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RESUMO 

O projeto consiste no desenvolvimento de um novo layout do canteiro de obras, 

a fim de acomodar todos colaboradores (20 alunos), o professor, matéria prima, 

ferramentas de trabalho, assim como todos os outros materiais que não serão 

utilizados no canteiro de obra, mas que não possam ser descartados. 

1. INTRODUÇÃO 

Seguindo o que nos foi orientado pelo responsável da disciplina, de 

organização do trabalho na construção civil, o trabalho do portifólio deve ser o 

planejamento e a execução da organização do canteiro de obras no qual 

posteriormente iremos utilizar para preparação do projeto de final de semestre 

(denominado projeto integrador). Para fazer esta organização foi divido o 

processo em duas etapas: A primeira é a fase de planejamento na qual fizemos 

a visita de auditoria no ambiente para podermos checar, analisar e pensar em 

possíveis soluções. E com este material iremos gerar o relatório com a 

proposta de melhorias – fase de planejamento. E a segunda fase será a 

execução das melhores sugestões de melhorias a fim de termos toda a área 

otimizada, organizada, limpa, com ferramentas bem posicionadas a fim de 

podermos realizar a preparação dos blocos e posteriormente a construção do 

portal para o projeto integrador do final do semestre. 

2. OBJETIVOS 

Tornar o ambiente de trabalho agradável aos colaboradores, Mostrar ao 

Instituto de Ensino Superior - IES que os alunos podem aprender através de 

resolução de problemas do dia a dia,. 

3. METODOLOGIA 

Conforme vistoriado no canteiro de obras da faculdade Eniac, podemos 

listar as seguintes tarefas que devem ser realizadas: 1. Troca de posições 

entre a máquina de triturar e a mesa de centro do espaço de trabalho (bancada 

muito grande e sem utilização prática). 2. Definição do local onde os blocos 

serão usados para secagem. 3. Demolir os fornos e as cúpulas de gesso e 

posicioná-los na entrada de matéria prima no triturador. 4. Separar os 

diferentes materiais obtidos após a trituração se existirem em caixas de 
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madeira que serão construídas. 5. Mover placas de anúncios, e outros 

materiais dispersos para as prateleiras onde as cúpulas de gesso ocupavam. 6. 

Mover o armário próprio a prateleira (armário branco da figura 5) para uma 

posição próxima aos sanitários. 7. Fazer a limpeza do local e descartar 

apropriadamente o lixo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O projeto a ser desenvolvido deverá atender aos seguintes requisitos: 1. 

Local para secagem dos blocos prensados, uma vez que devido o material a 

ser utilizado exige um processo de secagem lento (7 dias é a provisão) e 

algumas vezes que seja jogado água sobre os mesmos. 2. O arco a ser 

construído, deve ter 3 metros de altura, ou seja, devemos considerar uma área 

equivalente a existente os fornos hoje, para que seja possível construir ao 

menos 2 arcos. Um de gesso e outro de material mais resistente. (A definição 

do local da construção pode ser alterado de acordo com a decisão da 

coordenação do ENIAC). 

3. A faixa de propaganda no vidro deveria subir para que a aplicação do 

vidro seja melhor utilizada, que é o acompanhamento das atividades dos 

alunos por outros curiosos e professores. 4. Reposicionamento dos móveis 

para melhor atender os critérios de limpeza, saúde e segurança do trabalho. 5. 

Etiquetar todos os matérias durante o processo de organização. 6. Os materiais 

considerados descartes (lixo) devem ser identificados e uma equipe de limpeza 

deve ser acionada para que possam encaminhar estes lixos aos locais 

adequados de descarte. 7. Deve ser feito as fotos antes e depois da 

arrumação, para que possa evidenciar com clareza as soluções encontradas e 

implementadas. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram executados pelos alunos, utilizando ferramentas de 

gerenciamento, foi realizada uma comparação de antes e depois da aplicação 

das técnicas de gerenciamentos, conforme figura  01 e 02 . 
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Foto 01: Layout antes da mudança 

 

 

Foto 02: Layout após a mudança 
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