos montantes e à 

travessa do marco e de cerca de 5±1 mm em relação ao 

nível do revestimento de piso.

Verificar ao término da instalação das folhas das portas. 

Medir as folgas entre a folha da porta e os montantes em 

altura próxima ao piso e na altura do observador. Medir a 

folga entre a folha da porta e a travessa em um ponto. 

Medir  a folga entre a folha da porta e o piso em um ponto 

alinhado com a fechadura.

Alizares

3.5

Os alizares que estão sendo instalados estão planos, 

paralelos em relação aos montantes e à travessa do 

marco, estão isentos de danos, como lascas e rebarbas 

de corte, e as ligações entre os montantes e a travessa do 

alizar estão no esquadro e isentas de frestas.

Verificar durante a instalação das dos alizares se os cortes 

são feitos dessa forma.

3.6
Os alizares internos são instalados com a pintura das 

paredes e teto concluída
Verificar durante a instalação dos alizares.

4 Instalação das ferragens Considerações Sim Não NA

4.1

Antes de abrir a cavidade para a fechadura, a posição da 

mesma é marcada na face e na borda vertical da folha da 

porta. Antes de abrir as cavidades para a lingueta e o 

trinco, é marcada a posição na face do montante do marco

Verificar durante a instalação da fechadura

4.2

Antes de instalar a dobradiça na porta e no marco, a 

posição e profundidade do corte para a dobradiça é 

marcado.

Verificar durante a instalação da dobradiça se o furo é 

marcado na porta e no marco antes da sua abertura.

4.3
São instaladas pelo menos 3 dobradiças no montante do 

marco.
Verificar durante a instalação das dobradiças

4.4

As fechaduras das portas trancam com facilidade após a 

instalação e as folhas estão isentas de folga em relação ao 

batente do marco (não balançam)

Verificar nas fechaduras recém instaladas se as mesmas 

trancam com facilidade e se as folhas das portas não 

balançam quando fechadas ao empurrá-las com as mãos 

em direção ao batente.

Amostra a observar

Amostra a observar

Legenda: elementos das portas

Anotações

Número de equipes 

instalando as folhas e as 

ferragens das portas

0

Número de equipes 

instalando os alizares
0

Número de equipes 

instalando as folhas e as 

ferragens das portas

0

Número de equipes 

instalando o marco ou o 

conjunto "porta pronta"

0



 

 

 

Caracterização do empreendimento

(  ) casas isoladas  (  ) casas em fita

(  ) prédio de ___ pavimentos

(  ) sobrados isolados  (  ) sobrados em fita

Tipo de eletroduto:

(   ) Eletroduto de PVC rígido (   ) Laje (   ) Alvenaria (   ) Outro: __________________

(   ) Eletroduto de PVC flexível corrugado (   ) Laje (   ) Alvenaria (   ) Outro: __________________

(   ) Eletroduto flexível liso de polietileno (preto liso) (   ) Laje (   ) Alvenaria (   ) Outro: __________________

(   ) Eletroduto rígido de aço-carbono (   ) Laje (   ) Alvenaria (   ) Outro: __________________

Empresa: Responsável pela obra:

Data: Horário: início _______  fim _______

Obra: Técnico/Pesquisador:

ANTES

1

1.1
As instalações subterrâneas são executadas sobre trecho 

de terreno aplainado, limpo e desimpedido.
0

Número de frentes de 

trabalho executando 

as instalações 

externas 

subterrâneas

Observar durante a produção das frentes de trabalho 

1.2
O início da instalação dos eletrodutos em alvenaria é feita 

com a alvenaria sem revestimento
0

Número de frentes de 

trabalho executando a 

instalação dos 

eletrodutos e caixas 

de derivação em 

alvenaria

Observar  durante a instalação dos eletrodutos.

Estoque de materiais

1.3

Os materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, 

luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, 

eletrodutos de PVC e outros estão estocados em local 

abrigado, estão identificados e isolados do piso.

0
Número de estoques 

de material elétrico
Observar no local de estoque.

2
Instalação dos eletrodutos e das caixas de 

derivação
Considerações Sim Não NA

2.1
Os operários ou o encarregado possuem cópia do projeto 

das instalações elétricas.
0

Número de frentes de 

trabalho instalando 

eletrodutos e caixas 

de derivação em 

alvenaria e/ou lajes

Verificar se existe cópia com os operários ou o 

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado para 

verificar sua verdadeira disponibilidade

2.2

Os rasgos na alvenaria para a passagem dos eletrodutos e 

instalação das caixas de derivação são realizados com 

máquina cortadora e previstos em projeto.

Observar os operários instalando os eletrodutos e caixas 

de derivação ou verificar a condição da alvenaria já cortada 

antes de ser fechada com argamassa. Cortes feitos com 

máquina cortadora apresentam-se bem alinhados e sem 

rachaduras. Verificar se os cortes estão previstos no 

projeto.

2.3

Os operários utilizam instrumento de medição,  como nível 

e/ou trena, para a locação das caixas de derivação que 

estão sendo instaladas.

Observar se os operários utilizam os instrumentos

2.4
Os pontos elétricos são executados com blocos de 

alvenaria específicos ou cortados com máquina cortadora

Observar nas alvenarias em que os eletrodutos estão 

sendo instalados, se são utilizados blocos específicos para 

os pontos elétricos, ou seja, com o recorte do ponto 

elétrico vindo em fábrica, ou em blocos cortados com 

máquina cortadora em obra.

2.5
As emendas dos eletrodutos são realizadas com o 

emprego de conexões apropriadas.

Verificar durante a instalação dos eletrodutos se são 

utilizadas conexões que assegurem a regularidade da 

superfície interna para facilitar a enfiação. Exemplo: luva.

2.6
O eletrodutos embutida nas lajes são instalados com 

eletrodutos resistentes ao esmagamento e deformações

Observar as esperas de eletrodutos aparentes nas lajes os 

tipos de eletrodutos utilizados. Para uso em lajes é 

recomendado pela NBR 15465 (ABNT, 2007) o uso de 

eletrodutos de classificação média (cor ocre ou laranja) ou 

pesada (cor preta)

2.7
Os eletrodutos são fixos antes da concretagem para evitar 

sua movimentação

Observar se os eletrodutos apresentam presilhas que 

impeçam a sua movimentação durante a concretagem.

2.8

As caixas de derivação das alvenarias que receberão 

revestimento de argamassa estão preenchidas com papel 

amassado ou outro material para evitar a sua obstrução 

durante a produção de revestimento ou estão totalmente 

limpas e desobstruídas

Observar todas as caixas de derivação (ver desenho) das 

alvenarias revestidas com argamassa nas UH onde as 

frentes estão executando a enfiação

2.9

As caixas de derivação das lajes estão preenchidas com 

papel amassado ou outro material para evitar a sua 

obstrução durante a concretagem ou estão totalmente 

limpas e desobstruídas

Observar todas as caixas de derivação das lajes das UH 

onde as frentes estão executando a enfiação

Número de frentes de 

trabalho executanto a 

enfiação

0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Características gerais da obra

Número de frentes de trabalho executando as instalações externas subterrâneas

VISITA EM OBRA

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Tipologia:

Materiais: 

Local do eletroduto:

Número total de blocos de Uhs do empreendimento

Verificação

NãoConsiderações

Número de Uhs por bloco

Número de frentes de trabalho instalando eletrodutos e caixas de derivação em alvenaria

Número de estoques de material elétrico

Número de frentes de trabalho instalando eletrodutos e caixas de derivação em lajes

População para a amostra no momento da visita em obra:

Número médio de caixas de derivação em paredes revestidas com argassama por UH

Número médio de caixas de derivação em lajes por UH

Condições para início da produção, aceitação / 

recebimento e estoque de materiais

0

Número de frentes de 

trabalho instalando 

eletrodutos e caixas 

de derivação em 

alvenaria

Número de frentes de trabalho executando a enfiação

Número de UHs com as instalações elétricas prontas

Amostra a observar NASim

Número de frentes de 

trabalho instalando 

eletrodutos e caixas 

de derivação em lajes

0

Amostra a observar
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3 Enfiação Considerações Sim Não NA

3.1
Os operários possuem cópia do projeto das instalações 

elétricas.

Verificar se existe cópia com os operários ou o 

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado para 

verificar sua verdadeira disponibilidade

3.2

Os operários estão executando enfiação em UH protegida 

de intempéries, ou seja, com janelas e telhamento (ou 

impermeabilização da cobertura) concluídos

Observar durante a enfiação

3.3

O revestimento de parede de argamassa e os 

acabamentos assentados sobre o revestimento de 

argamassa estão prontos antes do início da enfiação.

Observar os locais em que está sendo feita a enfiação. 

Verificar se o revestimento de parede de argamassa e os 

acabamentos estão prontos.

3.4

O isolamento nas emendas de condutores de circuitos de 

tensão entre fases inferior a 240V é realizado com fita 

isolante formando espessura igual ou superior à do 

isolamento normal do condutor.

Verificar nas emendas presentes nas caixas de derivação

3.5
Os condutores são identificados com o código do circuito 

em caixas de derivação e em quadros de distribuição.

Verificar se são utilizados indicadores firmemente presos 

aos condutores, ou codificações talhadas no próprio fio. 

Verificar em obra nos condutores já colocados.

3.6

Os condutores estão sendo utilizados conforme as cores 

definidas na norma NBR5410 (ABNT, 2005) ou possuem 

identificação conforme sua função (fase, neutro, de 

proteção)

Verificar nas caixas de derivação se um circuito possui o 

condutor de proteção verde (ou verde-amarelo), mais um 

condutor neutro azul claro e um condutor fase de cor 

diversa das anteriores ou se um circuito possui o condutor 

de proteção verde (ou verde-amarelo), mais dois 

condutores fase de cor diversa do condutor de proteção.

4 Quadros de Distribuição Considerações Sim Não NA

4.1
Os barramentos estão firmemente fixados sobre os 

isoladores.

Verificar nos quadros de distribuição que já estiverem com 

o barramento instalado se os barramentos estão firmes 

sobre os isoladores.

4.2

Os disjuntores termomagnéticos e os 

disjuntores/dispositivos diferenciais residuais (DR) estão 

em quantidade e com a amperagem conforme o 

especificado em projeto.

Verificar o projeto das instalações elétricas e comparar 

com os disjuntores e dispositivos instalados.

Quadro de distribuição e barramento Caixa de derivação

Amostra a observar

Amostra a observar

Elementos das instalações

0

Número de frentes de 

trabalho executanto a 

enfiação

Número de UHs com 

as instalações 

elétricas prontas

0



 

 

 

  

Caracterização do empreendimento

(  ) casas isoladas  (  ) casas em fitas

(  ) prédio de ___ pavimentos

(  ) sobrados isolados  (  ) sobrados em fita

Reservatório Tipo de instalação:

(   ) moldado in-loco

(   ) pré-fabricado de fibra de vidro (   ) Executada embutida em Shafts

População para a amostra:

Número de blocos/fitas com tubulações de água fria já instaladas antes do revestimento

Número de blocos/fitas de UH com a etapa de pintura externa concluída 

Empresa: Responsável pela obra:

Obra: Horário: início _______  fim _______

Data: Técnico/ Pesquisador:

1.1

As tubulações estão armazenados conforme seu

diâmetro e tipo, devidamente identificadas, em um local

que evite sua deformação.

Verificar no estoque se as tubulações estão em

prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipo,

sustentados por tantos apoios quantos forem

necessários para evitar deformações causadas pelo

peso próprio. Todos esses itens devem ser

contemplados para a aceitação.

1.2

Os materiais hidrossanitários sujeitos à oxidação estão

armazenados em local seco e coberto.
Verificar no estoque o armazenamento dos materiais

2
Instalação das tubulações de água fria e esgoto Considerações Sim Não NA

2.1

O projeto está disponível para a equipe de trabalho.

Verificar se existe cópia com os operários ou o

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado para

verificar sua verdadeira disponibilidade.

2.2

Nos tubos soldáveis com adesivo é realizada a limpeza

da ponta que será unida com uma solução

desengordurante.

Observar em obra durante a soldagem dos tubos se

esse procedimento é realizado.

2.3

É utilizada a quantidade correta do adesivo de solda

dos tubos de PVC, sem excesso ou falta de adesivo

Verificar em obra durante a soldagem dos tubos se não

há excesso ou falta de adesivo, o que poderia causar a

diminuição da seção interna do tubo ou vazamentos

Tubulações aparentes externas

2.4

As tubulações aparentes de PVC expostas ao sol são

pintadas, a fim de evitar o ressecamento de sua

superfície.

0

Número de 

blocos/fitas de UH 

com a etapa de 

pintura externa 

concluída 

Verificar em obra se a pintura foi executada

2.5

As tubulações aparentes externas estão 

adequadamente ancoradas onde necessário
0

Número blocos/fitas 

de UH com 

tubulações verticais 

aparentes externas 

instaladas.

Verificar visualmente se as tubulações estão ancoradas

em todas as mudanças de direção, derivações,

registros e outros pontos singulares. As ancoragens

devem ser feitas com material próprio para essa

finalidade, como fitas abraçadeiras.

2.6

Os rasgos na alvenaria para a passagem de tubulações 

são realizados com máquina cortadora e previstos em 

projeto.

0

Número de frentes 

de trabalho 

instalando a 

tubulação de água 

fria e esgoto

Observar os operários executando as tubulações ou 

verificar a condição da alvenaria já cortada antes de ser 

fechada com argamassa. Cortes feitos com máquina 

cortadora apresentam-se bem alinhados e sem 

rachaduras. Verificar se os cortes estão previstos no 

projeto.

Régua de nível.

Características gerais da obra

Verificação

Considerações NA
1

Condições para início da produção NãoSimAmostra a observar

Número de frentes 

de trabalho 

instalando as 

tubulações de água 

e esgoto

0

Número de 

estoques
0

Amostra a observar

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

VISITA EM OBRA

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Ferramentas necessárias para a aplicação da lista de verificação

Número de reservatórios instalados

(   ) Executada com tubulação aparente (não embutida)

Número de estoques

Número de blocos/fitas com tubulações verticais aparentes externas de água fria e esgoto já instaladas

Tipologia:

Número de Uhs com tubulações de água fria e esgoto já instaladas

Número de frentes de trabalho instalando as tubulações de água fria e/ou esgoto

(   ) Executada junto com a elevação de alvenaria (embutida)
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Tubulações aparentes internas

2.7

As tubulações aparentes internas estão 

adequadamente ancoradas onde necessário
0

Número de UH com 

tubulações de água 

fria e esgoto 

instaladas

Verificar visualmente se as tubulações estão ancoradas

em todas as mudanças de direção, derivações,

registros e outros pontos singulares. As ancoragens

devem ser feitas com material próprio para essa

finalidade, como fitas abraçadeiras.

2.8

As tubulações de esgoto horizontais têm declividade

mínima para garantir o escoamento até os pontos de

drenagem previstos.

0

Número de frentes 

de trabalho 

instalando as 

tubulações de água 

fria e esgoto

Verificar com a régua de nível se há declividade nas

tubulação horizontal, basta que a bolha central da régua

de nível encoste nos traços limites.                                                             

2.9

Os rasgos na alvenaria para a passagem de tubulações 

são realizados com máquina cortadora e previstos em 

projeto.

0

Número de frentes 

de trabalho 

instalando a 

tubulação de água 

fria e esgoto

Observar os operários executando as tubulações ou 

verificar a condição da alvenaria já cortada antes de ser 

fechada com argamassa. Cortes feitos com máquina 

cortadora apresentam-se bem alinhados e sem 

rachaduras. Verificar se os cortes estão previstos no 

projeto.

3 Reservatório Considerações Sim Não NA

3.1

É executada a impermeabilização dos reservatórios ou

o mesmo é feito de material impermeável
0

Número de 

reservatórios 

instalados

Verificar se o reservatório foi impermeabilizado.

Reservatórios de fibra de vidro não necessitam de

impermeabilização em obra.

4 Testes nas tubulações de água fria Considerações Sim Não NA

4.1

É feito o teste de pressão da água e estanqueidade dos

pontos singulares (curvas, luvas, reduções, joelhos,

pontos de água, registros, etc) enquanto as mesmas

estão aparentes

0

Número de 

blocos/fitas de UH 

com tubulações de 

água fria já 

instaladas antes do 

revestimento

Verificar se é feito teste de pressão e estanqueidade

enquanto as tubulações ainda estão aparentes. Para

marcar SIM como resposta, ver o ensaio sendo

executado. Marca-se NÃO se o responsável pela obra

afirmar não realizar o ensaio.

Amostra a observar

Amostra a observar



 

 

 

(  ) casa               (  ) isolado  (  ) fita

(  ) prédio             ___ nº de 

pavimentos(  ) sobrado          (  ) isolado  (  ) fita

Tipo de fundação: Tipo de estaca:

(  ) Rasa (Radier, sapata) (  ) Escavada

(  ) Profunda (estacas) (  ) Cravada

Quanto a armadura: Uso de lama bentonítica:

(  ) Com armadura (  ) Com lama bentonítica

(  ) Sem armadura (  ) Sem lama bentonítica

Número de caminhões de concreto descarregando no momento da visita

Empresa: Responsável pela obra:

Obra: Horário: chegada _______  saída _______

Data: Técnico/ Pesquisador:

1

1.1
Projeto está disponível para a equipe de

trabalho.
0

Número de equipes 

executando as fundações

Observar em obra se os operários ou o

responsável pelo serviço possuem o projeto.Estacas escavadas, armadas, radier e

sapatas

1.2

O estoque das armaduras (ou da sua

matéria prima) possui local isolado do solo,

que não acumule água e evite

deformações do aço.

0 Número de estoques Observar em obra.

1.3
É feito ensaio de verificação do slump do

concreto a ser lançado.

Verificar no recebimento do concreto se é feito

slump do concreto.

1.4

São executados corpos de prova para a

comprovação da resistência do concreto

aos 28 dias

Verificar no recebimento do concreto se são

retirados corpos de prova de concreto para

realização do ensaio.

Estacas escavadas

1.5
É feito ensaio de verificação do slump do

concreto a ser lançado.

Verificar no recebimento do concreto se é feito

slump do concreto.

1.6

São executados corpos de prova para a

comprovação da resistência do concreto

aos 28 dias

Verificar no recebimento do concreto se são

retirados corpos de prova de concreto para

realização do ensaio.

2 Execução do serviço Considerações Sim Não NA

Estacas escavadas

2.1
O desvio de posição da locação da estaca

é conferido.

Verificar se os operários realizam a conferência

da correta marcação da posição das estacas. O

ponto a ser escavado deve ser conferido através 

do alinhamento dos pontos marcados no

gabarito da obra logo antes do começo da

escavação. 

2.2

O fornecimento do concreto é contínuo,

sem interrupções por período de tempo

superior a 20 minutos.

Observar se alguma estaca não foi totalmente

concretada com um carregamento de concreto

e cronometrar até o próximo enchimento da

estaca a fim de prevenir danos na continuidade

do fuste concretado da estaca.

Características da obra

Verificação

NANãoAmostra a observar

FUNDAÇÕES

VISITA EM OBRA

Ferramentas necessárias para a aplicação da lista de verificação

Tipologia:

Tipo de fundação rasa:

(  ) Radier

Número de equipes executando as fundações

Número de estoques de armadura

População para a amostra:

Caracterização do empreendimento Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Condições para início da produção e 

recebimento / aceitação e estoque 
Considerações

Número de caminhões de 

concreto descarregando no 

momento da visita

0

(  ) Sapata (isolada ou corrida- viga de 

baldrame)

Limites de aceitação

Limite de aceitação: prumo ≤2mm para cada 2 metros, encurvamento ≤3mm a cada metro .

Trena, fio de prumo, régua de nível de 120cm.

Número de radiers prontos

0

Número de caminhões de 

concreto descarregando no 

momento da visita

0

Amostra a Observar

Sim

Número de equipes 

executando as fundações
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Estacas escavadas armadas

2.3 A armadura confere com o projeto.

Verificar no projeto se as características da

armadura como a bitola e a quantidade de

cabos de aço conferem com a armadura

executada. Essa conferência deve ser realizada

logo antes da concretagem.

2.4
Os operários conferem o alinhamento da

armadura, no decorrer da concretagem.

Observar se os operários realizam essa

atividade, evitando desvios de prumo.Estacas escavadas armadas com uso de 

lama bentonítica

2.5

Após a colocação da armadura a

concretagem inicia-se num período inferior

a quatro horas. 

0
Número de equipes 

executando as fundações

Verificar se é tomado o cuidado com o tempo de

contato da armadura com a lama no interior da

escavação, evitando, assim, que as partículas

de bentonita colem na armadura, formando uma

camada de gel que poderá prejudicar a

aderência concreto-aço. Perguntar ao operário

quando a armadura foi colocada e quando

ocorrerá a concretagem.

Estacas cravadas

2.6
É realizada a conferência do encurvamento 

de eixo das estacas metálicas.

Verificar se o raio de curvatura das estacas é

conferido pelos operários antes da cravação.

Em qualquer ponto do eixo, o raio de curvatura

deve ter flecha máxima de 0,3%, ou seja, a cada

metro medido ao longo do eixo, deve haver, no

máximo, 3mm de diferença no prumo entre os

pontos extremos.

2.7
O desaprumo e desvio de locação durante

a cravação são conferidos.

Observar se o cruzamento dos eixos X e Y é

conferido durante a execução de cada estaca,

com trena e prumo. A tolerância é de 10% da

seção da estaca.

2.8

As negas ou repiques no final de cravação

e na recravação, quando houver, são

conferidos.

Verificar se a conferência da nega é realizada

individualmente e se a medida é igual a do

projeto de fundações. 

2.9

É realizada a conferência se há

deslocamento e levantamento de estacas

já cravadas por efeito de cravação de

estacas vizinhas.

Observar se é atividade é realizada através de

medição de prumo da estaca já cravada durante

a cravação da estaca vizinha.

Radier

2.10 A armadura confere com o projeto.

Verificar no projeto se as características da

armadura como a bitola e a quantidade de

cabos de aço conferem com a armadura

executada. Essa conferência deve ser realizada

logo antes da concretagem.

2.11

Os pontos de apoio das alvenarias são

reforçados com armadura dupla ou estão

de acordo com o projeto.

Conferir em obra. 

2.12 O radier sofreu processo de cura. Observar a execução do serviço.

2.13
O radier está isento de fissuras, está

nivelado e no esquadro.

Verificar se há inclinação em torno de 5%, fazer

duas medições ortogonais no centro da laje

(formando um "+" entre as medições). Verificar

o esquadro medindo com a trena um triângulo

60/80/100cm (ver desenho do triângulo) em dois

cantos da laje, formando uma diagonal.

2.14
O radier possui altura necessária para

evitar ascensão de umidade.

A distância do contrapiso ao solo deve ser de

pelo menos 15 cm, para evitar a penetração de

umidade.

Sapatas

2.15

Após a escavação, é executada uma

camada de regularização com concreto

magro ou material com características

semelhantes que garanta a proteção do

concreto e das armaduras contra a

umidade do solo.

Observar se os operários realizam essa

atividade.

2.16

Antes de lançar o concreto são instaladas

fôrmas nas laterais da sapata ou o solo

das laterais da sapata é chapiscado,

conforme as características do solo e do

projeto.

Observar se os operários realizam essa

atividade.

2.17 A armadura confere com o projeto.

Verificar no projeto se as características da

armadura como a bitola e a quantidade de

cabos de aço conferem com a armadura

executada. Essa conferência deve ser realizada

logo antes da concretagem.

Número de equipes 

executando as fundações

Número de equipes 

executando as fundações
0

0

0

Número de equipes 

executando as fundações

0

0

Número de equipes

Número de radiers prontos



 

 

 

  

Impermeabilização Considerações Sim Não NA

Sapatas

A impermeabilização das sapatas é

executada seguindo as recomendações do

fabricante do impermeabilizante indicado

no projeto.

0
Número de equipes 

executando as fundações

Observar se os operários realizaram essa

atividade.

 

Triangulo para medir esquadro da laje

Amostra a observar
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(  ) casas isoladas  (  ) casas em fita

(  ) prédio de ___ pavimentos

(  ) sobrados isolados  (  ) sobrados em fita

Local do revestimento (fazer check list para um ou para outro):

Tipo de argamassa de revestimento:

(  ) de cimento ou mista preparada em obra

(  ) industrializada

Tipo de preparo da base da fachada:

(  ) com chapisco

(  ) sem chapisco

Empresa: Responsável pela obra:

Obra: Horário: início _______  fim _______

Data: Técnico/Pesquisador:

Argamassa de chapisco feita em obra para fachada

1.1

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o primeiro 

a sair) no uso do aglomerante estocado

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar como 

é feito o estoque, onde é feito e como ocorre a 

movimentação do material desde a chegada até o uso, 

buscando identificar a prática de controle PEPS. 

1.2
O estoque de aglomerante possui pilhas de até 10 sacos 

de cimento ou até 15 sacos de cal
Verificar no estoque de aglomerante. 

1.3

O estoque de aglomerante está em local fechado ou 

coberto com lona, protegido na base contra a umidade e 

distanciado da parede no mínimo 30cm

Verificar no estoque de aglomerante. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados. 

1.4
O estoque de agregados está protegido da chuva, do sol e 

de empoçamento de água

Verificar no estoque de agregado. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados.

1.5

O estoque de agregados está separado de outros 

materiais e possui piso cimentado para evitar contaminação
Verificar no estoque de agregado. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados.

1.6
Os agregagos estocados estão isentos de contaminação 

por matéria orgânica
Verificar visualmente no estoque de agregado. 

Argamassa de chapisco industrializada para fachada

1.7

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o primeiro 

a sair) no uso da argamassa industrializada estocada

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar como 

é feito o estoque, onde é feito e como ocorre a 

movimentação do material desde a chegada até o uso, 

buscando identificar a prática de controle PEPS. Se houver 

silo de argamassa, marcar SIM.

1.8
O estoque de argamassa industrializada possui pilhas de 

até 10 sacos

Verificar no estoque de argamassa. Se houver silo de 

argamassa, marcar SIM.

1.9

O estoque de argamassa industrializada está em local 

fechado ou coberto com lona, protegido na base contra a 

umidade e afastado da parede.

Verificar no estoque de argamassa. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados. Se houver silo de 

argamassa, marcar SIM.

Amostra a observar

Verificação

Número de Uhs por bloco/fita

Aceitação e estoque de materiais

Obras: HIS em alvenaria estrutural até cinco pavimentos

Tipo de aplicação do revestimento de argamassa

(  ) emboço e reboco

Número total de blocos/fitas de Uhs do empreendimento

REVESTIMENTO INTERNO OU EXTERNO DE ARGAMASSA

VISITA EM OBRA

Tipologia:

Materiais:

Caracterização do empreendimento

Número de estoques

Limites de aceitação

Dados da visita em obra

NA

(  ) industrializada

(  ) de cimento preparada em obra

Não

 planicidade do revestimento  ≤ 2mm para cada 1,2 metros, prumo do revestimento ≤ 2mm para cada 2 metros.

Ferramentas necessárias para a aplicação da lista de verificação

Considerações

(  ) revestimento interno das superfícies de alvenaria

(  ) revestimento de fachada das superfícies de alvenaria e de concreto com ou sem chapisco

(  ) massa única

Número de estoques

Sim

Tipo de argamassa de chapisco:

Esquadro de obra, fio de prumo, trena, martelo de madeira.

1

0

0

População para a amostra:

Número de estoques de material para a produção de revestimento (interno ou fachada)

Número de centrais de argamassa para revestimento (interno ou fachada)

Número de frentes de trabalho executando o chapisco e o revestimento de argamassa

Número de frentes de trabalho preparando a base para o chapisco ou o revestimento



 

 

 

  

Argamassa de revestimento feita em obra

1.10

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o primeiro 

a sair) no uso do aglomerante estocado

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar como 

é feito o estoque, onde é feito e como ocorre a 

movimentação do material desde a chegada até o uso, 

buscando identificar a prática de controle PEPS. 

1.11
O estoque de aglomerante possui pilhas de até 10 sacos 

de cimento ou até 15 sacos de cal
Verificar no estoque de aglomerante. 

1.12

O estoque de aglomerante está em local fechado ou 

coberto com lona, protegido na base contra a umidade e 

distanciado da parede no mínimo 30cm

Verificar no estoque de aglomerante. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados. 

1.13
O estoque de agregados está protegido da chuva, do sol e 

de empoçamento de água

Verificar no estoque de agregado. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados.

1.14

O estoque de agregados está separado de outros 

materiais e possui piso cimentado para evitar contaminação
Verificar no estoque de agregado. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados.

1.15
Os agregagos estocados estão isentos de contaminação 

por matéria orgânica
Verificar no estoque de agregado. 

Argamassa de revestimento industrializada

1.16

É feito controle do tipo PEPS (primeiro a entrar é o primeiro 

a sair) no uso da argamassa industrializada estocada

Pedir aos operários ou ao responsável para mostrar como 

é feito o estoque, onde é feito e como ocorre a 

movimentação do material desde a chegada até o uso, 

buscando identificar a prática de controle PEPS.  Se 

houver silo de argamassa, marcar SIM.

1.17
O estoque de argamassa industrializada possui pilhas de 

até 10 sacos

Verificar no estoque de argamassa. Se houver silo de 

argamassa, marcar SIM.

1.18

O estoque de argamassa industrializada está em local 

fechado ou coberto com lona, protegido na base contra a 

umidade e afastado da parede.

Verificar no estoque de argamassa. O estoque deve 

obedecer todos os requisitos citados.  Se houver silo de 

argamassa, marcar SIM.

2 Produção de argamassa Considerações Sim Não NA

2.1 É utilizada argamassadeira para a mistura da argamassa 0
Número de centrais de 

produção

Recomenda-se o uso da argamassadeira, pois a betoneira 

não é um equipamento eficiente para a produção de 

materiais sem agregado graúdo. A betoneira trabalha com 

mistura por tombamento, ideal para concretos.

Argamassa de chapisco feita em obra para fachada

2.2
Os traços da argamassa produzida em obra são informados 

em quadro visível no local de dosagem
Verificar na central de produção de argamassa.

2.3

A dosagem de água da argamassa está informada no 

quadro indicativo do traço e é utilizado utensílio específico 

para dosagem de água

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizado 

um utensílio com volume compatível ao traço informado. 

2.4
A dosagem de agregados da argamassa produzida em obra 

é feita com utensílio específico para dosar

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizado 

um utensílio com volume compatível ao traço informado

2.5

A dosagem de aglomerante da argamassa produzida em 

obra é feita em quantidades inteiras da embalagem ou com 

equipamento dosador

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizada 

embalagem inteira ou um utensílio com volume compatível 

ao traço informado

2.6
Os equipamentos de medida para a confecção da 

argamassa em obra estão identificados
Verificar os utensílios durante a produção

Argamassa de chapisco industrializada para fachada

2.7

A dosagem de água da argamassa é feita com utensílio 

específico para a dosagem de água ou através da 

regulagem da saída de água da argamassadeira

0
Número de centrais de 

produção

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizado 

um utensílio com volume compatível ao traço informado ou 

se os operários regulam a saída de água da 

argamassadeira

Argamassa de revestimento feita em obra

2.8
Os traços da argamassa produzida em obra são informados 

em quadro visível no local de dosagem
Verificar na central de produção de argamassa

2.9

A dosagem de água da argamassa está informada no 

quadro indicativo do traço e é utilizado utensílio específico 

para dosagem de água

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizado 

um utensílio com volume compatível ao traço informado. 

2.10
A dosagem de agregados da argamassa produzida em obra 

é feita com utensílio específico para dosar

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizado 

um utensílio com volume compatível ao traço informado

2.11

A dosagem de aglomerante da argamassa produzida em 

obra é feita em quantidades inteiras da embalagem ou com 

utensílio específico para dosar

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizada 

embalagem inteira ou um utensílio com volume compatível 

ao traço informado

2.12
Os equipamentos de medida para a confecção da 

argamassa em obra estão identificados
Verificar os utensílio durante a produção

Argamassa de revestimento industrializada

2.13

A dosagem de água da argamassa é feita com utensílio 

específico para a dosagem de água ou através da 

regulagem da saída de água da argamassadeira

0
Número de centrais de 

produção

Verificar durante a produção de argamassa se é utilizado 

um utensílio com volume compatível ao traço informado ou 

se os operários regulam a saída de água da 

argamassadeira

0

0

0

Amostra a observar

Número de estoques

Número de centrais de 

produção

Número de centrais de 

produção

0 Número de estoques
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3 Preparação da base Considerações Sim Não NA

Preparação para revestimento interno

3.1

Os vazios da base estão preenchidos e as rebarbas de 

concreto foram retiradas. As pontas metálicas foram 

removidas ou receberam pintura antióxido antes da 

produção. A superfície da base está limpa

0

Número de frentes de 

trabalho executando o 

chapisco e o 

revestimento de 

argamassa

Verificar por observação visual se os panos que os 

operários estão aplicando revestimento estão sem vazios e 

rebarbas, se as pontas metálicas foram removidas ou 

tratadas e, ao toque das mãos, os panos estão limpos, ou 

seja, sem lama, excesso de poeira e impregnações (testar 

em cerca de 1m² escolhido aleatoriamente a cada 100m² 

de superfície, ou seja, a cada UH)

Preparação para revestimento de fachada

3.2

Os vazios da base estão preenchidos e as rebarbas de 

concreto foram retiradas. As pontas metálicas foram 

removidas ou receberam pintura antióxido antes da 

produção. A superfície da base está limpa.

Verificar por observação visual se os panos que os 

operários estão aplicando chapisco ou revestimento estão 

sem vazios e rebarbas, se as pontas metálicas foram 

removidas ou tratadas e, ao toque das mãos, os panos 

estão limpos, ou seja, sem lama, excesso de poeira e 

impregnações (testar em cerca de 1m² escolhido 

aleatoriamente a cada 100m² de superfície).

3.3 É aplicado chapisco para preparação da base.
Verificar se as fachadas em fase de aplicação do 

revestimento foram chapiscadas.

3.4

Antes da lavagem e da aplicação do chapisco, a base de 

concreto recebe tratamento específico para melhorar a 

aderência do revestimento, como escovação, lixamento, 

apicoamento ou desbaste.

0

Número de frentes de 

trabalho preparando a 

base para o chapisco ou 

revestimento

Verificar se os operários fazem algum desses tratamentos 

específicos na superfície do concreto antes da lavagem e 

da aplicação do chapisco. Para marcar SIM como 

resposta, ver os operários executando a tarefa. Marcar 

NÃO se o responsável pela obra afirmar que não realiza 

essa tarefa.

Chapisco de argamassa feita em obra para fachada

3.5
O chapisco possui boa resistência mecânica a partir do 

terceiro dia da execução

Testar qualitativamente a resistência mecânica do 

chapisco onde está sendo aplicado o revestimento: ao 

pressionar o chapisco com as mãos, o mesmo não deve 

desagregar; ao riscar o chapisco com um prego, não deve 

se conseguir atingir o substrato. Testar em cerca de 1m² 

escolhido aleatoriamente a cada 100m² de fachada

3.6

O chapisco é aplicado por lançamento de argamassa com 

consistência fluida e o mesmo não cobre completamente a 

superfície da base (NBR 7200)

Verificar durante a aplicação do chapisco

Chapisco de argamassa industrializada para fachada

3.7
O chapisco possui boa resistência mecânica a partir do 

terceiro dia da execução

Testar qualitativamente a resistência mecânica do 

chapisco onde está sendo aplicado o revestimento: ao 

pressionar o chapisco com as mãos, o mesmo não deve 

desagregar; ao riscar o chapisco com um prego, não deve 

se conseguir atingir o substrato. Testar em cerca de 1m² 

escolhido aleatoriamente a cada 100m² de fachada

3.8
O chapisco é aplicado conforme recomendação impressa 

na embalagem da argamassa

Consultar a embalagem e observar se os operários fazem 

a aplicação seguindo as recomendações

 

4 Produção do revestimento Considerações Sim Não NA

Revestimento de fachada

4.1
Os operários ou o encarregado direto do serviço possuem 

cópia do projeto de revestimento de argamassa

Verificar se existe cópia com os operários ou o 

encarregado ou solicitar a cópia ao encarregado para 

verificar sua verdadeira disponibilidade.

4.2
A fachada é mapeada antes da execução das taliscas pela 

alocação de arames.

Observar em obra se as fachadas em fase de aplicação do 

revestimento de argamassa possuem arames alocados

Taliscas e Mestras

4.3

O pano em que está sendo aplicado revestimento está 

taliscado, as taliscas são posicionadas conforme o tamanho 

da régua de sarrafeamento e existem taliscas próximo das 

quinas e dos vãos de esquadrias

Verificar nos panos em que está sendo aplicada 

argamassa de revestimento se todos esses requisitos 

estão sendo contemplados.

4.4
O pano em que está sendo aplicado revestimento possui 

mestras verticais entre as taliscas.

Observar em obra nos panos em que está sendo aplicado 

revestimento de argamassa. As mestras podem ser feitas 

com a própria argamassa ou com um material rígido a ser 

removido posteriormente

Revestimento de Emboço e reboco

4.5

O tempo mínimo indicado entre a aplicação de emboço e de 

reboco é respeitado pela empresa. O prazo mínimo é de 7 

dias para argamassa feita em obra ou conforme 

recomendação do fabricante da argamassa industrializada

0

Número de frentes de 

trabalho executando o 

chapisco e o 

revestimento

Perguntar aos operários que estão aplicando o reboco 

quando o emboço foi executado.
u

Sarrafeamento e desempeno

4.6
Para iniciar o sarrafeamento, os operários aguardam a 

argamassa puxar.

Verificar se os operários realizam aguardam a argamassa 

puxar. Para testar se já está no ponto de puxamento, os 

operários pressionam a argamassa com os dedos, a qual 

não deve molhar os dedos do operário.

4.7

O desempeno é feito conforme o acabamento:                                                          

- Revestimento cerâmico: desempeno leve com madeira.                                                                                       

- Revestimento texturados, pintura sobre textura acrílica e 

pintura: desempeno com madeira e com aço em seguida.                                                                                                           

- Pintura sobre massa corrida ou textura acrílica: 

desempeno com madeira e com  espuma.

Verificar a forma de desempeno utilizada pelos operários 

que estão realizando essa atividade e verificar no projeto 

do empreendimento qual o acabamento final especificado

5 Produção de requadros, quinas e cantos Considerações Sim Não NA

5.1
Os operários possuem esquadro para a produção das 

quinas e dos cantos

Verificar durante a execução de pelo menos uma quina ou 

canto

5.2

As duas faces das quinas dos panos de revestimento são 

executadas juntas, após a produção do revestimento dos 

panos

Observar durante a produção do revestimento se a 

execução das quinas é deixada para depois

5.3

Os operários possuem guias (reguas) e esquadro para a 

produção do requadramento dos vãos das esquadrias e dos 

nichos de condicionadores de ar

Verificar durante a execução de pelo menos um desses 

elementos

0

0

Número de frentes de 

trabalho executando 

chapisco e o 

revestimento

0

0

Número de frentes de 

trabalho executando 

chapisco e o 

revestimento

Amostra a observar

Número de frentes de 

trabalho executando 

chapisco e o 

revestimento

Amostra a observar

0

Número de frentes de 

trabalho executando 

chapisco e o 

revestimento

Número de frentes de 

trabalho executando o 

chapisco e o 

revestimento

Número de frentes de 

trabalho executando 

chapisco e o 

revestimento

0

Número de frentes de 

trabalho executando 

chapisco e o 

revestimento de 

argamassa

0

Amostra a observar


