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RESUMO 

 

Com o objetivo de aprimorar as ferramentas para a busca da racionalização e 

industrialização dos processos na construção civil, este trabalho vem apresentar 

uma análise crítica ao projeto de produção de alvenaria de vedação (PPAV), e sua 

interferência com a execução na obra. Inicialmente é apresentada uma revisão da 

bibliografia, com a apresentação de alguns conceitos sobre a industrialização da 

construção civil, os projetos de produção e seu uso. Através da verificação e análise 

ao escopo e conteúdo de alguns dos projetos de produção disponíveis no mercado, 

são levantados e discutidos os pontos fracos e pontos positivos destes projetos. Em 

complemento à análise do conteúdo de projeto e material gráfico disponível, é 

apresentado também um estudo de caso, onde se verificou o impacto e as 

interferências do uso do PPAV num empreendimento real. Além da relação do PPAV 

com a equipe de campo (execução), também discorre-se sobre a influência e 

interferência dos demais envolvidos no processo - departamentos dentro da 

empresa construtora, por exemplo. O trabalho discute as dificuldades observadas e 

reforça a importância de mudanças de conceito e filosofia que devem permear todo 

o processo desde sua concepção para que se obtenham os resultados e ganhos 

possíveis com o uso dessa ferramenta projeto de produção de alvenaria de 

vedação. 

Palavras-chave: Projeto para Produção. Projeto de Alvenaria. Racionalização. 

Industrialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the purpose of improving the tools for the search for rationalization and 

industrialization of the construction process, this work is presenting a critical analysis 

of the project to produce masonry (PPAV), and its interference with the execution. 

Initially we present a review of the literature, with the presentation of some concepts 

about the industrialization of construction, production projects and their use. Through 

verification and analysis of the content of some of the production projects available in 

the market are raised and discussed the weaknesses and strengths of these 

projects. In addition to the analysis of project content and their graphics information, 

is also presented a case, where there was verified the impact and interference of the 

use of PPAV in a real project. In addition to the relation of PPAV with build team also 

talks up about the influence and interference of others involved in the process - 

departments of the construction company, for example. This work discusses the 

difficulties observed and reinforces the importance of changes of concept and 

philosophy that should permeate the whole process from conception to get the 

results and potential gains from the use of this tool. 

Keywords: Design for Production. Masonry project. Rationalization. Industrialization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado da construção civil no Brasil vive um momento muito favorável 

com o chamado boom imobiliário, impulsionado pelas várias linhas de créditos e 

juros baixos disponíveis para o setor. Este cenário positivo, também apresenta 

pontos negativos, pois com o enorme crescimento do volume de obras, detectou-se 

o crítico problema da falta de mão de obra qualificada. Este problema compromete a 

execução dos serviços, que se não forem devidamente fiscalizados, podem trazer 

futuros prejuízos financeiros e de imagem para as construtoras / incorporadoras, 

devido aos grandes desgastes ocorridos na resolução de patologias após a entrega 

de um empreendimento. 

Para minimizar o transtorno da escassez de mão de obra qualificada, além da 

alta rotatividade da mão de obra disponível, uma alternativa é a industrialização dos 

processos executivos, tornando-o menos artesanais e, portanto, menos dependente 

da mão de obra. Uma das maneiras de se buscar e aplicar essa industrialização, é a 

utilização mais abrangente dos projetos de produção, como ferramenta.  

Este trabalho apresentará um estudo sobre a aplicação dos Projetos de 

Produção de Alvenaria de Vedação. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Propor melhorias na ferramenta projeto de produção, para que esta se torne 

indispensável e eficiente numa execução com qualidade, prazo e custos adequados.  

1.1.2 Objetivos específicos 

Identificar e avaliar as dificuldades e problemas da mão de obra na execução 

das alvenarias de vedação. Analisar os procedimentos que devem ser observados 

na execução da alvenaria de vedação. Analisar as ferramentas gráficas disponíveis 

no mercado, bem como as novas tecnologias, para aperfeiçoar o produto final 

(projeto) disponibilizado para a equipe de execução em campo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Levando em consideração a alta competitividade que hoje é parte do cenário 

do mercado da construção civil, é necessário que as empresas construtoras 

procurem subsídios para atender suas necessidades de retorno financeiro e ainda 

assim se manterem atrativas no setor. Para viabilizar esta situação, é fundamental 

que se alcance uma redução de custos através do aumento da eficiência da 

produção, sem deixar de lado a qualidade final do produto a ser comercializado. 

Uma forma de atingir esse ideal é procurando tornar o atual processo de produção - 

que hoje é artesanal - em um processo industrializado. E uma das ferramentas para 

atingir esse objetivo é a utilização dos chamados projetos de produção.  

Na construção civil, são chamados de projeto de produção aqueles 

desenvolvidos para facilitar e tornar a execução dos sistemas mais racional e 

otimizada. Atualmente, essa ferramenta é considerada supérflua e não é parte 

obrigatória do pacote de projetos geralmente contratados pela construtora para a 

execução de um edifício. No entanto, é sabido que a falta da disponibilização de 

informações que já tenham sido previamente estudadas e validadas, culmina numa 

execução baseada em definições da própria equipe de campo, definições estas, que 

nem sempre poderão ser as mais adequadas.  

Pensando no ciclo de vida um empreendimento, o Gráfico 1 a seguir, ilustra a 

o percentual da origem das manifestações patológicas ao longo desse ciclo. 

  

Gráfico 1 ─ Origens de manifestações patológicas em edificações. 

 

Fonte: adaptado de Helene (1992) 
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Como pode ser observado, a porcentagem mais expressiva no gráfico sobre a 

origem das patologias se refere aos projetos (40%), logo seguidos pela execução 

(28%) e consideramos que ambos os itens podem ser tratados e otimizados através 

da implantação de um projeto de produção. 

Dentre as etapas da execução de um edifício, as vedações verticais 

representam grande parte do trabalho, não somente pelo volume – muitos metros 

quadrados de alvenaria compõem o fechamento de muitos pavimentos na edificação 

– como também pela grande interferência com os diversos subsistemas (estruturas, 

instalações elétricas e hidráulicas, esquadrias, revestimentos, entre outros), e se 

considerarmos que esse sistema seja bem planejado e executado, certamente 

teremos como resultado muitos ganhos na produção de um modo geral, evitando 

desperdícios e retrabalhos. A partir daí, considera-se válida a idéia de desenvolver e 

propor melhorias nessa ferramenta projeto de produção de alvenaria de vedação. 

Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar um estudo de investigação dos 

problemas e a partir daí as propostas para melhorias que podem ser adotadas nesse 

sistema, de modo que o projeto para produção de alvenarias de vedação venha a 

cumprir totalmente as funções para o qual é desenvolvido. 

Temos alguns estudos que discutem os benefícios da utilização desses 

projetos, como, por exemplo, a análise de Melhado (2005, p.78), que diz: 

O resultado do esforço consciente e integração dos diversos agentes 
do processo que, na tentativa de minimizar custos, aumentar a 
produtividade, melhorar a qualidade final do projeto e facilitar a 
produção, discutem e optam por alternativas de projeto que 
considerem esses aspectos. 

Sendo assim, é importante que sejam desenvolvidos estudos que pesquisem 

sobre este tema, pois com a aplicação adequada dessa ferramenta – que tem 

grande potencial de melhorias, conforme será pesquisado e apresentado neste 

trabalho – haverão benefícios e ganhos no âmbito técnico (racionalização de 

processos, eficiência na produção, redução de patologias), financeiro (redução de 

custos do empreendimento) e até mesmo ambiental, uma vez que podemos 

considerar uma redução do retrabalho, desperdícios e conseqüente geração de 

resíduos em obra, por exemplo.  
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1.3 METODOLOGIA 

Nesta pesquisa, a metodologia utilizada foi composta por quatro etapas 

principais. 

Na primeira etapa, foram feitos os levantamento de informações, através da 

análise de outras pesquisas de temas similares, para que se possa verificar o que já 

foi concluído sobre o assunto, e quais outros temas podem ainda estar em aberto, 

merecendo um aprofundamento nesta pesquisa em questão. Ainda nessa etapa de 

pesquisas bibliográficas, foram pesquisados os temas principais que baseiam este 

projeto de pesquisa, como por exemplo, a industrialização na construção civil, a 

introdução de projetos de produção neste mercado e as características de um 

projeto de produção. 

Na segunda etapa, foi feita uma pesquisa de campo, através do levantamento 

de materiais e informações do mercado. Nessa etapa, foram pesquisados os 

modelos e formatos dos projetos de produção de algumas das empresas atuantes, 

compilando e comparando seus conteúdos e informações relevantes. Com essa 

base de dados, foram verificados os pontos em comum e os diferenciais de cada 

empresa, para que se possa formatar um projeto com conteúdo ideal. As três 

empresas de projeto que foram analisadas nesse trabalho, tiveram sua identidade 

preservada, de modo a resguardá-las, sendo assim denominadas como empresa 

E1, E2 e E3. 

A terceira etapa é um estudo de caso, onde foram avaliadas a aplicação e uso 

do projeto de produção em uma situação real, para levantamento das vantagens, 

desvantagens, problemas e falhas principais. Nesta etapa, foram utilizados como 

instrumentos de pesquisa, a aplicação de um roteiro de perguntas (entrevista livre) 

com parte da equipe de execução na obra (engenheiro, encarregado e outros 

envolvidos na operação), além das observações feitas pela própria autora da 

pesquisa, com base na experiência profissional que possui nesse mercado. Foi 

utilizada a pesquisa em uma obra residencial de médio porte, de uma das grandes 

empresas construtoras atuantes no mercado. Para resguardar a identidade da 

empresa, ela foi denominada como construtora C1 e a obra acompanhada, como 

empreendimento A. 

A quarta etapa será a conclusão da pesquisa, que através dos dados 

levantados nas etapas anteriores, poderá formatar um novo modelo de projeto de 
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produção de alvenarias de vedação, que atinja os objetivos de tornar essa 

ferramenta, adequada e eficiente para uma execução com qualidade, prazo e custos 

adequados. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. 

A Seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

texto de conceituação e caracterização do tema; Objetivos; Justificativa; e 

Metodologia. 

A Seção 2 apresenta uma revisão da literatura sobre a construção civil e seu 

processo de industrialização. Abordará o tema projeto de produção, suas 

características e sua implantação no mercado imobiliário atual 

A Seção 3 analisa as informações do mercado, através da verificação dos 

diferentes modelos de projetos de produção de alvenarias de vedação (PPAV) de 

diferentes empresas, comparando seus conteúdos, de modo que seja possível 

identificar pontos prós e contras dos materiais hoje disponíveis. Também é 

apresentada uma pesquisa de campo que apresentará a aplicação prática de um 

PPAV em um empreendimento real. A seção também discorrerá brevemente sobre a 

implantação do processo BIM (Building Information Modeling) e sua relação com o 

PPAV. 

A Seção 4 confronta os resultados das pesquisas e levantamentos da Seção 

3, com o estudo de caso e outros resultados verificados na revisão bibliográfica. A 

seção também levanta alguns pontos de melhoria possíveis ao processo. 

A Seção 5 apresenta as considerações e conclusões finais com relação ao 

atendimento dos objetivos, bem como indicará algumas recomendações para outras 

pesquisas relativas a processos de industrialização na construção civil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção é apresentada uma revisão bibliográfica sobre o tema, que teve 

por objetivo o embasamento teórico do que foi abordado neste trabalho. O 

levantamento bibliográfico foi baseado principalmente na consulta de livros, teses e 

dissertações que estudaram e discutiram o PPAV desde sua implantação mais 

primária, até as aplicações mais elaboradas e desenvolvidas. 

2.1 INDUSTRIALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Num mercado altamente competitivo, como se configura o mercado da 

construção civil nos tempos atuais, as empresas devem procurar alternativas para 

que consigam construir com custos baixos e prazos reduzidos, sem abrir mão da 

qualidade de seu produto – o edifício.  

Com relação à industrialização de processos, temos estudos que apresentam 

os métodos da construção civil, classificando-os de maneiras diferentes de acordo 

com seu nível de industrialização (ainda que seja somente a utilização de produtos 

industriais). Estudos de Sabbatini (1989) fazem essa classificação em processos 

construtivos tradicionais, racionalizados e industriais. Taralli (1984) descreve como 

processos tradicionais aqueles baseados na produção artesanal, com intensivo uso 

de mão de obra e baixa mecanização. Nessa classificação considera-se haver 

elevados desperdícios de mão de obra, material e tempo, além da subjetividade de 

decisões, descontinuidade e fragmentação da obra. Como processos racionalizados, 

Taralli (1984) classifica aqueles que incorporam princípios de planejamento e 

controle com o objetivo de eliminar desperdícios de mão de obra e materiais, 

aumentando a produtividade, planejando o fluxo de produção e centralizando as 

decisões.  Para processos industrializados, a definição de Sabbatini (1989) classifica 

aqueles que se baseiam no intensivo uso de componentes e elementos produzidos 

em instalações fixas e acopladas no canteiro, que utilizem técnicas industriais de 

produção, transporte e montagem. Com base nessas definições, e mediante 

observação e algum conhecimento do mercado atual, se compararmos a construção 

civil com outros setores industrializados (setor automobilístico, por exemplo), 

podemos concluir que, de modo geral, os processos são em sua maioria de 

característica artesanal, ou seja, utilizam processos construtivos tradicionais.  
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2.2 O PROJETO PARA PRODUÇÃO E SUA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Considerando a industrialização como uma evolução do processo, e para que 

se pudesse evoluir nesse sentido, passou-se a adotar o projeto de produção como 

uma ferramenta de integração entre as etapas de projeto, planejamento e execução.  

Uma definição de Sabbatini (1998) ajuda a ilustrar a diferença entre os 

chamados projetos conceituais (arquitetônico, estrutural, de instalações prediais) e 

os projetos para produção (alvenaria, fôrmas de madeira, kits hidráulicos). Ele diz 

que os primeiros mostram apenas o o que fazer, sendo que o como fazer é o 

objetivo dos segundos. 

É importante ressaltar algumas considerações dos estudos de Ballard (2000 

apud CHALITA, 2010, p.45), que reforça a necessidade do envolvimento dos 

especialistas das diversas áreas de projeto, pois todos contribuirão com seus 

conhecimentos específicos de cada área (arquitetura, estrutura, instalações, etc). 

Além disso, deve-se considerar a participação conjunta de projetistas, construtora 

(além das áreas de projeto, também as áreas de orçamento, planejamento, 

suprimentos, qualidade, etc), fabricantes de materiais e fornecedores de mão de 

obra, pois as soluções devem ser discutidas de modo a se chegar em soluções 

adequadas para cada caso, soluções estas que serão formalizadas no projeto de 

produção. Assim, considerando e adotando as questões bastante discutidas em 

estudos diversos, podem-se obter as vantagens já observadas na indústria de 

produtos seriados, que utiliza os projetos de produção há muito nos seus processos, 

como ferramenta para alcançar excelência em qualidade de seus produtos, bem 

como melhorar o seu processo de produção, integrando-os. 

Dentre as diversas funções que esse projeto desempenha, aparece a 

articulação dos projetos de produto com a execução da obra. Segundo Sabbatini 

(2006), desenvolver um projeto para produção nada mais é do que pensar a 

construção como um todo, antes do seu início, dentro da tecnologia da própria 

empresa, por pessoas capacitadas a planejar como fazer, em vez de pensar no 

momento de executar, por pessoas que não estão preparadas para tomar as 

melhores decisões. Chalita (2010) acrescenta que o projeto para produção deve 

traduzir um esforço resultante da integração dos agentes envolvidos no processo, 

buscando obter maior eficiência - menores custos - e eficácia - atendimento do 

produto final aos requisitos de desempenho e qualidade necessários. 
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Tratando especificamente dos PPAV, o histórico de implantação começou no 

início dos anos 90, quando a intenção era tornar o processo construtivo menos 

subjetivo, evitando que as definições e decisões ficassem a cargo da mão de obra, 

passando a ser de domínio da engenharia. Juntamente com os projetos de fôrmas 

de madeira, os projetos de alvenaria de vedação ocupam um lugar de destaque em 

relação aos demais no que se refere à gestão da produção. De acordo com Dueñas 

Peña (2003, p.32): 

Esse projeto traz incorporada uma síntese dos demais projetos do 
empreendimento, já compatibilizados, numa linguagem técnica voltada 
para a gestão racionalizada da produção, estabelecendo uma 
interface única entre todos os agentes envolvidos. 
 

No entanto, essa interface não aparece ainda como prática disseminada e 

adotada no mercado da construção civil brasileiro, que ainda é predominantemente 

artesanal. Essa característica, conforme já apresentado anteriormente neste 

trabalho, é a maior responsável pela execução baseada num entendimento 

subjetivo, que leva a definições nem sempre acertadas e que apresenta resultados 

nem sempre satisfatórios, no que se refere qualidade, produtividade e custo. 

Assim, com base nos estudos apresentados, podemos concluir que as 

informações sobre planejamento do fluxo da produção, consumos previstos de 

materiais e mão de obra (produtividade esperada) e as atividades ligadas à gestão 

da produção, devem constar nos projetos de produção, ferramenta que quando 

implantada adequadamente, poderá trazer novos ganhos em busca da excelência 

construtiva, com redução de prazos e custos, o objetivo maior das grandes 

empresas atuantes no mercado da construção civil. 

 

2.3 O SURGIMENTO DO PPAV 

 

Com o objetivo de levar o domínio do processo construtivo para a engenharia, 

tirando-o do controle da mão de obra, os PPAV começaram a surgir na década de 

1990, envolvendo a experiência de uma grande construtora com a Escola 

Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), através de um convênio de 

desenvolvimento tecnológico (ARAÚJO SILVA, 2003).  

Desde o início, a implantação do PPAV revelou um grande potencial, como 

uma ferramenta importante na coordenação de projetos, devido à grande interface 

das vedações verticais com vários dos outros subsistemas da construção – 
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conforme ilustrado no Diagrama 1 -, um planejamento inadequado (ou inexistente) 

nesta etapa, pode levar a problemas em outras etapas, como a interferência entre 

serviços, o retrabalho e vastos desperdícios de recursos. 

 

Diagrama 1 ─ Interatividade entre os subsistemas construtivos e a alvenaria.   

 

Fonte: adaptado de Correa (2006 apud SOUSA, 2009) 

 

Por ser de grande importância que o PPAV contemple o processo construtivo 

da empresa (suas diretrizes, padronizações, conceitos, etc.), esse projeto foi 

inicialmente concebido para ser desenvolvido internamente, porém ao longo dos 

anos surgiram empresas especializadas, que hoje desenvolvem esses projetos para 

as construtoras, na maioria dos casos. Assim, no geral, observa-se que as empresas 

desenvolvem parcerias, onde já se torna de conhecimento do projetista os inputs 

necessários para o desenvolvimento do projeto – diretrizes da construtora -, que 

muitas vezes são desenvolvidas em conjunto com esse projetista parceiro.  

É importante frisar que ainda que existam algumas referências normativas 

para elaboração do PPAV (NBR 15873/2010, por exemplo), o que se observa na 

pratica é uma mistura da aplicação das normas com a experiência dos projetistas, 

por isso é possível observar algumas diferenças de critérios utilizados, em projeto de 

escritórios diversos. 
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3 O PROJETO DE PRODUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO  

 

Esta seção contempla o PPAV, com uma apresentação de suas 

características e conteúdo necessário para que atenda a necessidade da execução.  

Também serão apresentados alguns projetos disponíveis no mercado 

(fornecedores atuantes junto a grandes construtoras/incorporadoras na cidade de 

São Paulo), que foram analisados, com base nas informações da revisão 

bibliográfica realizada, bem como com as informações colhidas em uma pesquisa de 

campo realizada em uma obra de uma empresa construtora do setor imobiliário.  

3.1 OBJETIVOS DO PPAV 

Na bibliografia analisada, a importância do PPAV é justificada pelos autores 

através de seus principais objetivos, conforme alguns exemplos indicado a seguir: 

a) racionalização do processo construtivo; 

b) ferramenta de coordenação do projeto; 

c) ferramenta para o planejamento da produção; 

d) detalhamento técnico da produção desse subsistema; 

e) canal de comunicação mais eficiente entre projeto / planejamento / 

produção; 

f) minimizar o retrabalho na execução das paredes, com a obtenção de maior 

alinhamento e prumo dessa vedação vertical. 

Os ganhos da aplicação do PPAV também podem ser mensurados através 

dos claros benefícios obtidos nas construtoras que o utilizam: 

a) menor consumo de material básico (como argamassa, blocos, telas); 

b) aumento da produtividade e da qualidade dos serviços; 

c) redução das patologias e consequentes custos de manutenção. 

 3.2 ESCOPO DO PROJETO 

Com relação ao escopo do projeto, existem algumas referências quanto ao 

seu conteúdo, como por exemplo, o Manual de Escopo de Projetos e Serviços de 
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Vedações1, além de alguns estudos sobre o tema. Neste trabalho, foram utilizados 

dados do estudo de Duenãs Peña (2003) – além dos dados levantados entre as 

empresas pesquisadas para esse trabalho.  

De acordo com esses dados, o escopo do PPAV dos diferentes escritórios 

atuantes tem pouca variação de conteúdo. A diferença entre eles geralmente está na 

representação gráfica (que segue o padrão de cada escritório), mas todos têm em 

comum a preocupação com o fácil entendimento e leitura do projeto na obra, 

conforme será apresentado posteriormente. 

O escopo básico dos PPAV comumente contempla os itens abaixo: 

a) planta de locação dos eixos de alvenaria; 

b) planta de marcação da alvenaria; 

c) planta de passagens de instalações; 

d) caderno de elevações; 

e) caderno de detalhes; 

f) quantitativo de materiais; 

g) recomendações para execução / especificações técnicas. 

No geral, esse escopo é validado pelo cliente, mas normalmente tem como 

base a sugestão inicial do projetista, conforme o exemplo acima. 

Algumas vezes, consta no escopo deste projetista a compatibilização dos 

projetos, geralmente quando a construtora não dispõe do profissional que faça essa 

coordenação, ou mesmo como um complemento ao trabalho desse coordenador.  

Esse papel é comum ao PPAV, pois durante a elaboração deste, os projetos 

de estrutura e instalações são utilizados e então verificados em detalhes, o que 

facilita a percepção de interferências tão comuns, principalmente entre essas 

disciplinas. Assim, como ponto de partida, além das diretrizes da construtora, é 

necessária a disponibilização desses projetos citados, além do projeto de 

arquitetura. 

                                                 
1  MANUAIS DE ESCOPO DE PROJETOS E SERVIÇOS. Conjunto de manuais desenvolvidos 
através de parceira entre entidades representativas do setor de projetos (ABECE, ABRASIP e 
ASBEA) com coordenação geral do SECOVI/SP, que têm por objetivo representar uma base de 
informações dirigida à implantação de melhoria contínua da qualidade na cadeia produtiva e de 
relações éticas entre as disciplinas da indústria imobiliária. 
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3.2.1 Planta de locação de eixos 

Os eixos de locação são dados que serão apresentados em todas as plantas 

do PPAV, pois esses eixos serão utilizados como referência para locação das 

paredes, vãos, pontos elétricos, hidráulicos, etc. 

Em geral, esses eixos são definidos no início do processo de 

desenvolvimento do projeto, pelos projetistas de alvenaria e de estrutura, que em 

conjunto avaliam a posição que seja favorável à locação dos elementos de ambas 

as disciplinas. Com isso, evita-se a criação de eixos diversos, facilitando o trabalho 

da equipe de produção. 

3.2.2 Plantas de marcação da alvenaria 

As plantas de marcação indicam a locação de cada uma das paredes, que 

são cotadas em relação ao eixo de coordenadas XY. Nestas plantas são indicadas 

as distribuições dos blocos e demais elementos componentes da alvenaria, 

conforme detalhado a seguir. 

3.2.2.1 Planta de marcação da 1ª fiada 

Na planta de 1ª fiada a principal informação indicada é a distribuição 

horizontal dos blocos, para a execução da marcação da alvenaria. Nessa etapa, o 

projeto já deve se encontrar compatibilizado com as informações dos projetos 

complementares, pois essa planta apresenta, por exemplo, a definição da espessura 

dos blocos, que seguirão as espessuras já adotadas no projeto de arquitetura.  

A Fotografia 1 apresenta um exemplo da execução da marcação da 1ª fiada. 
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Fotografia 1 ─ Marcação de 1ª fiada. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 

 

 Informações como o tipo do bloco a ser utilizado – se cerâmico ou concreto, 

por exemplo; famílias de blocos adotadas (dimensão das peças); padronagem das 

peças (número de furos nos blocos) - já devem estar previamente definidas e são 

identificadas nessa planta através de uma legenda explicativa, conforme 

exemplificado no Desenho Esquemático 1. Essa definição do tipo de bloco 

geralmente já segue um padrão pré-determinado junto à empresa construtora. 

 

Desenho Esquemático 1 ─ Exemplo genérico de legenda de blocos. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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Além da distribuição dos blocos, também são indicadas na planta de 1ª fiada 

as informações a seguir: 

a) espessura dos blocos de todas as paredes; 

b) cota de locação das paredes em relação aos eixos; 

c) cota dos vãos e espaletas em relação aos eixos; 

d) definição do tipo de amarração entre alvenaria / alvenaria e alvenaria / 

estrutura; 

e) enchimentos totais e parciais para embutir instalações; 

f) numeração das paredes (em referência ao caderno de elevações). 

 

Nos Projetos Esquemáticos 1 e 2 , a seguir, é apresentado um exemplo da 

planta de 1ª fiada para ilustração das informações relacionadas. 

 

Projeto esquemático 1 ─ Planta de 1ª fiada. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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Projeto esquemático 2 ─ Planta de 1ª fiada (ampliado). 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

3.2.2.2 Planta de marcação da 2ª fiada 

 

Conforme observado entre os materiais analisados para este trabalho, a 

planta de 2ª fiada nem sempre é parte integrante do projeto, uma vez que após a 

marcação da 1ª fiada a equipe de campo geralmente faz uso do caderno de 

elevações para seguir com a execução da parede. 

Quando existente, além da distribuição dos blocos da 2ª fiada, ela também 

pode conter informações que deixam de ser apresentadas na planta de 1ª fiada, 

como por exemplo, a indicação das telas para amarração entre alvenarias ou 

alvenaria/estrutura. Conforme ilustra o Projeto Esquemático 3, além da indicação 

das telas, também podem estar indicados dados como: peitoril dos vãos e posição 

das caixinhas elétricas (facilitando o posicionamento dos blocos no momento da 

elevação da parede). 
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Projeto esquemático 3 ─ Planta de 2ª fiada. 

 

 Fonte: empresa de projetos E2 

 

3.2.3 Planta de passagens de instalações 

As plantas de passagens de instalações, também, demandam uma 

necessidade extrema de compatibilização entre o projeto para produção e os 

projetos complementares, pois é o PPAV que deverá ser utilizado para execução, 

uma vez que ele já considera a interface e interferências dessas instalações com o 

sistema da alvenaria. 

3.2.3.1 Planta de caminhamento e passagens de elétrica  

Na planta de caminhamento e passagens de elétrica – ilustrada no Projeto 

Esquemático 4 -, as principais informações apresentadas são: 

a) caminhamento dos eletrodutos embutidos em laje, com sua indicação de 

diâmetro; 

b) locação das passagens (subida/descida) dos eletrodutos nas lajes e vigas; 

c) locação das caixas de passagem embutidas em laje. 
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Projeto esquemático 4 ─ Planta de caminhamento e passagens de elétrica. 

 
Fonte: empresa de projetos E1 

 
 

No processo tradicional – e sem a utilização de um PPAV – a equipe da obra 

utiliza o próprio projeto de elétrica para fazer essa marcação, porém, na ausência de 

cotas informadas no projeto, o próprio operário no campo toma a decisão sobre a 

locação, geralmente tirando medidas em escala. A Fotografia 2 apresenta um 

exemplo da locação de caixas de elétrica na laje. 

Fotografia 2 ─ Marcação de caixas de elétrica na laje. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2012)  
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Assim, a função desta planta – que cota os elementos a partir dos eixos de 

locação, já disponíveis nesse momento de concretagem das lajes - é orientar a 

equipe de produção na obra, especialmente quanto à locação das descidas/subidas 

dos eletrodutos, pois essa passagem tem uma interferência direta com a alvenaria. 

Quando compatibilizados, os eletrodutos são posicionados de modo a descerem 

dentro do furo do bloco, minimizando as quebras e rasgos na alvenaria e a 

consequente geração de resíduos, além do desperdício de tempo e recursos para 

recomposição da parede quebrada.   

3.2.3.2 Planta de passagens de hidráulica 

Da mesma forma que na planta de caminhamento e passagens de elétrica, as 

informações desse projeto indicam a locação exata das passagens das tubulações 

em lajes, cotando-as em relação aos eixos de locação. É com esse projeto que a 

equipe de execução vai prever essas passagens antes da concretagem da estrutura 

– quando esse for o processo executivo da empresa construtora - e por essa razão 

as informações devem estar compatibilizadas com o projeto de hidráulica. 

Conforme exemplificado no Projeto Esquemático 5, nesta planta são 

marcados os passantes de laje, que geralmente utilizam tubos de PVC em diâmetros 

padronizados conforme disponível no mercado (Projeto Esquemático 6). É usual que 

esses passantes sejam previstos em um diâmetro acima do diâmetro solicitado no 

projeto de hidráulica. 
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Projeto esquemático 5 ─ Planta de passagens de hidráulica. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

  

Projeto Esquemático 6 ─ Exemplo genérico de legenda da planta de passagens 

hidráulicas. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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3.2.4 Caderno de elevações  

O caderno de elevações é geralmente composto por folhas em formato A3 (ou 

A4 em alguns casos) e seu conteúdo contempla a elevação de todas as paredes do 

pavimento, seguindo a numeração indicada na planta de marcação. 

Esse é o projeto que deverá ser utilizado para execução não somente das 

alvenarias, mas também de alguns dos elementos dos subsistemas que têm 

interface com elas. Essa relação está exemplificada no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 ─ Relação interdisciplinar / Interface com a alvenaria. 

DISCIPLINA INTERFACE COM ALVENARIA 

Arquitetura Vãos em geral, incluindo os vãos para esquadrias. 

Elétrica 
Passagem dos eletrodutos e posicionamento de caixinhas e 

quadros. 

Hidráulica Passagem de tubulações e posicionamento de pontos hidráulicos. 

Ar condicionado 
Passagem e posicionamento de tubulação frigorígena / caixa de 

espera. 

Exaustão Passagem de dutos exaustão e locação de grelhas. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Além dos itens citados no Quadro 1, também devem constar em cada uma 

das folhas de elevação: 

a) nome (numeração) da parede; 

b) espessura da mesma; 

c) indicação da amarração - com tela, grampos, ganchos, e/ou 

interpenetração de paredes; 

d) indicação dos elementos pré-moldados; 

e) juntas de dilatação ou de trabalho; 

f) enchimentos parciais ou totais para instalações. 

O Projeto Esquemático 7, a seguir, apresenta um exemplo genérico da 

elevação de uma parede, seguindo os moldes mencionados.  
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Projeto Esquemático 7 ─ Exemplo genérico de elevação. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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3.2.5 Caderno de detalhes 

O caderno de detalhes, que comumente é um anexo do caderno de 

elevações, irá apresentar informações complementares ao projeto. Nele são 

apresentadas as particularidades de cada projeto, que são devidamente detalhadas, 

geralmente seguindo um padrão pré-definido e validado entre a empresa de projetos 

e a empresa construtora.   

A seguir, serão indicados, comentados e exemplificados os detalhes 

frequentemente previstos nos PPAV. 

a) modulação vertical da alvenaria, contemplando todas as situações sob 

fundo de vigas e lajes (Desenho Esquemático 2); 

b) modulação dos peitoris, com definição dos vãos das esquadrias (Desenho 

Esquemático 3); 

c) amarração entre paredes e entre parede com estrutura (Desenho 

Esquemático 4); 

d) peças pré-moldadas (Desenho Esquemático 5); 

e) padronização de altura de pontos elétricos (Desenho Esquemático 6); 

f) padronização de altura de pontos hidráulicos (Desenho Esquemático 7). 

 

Desenho Esquemático 2 ─ Exemplo genérico de modulação vertical das fiadas. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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Desenho Esquemático 3 ─ Exemplo genérico de modulação dos peitoris. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

Desenho Esquemático 4 ─ Exemplo genérico de detalhes construtivos das amarrações. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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Desenho Esquemático 5 ─ Exemplo genérico de peças pré-moldadas. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

Desenho Esquemático 6 ─ Detalhe da padronização da altura de pontos elétricos. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Desenho Esquemático 7 ─ Detalhe da padronização da altura de pontos hidráulicos. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

3.2.6 Quantitativos / Recomendações Executivas 

Também integram o caderno de elevações/detalhes, algumas recomendações 

para execução da alvenaria e seus detalhes. Esse conteúdo apresenta algumas 

variações de acordo com os padrões estabelecidos entre a empresa de projetos e a 

empresa construtora. Alguns exemplos estão ilustrados nos Desenho Esquemáticos 

8 e 9. 
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Desenho Esquemático 8 ─ Detalhes para execução de elétrica na alvenaria. 

 

Fonte: empresa de projetos E2 

 

Desenho Esquemático 9 ─ Sequencia executiva e orientações.

 

Fonte: empresa de projetos E2 
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Além das informações/detalhes para execução, também são disponibilizados 

os quantitativos de materiais, utilizados previamente pela obra para compra (Tabela 

1). 

Tabela 1 ─ Exemplo genérico de quantitativo de materiais. 

 

Fonte: empresa de projetos E2 

 

3.3 CONTRIBUIÇÕES DO PPAV NA FASE DE ESTUDO/DESENVOLVIMENTO DO 

PRODUTO 

Quando contratado para essa fase anterior, o processo geralmente não 

resulta em apresentações de materiais gráficos, mas sim são analisados os 

materiais disponíveis (projeto legal ou anteprojeto de arquitetura, por exemplo) com 

base nos critérios já previamente definidos entre a empresa de projetos e a empresa 

construtora. Dessa análise são extraídos dados que orientam algumas revisões nos 

anteprojetos para que estes sejam ajustados contemplando algumas considerações 

importantes, conforme dados compilados pela autora durante o desenvolvimento 

deste trabalho e que segue ilustrado no Quadro 2. 
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Quadro 2 ─ Considerações da análise na fase de estudo 

 

DIRETRIZ A SER APLICADA 

 

CONSIDERAÇÃO A ADOTAR 

 

CONTRIBUIÇÃO 

Definição da modulação vertical 
Definição do piso a piso e altura 

das vigas do pavto tipo 

Evita alterações na altura do edifício 

(após projeto legal aprovado); 

orienta a elaboração do orçamento 

da obra 

Espessura das paredes 

Validação das dimensões dos 

ambientes (exemplificado no 

Projeto Esquemático 8) 

Evita a necessidade de alterações 

nos ambientes privativos 

(informações que constam nos 

materiais de vendas, por exemplo) 

Definição de espaletas mínimas 
Validação da dimensão dos 

ambientes 

Evita a utilização de blocos 

quebrados em algumas situações 

da modulação. 

Evita a necessidade de alterações 

nos ambientes privativos 

(informações que constam nos 

materiais de vendas, por exemplo). 

Análise situação dos vãos 
Criação de vigas e/ou espaletas 

para apoio de vergas 

Orienta a elaboração do orçamento 

da obra 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Projeto Esquemático 8 ─ Alterações dimensionais dos ambientes em função da alvenaria. 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 
3.4 O USO DA FERRAMENTA CAD BIM 

 

Segundo dados do estudo de Silva (2000 apud ARAÚJO SILVA, 2003 p.87) a 

principal ferramenta de Desenho Esquemático utilizada pelos escritórios de projeto – 

inclusive os projetistas de alvenaria - é o CAD (Computer Aided Design) 2D e o 

principal software, o AutoCAD® da Autodesk. No entanto, ainda que utilizando um 
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software comum, a falta de padronizações de critérios de desenho, representação, 

layers, etc, impede uma integração mais efetiva entre os projetos das diversas 

disciplinas e estas divergências acabaram por tornar o AutoCAD® somente um 

instrumento de desenho, não o utilizando como ferramenta de integração e 

compatibilização de projeto. Ainda no estudo de Araújo Silva (2003) mencionou-se 

uma intenção da ASBEA (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura) em 

criar regras para essa padronização, com o intuito de transformá-la em norma da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Contudo, até o momento, não 

houve grande evolução sobre o caso. 

Independente da evolução sobre as questões relacionadas ao CAD 2D e 

ainda que hoje, essa seja a forma mais convencional de se projetar alvenarias, cada 

vez mais se vê o uso da ferramenta BIM como uma realidade próxima e que tem 

sido chamada por alguns como uma evolução do CAD.  

É importante esclarecer que o quando se refere à BIM não se está falando 

somente em projetos modelos em CAD 3D. Segundo Eastman et al. (2008) o BIM é 

uma das mais promissoras tecnologias desenvolvidas especificamente para a 

construção civil, pois muito além do desenho em 3D o BIM é um conjunto de 

informações agregadas. Além de abranger a geometria e dimensões do elemento 

desenhado, também são incorporadas informações como propriedades dos 

componentes da construção (incluindo materiais, marcas, modelos, fabricantes), 

custos, planejamento para execução entre outros, e isso da fase inicial do projeto à 

conclusão da obra e até mesmo ao processo desconstrutivo, no fim do ciclo de vida 

útil.  

Na elaboração de um PPAV a principal atividade consiste em modular a 

alvenaria, distribuindo os elementos que compõem uma parede e é neste momento 

que o projetista deve resolver as possíveis interferências desses elementos da 

alvenaria com os outros subsistemas da construção, como a estrutura, instalações e 

esquadrias, por exemplo. Estudos como o de Ferreira (2007) apontam que essa 

atividade feita em duas dimensões, demanda mais tempo da equipe de projeto 

envolvida devido às limitações da representação 2D e sendo assim, a dificuldade 

para resolver interferências de projeto é menor quanto utilizada uma ferramenta 3D 

a ainda menor quando utilizada uma ferramenta BIM. 

Dados do estudo de Monteiro (2010) mostraram que as empresas de PPAV 

estão começando a utilizar ferramentas CAD-BIM. Entretanto, a implantação efetiva 



40 

 

dessa ferramenta ainda esbarra em algumas questões. Uma bem importante entre 

elas foi objeto de estudo de Monteiro (2010), que apontou que a necessidade de 

representação dos elementos componentes do projeto de alvenaria – blocos, juntas, 

peças especiais – por se apresentarem em grande quantidade, podem demandar 

muitos recursos de hardware, causando a diminuição do desempenho do CAD-BIM, 

e por consequência, a produtividade do projetista de vedações. 

Como fator positivo – além dos já citados com relação a todo o valor 

agregado com o uso da ferramenta BIM – um dado importante no que se refere ao 

PPAV consiste na diminuição de trabalho braçal de desenho. Uma vez que após a 

modelagem e aplicação de propriedades ao objeto, são extraídas todas as 

informações necessárias para apresentação do projeto como documento: plantas, 

cortes, vistas (em 2D ou 3D), etc. Partindo do escopo básico do PPAV, é possível 

gerar, as plantas, elevações das paredes, detalhamentos executivos e de peças 

especiais, planilhas de quantitativos, entre outros. Nas ferramentas 2D, essas 

diversas etapas são desenvolvidas separadamente e, além do consumo de tempo 

multiplicado, as chances de erros e incompatibilidade entre as informações dos 

diversos documentos também fica multiplicada.  

Os Projetos Esquemáticos 9, 10 e 11 ilustram um exemplo de projeto de 

alvenaria, modelado em 3D. 

 

Projeto Esquemático 9 ─ Modelo tridimensional da alvenaria inserido na estrutura. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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Projeto Esquemático 10 ─ Modelo tridimensional da alvenaria do pavimento. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

Projeto Esquemático 11 ─ Detalhe interno do modelo tridimensional da alvenaria. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

Para avaliar a aplicação prática dos projetos em campo, foi realizado o 

acompanhamento da execução da alvenaria em um empreendimento – denominado 

como A neste trabalho - da construtora denominada como C1.  

O PPAV utilizado no empreendimento A foi elaborado por empresa 

especializada com a qual a construtora C1 tem uma parceria fixa e fecha 100% dos 

seus contratos. Essa parceria oferece um aspecto positivo no que se refere à 

existência de um prévio conhecimento das padronizações, diretrizes e critérios 

executivos utilizados pela construtora, e que devem ser abordados no PPAV. Para 

execução dos serviços de alvenaria, a construtora contratou uma empresa de mão 

de obra, já familiarizada com a utilização de PPAV. 

O acompanhamento foi realizado em etapas, seguindo as próprias etapas da 

execução. Foram realizadas 3 visitas ao local, nos seguintes momentos: 

a) início da marcação da alvenaria; 

b) elevação da alvenaria; 

c) conclusão da alvenaria com instalações embutidas. 

Em cada uma das etapas foi observada a relação da execução (e equipe 

executora) com o conteúdo do PPAV. 

Na primeira visita realizada – início da marcação da 1ª fiada -, foi observada a 

primeira dificuldade da equipe de execução em seguir a distribuição de blocos 

conforme previsto em projeto, nas paredes onde havia previsão de blocos 

compensadores de 4cm. O problema detectado, neste caso, originou-se numa 

definição da área de Suprimentos da empresa, que optou pela compra de um tipo de 

material diferente do projeto, o que implicou em interferências na execução. Em 

substituição aos blocos compensadores de 4cm, foi comprado um modelo de bloco 

fracionável, que deveria ser cortado in loco, resultando em 6 peças de 

compensadores (Fotografia 3). No entanto, a execução desse corte com as 

ferramentas disponíveis na obra – além de um enorme desperdício, devido à quebra 

– resultava em peças com dimensão superior aos 4cm, devido às rebarbas 

remanescentes ao corte (Fotografia 4). 
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Fotografia 3 ─ Bloco fracionável para compensadores de 4cm. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 

 

Fotografia 4 ─ Detalhe do bloco fracionável com rebarbas além dos 4cm. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 
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O problema encontrado com os blocos compensadores, obrigou a equipe de 

campo a tomar a decisão de alterar a modulação previamente estudada no projeto, 

em função da inviabilidade de execução. Assim, foi possível observar situações 

como a da Fotografia 5, onde a equipe eliminou o bloco compensador (previsto e 

indicado no Projeto Esquemático 12), substituindo-o por uma junta muito espessa e 

criando no local um ponto favorável ao aparecimento de patologias na alvenaria. 

 

Fotografia 5 ─ Detalhe da primeira fiada com alteração de paginação em relação ao projeto.  

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 

 

Projeto Esquemático 12 ─ Detalhe da primeira fiada com previsão do bloco compensador.  

 

Fonte: empresa de projetos E1 
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Ainda nas ilustrações apresentadas acima, é possível observar outra 

incompatibilidade entre o projeto e o material comprado. Trata-se do tipo de bloco 

cerâmico, que no projeto foi previsto com 4 furos e para a execução foi comprado 

um modelo com 2 furos. Esse tipo de alteração implicou em problemas para 

passagem dos eletrodutos conforme o caminho previsto no projeto, resultando na 

necessidade de abertura de furos e rasgos na alvenaria para esse fim (Fotografia 6) 

– conforme observado nas visitas seguintes. Essa alteração, além da geração de 

resíduos com essa quebra da alvenaria, demanda um desperdício de tempo e 

recursos (materiais e mão de obra) necessários para recomposição da alvenaria 

quebrada. 

 

Fotografia 6 ─ Alvenaria com rasgos para passagens de instalações elétricas.  

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 
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Na obra A, as instalações embutidas na alvenaria são executadas pela equipe 

de eletricistas e encanadores posteriormente à elevação da parede, executada pela 

equipe de pedreiros. Durante o acompanhamento, a partir dessa sequencia 

executiva pré-determinada, puderam-se observar alguns problemas de 

gerenciamento da execução. Em alguns casos, quando confrontadas as 

informações do projeto versus serviços executados, foi verificado que paredes já 

liberadas para a etapa de execução da instalação apresentava divergências de 

paginação muitas vezes não justificadas e que algumas vezes sequer eram de 

conhecimento da equipe de gerenciamento da construtora. 

Outro problema observado pode ser classificado como falta de treinamento 

da equipe de execução, pois para locação das caixinhas de elétrica nas paredes foi 

utilizado o projeto executivo de instalações elétricas (projeto do produto) ao invés do 

PPAV (projeto de produção).  

Conforme já mencionado neste trabalho, um dos grandes objetivos do projeto 

de produção é tirar as decisões sobre o projeto da equipe de campo, uma vez que o 

projeto já deverá conter todas as definições / informações necessárias para a 

execução sem necessidade de consulta em outras fontes, bem como sem a 

necessidade de decisões adicionais. No entanto, ao ignorar a informação do PPAV - 

que orientava a locação da caixinha de elétrica em relação à distribuição da 

alvenaria (exemplo: locado na face superior da 6ª fiada, no 2º bloco inteiro) - a 

equipe de eletricistas utilizou o projeto executivo de elétrica e mediu na escala a 

posição dos pontos. Entretanto, a posição indicada nesse projeto não tem precisão, 

inviabilizada até mesmo pela simbologia utilizada (a dimensão dos símbolos tem 

preocupação com a clareza de leitura e, se medida em escala, é maior do que a 

dimensão real das caixinhas, por exemplo). Um exemplo da diferença entre o projeto 

executivo e o projeto de projeto de produção pode ser verificado no Projeto 

Esquemático 13.  
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Projeto Esquemático 13 ─ Comparativo entre o projeto de produção e projeto executivo.

 

Fonte: elaborado pela autora  

 

Essa falta de treinamento eficiente à equipe de execução, resulta em 

problemas como o ilustrado na Fotografia 7, onde podemos ver muitos trechos da 

alvenaria recomposta, após a quebra. Há ainda destaque para uma das caixinhas 

elétricas, que foi locada entre dois blocos, fragilizando-os devido à quebra de sua 

parede lateral.  

 

Fotografia 7 ─ Alvenaria com rasgos para passagens de instalações elétricas.  

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 
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Na Fotografia 8, a seguir, podemos ver um exemplo de dificuldade da equipe 

na leitura do projeto, pois ao marcar incorretamente a descida dos eletrodutos na 

laje, foi necessário prever posteriormente vários trechos de rasgos na alvenaria para 

passagem da tubulação.  

 

Fotografia 8 ─ Alvenaria com rasgos para passagens de instalações elétricas.  

 

Fonte: arquivo pessoal (2012) 
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Em conversa com a equipe de campo, foi possível perceber dois pontos 

críticos na relação da equipe com o projeto: 

a) o excesso de informações e sua distribuição não eficiente no projeto, 

dificultando a leitura e compreensão, que geram erros na execução; 

b) a perda da confiabilidade no projeto, quando são detectados erros e/ou 

falhas de compatibilização com as demais disciplinas (que levam a equipe 

a descartar o PPAV e utilizar o projeto executivo) ou ainda questões 

relacionadas aos suprimentos básicos, como a ocorrida com a compra dos 

blocos em especificação incompatível com o projeto. Esse tipo de 

problema leva a equipe a fazer adaptações e alterações que nem sempre 

são as mais adequadas e podem resultar problemas e patologias futuras. 
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4 ANÁLISE CRÍTICA DOS PPAV DISPONÍVEIS NO MERCADO E SUA 

INTERFERÊNCIA NA EXECUÇÃO EM CAMPO  

 

Nesta seção será comentado o formato de alguns produtos das empresas de 

projetos, que atuam no mercado imobiliário, principalmente na cidade de São Paulo, 

junto às empresas construtoras de edifícios comerciais e/ou residenciais 

multipavimentos.  

Serão observados os pontos positivos e pontos onde é possível agregar 

melhorias, considerando como objetivo principal a facilidade de visualização e 

compreensão da informação pela equipe no canteiro de obras. 

Por fim, será apresentado como estudo de caso, um empreendimento onde 

se pôde acompanhar a execução da alvenaria e utilização do PPAV, sendo possível 

avaliar as dificuldades da equipe de campo. 

 

4.1 ANÁLISE DA INFORMAÇÃO GRÁFICA 

 

Mediante a análise do projeto das empresas denominadas nesse trabalho 

como E1, E2 e E3, serão pontuados os itens favoráveis na representação gráfica de 

cada escritório, levantando os dados considerados importantes e que podem ser 

adotados como premissa básica.  

4.1.1 Plantas de marcação da alvenaria (1ª e 2ª fiada) 

Além de todo o conteúdo básico necessário – conforme apresentado na 

seção 3.2.2 deste trabalho – foi observado como ponto comum entre os materiais 

analisados, a utilização de cores para auxiliar na visualização das diferentes 

informações dessa planta. Duas considerações se destacaram entre os materiais 

analisados. 

a) utilização de cores que relacionam os eixos de locação com as cotas que a 

eles se referenciam (Projeto Esquemático 14); 

b) utilização de cores para indicar a espessura das alvenarias (Projeto 

Esquemático 15). 
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Projeto Esquemático 14 ─ Planta de 1ª fiada com utilização de eixos / cotas coloridos. 

 

Fonte: empresa de projetos E2 
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Projeto Esquemático 15 ─ Planta de 1ª fiada com identificação da espessura das paredes 

em cores. 

 

Fonte: empresa de projetos E3 

 

Nos dois casos, adota-se a utilização das cores para facilitar a leitura do 

projeto, o que podemos destacar como um aspecto positivo da representação 

gráfica, que auxilia a equipe de mão de obra comumente despreparada e em alguns 

casos com dificuldades para leitura, por exemplo. 

Conforme abordado na seção 3.2.2.2 deste trabalho, apesar de não ser 

incorporada no escopo de todas as empresas de PPAV, podemos consideram a 

planta de 2ª fiada como elemento importante, uma vez que ela agrega valor à 

representação gráfica do projeto. A vantagem dessa forma de apresentação, além 
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da assegurar menor poluição visual dos projetos (que divide as informações entre as 

plantas de 1ª e 2ª fiada), é que disponibiliza as informações em momento oportuno à 

execução, como a exemplo da colocação das telas que se inicia acima dessa fiada. 

Também podemos levantar como ponto positivo da existência da planta de 2ª 

fiada, o fato de que com essa informação complementar é possível realizar a 

execução da alvenaria, sem a necessidade do projeto de elevação da parede, já que 

a distribuição da 1ª fiada será adotada para todas as fiadas ímpares e a distribuição 

da 2ª fiada será adotada para todas as fiadas pares. Salvo os casos onde houver 

vãos, por exemplo, que modificam a distribuição dos blocos nas fiadas onde esses 

vãos acontecem, essa informação permite executar as paredes de pavimentos para 

onde não é contratado o projeto de alvenaria completo (outros pavimentos além do 

tipo). 

4.1.2 Planta de caminhamento e passagens de elétrica 

Conforme abordado na seção 3.2.3.1 deste trabalho, essa planta é utilizada 

no momento da concretagem das lajes, pela equipe de eletricistas, que marca na 

fôrma o posicionamento das caixas de passagem embutidas em laje, bem como a 

posição de descida dos eletrodutos que alimentarão as caixinhas embutidas nas 

alvenarias. 

Entre as informações do material analisado, destaca-se novamente o uso de 

cores na representação gráfica. O exemplo ilustrado no Projeto Esquemático 16 

apresenta novamente a relação entre os eixos de coordenadas XY e as cotas de 

locação de cada uma das caixas de passagem / descidas. 
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Projeto Esquemático 16 ─ Planta de passagens elétricas com utilização de eixos / cotas 

coloridos. 

 

Fonte: empresa de projetos E2 

 

 Outra informação importante, nem sempre considerada entre os PPAV, mas 

que deve ser adotada como uma das premissas para desenvolvimento de um 

projeto eficiente é a indicação da planta de distribuição dos blocos, para que se 

possa observar a posição dos furos do bloco e então locar a descida exatamente 

dentro desse furo (Projeto Esquemático 17), permitindo que – na maioria das vezes 

– os eletrodutos caminhem dentro da região de vazio do bloco, evitando rasgos na 

alvenaria para essa passagem.  
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Projeto Esquemático 17 ─ Detalhe da descida de elerodutos no furo do bloco. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

4.1.3 Planta de passagens de hidráulica 

A planta de passagens de hidráulica apresenta algumas variações, conforme 

o processo executivo da construtora – se as furações são executadas durante ou 

depois da concretagem. Essa planta loca os passantes embutidos em lajes, que são 

cotados com relação aos eixos de coordenadas XY. Quando executadas após a 

concretagem, é importante observar que seja considerado o espaço para essas 

furações posteriores, para que não existam outras tubulações embutidas no local. 

Além dos passantes – geralmente tubos de PVC – também são indicadas 

nessa planta, o caminhamento e detalhe para execução de tubulações embutidas 

em laje, como por exemplo, as tubulações de gás (que são parcialmente embutidas 

em rebaixos ou sulcos) e ralos. Os Projetos Esquemáticos 18 e 19 a seguir, ilustram 

esse exemplo. 
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Projeto Esquemático 18 ─ Detalhe da locação do sulco na laje para tubulação de gás no 

piso. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

Projeto Esquemático 19 ─ Detalhe da locação do sulco na laje para ralo embutido. 

 

Fonte: empresa de projetos E2 
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Conforme se pode observar, os sulcos e rebaixos para essas passagens 

embutidas, também são cotados com relação aos eixos de coordenadas XY, para 

viabilizar a locação dos mesmos quando ainda não há outras referências (como 

paredes executadas, por exemplo). 

4.1.4 Elevações 

Mediante a análise dos materiais disponíveis, algumas considerações são 

indicadas como premissas para elaboração de um PPAV com mais eficiência no que 

se refere à melhor utilização na obra: 

a) quando possível – em função de escala do desenho x dimensões das 

paredes do pavimento – recomenda-se a utilização de cadernos em 

formato A4, que facilitam muito o uso do projeto no canteiro de obras. Os 

cadernos em formato A3 ou a distribuição das elevações em folhas 

maiores que se distribuam dobradas (A0, por exemplo), trazem 

dificuldades de manuseio pela equipe de produção; 

b) utilização de plotagem colorida para os desenhos, considerando que 

esses devem ser elaborado com a utilização de cores para facilitar a 

indicação de informações, como no exemplo do Projeto Esquemático 20, 

que ilustra as instalações elétricas em cores diferentes, para identificar o 

que está em vista e o que está na vista oposta da parede; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Projeto Esquemático 20 ─ Detalhe de elevação com identificação em cores para a 

instalação elétrica. 

 

Fonte: empresa de projetos E1 

 

c) apresentação da planta de primeira fiada na folha junto à elevação, para 

complementar algumas informações e auxiliar no entendimento da situação 

da parede (seus vãos, amarrações, etc.). Além disso, também é possível 

visualizar com facilidade a espessura da parede – importante quando há 

variação de espessura – e checar se as informações da planta e elevação 

estão compatíveis. No exemplo apresentado (Projeto Esquemático 21), 

também foi utilizado indicar nessa planta, a posição das caixinhas de 

elétrica (em qual face da parede elas ocorrem). 
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Projeto Esquemático 21 ─ Detalhe de elevação com apresentação da planta de 1ª fiada. 

 

Fonte: empresa de projetos E2 

 

4.2 ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE MELHORIAS 

 
Além das melhorias na representação gráfica, algumas questões relacionadas 

a conceito, podem agregar muitos ganhos e benefícios ao PPAV e posteriormente à 

execução – objetivo principal. 
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4.2.1 O uso do sistema de coordenação modular 

A coordenação modular é um princípio fundamental para a racionalização e 

industrialização na construção civil. O conceito de Melhado (1994 apud ARAÚJO 

SILVA), por exemplo, diz que para racionalização da construção, basicamente deve-

se utilizar componentes padronizados e coordenados dimensionalmente, para que 

se atinjam maiores níveis de produtividade, com redução de desperdícios pela 

eliminação de cortes e ajustes de componentes. 

No processo construtivo tradicional, utiliza-se o seccionamento dos blocos 

para que possa preencher vãos estruturais onde não foram consideradas as 

proporções das dimensões modulares. Essa prática, além da geração de entulho e 

consumo adicional de argamassa – e do tempo adicional da mão de obra – resulta 

em painéis de alvenaria heterogêneo com relação às características de seus 

componentes, o que compromete o desempenho da parede e favorece patologias, 

como o aparecimento de fissuras. 

Fundamental nos projetos em alvenaria estrutural – onde a quebra de 

componentes para uso nas paredes é inviabilizada – o sistema de coordenação 

modular nem sempre é adotado para os projetos com alvenaria de vedação, ainda 

que exista publicada e em vigor desde 2010 a norma para Coordenação Modular 

Para Edificações NBR 15873/2010. Na norma, além de definir os termos e princípios 

da coordenação modular, é definido como padrão a medida de 100 mm para o 

módulo básico, conceito que se aplica não somente ao projeto, mas também à 

produção de componentes construtivos, 

Para adoção do sistema de coordenação modular no projeto deve existir uma 

conscientização no momento da concepção do produto, pois desde o início da 

criação e das primeiras emissões do anteprojeto, o arquiteto passaria a adotar a 

quadrícula ou malha modular, fazendo pequenos ajustes no dimensionamento de 

espaços e posicionamento de esquadrias, de modo a encaixa-los na malha. Tal 

prática não tem a intenção de engessar a criatividade do arquiteto ou padronizar 

projetos, mas apenas trazer a eles uma unidade de medida que harmonize suas 

interfaces com os demais subsistemas, evitando incompatibilidade, retrabalho, 

geração de resíduos em excesso, desperdícios de tempo, recursos, entre outros.  

Assim, é possível evitar, por exemplo, que um ambiente seja dimensionado com 

3,14m em vez de 3,10m ou 3,20m. São pequenas alterações, perfeitamente 
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possíveis de serem implantadas e que trazem retornos importantes, na 

racionalização do processo, tão intrínseca ao PPAV. 

Os Desenhos Esquemáticos 10 e 11, apresentam um exemplo do pequeno 

ajuste necessário para ajustar o projeto a uma malha pré-determinada, eliminando a 

quebra na modulação e consequente necessidade de quebras e/ou uso de peças 

especiais (mais caras). 

 

Desenho Esquemático 10 ─ Exemplo de projeto não ajustado à malha modular.

 

 

 

Desenho Esquemático 11 ─ Exemplo de projeto ajustado à malha modular.
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4.2.2 Utilização de bloco elétrico  

O bloco elétrico é um ‘acessório’ para a alvenaria, já previamente preparado 

para receber as caixas de luz, sem que haja quebra da parede já executada, para 

esse fim. 

Algumas empresas fornecedoras do mercado, dispõem dessa peça especial 

para venda, ajustadas às mesmas características das famílias de bloco 

comercializadas (Desenho Esquemático 12), porém, existe a possibilidade de que 

essas peças sejam pré-fabricadas numa central de produção instalada no próprio 

canteiro de obra, adotando-se apenas algumas considerações de planejamento e 

gerenciamento, conforme apresentadas no trabalho de Chalita (2010). O Desenho 

Esquemático 13 apresenta um exemplo do projeto para produção dos blocos 

elétricos – folha integrante do caderno de detalhes do PPAV – e a Fotografia 9 

ilustra um exemplo de gabarito e um bloco elétrico executado. 

 

Desenho Esquemático 12 ─ Exemplo genérico de bloco elétrico. 

 

Fonte: Cerâmica 6 
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Desenho Esquemático 13 ─ Projeto de gabaritos para produção de blocos elétricos. 

 
Fonte: Chalita (2010) 

 
Fotografia 9 ─ Gabarito para fabricação de blocos elétricos. 

 
Fonte: Chalita (2010) 

 
Independente da opção escolhida, a ideia da utilização do bloco elétrico é 

poupar tempo da execução da alvenaria, uma vez que os blocos produzidos na 

central são levados já fabricados para o pavimento de instalação e então utilizados 

na elevação da alvenaria, eliminando duas etapas posteriores: quebra para 

instalação das caixas de luz e recomposição da parede quebrada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção serão apresentadas as conclusões do trabalho em relação aos 

objetivos propostos, bem como algumas questões ainda em aberto que podem ser 

abordadas em trabalhos futuros relacionados ao tema. 

Acredita-se que o objetivo do trabalho foi atendido no que se refere à análise 

dos materiais disponíveis no mercado – embasada pelo referencial bibliográfico - e 

posterior levantamento da dificuldade ainda existente na integração entre projeto e 

obra, o que é um dos grandes objetivos de um projeto de produção.  

Todo o conteúdo levantado, em conjunto com a bibliografia pesquisada, pôde 

evidenciar os benefícios e vantagens da utilização de um projeto de produção - em 

específico um PPAV - que abrange muitos serviços e subsistemas que têm interface 

com as vedações verticais e que demandam grande investimento no montante de 

custo e prazo de uma obra. 

Ficou claro que uma grande parcela das empresas construtoras de maior 

porte e estrutura mais consolidada (empresas atuantes na construção de edifícios 

comerciais e/ou residenciais multipavimentos) já notaram os pontos positivos de se 

investir num projeto como esse, que agrega valor a diversos pontos na 

construtibilidade do edifício.  

No entanto, também foi possível observar que esse uso ainda é limitado, no 

que se refere ao potencial da ferramenta, pois se esbarra em algumas questões que 

ainda precisam evoluir.  

Como proposta para implantações mais bem sucedidas deve-se considerar 

uma fase inicial de implantação na filosofia da empresa de um modo geral, iniciando 

nas partes mais altas dentro da hierarquia da empresa - diretoria técnica e de áreas 

envolvidas - que deverão comprar a ideia e então disseminá-la para garantir que 

seja de fato aplicada nos canteiros da empresa. 

Vale lembrar que muito além da aplicação nos canteiros, deve-se salientar a 

enorme importância de todas as áreas envolvidas, para que haja o 

comprometimento necessário com todas as etapas do processo, desde o 

planejamento inicial, entre outros, como a compras dos materiais – que têm grande 

impacto sobre os resultados obtidos, conforme apresentado no estudo de caso deste 

trabalho. 
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A partir daí, é necessária uma fase de definição das diretrizes e padrões que 

serão adotados na elaboração dos projetos. Nessa fase deve haver um trabalho 

conjunto entre a empresa construtora - área de gestão de projetos -, e empresa de 

projetos – que agrega suas próprias diretrizes e a sua expertise – e do gestor de 

produção da construtora. Somente com essa participação de todos, é possível 

desenvolver um projeto que considere a tecnologia construtiva já adota pela 

empresa, que será moldada de modo a atender prazos e custos previamente 

definidos. 

Também é fundamental que se providencie um treinamento prévio para 

capacitação da equipe de produção e posteriormente o acompanhamento da 

eficácia desse treinamento, bem como as reciclagens e atualizações necessárias. 

Acima de tudo é primordial que haja grande comprometimento e esforço dessa 

equipe de produção. 

Em paralelo à identificação dessas questões que devem acontecer dentro das 

empresas construtoras, também foram identificadas as dificuldades das empresas 

de projetos. No desenvolvimento do PPAV, muito trabalho é empregado em 

atividades braçais, pois os softwares utilizados (na quase totalidade dos casos, o 

AutoCAD® 2D) não dispõem de ferramenta inteligente para algumas funções como 

quantificação de elementos, por exemplo. Nesse aspecto, podemos esperar por uma 

evolução que já está acontecendo, com a implantação não somente das ferramentas 

3D, mas principalmente das ferramentas BIM, que além da diminuir as dificuldades 

com a representação gráfica, tornará o projeto uma base de dados que auxiliará na 

gestão da execução, acompanhamento, compras, etc. 

A implantação dessa ferramenta merece o investimento de muitos estudos e 

pesquisas, para que se possam avaliar e minimizar as dificuldades que vêm sendo 

constatadas e então será possível aproveitar os ganhos que se pode obter com esse 

novo sistema.  

No entanto, não se pode ignorar que a implantação efetiva e completa do 

sistema BIM vem carregada de uma revolução muito ampla – comparada por alguns 

estudiosos com a evolução dos projetos da prancheta para o computador – assim, 

ainda que se trate de uma questão iminente, não pode ser chamada de uma solução 

a curto prazo.  

Por essa razão principal, o objetivo da autora ao elaborar este trabalho, foi 

analisar, discutir e destacar pontos onde se podem agregar melhorias imediatas ao 
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PPAV, pensando em atender a todos os empreendimentos que surgirão nesse 

intervalo de tempo, até que esta revolução esteja efetivamente implantada. Até lá, 

pequenas mudanças na elaboração do projeto e na filosofia de todos os envolvidos 

no processo, já podem resultar ganhos e melhorias, que refletirão não somente no 

nascimento, desenvolvimento e execução de um edifício, mas o acompanharão 

ao longo de sua vida útil, trazendo benefícios para a construtora e para o 

consumidor final. 
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