
TÍTULO: ANÁLISE DA APLICABILIDADE DAS DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO DO CANTEIRO
DE OBRAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA - UNISANTAINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): KAREM MIYUKI KATANO, NATALIA BERTONE GUIMARÃES SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ORLANDO CARLOS BATISTA DAMINORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANDRÉ LUÍS GOMES PAESCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é estudar e apresentar as metodologias utilizadas no 

planejamento do canteiro de obras, ou seja, o planejamento do layout e da logística 

das instalações provisórias e de armazenagem, assim como apresentar a evolução 

do assunto correlacionando com os estudos apresentados por Tarcisio Saurin em 

sua dissertação de mestrado, em 1997, e em seu livro, em 2006, na expectativa de 

contribuir para a evolução desse setor. É de amplo conhecimento que o 

planejamento do canteiro é um dos itens primários no setor da construção civil, 

porém essa prática raramente é realizada, principalmente em se tratando de 

pequenas e médias empresas, e, quando realizada, não é conforme a norma NR -18 

– Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção de 2015, que 

rege e estabelece as diretrizes para o planejamento e funcionamento do canteiro de 

obras. Dessa forma, pretende-se desenvolver uma ferramenta em forma de 

fluxograma, tendo em vista a praticidade na leitura e entendimento, de forma que 

facilite a implantação das exigências da norma competente e contribua para que a 

prática do planejamento do canteiro se torne um hábito no setor. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é realizar um comparativo entre as diretrizes de 

planejamento do canteiro de obras desenvolvidas por Tarcisio Saurin, em 1997, e as 

reais práticas executadas no canteiro de obras atualmente, baseando-se em 

entrevistas com engenheiros e encarregados por esse setor, bem como desenvolver 

um fluxograma que auxiliará a implantação e o planejamento do canteiro conforme a 

NR – 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção de 

2015, focando nas empresas de pequeno e médio porte.  

 

3. INTRODUÇÃO 

A ausência de critérios para o planejamento do canteiro de obras acarretam em 

diversos problemas que geram impactos diretos na produtividade da obra. Essa 

ausência é comumente justificada pelos engenheiros afirmando-se que este será 

feito ao longo da execução. Dessa forma, desenvolveu-se diretrizes e metodologias 



para o planejamento do canteiro de obras que, em teoria, agirá como fator redutor 

de ineficiências da obra. Apesar do planejamento do canteiro de obra não ser uma 

prática inovadora, os motivos pelos quais essa prática foi iniciada, ou seja, as 

disfunções que acontecem antes, durante e após a execução da obra, continuam 

atuais, sendo constantemente aprimorados, muitas vezes pela tentativa e erro, 

influenciando diretamente na evolução do setor da construção civil no país. 

  

4. METODOLOGIA 

Para a realização das análises das metodologias e diretrizes para o planejamento do 

canteiro de obras, conforme NR – 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção de 2015, juntamente com os estudos instaurados por 

Tarcisio Saurin e Carlos Formoso, serão utilizadas, para levantamento de dados, 

ferramentas de entrevistas com engenheiros e responsáveis diretos ao canteiro de 

obras, visitas técnicas em obras na cidade de Santos e Praia Grande, relatório 

fotográfico de cada visita e/ou entrevista, afim de buscar também mais informações 

para o desenvolvimento do fluxograma de implantação do canteiro de obra. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Todo procedimento e decisão tomada através do planejamento geral da obra está 

associado diretamente com o planejamento do canteiro de obras, embora muitos 

dos gargalos que ocorrem nos canteiros tenham origem nos processos anteriores da 

obra, como projetos estruturais inadequados, planejamento de obra ineficiente, 

porém é possível gerar potenciais melhorias nos canteiros com a expectativa de que 

essas influenciem no cenário geral do empreendimento.A ausência de dedicação ao 

planejamento poderá acarretar em custos adicionais, que podiam ser evitados, 

portanto, é necessário a verificação de alguns aspectos para a implantação do 

canteiro, como a estimativa do tempo de construção, número de trabalhadores, 

localização da obra e matéria prima utilizada. O processo para a realização efetiva 

do planejamento do canteiro de obras inicia-se com a ferramenta de lista de 

verificação, que se resume a uma lista quantitativa de todos os itens e subitens  que 

serão necessários no canteiro, os resultados mostram a qualidade do canteiro de 



obras, podendo ser comparado aos canteiros de obras concorrentes que também 

estejam utilizando dessa ferramenta de gestão e qualidade, o próximo passo seria a 

elaboração do croqui do layout do canteiro, sendo essa uma das etapas mais 

primordiais e que, atualmente, mostra-se a mais negligenciada, corroborando para 

todos os gargalos que comumente acometem a construção civil, e, por fim, o registro 

fotográfico, que serve, também, como ferramenta de segurança tanto para o 

empreendimento, quanto para os vizinhos. Ressalta-se, nesse momento, que todas 

as etapas supracitadas são de extrema importância para a realização da 

padronização do canteiro de obras, desenvolvida por Tarcisio Saurin, em 2006, a 

padronização serve para todos os âmbitos empresariais e serve, principalmente, 

para garantir qualidade de serviço. As empresas que padronizam essas 

características podem conseguir um resultado tão satisfatório que praticamente 

todos os canteiros de obras possuam aparências idênticas. O diagnóstico deve 

levantar as informações dos padrões já existentes e as principais deficiências que o 

ocorrem nas obras.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Espera-se com os resultados obtidos durante as visitas técnicas, assim como 

pesquisa bibliográfica, seja possível desenvolver uma ferramenta de fluxograma que 

auxilie e facilite a prática do planejamento do canteiro de obras, focando nas 

pequenas e médias empresas, a fim de contribuir com o avanço desse setor no país. 
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