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2. Introdução 

 

Este presente trabalho tem como foco a regularização de uma oficina 

Auto Elétrico, na qual é de extrema importância que toda a edificação seja 

pensada em prol do mínimo conforto para seus funcionários e clientes, onde os 

ambientes estejam dimensionados para melhor atender-lhes, o circuito elétrico 

e instalações hidráulicas funcionem de acordo com as Normas de Diretrizes, 

para o aumento da produtividade e a segurança do ambiente. 

No decorrer do trabalho, utilizamos conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso para realizar um projeto que atenda as necessidades de seus 

usuários. 
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3. Objetivo 

 

A proposta do trabalho é a readequação de uma oficina Auto Elétrica 

que situa se na Rua: Adriano Bertozzi n°340, Itaquera, São Paulo. 

O projeto visa melhor condições de trabalho para funcionários, conforto 

e segurança de clientes e melhor estrutura para funcionamento do 

estabelecimento, sendo assim, será sanado problemas de elétrica, hidráulica, 

patologias, conservação e descarte de matérias de uso geral ou específico, 

estética e conforto sempre visando o bem estar de todos que circulam pela 

oficina. 
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4. Justificativa 

 

A escolha do tema abordado tem como finalidade propor medidas que 

visam uma melhor condição de trabalho aos funcionários e de recepção aos 

clientes, levando-se em consideração que a situação das instalações elétricas 

e hidráulicas da edificação encontram-se irregulares oferecendo riscos a saúde 

dos funcionários, isto baseado nas analises e observações feitas em visitas 

realizadas. 
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5. Definição de Oficina Auto Elétrico 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, define-se “auto” por: redução de 

automóvel veículo; que exprime noção de automóvel. Determina-se auto 

elétrico, por oficina cuja principal especialidade é o reparo dos elementos 

elétricos dos automóveis. 

5.1 Histórico 

 

No período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, ainda se utilizava 

de maneira abrangente a tração animal como meio de transporte, surgiu então, 

em 1769 máquinas que eram movidas à vapor, iniciando uma lenta transição 

dos meios de transporte animal para automóveis. 

Desde sua invenção na Europa, no final do século XIX, o automóvel se 

disseminou por todo o mundo, dominando cidades e se transformando no 

principal personagem da vida cotidiana. Com a Segunda Revolução Industrial, 

boa parte dos esforços energéticos humanos e animais foram supridos por 

motores elétricos e de combustão, por conta da grande evolução científica e 

tecnológica – a produção em massa.  

“Tente mover o mundo - o primeiro passo será mover a si mesmo.”- 

Platão 

O precursor dessa ideia foi Henry Ford, fundador da Ford Motor 

Company, que ao adotar o método de produção em massa, trouxe um modelo 

http://pensador.uol.com.br/autor/platao/
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racional de produção capitalista – o “Fordismo” foi um termo criado por Antônio 

Gramsci em 1922 para se referir a este tipo de produção. 

Ford revolucionou a indústria automobilística, dividindo as tarefas, 

consolidado a linha de montagem, padronizando as peças e integrando 

verticalmente a produção e automatizando as fábricas.  

Inicialmente, aqueles que adquiriam um veículo precisavam conhecer 

bem o funcionamento deste, pois não havia profissionais especializados para 

realizar consertos e manutenções do mesmo, sendo necessário que o próprio 

condutor realizasse essa função. Há medida que o número de automóveis foi 

crescendo, surgiu-se cada vez mais a necessidade de oficinas com 

profissionais capacitados para a execução dos consertos. 

 A evolução do setor proporcionou tantos avanços tecnológicos utilizados 

na fabricação dos automóveis quanto nas técnicas de reparos e manutenção 

de todos os sistemas. 

5.2 Características 

 

Caracteriza-se Auto Elétrico pela prestação de consertos e serviços em 

geral relacionados à parte elétrica de veículos automotores. Realiza funções 

como: consertos em motor de partida, rotor, sistema de interruptores, 

lâmpadas, travas, etc. 
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6. Auto Elétrico Lins 

 

A Auto Elétrico Lins fundada por Francisco Lins, iniciou suas atividades 

no ano de 1993 no bairro de Itaquera, especializada no ramo de sistemas 

elétricos de veículos pesados. Desde o seu início não houve ampliações, ou 

grandes reformas na edificação, atualmente a oficina comporta quatro veículos 

de grande porte (caminhão) e três veículos leves. É composto por uma equipe 

de sete eletricistas, sendo três da família. 

Fica localizada na Rua Adriano Bertozzi n°340, Itaquera, São Paulo. 

Fonte: Google Maps 
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6.1 Acesso 

 

 A edificação tem sua fachada para a Av. Adriano Bertozzi, sendo 

o portão central o único acesso existente. Com a abertura de 7 metros, para 

passagem de automóveis pesados, este acesso proporciona boa circulação 

para os veículos. Foi verificada a necessidade de melhor planejamento da área 

destinada a pedestres e equipe. O portão encontra-se degradado e necessita 

de manutenção. 
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Fonte: Google Maps 

 

Fonte: Evelyn Kristinny ,08/03/2013 

 

6.2 Pátio 

 

 Ao entrar no local, há um grande pátio, onde são estacionados 

vários caminhões que se encontram em manutenção. Por não haver local 

adequado para as peças retiradas, as mesmas encontram se empilhadas por 

toda a extensão do muro de divisa. Por conta da circulação dos caminhões 

pesados, é possível notar várias patologias que esse constante fluxo tem 
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causado a alvenaria, principalmente rachaduras, de modo similar, o piso 

apresenta as mesmas características. Parte do espaço possui cobertura, mas 

possui muitas partes quebradas e furadas, tendo necessidade da substituição. 
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Visão do pátio, área coberta. : Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

 

Descarte de materiais. : Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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Cobertura. Fonte : Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

6.3 Escritório 

 

 O escritório de administração, que serve também como loja de 

peças e acessórios, possui pouca ventilação, as esquadrias estão totalmente 

danificadas, não funcionam de forma adequada. A iluminação do ambiente é 

ineficiente. 
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Escritório e Loja. Fonte: Evelyn Kristinny, 08/03/2013 
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Esquadrias danificadas : Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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6.4 Depósito de materiais 

 

 Localizado no fundo do lote, o depósito de ferramentas e 

materiais foi implantado dentro de um baú de caminhão que foi reutilizado para 

este fim.  
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Depósito de Materiais. Fonte:  Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

 Depósito de Materiais. Fonte: :  Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

6.5 Copa/Cozinha 

 

 A copa/cozinha apresenta na alvenaria patologias, principalmente 

mofo, por conta da má ventilação e iluminação natural do ambiente, que não 
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proporciona conforto a aqueles que a utilizam, os funcionários da oficina, 

podendo causar danos a saúde. 

 



26 
 

 

 

Copa e Refeitório. Fonte: : Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

 

Copa e Refeitório. Fonte: : Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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6.6 Banheiros 

 

 No auto elétrico existem três banheiros. O banheiro localizado no 

fundo, próximo ao depósito de materiais, tem o chuveiro para uso exclusivo dos 

funcionários. Neste banheiro, o forro de madeira está cedendo pois estar 

totalmente comprometido. A única janela deste ambiente não possui vidro. O 

espaço é muito pequeno para circulação. 
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Á esquerda vestiário e chuveiro, á direita banheiro. Fonte: : Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

Detalhe do forro. Fonte: : Evelyn Kristinny 
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Vaso Sanitário. Fonte: Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

 

O segundo banheiro, que fica próximo ao portão central, tem suas 

instalações totalmente expostas. Não possui escoamento adequado para o 

esgoto do vaso sanitário, que despeja seus dejetos na calçada, mostrando 

grande probabilidade de dissipar doenças. 
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Entrada do banheiro. : Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

 

 Peças Sanitárias. : Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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O terceiro banheiro, no interior da edificação, próximo ao escritório, é de 

uso privativo da administração. O espaço de circulação é pequeno e tem um pé 

direito muito baixo. 

 

 Lavatório. Fonte: Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

7. Instalações Elétricas 

 

As instalações elétricas da edificação podem ser consideras uma 

ameaça quando o assunto é segurança. Apresenta uma série de 

irregularidades como: fios desencapados, emendas e derivações inadequadas, 

falta de ligação do condutor-terra em algumas tomadas, disjuntores expostos, 

entre outras irregularidades ilustram a realidade dessas instalações, resultado 

de autoconstruções. Dessa forma o profissional realiza os serviços por conta 

própria, sem nenhum responsável técnico, aumentando as chances de 

periculosidade envolvendo descargas elétricas e incêndios.  

 

Entrada de energia na edificação. Fonte: Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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Uma edificação que reuni uma sequencia de negligências, sendo o 

estabelecimento especializado em “instalações elétricas” de autos. O projeto de 

instalações elétricas prevê adequá-las aos requisitos de seguranças e às 

normas vigentes relacionadas. 

 

Disjuntor exposto. Fonte: Evelyn Kristinny 08/03/2013 

 

 

Quadro aberto. Fonte: Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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8. Instalações Hidráulicas 

 

As instalações hidráulicas estão visivelmente inadequadas. Com o 

péssimo dimensionamento dos ambientes os ramais de distribuição estão 

locados em pontos isolados, causando desperdício de matérias e água potável. 

Foi observado também que a edificação não possui um sistema de instalações 

para o esgotamento de águas pluviais. Na área externa existem tubulações que 

percorrem todo o muro lateral da edificação totalmente exposto às intempéries, 

diminuindo consideravelmente a vida útil desse material, tornando-o suscetível 

a vazamentos. As peças sanitárias foram instaladas de maneira precária 

gerando o desconforto dos funcionários. 

 

Tubulações expostas e próximas a cabos elétricos. Fonte: Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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Pela análise realizada pode-se afirmar que tais problemas podem ser 

solucionados com um planejamento adequado, visando a racionalidade e as 

necessidades básicas das pessoas que trabalham na edificação. 

 

Tubulações expostas e próximas a cabos elétricos. : Evelyn Kristinny, 08/03/2013 

 

 

 

Esgoto a céu aberto. Fonte:  Evelyn Kristinny 08/03/2013 
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9. Legislações 

 

No que se refere a normas ambientais relacionados à estabelecimentos 

onde há liberação de fluidos/ elementos poluentes, segundo a Lei  9.605 de 12 

de fevereiro de 1998 do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis), onde o descarte destes resíduos poluentes é 

específico e realizado somente por empresas aptas e credenciadas para essa 

prática. O despejo de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, detritos, óleo ou 

substâncias oleosas no esgoto pode gerar pena de reclusão de até cinco anos. 

As oficinas devem acatara Resolução do CONAMA (Conselho Nacional 

do Meio Ambiente) 362, de 23 de junho de 2005, que define como deve ser o 

descarte e o que fazer com o produto utilizado. Sendo que o descarte incorreto 

de óleo lubrificantes causa o desgaste do solo e pode poluir o lençol freático 

que causa graves danos ambientais.” O Art. 1º Todo óleo lubrificante usado ou 

contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que 

não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação 

dos constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolução”  

  

 

O objeto de estudo se encontra numa ZPI – Zona Predominantemente 

Industrial. 
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                                                       Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br 

 

         A ZPI segundo a Lei nº 13.885, de 25 de Agosto de 2004 é “destinada à 

implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos usos 

industriais incômodos e às atividades não residenciais incômodas, com 

coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,10, básico igual a 1,0 e máximo 

igual a 1,5”. 

Esta prevê características de taxa de ocupação e dimensionamento  

com ocupação máxima de 0,70, taxa de permeabilidade de 0,15. A metragem 

quadrada mínima para esta zona de uso é de 500 m², exige uma frente mínima 

de 15,00 m e altura máxima de 15,00 m. O recuo mínimo exigido para frente do 

lote é 5,00 m, para as laterais e fundos não se exige recuo se a altura for 

inferior a 6,00 m em relação ao perfil natural do terreno. Edificações que 

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/
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ultrapassem os 6,00 m de altura permitidos devem adotar 3,00 m de recuo 

lateral e fundo no mínimo. 

 

Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br 

Dados da Construção do projeto 

 

  

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/
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10. Estudo de Caso 

 

Oficina Multicar 

 

 A oficina Multicar localiza-se na zona leste do Estado de São Paulo, na 

mesma há coleta de óleo lubrificante de acordo com o CONAMA , ou seja , é 

depositado em local apropriado. Podemos destacar na oficina o pátio ,o 

escritório e a recepção.  A mesma tem um pátio grande e organizado para 

manutenção de veículos, tendo assim, espaço e comodidade para os 

funcionários exercerem suas funções de forma adequada. A recepção 

encontra-se no primeiro andar da edificação e tem acesso a loja as oferecendo 

a seus clientes maior atenção e conforto. 

 

Fonte: Google Maps 



40 
 

 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

 

                                                           Fonte: Yessa Karoliny. 15/04/2013 

 

Auto Elétrico Car Boys 

 

 A Oficina Car Boys localiza-se na zona leste do Estado de São Paulo, é 

uma oficina especializada na parte elétrica dos veículos. Criada apos a 

sociedade entre dois irmãos com objetivo de ser uma apenas uma oficina 
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mecânica com o passar do tempo os donos foram especializando-se na parte 

elétrica de veículos e acabou que a oficina mecânica tornou-se um auto elétrico 

Com ferramentas de trabalho organizadas, mão de obra qualificada e softwares  

adequados que ajudam na manutenção veículos a oficina conquista clientes. 

Para realizar o estudado de caso colocaremos em foco a organização da 

oficina, que faz com que o serviço do profissional que ali trabalha seja realixado 

com maior sucesso e eficácia , uniforme dos funcionários, veículos posicionado 

de forma organizada no pátio, extintores de incêndio posicionados em pon tos 

estratégicos para que todos possam visualizá-los   e comprimento do prazo de 

entrega. 
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Fonte: Google Maps 

 

                                                                Fonte: Yessa Karoliny. 15/04/2013 
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Oficina Sonoani 

 

 A Oficina Sonoani localiza na Rua: Evaldo Calabrez ,34 Guaianazes, 

Zona Leste da cidade  São Paulo é uma especializada em todos processos de 

manutenção dos veículos s de pequeno porte. Foi fundada a aproximadamente 

30 anos atrás passando de pai pra filho. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Fonte: Google Maps 

 Na produção do estudo de caso colocaremos em foco a organização e a 

segurança da oficina o que proporciona melhor conforto para que os 

funcionários possam executam seus serviços com sucesso, o piso em resina 

epóxi que é adequado para locai s de trafico de matérias pesados e locais onde 

haja o uso de óleos lubrificantes para que assim o óleo não entre em contado 

com o solo e o lençol freático e assim não os contamina. 
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11. Projeto 

 

O dicionário Aurélio define a palavra Projeto da seguinte forma: 

[Do Latim projectu, particípio passado de projicere, ‘lançar para adiante’.] 

1. Plano, intento, desígnio. 2.Empresa, empreendimento. 3.Redação provisória 

de lei, etc. 4.Arquitetura: Plano geral de edificação. 

O PMBOK (Project Management BodyofKnowledge), editado pelo PMI 

(Project Management Institute), define projeto da seguinte forma: 

“Um projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto ou 

serviço único.” 

Pensamos em pontos críticos encontrados na edificação ao qual temos 

por foco, para propor melhorias, sendo necessário desenvolver projetos, 

expondo quais são estas. 
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11.1 Arquitetônico 

  

O terreno tem 609,70755 m² de área total, dimensões de 22,28x 31,16m. 

Para a edificação existente será necessária à demolição, pois toda à estrutura 

da edificação encontra-se comprometida,  há patologias por toda a edificação 

então visando que não basta apenas edificar ou projetar é necessário atender 

todos requisitos de segurança estipulados pelas Normas e Leis vigentes. 

O projeto foi segmentado, dividindo-o em: Recepção, Loja de Peças 

Hall, Pátio, Depósito de Ferramentas, Copa, Refeitório, Escritório, Lavabos e 

vestiários.  

 

11.1.1Programa de Necessidades 

Cliente: Auto Elétrico Lins 

Ambientes M² 

Recepção 22,00 m² 

Loja de Peças 11,72 m² 

Hall 1,92 m² 

Pátios 252,00 m² 
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O projeto Arquitetônico tem como objetivo principal suprir as 

necessidades da Auto Elétrico Lins. 

 

  

Deposito de Materiais 6,39 m² 

Copa 8,00 m² 

Refeitório 36,60 m² 

Escritório 17,25 m² 

Lavabos 2,10 m² 

Vestiário 7,20 m² 
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11.1.2 Recepção 

 

A recepção possui 22,00 m² de área. Localiza-se no pavimento térreo, 

início do terreno, onde o cliente faz sua identificação e solicitação de serviços. 

A nova recepção propõe mais conforto para os freqüentadores do local. Terá 

uma escada que dará acesso ao refeitório e ao escritório. 
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11.1.3 Loja de Peças 

 

A loja de peças possui área de 11.72 m², localizado no pavimento térreo. 

O ambiente foi dimensionado de modo que acomodasse melhor os materiais a 

serem vendidos conforme a demanda do estabelecimento. 
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11.1.4 Hall 

 

Para que os funcionários tenham acesso ao refeitório o projeto prevê um 

hall de 1.92 m², sendo um dos dois acessos para o refeitório no pavimento 

superior. 
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11.1.5 Pátio 

 

O pátio será mais amplo com 252,00 m² devido ao dimensionamento da 

edificação, aumentando assim o espaço para disposição de veículos. Será 

utilizado um sistema de revestimento de alta resistência com 4 mm de 

espessura, em resina Epóxi, material que oferece maior durabilidade, assepsia 

e alta performance em áreas de trânsito moderado ou intenso. A cobertura será 

apenas de uma água constituída de módulos metálicos. 
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11.1.6 Depósito de Materiais 

 

O depósito de materiais tem 6.39 m² de área, está localizado no final do 

terreno, proporcionando facilidade para os funcionários e maior organização. 
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11.1.7 Copa 

 

A copa localiza-se no pavimento superior, possui 8.00 m² de área 

planejado com a finalidade de trazer maior comodidade aos funcionários que 

utilizam o ambiente. 
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11.1.8 Refeitório 

 

O refeitório terá 36.60 m² de área, está localizado no pavimento superior. 

Oferece aos funcionários conforto para fazerem suas refeições, e também para 

descanso durante o horário de almoço. Seu acesso será possível tanto pela 

recepção quanto pelo hall. 
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11.1.9 Escritório 

 

Terá 17,25 m², localiza-se no pavimento superior. Destinado a trazer 

mais comodidade à proprietária do estabelecimento, dispõe de um amplo 

espaço e um lavabo para uso pessoal. 
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11.1.10 Lavabos 

 

Ao lado da recepção, na área externa localizam-se os lavabos para o 

uso dos clientes. Dispõe de 2.10 m² cada. 
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11.1.11 Vestiários 

 

A implantação de um vestiário feminino e outro masculino busca trazer 

privacidade e conforto para os funcionários. Cada um possuirá 7.20 m².  
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11.2 Elétrico 

 

As condições  das instalações elétricas no país são alarmantes. Uma 

pesquisa realizada no ano de 2013pelo Instituto brasileiro de cobre (Procobre), 

em algumas capitais do país , como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, entre 

outras mostra que mais de 90% dos edifícios residenciais ,com mais de 15 

anos  de padrão A e B tinhas instalações elétricas péssimas. Um levantamento 

feito pelo corpo de bombeiros  de São Paulo , mostrou que entre os anos de 

1999 e 2009, a segunda maior causa  de incêndio no Estado estava 

relacionado a instalaçãoes elétricas , que equival a 12,75 das casas  

O levantamento feito pelo Procobre  mostrou ainda que dos 150 edifícios 

avaliados em São Paulo ,  83% não havia fio terra , 53% tinham evidencia de  

aquecimento excessivo dos condutores e 85% apresentavam falhas nos para 

raios. 

O projeto foi elaborado para sanar os problemas elétricos identificados 

no objeto de estudo que  encontra se  se em péssimas condições expondo os 

funcionários e clientes  a riscos. As condições das instalações no objeto de 

estudo são precárias, fios espalhados sem proteção por todo ambiente.  

Define-se instalação elétrica como um conjunto de componentes 

elétricos, associados e com características coordenadas entre si, constituído 

para uma finalidade determinada. 

O projeto elétrico foi dimensionado de acordo com a Norma 

Regulamentadora  5410/2004 que  aplica-se aos circuitos elétricos alimentados 
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em corrente alternada (até 1.000V com freqüências inferiores a 400 Hz) ou 

corrente contínua (até 1.500V) e conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

O mesmo apresenta dados de acordo com a tabela a baixo. 

Circuitos Elétricos - Externo 

Circuito 
Tensão 

(V) 
Local 

Potência Total Corrente Disjuntor Seção do 

condutor 

(mm) 

Proteção 

N° Tipo  (VA) (VA) (A) (A) Tipo 

12 
Iluminação 

Externa 
127 Pátio 960 960 7,56 10 1,5 DR 

      

13 
Iluminação 

Externa 
127 Corredor 640 640 5,04 10 1,5 DR 

      

14 PTUE 
220 Pátio 1 x 3500 

3500 16 20 
4 

DTM + 

DR 

      

15 
PTUE 220 Pátio 1 x 5000 

5000 23 30 
4 

DTM + 

DR 

 

 

11.2.1 O que é DR? 

 

O Dispositivo DR(Diferencial Residual)  tem a função de detectar fugas de 

correntes , cargas de ordem de centésimas de ampere  que o disjuntor comum 

não consegue detectar ,então, o DR desliga o circuito imediatamente. 
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11.3 Hidráulica 

 

A água é a substancia mais comum na terra a 70% superfície do planeta 

é coberta por água entretanto há apenas uma pequena parcela de água 

potável para o consumo humano no dia a dia , 97% está nos mares, 2% esta 

nas calotas polares e 1% está nos rios e lagos  , ou seja, ideal para 

consumirmos no mundo 88% da água de rios e lagos é usada para agricultura, 

7% na indústria e 5% no comercio e pra consumo individual. 

No Brasil há a maior reserva hídrica do mundo com 13,7% da água doce 

encontrada em todo o planeta, no brasil entre  15% e 25% da população não 

tem acesso a água potável. A falta de água potável afeta diretamente a saúde 

do ser humano segundo dados do Ministério da Saúde a água mata 50.000 

crianças com menos de um ano no Brasil. 

A água é de suma importância para a sobrevivência humana durante séculos 

foi motivo de preocupação para diferentes povos . As cidades nasciam beira 

mar, ou rios por conta da dependia do homem para transporte e sobrevivência. 

 O projeto Hidráulico foi  elaborado para sanar problemas encontrados no 

objeto de estudo , para que assim haja   higiene e o conforto para todos 

frequentadores do local   e com base NBR – 5626:1998 - Instalações prediais 

de água fria. NBR- 7198 - Projeto e Execução de Instalações prediais de água 

quente.  
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12. Captação de Águas Pluviais 

No projeto da Construção da Auto Elétrico foi implantado  a captação de águas 

pluviais no Brasil há perda de 40% a 60% das águas de esgotos de acordo 

com o pesquisador Rebolças .Sendo o recurso hídrico de suma importância 

para a sobrevivência da espécie humana , e desenvolvimento social , 

econômico e ambiental deve se usar a água racionalmente  mas não basta 

apenas usa lá racionalmente é necessário  a implantação de novos projetos 

para melhor  utilização e reutilização de águas. Foi optado pelo reuso de água 

pluviais pelos fatos de : 

Diminuição da demanda de água potável; 

• Redução de 20 a 50% no valor da conta de água; 

• Aproveitamento da infraestrutura hidráulica e de alvenaria existentes; 

• Valorização do imóvel ou da imagem da empresa que aproveita água de 

chuva; 

• Maior reserva de água em caso de racionamentos; 

 

O sistemas de captação de águas pluviais será destinado aos vestiários da 

Auto Elétrico e é composto por : 

 Captação 

 Condução 

 Tratamento 

 Armazenamento 

 Tubulações sob pressão 
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 Sistema manual  

 Utilização  

As águas serão coletadas por meio de calhas e tubos de quedas (redes 

coletoras) que as conduzirão pra a cisterna que localiza-se  abaixo do depósito 

de materiais . 

O projeto foi elaborado com base na NBR - 10844 - Instalações prediais de 

águas pluviais que indica os critérios necessários para elaboração , execução e 

drenagem das águas pluviais e aplica se  aplica à drenagem de águas pluviais 

em coberturas e demais áreas associadas ao edifício, tais como 

terraços, pátios, quintais e similares  

 

 

13. Esgoto 
 

A forma como o ser humano pratica a higiene foi se adaptando ao longo dos 

séculos de acordo com o contexto sócio cultural. Os primeiros banheiros foram 

criados no ano 2.500 a.C pelos egípcios dentro de pirâmides. O s gregos e 

romanos foram quem criaram os sistemas canalizados que abrangia água 

pluviais e fluviais  e as conduziam para as residências e para as piscinas termo 

aquecidas. 

No século XVIII começou se a pensar nos problemas que a higiene pessoal 

poderia causar a saúde então a ciência da época empunha regras para melhor 

saúde da população. A substituição dos pinicos pelos vasos sanitários ocorreu 

no ano de 1975 quando Alexandre Cunnings  inventou o sifão de vaso sanitário 
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e assim  evitando que o mal cheiro , mas somente no final do século XVIII que 

os arquitetos passaram a incluir banheiros em seus projetos. 

No Brasil o  a ideia de saneamento básico veio junto dos europeus porem 

somete no século XX com ampliação da  água encanada e do saneamento 

básico foi instalado no Brasil. 

O censo realizado pelo IBGE( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) no 

ano de 2010 mostra que a maior carência do país na área de serviços públicos 

e infraestrutura continua a ser em saneamento básico: apenas 55,4% dos 57,3 

milhões de domicílios estavam ligados à rede geral de esgoto. Outros 11,6% 

utilizavam fossa séptica, forma de saneamento considera adequada pelo 

instituto. Os demais 32,9% ou não tinham saneamento básico ou usavam 

soluções alternativas (como o despejo em rios, fossas rudimentares etc) tidas 

como inapropriadas. Estavam nessa situação 18,9 milhões de domicílios 

brasileiros. 

O projeto foi elaborado pensando na saúde dos frequentadores do local e com 

base na NBR 8160:1999 -Sistemas prediais de esgoto sanitário Projeto e 

execução, que estabelece critérios para elaboração , execução do projeto, e e 

manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atender as 

exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários. 
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14. Métodos Construtivos 

 

14.1Fundação 

Baldrame/Sapata Corrida 

Para a fundação da edificação será usada a fundação direta  baldrame  

enterrada quem a função de receber e distribuir cargas no solo  esse método é 

constituído por  vigas armadas e concretadas que acompanha as alvenarias , 

ideal para o projeto elaborado que consiste em um sobrado simples  ou seja , 

não é uma fundação com grandes cargas. 

A fundação em sapara corrida também será utilizada pra a cobertura do pátio 

que é formado por estruturas leves por devido aos esforços conta as interperes 

e por ser de pequena carga a cobertura do pátio requer uma estaca que pode 

ser feita em loco sob da viga baldrame. 

 

Fonte: http://www.deolhonaobra.com.br 

14.2Alvenaria Estrutural 

O método construtivo pra a construção da edificação foi adotada devido as 

seguintes características: 
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 Maior rapidez na execução da obra  já que  o método dispensa  o uso de 

vigas e pilares ; 

 Economia de até 30% de argamassa sendo assim gera menos custo no 

valor de acabamento da obra 

O método adotado é conhecido como lean constrution, então reduz 

consideravelmente o volume de entulho e  aço utilizado e formas utilizado na 

construção . 

Para a utilização dos blocos de alvenaria é necessário haver uma planta de 

modulação dos mesmos  que deve ser anexado  os desenhos de primeira e 

segunda fiada e elevações de todas as alvenarias e é necessário adequar  o 

projeto com os projetos hidráulicos, de esgoto de elétrica  e  arquitetônico já 

que os blocos não podem e  não devem ser cortados  . Tem se que amarra-los 

entre si com juntas alteradas e o projeto estrutural de alvenaria deve conter a 

resistência do bloco, o traço do graute do concreto e da argamassa usada na  

elevação das alvenarias , as amarrações necessárias em cintas, vergas e 

contra vergas e os pontos onde haverá o grauteamento. 

O graute é uma massa de concreto fluído feito, com cimento, areia , pedrisco e 

bastante água , para que possa preencher os furos dos blocos e deve ser feito 

para aumentar a resistência das alvenarias nos pontos há maior concentração 

de cargas  e para unir aço e armadura para que possam trabalhar 

uniformemente. E fundamental que os ponto de junção de alvenarias (Cantos 

em L e T), laterais esquadrias, vergas e contravergas e a cinta de amarração 

da ultima fiada sejam grauteados. 

No projeto elaborado foram usados blocos de modulo de 20 (Família de 39), 
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respeitando as demais instalações   de acordo com a NBR 6136/ 94  

 

                                                                    Fonte: http://www.catep.com.br/dicas/ 

 

14.3-Cobertura Telha Romana 
A cobertura da nova edificação terá acabamento em telhas romanas fixadas a 

estrutura de madeira pensadas estrategicamente para enriquecer o projeto no quesito 

respeito a sua parte arquitetônica esse método ocupa 16 peças por m² e tem 

inclinação mínima de 35%.Esse tipo de telha tem características que após estudadas 

foi essencial para sua escolha: 

  Fácil de executar; 

 Harmonia na fachada; 

 Fácil manutenção; 

 Abundante no mercado; 

 Segura  

Para  execução desse método é necessário atender os requisitos contidos nas 

NBRs:13582/2002 e 13582/1996 que tem como objetivo educar os consumidores 

quanto requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis das telhas cerâmicas 

http://www.catep.com.br/dicas/
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para a execução de telhados de edificações, bem como estabelece seus métodos de 

ensaio. 

 

14.4-Cobertura em Aço 
Após estudos e pesquisas realizadas determinou  se que a melhor opção de material 

para a cobertura do pátio seria de aço devido suas propriedades e por  apresentar as 

seguintes vantagens : 

 Menor tempo de execução, pois,  ela é projetada pra fabricação industrial e 

isso faz com leve menos tempo em sua montagem  

 Menos sujeira na obra , esse  método construtivo  não gera entulho  e nem 

necessita de escoramento e formas; 

 Vence  grandes vãos com maior facilidade, pois, o aço possui maior resistência 

e pode ser bastante tensionado , as dimensões das peças são menores e as 

são mais leves assim diminuindo o número de pilares ; 

 Redução da carga nas fundações ,pois, grande consequência da alta 

resistência do aço aos esforços de tração, compressão e cisalhamento é o 

enorme alivio de cargas para as fundações. 

 Facilidade de transporte ,pois,  o material é leve  e  projetado de acordo com o 

pedido pelo cliente e as peças são parafusadas umas as outras  , tornando, 

assim seu transporte mais fácil  

 Mais  barato considerando a dimensão do pátio utilizando o método construtivo  

de aço sai mais barato que se a cobertura fosse projetada em alvenaria 
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estrutural; 

Será utilizado para execução da cobertura do pátio em aço: 

 Placa de base; 

 Chumbadores 

 Conexões( juntas ou emendas) 

 Ligações; 

 Colunas; 

 Tesouras; 

 Contraventamentos; 

 Contraventamentos Horizontas; 

 Contraventamento Verticais; 

 Terças e Vigas de Tapamento 

 Chapas de Cobertura e Tapamento 

 Estabilidade Lateral 

 

 

Fonte: http://www.aecweb.com.br/ 

14.5-Pintura Epóxi Alto Sólidos  
Para o revestimento do piso do pátio foi escolhido o revestimento em pintura Epoxi  

Alto Sólidos ideal pra pisos de concreto devido ao trafico de caminhões pesados e  o 

manuseio de óleo diesel é indicado superfícies onde existe grande agressividade tanto 

por desgastes mecânicos, corrosão ou ataque químico como por exemplo industriais, 

http://www.aecweb.com.br/


68 
 

 

mecânicas Possui excelente resistência a álcalis e óleos, e boa resistência a solventes 

e ácidos.  

 

  

Fonte: http://www.deltapisos.com.br 

 

14.6-Grama Esmeralda 
 A área permeável será coberta com grama esmeralda que tem as folhas pequenas , 

pontiagudas , são bem verdes  e são resistente ao pisoteio, será utilizada nas áreas 

permeáveis ,assim,  agregando  no projeto arquitônico complementando o paisagismo. 

 

Fonte: http://www.jardimflordoleste.com.br/como-plantar-grama-esmeralda/ 

http://www.deltapisos.com.br/
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14.7Piso Armado 
Devido o tráfico de automóveis pesados  foi realizado estudos para o melhor tipo de 

piso para o pátio e foi escolhido o piso em concreto armado que é formado  telas 

soldadas 

Posicionada a 1/3 da face superior, por juntas com barras de transferência, por uma 

sub-base 

Normalmente de brita tratada com cimento e um solo de apoio. 

O piso Armado apresenta diversas características técnicas e econômicas sobre os 

pisos simples ou asfálticos, para a utilização no objeto de estudo destaca se as 

vantagens: 

 Controle de fissuras ; 

 Reduz as juntas ; 

 Maior planicidade; 

 Maior segurança; 

 Maior durabilidade 

 Menor distancia de Frenagem 

 Mais resistente a pesos; 

 

Fonte: http://www.ibts.org.br/pdfs/pisos.pdf 

 

http://www.ibts.org.br/pdfs/pisos.pdf


70 
 

 

 

 

Para  a execução do piso armado é necessário: 

 Preparação da base (solo e sub-base); 

 Telha soldada da espessura da placa ; 

 Execução das formas ; 

 Posicionar as  telas soldadas; 

 Escolha das juntas 

 Espaçador soldado 

 Especificação do concreto; 

 

 

 

Calha – Seção Retangular 

FONTE: MELO (1988) 
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Ligação da Calha ao Tubo de Queda 

FONTE: MELO (1988) 

As primeiras águas de coleta devem ser descartadas  após vários dias de chuva 

devido  a alta contaminação deve ser descarta 100 lts a cada 100m². 

 

14.8Dry wall 

O Dry Wall é um sistema construtivo prático ,e será adorado nas alvenarias por onde 

passa as instalações hidráulicas, o mesmo é de fácil aplicação e sua instalação é feita 

de maneira rápida, esse método será utilizado nas alvenarias dos vestiários que são 

especificadas por norma para áreas úmidas  as chapas  verdes, com proteção 

antifungo, resistentes à umidade. A impermeabilização deve seguir os procedimentos 

adotados como padrão para áreas úmidas em alvenaria. A matéria prima do dry wall é 

o gesso e ele toma a forma desse sistema através de chapas que ao serem 

produzidas devem estar de acordo com as  Normas Regulamentadoras 14715:2001; 

14617:2001 e 14715:2001. Esse material  apresenta as seguintes vantagens : 

 Drywall oferece mais economia que a parede de alvenaria? 

 A manutenção é mais fácil em Drywall 

 Drywall pode ser utilizado em áreas úmidas como cozinha, banheiro e área de 

serviço 
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 Drywall pode receber pintura, azulejo, pape de parede ou outro tipo de 

revestimento. 

 

 

fonte: http://dividwall.wordpress.com/ 

 

15. Acessibilidade 

  

De acordo com o Decreto Federal no 5.296/2004 Os projetos de arquitetura ou 

engenharia que tem como objetivo construção ou reforma  de edificações ou espaço 

publico deverão incorporar acessibilidade nos mesmos , para que assim atenda toda 

população. O modo como é visto os deficientes físicos ou intectuais vem mudando 

com passar da história hoje adota se o principio de inclusão então o preconceito 

existente para com esses ínvidos seja definitivamente inexistente. E é papel do 

profissional autor dos projetos possibilitar que todos frequentem ambientes públicos 

assim incluindo essas pessoas com limitações. 

Acessibilidade é definida como “a condição para utilização com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

http://dividwall.wordpress.com/
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comunicação e informação por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida". De acordo com a ABNT NBR:9050. 

A execução dos serviços devem atender os seguintes requisitos: 

 Pelo menos um dos acessos no interior deve star livre sem obstáculos ou 

barreiras arquitonicas; 

 Garantir sanitários pra pessoas com mobilidade reduzias com peças de acordo 

com a ABNT NBR9050 
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16. Gerenciamento Interno da Obra 

 

A obra terá duração de 218 dias(sete meses e 1 semana) de acordo com o 

cronograma anexado. O canteiro de obra foi dimensionado de acordo com a NR 24 - 

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho to total de 29.62m² sendo: 

 

Ambientes Área 

Vestiários e Banheiros: 8 ,18m² 

Almoxarifado 3,00m² 

Refeitório 1 0,00m² 

Escritório 5,25 m² 
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Atividade dias Efetivo 

A 
Instalação do 
canteiro 14 5S 

B demolição 7 4S 

C Limpeza do terreno 21 6S 

D Escavação 7 1p+1s 

E Fundação 14 2p+2A 

F Fundação pátio 14 2p+2A 

G Alvenarias 43 2p+2s 

H 

Impermeabilização 
membrana asfáltica 

12 3P +3A 

I Laje 5   

J chapisco 7 2p+2A 

K Emboço 7 2p+2A 

L Reboco 7 2P+2A 

M Instalação Elétrica 9 1E+1A 

M instalação Hidráulica 2 1E+1A 

O 
Instalação 
Esquadrias 9 1p+1s 

P 
instalação de louças 
e chuveiros 

7 

1p+1s 

Q Cobertura do Pátio 20 2M+2A 

R Cobertura Edificação 12 2T+2A 

S 

Revestimento 
Interno pisos e 
paredes 

25 1p+1s 

T 

Revestimento 
externo pisos e 
paredes 25 1p+1s 

U Acabamento 7 1p+1s 

V Paisagismo 7 1p+3A 

X Limpeza Final 7 4S 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
 ATIVIDADE 

PRECEDENTE  
Nº DE 

PESSOAS 

  
   

A. Instalação do Canteiro  -  5s 

B. Demolição  A  5s 

C. Limpeza do terreno  B  4s 
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D. Escavação  C  1P+1S 

E. Fundação  D  2p+2s 

F. Fundação Pátio   E   2p+2s 

G. Alvenarias  E  2p+2s 

H. 
Impermeabilização membrana 
asfáltica 

 F, G  3P+3A 

I. laje  G  2p+2s 

J. Chapisco  G  2p+2A 

K. Emboço  G,J  2p+2A 

L. Reboco  G,J,K  2p+2A 

M. Instalação Elétrica  G  1E+1A 

N. Instalação Hidráulica  G  3E+1A 

O. Instalação esquadrias  G,J,K,L  1p+1S 

P. Louças e chuveiros  G,J,K,L  1p+1s 

Q. Cobertura pátio  E  2M+2A 

R. Cobertura Edificação  I  2T+2A 

S. Revestimento interno Pisos e Paredes  G  1p+2s 

T. 
Revestimentos externos pisos e 
paredes 

 G  2p+2S 

U. Acabamento  T  1p+1S 

V. Paisagismo   U  1P+2A 

X. Limpeza Final  V  6s 
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17. Orçamento 

 

 O obra  terá o custo total de 625.945,00 Os levantamentos e planilha 

orçamentária encontra se em anexos. 
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18. Conclusão 

 

De acordo com os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso 

conseguimos elaborar propostas que vêm de encontro com as necessidades 

do objeto de estudo, proporcionando assim, maior conforto, segurança, 

estabilidade e funcionalidade do local. 
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19. Anexos 
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