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Resumo 

Buscando a melhoria na qualidade da prestação de serviços na construção de subestações de 

energia, desenvolveu-se este trabalho que tem por objetivo demonstrar que processos de 

gerenciamento da qualidade, descritos no PMBOK, podem ser aplicados na prática e trazer 

muitos benefícios aos projetos e à corporação. Além disto, tem o intuito de demonstrar as 

melhorias influenciadas pela implementação de um sistema de qualidade eficaz, visando a 

diminuição de perdas e aumento dos rendimentos de uma empresa. Ainda, será apresentado 

um exemplo real de aplicação de procedimentos para construção de uma subestação de 

energia e demonstrar as dificuldades encontradas, buscando meios de melhorar a 

implementação e aceitação dos novos procedimentos pelas equipes de campo. 

 

 Palavras-chave: Gerenciamento da qualidade, Subestações, Aplicação e Construções. 

 

Abstract 

In order to improve the quality of the service suplly on the energy substations building, I 

developed this work to demonstrate that processes on quality management, described on 

PMBOK, might be apllied in practice and bring many benefits to projects and to the 

corporation. In addition, has the purpose of demonstrating the improvements influenced by 

implementing a quality system effectively, aiming at the reduction of losses and increase the 

income of a company. Also, you will be presented with a real-world example of 

implementation of procedures for construction of a substation of energy and demonstrate the 

difficulties encountered, seeking ways to improve the implementation and acceptance of the 

new procedures by teams of field. 

 

 Key-words: Quality management, Substations, Application and Buildings. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, quando se pensa em qualidade, remete-se aos procedimentos utilizados 

atualmente, controles modernos e implantados nas empresas recentemente. Porém, a 

qualidade já vem mudando a história desde à antiguidade, quando as ferramentas eram 

forjadas de forma artesanal, buscando-se materiais mais resistentes e talvez até mais fáceis de 

serem manuseados e consequentemente mais adequados ao uso, segundo Arruda (1988) as 

ferramentas passaram a ser produzidas com a necessidade do homem em se obter alimentos, e 

foram sendo aprimoradas se tornando diferentes umas das outras, dependendo do material ou 

da habilidade do artesão.  Desta forma, pode-se dizer que a qualidade vem desde então 

influenciando na forma como os produtos são pensados e produzidos. Além da melhoria nos 

produtos, a qualidade está, cada vez mais, influenciando na  competitividade das empresas no 

mercado global, visto que , aquela que traz melhores produtos, com menos falhas e melhores 

materiais, acaba saindo na frente de outras que não trabalham  da mesma forma, porém, vem 

uma questão que muitas vezes é levantada de forma errônea, minando os planos de uma 

companhia em adotar um sistema de qualidade imaginando custos exorbitantes com 

procedimentos e processos, as quais acreditam que o tempo que se leva em  realizar o controle 

de qualidade poderia produzir mais e lucrar mais. Neste sentido, pode-se dizer que é 

necessária uma maturidade maior da corporação para compreender que o controle da 

qualidade, quando feito da maneira correta, previne falhas no processo, retrabalhos 

indesejados, tempo de ociosidade dos equipamentos e recursos. Neste sentido, segundo Defeo 

e Juran (2015) Organizações que alcançam resultados superiores projetando, controlando e 

continuamente melhorando a qualidade de seus bens e serviços são muitas vezes denominadas 

empresas de classe mundial ou de vanguarda, pois alcançaram um estado de excelência em 

desempenho. Essas organizações são mais respeitadas pelos clientes, porque seus produtos e 

serviços superam suas expectativas, o que gera resultados empresariais sustentáveis. Neste 

sentido, como a prestação de serviços não gera exatamente um produto que pode ser levado 

para casa, ou que pode ser testado de tempos em tempos, ou até mesmo fazendo 

benchmarking deste, comparando-o à outros produtos da mesma linha, fez-se necessário 

criação de normas para a  realização de serviços, como exemplo podemos citar as normas 

publicadas pela ABNT (Associação Brasileira De Normas Técnicas), as quais tem o intuito de 

padronizar e adequar os processos para execução de atividades, garantindo as boas práticas na 
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construção. Desta forma, é possível prever as etapas para realização de qualquer atividade, 

prevendo desvios e mitigando falhas nos processos, pois se os procedimentos são observados 

nas fases de execução, é possível economizar muitos recursos, pois em caso de não 

observância, o produto pode ser condenado e gerar retrabalhos imprevistos e muitas vezes 

altamente prejudiciais às finanças da empresa. Neste sentido, serão apresentados neste 

trabalho, procedimentos utilizados na construção de subestações de energia, tendo como base 

as Normas Brasileiras da ABNT, os quais podem prevenir retrabalhos e aumentar a qualidade 

nos serviços prestados, garantindo desta forma maior retorno financeiro à corporação, pois 

diminuem de forma significante o desperdício de materiais e recursos. 

 2. PROBLEMA 

Considerando a construção de subestações de energia atualmente, pode-se listar os seguintes 

problemas: 

- Dificuldade de controle da qualidade na construção de subestações de energia, visto que, na 

maioria das vezes, as normas e procedimentos não são observados, visando somente a 

produção, gerando excesso de retrabalho e também aumento dos custos em função da 

alocação incorreta de recursos e materiais. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem prática do gerenciamento da 

qualidade na construção de subestações, visando a diminuição de retrabalhos e melhor 

alocação de recursos. Ainda, buscará identificar como aplicar as boas práticas à luz do 

PMBOK, para que se possa fazer o gerenciamento da melhor forma. Por fim, identificar 

eventuais falhas nos procedimentos e propor melhorias no processo do gerenciamento da 

qualidade na construção de subestações de energia. 

4. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Analisando o cenário atual da construção de subestações de energia, constata-se que existem 

muitas empresas, as quais não prezam pela qualidade, seja pelos profissionais não 

capacitados, procedimentos inadequados, falta de acompanhamento das atividades, 

rastreabilidade dos materiais ou até mesmo recursos insuficientes para que seja feita uma 

gestão eficiente. Desta forma, o desperdício de materiais e mão de obra podem trazer prejuízo 

ao empreendimento, cronograma e imagem da empresa diante do mercado. 
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5. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica acerca do gerenciamento da qualidade na atualidade; 

Análise do PMBOK e como isso se aplica ao gerenciamento da qualidade na construção de 

subestações; 

Acompanhamento de um projeto buscando implementar as boas práticas segundo o PMBOK. 

 

6. GESTÃO DA QUALIDADE NA ATUALIDADE 

Atualmente, a qualidade tem se tornado o foco de vários tipos de negócios, sendo eles 

voltados para produção de produtos para casa, indústrias, campo e muitos outros. Além 

destes, ainda existe o mercado voltado para a prestação de serviços, sendo estes mais difíceis 

de mensurar a qualidade do produto final. Neste sentido, as empresas têm buscado aprimorar 

a forma como os serviços são prestados, garantindo uma fatia de mercado de consumidores 

mais exigentes e que reflete um retorno maior sobre os investimentos, visto que não se paga 

somente pelo produto, mas também pelo valor agregado destes serviços. Ainda, tendo em 

vista a preocupação com a padronização dos serviços e durabilidade do produto final, adotou-

se diversas formas de garantia de um bom serviço prestado e cumprimento dos requisitos 

contratados através de normas que norteiam o executor para que este entregue um produto de 

alta qualidade e seja diferenciado das demais empresas que não fornecem um serviço ou 

produto com qualidade comprovada. Neste sentido, atualmente existem certificações que 

“endossam” o trabalho de determinadas empresas, as quais passam por uma padronização de 

processos, todos devidamente documentados e que, periodicamente, sofrem auditorias para 

manutenção deste certificado. Pode-se citar neste sentido, a certificação fornecida pela ISO 

(International Organization Standardization), a qual é de fundamental importância para que 

uma empresa tenha sucesso na busca pela excelência na prestação de serviços e fabricação de 

produtos para abastecimento do mercado. O conceito de qualidade deve ser compreendido 

como oferecimento de valor ao cliente e deve reforçar a posição competitiva da empresa em 

seu mercado de atuação. Os Sistemas de Gestão da Qualidade devem estar alinhados às 

estratégias de negócio, sendo desdobrados em diretrizes e objetivos organizacionais, que 

traduzam às necessidades dos clientes a todos os níveis da estrutura organizacional (AKAO, 
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1997; MERLI, 1993; CARVALHO & PALADINI, 2005). A própria estrutura, deve ganhar 

maior flexibilidade por meio da abordagem por processos (DAVEMPORT, 1990). 

6.1 NORMALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Com o intuito de facilitar a coordenação internacional e unificação das padronizações 

industriais, foi criada em 1946, após os conflitos internacionais, a ISO. Representantes de 25 

países participaram do processo de criação desta organização, a qual hoje é umas das, senão a 

maior, certificação de qualidade existente. Esta entidade é não governamental e iniciou suas 

atividades oficialmente em 23 de fevereiro de 1947, com sede em Genebra na Suíça. 

Atualmente a ISO tem suas atividades desenvolvidas em aproximadamente 163 países e no 

Brasil é representada pela ABNT. 

A função da ISO, é promover a normatização de produtos e serviços, garantindo que a 

qualidade seja constantemente aperfeiçoada. 

A partir do momento que uma empresa ganha uma certificação ISO de qualidade, esta passa a 

ser altamente respeitada no mercado, sendo que, até mesmo na bolsa de valores o preço das 

ações passa a ser mais alto e consequentemente a empresa mais lucrativa. Desta forma, a 

busca incessante pela qualidade e excelência, se torna mais benéfica que o imaginável para as 

empresas que não tem uma alta maturidade no que diz respeito à qualidade. Desta forma, é 

necessário padronizar documentos, procedimento, processos, garantir que estes tenham uma 

rastreabilidade eficiente, fazendo o controle da qualidade e garantindo um produto ou serviço 

excelente e lucrativo. Neste sentido, afim de facilitar ou melhorar o gerenciamento da 

qualidade, o PMBOK® instituiu alguns processos que servem de diretrizes para profissionais 

e empresas que desejam melhorar o sistema de controle da qualidade em seus ambientes 

corporativos, sendo eles: Planejar o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da 

qualidade e controlar a qualidade. 

6.2 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 

Gestão da qualidade total (GQT) valoriza o ser humano no âmbito das organizações, 

reconhecendo sua capacidade de resolver problemas no local e no momento em que ocorrem, 

e busca permanentemente a perfeição. Precisa ser entendida como uma nova maneira de 

pensar, antes de agir e produzir. Implica uma mudança de postura gerencial e uma forma 

moderna de entender o sucesso de uma organização. É uma nova filosofia gerencial que exige 
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mudanças de atitudes e de comportamento. Essas mudanças visam ao comprometimento com 

o desempenho, à procura do auto-controle e ao aprimoramento dos processos. Implica 

também uma mudança da cultura da organização. As relações internas tornam-se mais 

participativas, a estrutura mais descentralizada, e muda o sistema de controle [Longo (1994)].  

A GQT vai além da valorização do trabalho bem feito e não visa somente os processos 

industriais, esta gestão tem um efeito mais profundo, trazendo as pessoas para dentro do 

processo, desta forma, elas se tornam mais comprometidas com os resultados, deixando para 

trás a burocracia dos processos, disseminando a ideia de que a gestão da qualidade não é 

realizada somente pela exigência dos acionistas e visando somente o lucro, mas também o 

crescimento das pessoas envolvidas no processo. Este tipo de gestão traz uma nova forma de 

executar tarefas, com objetivos claros e uma diferenciação na percepção das pessoas 

envolvidas, no que diz respeito aos controles executados, sendo que, os processos são os 

mesmos, porém com novas expectativas e novas necessidades. 

Como se trata de uma mudança profunda, a implantação desse modelo enfrenta várias 

barreiras, pois mexe com o status quo, com o imobilismo, com o conformismo e com os 

privilégios. Portanto, deve-se ver a Gestão da Qualidade não como mais um programa de 

modernização. Trata-se de uma nova maneira de ver as relações entre as pessoas, na qual o 

benefício comum é superior ao de uma das partes [Xavier (1994)]. 

Para que seja possível a aderência das pessoas envolvidas, esta gestão busca a 

descentralização da autoridade com a maior participação possível dos envolvidos, 

possibilitando as tomadas de decisão mais próximas das ações, eliminando falhas de 

comunicação e atrasos no recebimento de orientações sobre os procedimentos a seguir. Desta 

forma, busca-se o estimulo da criatividade e participação dos envolvidos em todos os 

processos e precisão na resolução de problemas. 

A GQT tem um objetivo intrínseco, o qual está baseado na sobrevivência das empresas no 

mundo moderno, buscando a excelência através da satisfação dos clientes, a qual será possível 

através de ótimos produtos e serviços oferecidos, além de preços acessíveis e competitivos, 

desta forma, procura-se exceder às expectativas dos consumidores, garantindo um público 

cativo e fidelizado, fazendo com que a empresa seja sustentável e estimule as boas práticas no 

fornecimento dos seus produtos. 
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7. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

7.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DA QUALIDADE   

Segundo o PMBOK (2013), este é o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões da 

qualidade do projeto e suas entregas, além da documentação de como o projeto demonstrará a 

conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade. Desta forma, pode-se dizer que na 

fase de planejamento da qualidade, serão definidos quais os requisitos para aceitabilidade do 

produto ou serviço, como a qualidade será comprovada, de que forma será feita a tratativa 

documental, como serão executados os procedimentos, quem serão os responsáveis por 

determinadas atividades, quem responde por determinadas áreas e muitas outras definições 

pertinentes ao gerenciamento da qualidade. Planejar o gerenciamento da qualidade é de 

fundamental importância, visto que no meio do processo podem haver dúvidas em relação aos 

procedimentos, como por exemplo falta de informações sobre os serviços ou produtos, onde 

conseguir informações importantes, a quem recorrer em uma eventual emergência, 

comunicação falha e demais erros que podem levar um projeto ao fracasso. Pode-se analisar 

na figura 1, que baseado nas entradas do processo, como por exemplo fatores ambientais da 

empresa, talvez seja feita uma revisão nos métodos de execução de atividades, melhorando o 

atendimento aos requisitos e acarretando na atualização dos documentos do projeto. 

 

Figura 1- Entradas, ferramentas, técnicas, e saídas do processo planejar o gerenciamento da qualidade 

Fonte: Guia PMBOK (2013) 
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7.2 REALIZAR A GARANTIA DA QUALIDADE 

Segundo o PMBOK (2013), este é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos 

resultados das medições do controle de qualidade para garantir o uso dos padrões de 

qualidade e das definições operacionais apropriadas.  Nesta perspectiva, pode-se dizer que 

nesta etapa, é necessário verificar se os procedimentos definidos no planejamento da 

qualidade estão sendo executados da forma correta, ou seja, para que os requisitos do produto 

ou serviço sejam cumpridos e entregues de forma satisfatória, deve ser feito um 

acompanhamento das atividades de execução, seja por meio de check-lists, relatórios de 

execução das atividades, ou qualquer documento que a empresa julgue eficiente para medir o 

nível de aderência do produto ou serviço à especificação previamente definida. 

Ainda, o PMBOK (2013), sugere um conjunto de ferramentas que ajudam no processo de 

realização da garantia da qualidade, conforme figura 2. 

 

Figura 2 - Realizar a garantia da qualidade: Entradas, ferramentas técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK 2013 

Pode-se ver, na figura 2, que de posse das informações contidas nas entradas, após utilização 

de ferramentas eficientes, será possível a tomada de decisões, seja pela mudança nos 

processos, atualizações de documentos, melhoria contínua e demais ações que melhorem a 

garantia da qualidade. 

7.3 CONTROLAR A QUALIDADE 

De acordo com o PMBOK (2013), este processo monitora e registra o resultado da execução 

das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar mudanças necessárias. 

Sendo assim, neste nível é feita toda a constatação de que o processo está correto e todos os 
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requisitos estão sendo cumpridos, caso contrário será necessário alterações no processo e 

retornar para o planejamento, conforme demonstrado na figura 3. 

 

Figura 3 - Controlar a qualidade: Entradas, saídas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK 2013 

Verificando as figuras 1, 2 e 3, pode-se perceber que todos os processos do gerenciamento da 

qualidade são complementares, conforme visão geral demonstrado na figura 4, sendo que 

estes processos juntos garantem que a melhoria contínua seja colocada em prática, visto que, 

após o planejamento é feita a realização da garantia da qualidade, caso esta esteja em 

desacordo com o esperado inicialmente, todo o processo deve ser revisto e novas formas de 

executar a atividade serão planejadas. Ainda, caso seja verificado no controle da qualidade 

que o produto não está cumprindo os requisitos esperados, deve ser feito um novo 

planejamento e revisão do processo de realização da garantia da qualidade. Este processo é 

semelhante ao ciclo já muito conhecido como PDCA (Plan – Do – Check – Act), sendo este a 

base para a melhoria contínua e que hoje faz parte de inúmeros processos de gestão. Desta 

forma, conclui-se que todos os processos se baseiam no planejar para executar, executar, 

verificar se o processo está correto e se está sendo executado conforme planejado, e verificar 

se o produto está cumprido com os requisitos previamente definidos. Caso haja alguma falha 

em um dos processos, é necessário ajustar todo o sistema para que o projeto obtenha o sucesso 

esperado. 
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Figura 4 - Visão geral do gerenciamento da qualidade do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013) 

8. CUSTO DA QUALIDADE 

Quando se fala em gerenciamento da qualidade, não passa despercebido na alta gerência e 

diretoria os custos inerentes a este processo, sendo eles custos para manutenção destes 

controles, como recursos alocados no sistema de qualidade, amostragem de produtos, testes 

destrutivos e muitos outros, conforme demonstrado na figura 5. 
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Figura 5 - Custo da qualidade 

Fonte: Guia PMBOK (2013) 

Desta forma, vem a dúvida se realmente este sistema é vantajoso, visto que são muitos 

recursos envolvidos, e em um primeiro momento, do ponto de vista externo pode diminuir a 

produção por conta das verificações e ajustes nos processos. Porém, segundo Juran (2015), a 

qualidade exerce um forte impacto nos custos. Nesse caso, qualidade significa isenção de 

problemas que remetem à erros em escritório, defeitos de fábrica, falhas de campo e assim por 

diante. Maior qualidade significa menos erros, defeitos e menos falhas de campo. Ainda, caso 

não seja feito um controle da qualidade, os produtos defeituosos acabam sendo passados para 

o fornecedor que por sua vez repassa ao cliente final, que por sua vez acaba por fazer uma 

propaganda negativa do produto e inviabiliza as vendas futuras impactando nas receitas. Neste 

sentido, vale salientar que o gerenciamento da qualidade não é uma tarefa fácil e de rápida 

implantação, porém em médio prazo se torna uma ferramenta fundamental para a 

sustentabilidade da empresa no mercado. Ainda, cabe salientar que gerenciamento da 

qualidade não é somente uma ferramenta que auxilia na excelência no fornecimento de 

serviços e produtos, recentemente em meu local de trabalho, recebemos diversos formulários 

para preenchimento, visando a aquisição de novos clientes, e nestes são feitas perguntas do 

tipo:  

a) A empresa possui certificação ISO 9001 ou equivalente? 
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b) Existe uma estrutura de controle de qualidade (pessoal, instalações e instrumentos)? 

c) Existem instruções de trabalho documentadas para os principais processos produtivos e 

atividades de inspeção e ensaios para os produtos/serviços? 

d) Existe uma sistemática que garante, quando da aceitação de um pedido, que a empresa 

tem capacidade fabril e/ou tecnológica para atender os requisitos técnicos 

especificados pelo cliente? 

e) Existe uma estrutura própria de engenharia para desenvolvimento de projetos? 

f) É assegurado que todos os requisitos especificados pelo cliente são contemplados na 

elaboração dos projetos? 

g) São realizadas atividades de revisão e aprovação de projeto por pessoal com 

qualificação adequada? 

h) Quando ocorre uma solicitação de alteração do projeto pelo cliente, é assegurada a 

revisão do projeto? 

i) Existe sistemática para a elaboração, aprovação e distribuição controlada de 

documentos emitidos pela empresa? 

j) É feito o controle da distribuição interna de documentos recebidos dos clientes (em 

especial revisões de desenhos e especificações técnicas)? 

k) Existe uma sistemática que garanta que os documentos de aquisição descrevam 

claramente o produto ou serviço a ser adquirido, incluindo requisitos dos desenhos 

e/ou especificações do cliente? 

l) Existem critérios para a seleção de fornecedores, que assegurem a qualidade do 

produto/serviço adquirido? 

m) Os produtos adquiridos são rastreáveis aos certificados de origem / relatórios de 

inspeção / ensaios? 

n) A empresa possui instalações e equipamentos para as atividades de inspeção e ensaios 

de recebimento? 

o) São realizados inspeções e ensaios de recebimento conforme instruções internas e 

requisitos especificados pelo cliente? 
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p) É assegurada a rastreabilidade do item liberado com a documentação técnica e 

registros? 

q) Existe sistemática para a identificação e segregação do produto não-conforme? 

r) O pessoal que executa processos especiais (p. ex.: soldagem, ensaios não destrutivos) 

possui qualificação e certificação conforme ASME, ASNT ou ABENDE? 

s) As reclamações dos clientes são avaliadas e corrigidas de forma a evitar as suas 

repetições? 

t) Existe uma estrutura para a atividade pós-entrega que assegure a rápida solução de 

eventuais problemas técnicos ou pendências de fornecimento? 

u) A empresa possui certificação ISO 14001? 

v) A empresa possui certificação OHSAS 18001? 

Estes são somente alguns questionamentos acerca do controle de qualidade que os clientes 

procuram no momento de classificarem possíveis fornecedores, desta forma, é possível notar 

que gerenciamento da qualidade é mais que uma melhoria nos processos de fabricação, é uma 

questão de sobrevivência no mercado atual, visto que as empresas que não se adequarem 

serão segregadas e não terão mais seu espaço no mercado global. 

Além do que foi dito, vale salientar que a não utilização de procedimentos na execução de 

serviços pode acarretar em maiores perdas, como exemplo, pode-se citar um caso real que 

ocorreu em um dos projetos conduzidos pela XPTO, em que um dos funcionários alocou 

erroneamente uma fundação para transformador de potência, sendo que o custo desta 

fundação chegou à quase R$ 50.000,00. Durante os questionamentos do que teria ocorrido, 

um dos responsáveis informou que o Sr. B alocou a fundação baseado em referências erradas, 

e como o tinham como um ótimo profissional a verificação dos projetos e conferência das 

medidas não foram executadas, abaixo pode-se observar, na figura 6, a fundação sendo 

destruída para ser refeita, caso fossem utilizados procedimentos, conforme exposto no 

capítulo 10, o prejuízo poderia ter sido evitado. 
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Figura 6 - Fundação sendo destruída por erro na execução 

 

9. FERRAMENTAS DE CONTROLE DA QUALIDADE 

Através dos anos foram criadas algumas ferramentas para facilitar o controle da qualidade, 

tornando o processo mais assertivo, sendo as ferramentas-chave conforme descrito abaixo: 

9.1 CARTA DE CONTROLE DE PROCESSO 

Na Carta de Controle de Processo, as variações são medidas através de um gráfico, cujo eixo 

vertical apresenta a fração de defeitos no processo e horizontalmente, através dos eixos de 

média, limite superior de controle, limite superior de especificação, limite inferior de controle 

e limite inferior de especificação, conforme apresentado na figura 6. 

9.2 DIAGRAMA DE CAUSA-E-EFEITO 

Conhecido também como diagrama espinha de peixe ou de Ishikawa, utilizado para identificar 

as causas de uma falha, seja por erro humano, de tecnologia ou falta dela, de método 
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inadequado, máquinas inapropriadas, métricas utilizadas e à frente disso tudo o problema 

principal do produto ou serviço, conforme ilustrado na figura 6. 

9.3 FLUXOGRAMA 

Fluxograma é uma ferramenta que auxilia os gestores através de representação gráfica o 

passo-a-passo do projeto, facilitando a detecção da fase do projeto que foi responsável pela 

falha. 

9.4 DIAGRAMA DE PARETO 

O Diagrama de Pareto, ilustrado na figura 6, busca priorizar os problemas encontrados, de 

forma que segundo a técnica, resolvendo 20% dos problemas vitais do projeto, cerca de 80% 

dos efeitos indesejados serão resolvidos, visto que os problemas vitais, embora em menor 

número, resultam em grandes perdas, em contrapartida os problemas triviais são em maior 

número, porém com efeito menos desastroso. 

9.5 DIAGRAMAS DE DISPERSÃO 

Através deste diagrama, pode-se analisar a correlação entre duas variáveis, sendo que, desta 

forma, pode-se analisar o quanto uma variável influencia a outra, o gráfico pode ser visto na 

figura 6. 

 

9.6 FOLHAS DE VERIFICAÇÃO 

Através das folhas de verificação, o gestor pode analisar por meio da quantificação e 

categorização dos eventos, qual a frequência, em qual categoria ela ocorreu e pode tomar uma 

medida para mitigação das falhas, conforme pode ser visto no modelo ilustrado na figura 6. 

 



24 

 

 

Figura 7 - Storyboard ilustrando as diversas ferramentas de controle da qualidade 

Fonte: Guia PMBOK (2013) 

 

10. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 

DA SUBESTAÇÃO OURO BRANCO 

Durante a construção da Subestação Ouro Branco, encontrou-se diversos problemas de 

padronização de processos e até mesmo atendimento às normas existentes. Porém, como lá 

havia um rigoroso controle de qualidade imposto pelo cliente, houve a necessidade de 

adequação aos processos de execução adotados pela supervisão de campo.  

10.1 PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

Diante da necessidade foi elaborado inicialmente um plano de qualidade, apresentado a 

seguir, o qual passou pela aprovação do cliente e posteriormente houve a liberação para 

utilização em campo. 
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“XPTO 

 

 

PLANO ESPECÍFICO DE QUALIDADE DE CONSTRUÇÕES 

 

Assunto: Serviços de Construção Civil  

Projeto: Construção da Subestação Ouro Branco 

Local: Ouro Branco – MG 

Execução: João 

Aprovação: Adão 

Distribuição: Livre 

 

 

Rev. Data Execução Emissão 

00 08/03/2016 VDS  

 

 

1 – OBJETIVO 

 

Este Plano de Qualidade tem como objetivo apresentar os critérios e diretrizes específicos 

para a gestão da qualidade dos serviços de construção civil para à construção da Subestação 

Ouro Branco na cidade de Ouro Branco –MG. 

2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA XPTO 

Elaborado por: XPTO Aprovado por:  WM 

Data: 08/03/2016 Data: Data: 
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A estrutura organizacional da XPTO disponibilizada para a obra é representada pelo 

organograma corporativo:  

 

2.1 Atribuições  

 

As atribuições e responsabilidades dos componentes da estrutura de obra estão distribuídas 

da seguinte forma:  

Gestão/Engenharia: Tem a responsabilidade por todos os processos e pessoas do 

empreendimento; 

Segurança do Trabalho: Prezar pelo bom andamento das atividades observando as medidas 

de segurança do empreendimento, bem como, emitir as documentações pertinentes. 

Operacional: Fiscalizar e organizar as frentes de trabalho, bem como funcionários sob sua 

supervisão, prezando pela qualidade e observância das boas práticas para execução. 

 

3 RESPONSABILIDADES DA XPTO 

 

As responsabilidades da XPTO na gestão da qualidade durante a execução dos serviços 

contratados são as seguintes: 

3.1. Priorizar a qualidade em todas as atividades desenvolvidas no campo como forma de 

garantir a conformidade de todos os serviços e atividades executados. 

3.2. Assegurar que todas as suas atividades obedeçam aos instrumentos normativos adotados 

e todos os serviços executados estejam dentro do melhor padrão de qualidade. 

3.3. Aferir a conformidade dos serviços executados através de inspeções e ensaios, emitindo 

relatórios e demais registros.  

 

3.4. Controlar os itens não-conformes de forma a garantir que os mesmos não sejam 

indevidamente utilizados, processados, instalados ou liberados para uso antes da solução da 

não-conformidade.  Emitir o Relatório de Não-Conformidade (RNC) para cada não-

conformidade verificada. 

3.5. Manter em sua estrutura uma equipe treinada e perfeitamente dimensionada para 

atender à todas as atividades de gestão da qualidade durante a execução dos serviços. 
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3.6. Manter em bom estado de conservação os instrumentos de inspeção, medição e testes 

utilizados para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados. Estes 

instrumentos devem ser calibrados/aferidos por instrumentos-padrão com rastreabilidade 

(certificados pela Rede Brasileira de Calibração). 

3.7. Após a conclusão dos serviços contratados, reunir todos os registros e demais 

documentos da qualidade em um “Book de Qualidade”, que deverá ser entregue à White 

Martins em meio físico e em meio eletrônico (digitalização de todos os documentos e 

registros e gravação de CD com a mesma estrutura do book físico).   

 

4 CONTROLE DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O controle e rastreabilidade do processo de construção deverão ser executados segundo as 

condições e requisitos estabelecidos nos instrumentos normativos definidos para 

regulamentar esta atividade.  As etapas deste sistema de controle são as seguintes: 

 

4.1 Controle de Documentos e Registros 

 

Os procedimentos construtivos ficarão à disposição dos responsáveis pela execução, cada 

etapa deverá ser inspecionada e liberada caso esteja de acordo com os procedimentos e 

documentos da WM. 

 

4.2 Controle do Processo 

 

O controle do processo de construção no campo deverá ser executado de acordo com as 

instruções genéricas contidas no item A-5.2.  

4.2.1 Inspeções e Ensaios no Recebimento 

 

Em cada etapa da construção deverão ser observados os procedimentos construtivos contidos 

no item A-5.2. Caso o processo esteja em desacordo, este deverá ser adequado à forma 

correta. Caso seja constatada alguma NC, esta deverá ser analisada e consequentemente 

será dado início ao procedimento de adequação. 
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4.2.2 Inspeções e Ensaios Durante o Processo de Construção 

 

As inspeções e ensaios durante o processo de construção são aquelas que são empregadas 

entre as etapas de execução de um serviço com o objetivo de aferir sua conformidade para 

que o serviço prossiga dentro dos padrões de qualidade requeridos.  No caso se enquadram, 

por exemplo, as seguintes inspeções/ensaios: 

a) em construção civil: inspeções topográficas, ensaio de abatimento do concreto 

(slump test), ensaio de compressão do concreto, inspeção de forma e armadura para 

liberação de concretagem; 

d) em montagem eletromecânica: testes de cabos em geral, verificação de verticalidade 

de equipamentos, etc; 

   

4.2.3 Inspeções e Ensaios Finais 

 

As inspeções finais serão feitas através de comissionamento com equipe adequada, 

verificando potenciais erros ou não conformidades com o projeto previamente aprovado. 

4.3  Controle dos Serviços Não-Conformes 

 

O controle dos serviços NC se dará a partir da constatação, sendo assim, serão verificadas 

as NCs, a partir disto, será feito o confronto com os projetos e consequentemente serão feitas 

as adequações necessárias e submetidas à avaliação do cliente para fechamento dos serviços 

não-conformes. 

4.4  Ação Corretiva e Ação Preventiva 

 

A XPTO deverá atuar em conjunto com a WM sempre que se fizer necessário na detecção da 

necessidade de se implementar ações corretivas e preventivas como forma de prevenir a 

ocorrência ou a reincidência de desvios ou não-conformidades. 

4.5 Melhoria Contínua 

 

A XPTO deverá se utilizar dos recursos necessários (análise de resultados e técnicas 

estatísticas, por exemplo) para avaliar a eficácia do seu sistema de qualidade e introduzir as 

modificações necessárias visando a melhoria contínua do sistema 
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4.6 Controle dos Dispositivos de Inspeções, Ensaios e Monitoramento 

 

Os dispositivos utilizados para os ensaios devem estar calibrados e aferidos e os certificados 

à disposição para averiguação quando necessário.  

5 PROCEDIMENTOS 

 

Os procedimentos administrativos e técnicos a serem utilizados são os listados abaixo. 

 

5.1 Procedimentos da WM 

 

Dependendo da natureza dos serviços contratados deverão ser relacionados os 

procedimentos adequados dentre os relacionados a seguir: 

 

WM-PR-3830 - Planejamento e controle das atividades de contratadas 

WM-PR-0330 -Tubulação - Teste Hidrostático 

WM-PR-0342 -Tubulação - Teste pneumático 

WM-PR-0029 - Limpeza para serviço com oxigênio 

WM-PR-0035 - Limpeza para serviço com gases, exceto oxigênio 

WM-PR-3810 - Levantamento de cargas (rigging) em montagem industrial 

WM-PR-3825 - Execução de pintura industrial nas obras da WM 

WM-PR-355 – Soldagem de Tubulação – Geral 

WM-PR-356 – Soldagem de Tubulação de Aço Carbono 

WM-PR-357 – Soldagem de Tubulação de Aço Inoxidável 

WM-PR-358 – Soldagem de Tubulação de Aço Carbono com Aço Inoxidável 

WM-PR-359 – Soldagem de Tubulação por Brasagem à Prata 

WM-PR-377 - Armazenamento, fabricação, pré-montagem, montagem, inspeção e testes 

para tubulações metálicas 

W-44 – Welding of Monel Piping 

W-46 – Welding of Monel to Carbon Steel Piping 

W-47 – Welding of Monel to Stainless Steel Piping 

 

5.2 Procedimentos XPTO 

 

PE-WM-CIV-001 (0) - Execução de Concretagem 

PE-WM-CIV-002 (0) - Execução de Formas 

PE-WM-CIV-003 (0) - Escavação e Reaterro 

PE-WM-CIV-004 (0) - Controle Tecnológico do concreto  

PE-WM-CIV-005 (0) - Execução de armação 

PE-WM-CIV-006 (0) - Execução de Grauteamento 

PE-WM-CIV-007 (0) - Fixação de Inserts e Chumbadores 
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Em paralelo com a elaboração do plano de qualidade, foi necessária a apresentação dos 

procedimentos à serem utilizados na construção da subestação, como por exemplo, de qual 

forma seriam feitas as concretagens, quais as normas que seriam aplicadas à atividade, quais 

ferramentas seriam utilizadas, planejamento da atividade e demais diretrizes para que 

houvesse o atendimento aos requisitos estabelecidos pelo cliente. Como exemplo, pode ser 

visto a seguir o procedimento para execução de concretagem, o qual foi de fundamental 

importância para que houvesse o mínimo de falhas durante a construção, pois além de conter 

especificações técnicas, auxiliou no desenvolvimento das atividades e validação das etapas até 

a finalização da entrega, que neste caso, seriam fundações para instalação de equipamentos de 

alta tensão. 
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5 MATERIAIS 4 

6 RESPONSABILIDADE 4 

7 PROCEDIMENTO 5 

8 REGISTRO 9 

9 REGRAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 9 

   

1. OBJETIVO 

 

Este procedimento tem a finalidade de definir a sistemática de trabalho do serviço de 

Concretagem para a construção da Subestação Ouro Branco em Ouro Branco- MG. 

 

Cliente:  WM 

Assunto:    Serviços de Construção Civil 

Projeto:     25069586 

Local: Ouro Branco-MG 

 

 

2. NORMAS / ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS 

 

- XPTO – PL-881-QUA-001 - Plano da Qualidade. 

 

- ABNT - NBR ISO 9001/2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos 

 

- ABNT NBR 5738 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-

prova; 

 

- ABNT NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

 

- ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

 

- ABNT NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimentos; 

 

- ABNT NBR 12654 – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto - 

Procedimento; 

 

- ABNT NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e 

recebimento – Procedimento; 

 

- ABNT NM 33 – Concreto – Amostragem de concreto fresco; 

 

- ABNT NM 67 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco 

de cone; 
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- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil 

– item 18.7; 

 

3. PESSOAL 

 

- Engenheiro responsável; 

- Encarregado; 

- Pedreiro; 

- Ajudante; 

  

4. EQUIPAMENTOS 

 

Para execução dos serviços de concretagem poderão ser utilizados os seguintes 

equipamentos: 

 Betoneira com capacidade de 400 litros, movida a motor elétrico ou a diesel; 

 Motor para vibradora gasolina; 

 Mangote de vibrador com 25 mm de espessura; 

 Mangote de vibrador com 35 mm de espessura; 

 Mangote de vibrador com 45 mm de espessura; 

 Mangote de vibrador com 60 mm de espessura 

 Carrinhos de mão; 

 Pá de concha; 

 Colher de pedreiro; 

 Desempenadeira;  

 Réguas de Madeira ou de alumínio; 

 Enxada. 

 

5. MATERIAIS 

 

Serão recebidos e armazenados os seguintes materiais 

 

• Concreto 

• Brita 

• Areia 

• Graute 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1 PRODUÇÃO 

 

6.1.1. Proporcionar as condições necessárias para que sejam as atividades previstas neste 

procedimento; 

6.1.2. Orientar a equipe a executar os serviços de acordo com este procedimento; 

6.1.3 Notificar o Controle da Qualidade em caso de desvios na execução dos serviços, assim 

como, qualquer divergência ou interferência em relação ao projeto; 
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6.1.4. Solucionar, juntamente com o Controle da Qualidade, os desvios na execução dos 

serviços. 

 

6.2 CONTROLE DA QUALIDADE 

 

6.2.1 Acompanhar a execução dos serviços, verificando, juntamente com a topografia, as 

cotas definidas em projeto;  

6.2.2 Resolver, em conjunto com a Produção, os desvios do processo. 

 

 

7. PROCEDIMENTO 

 

7.1 PREPARO DO CONCRETO EM CENTRAL 

 

7.1.1 A quase totalidade do concreto a ser utilizado neste projeto, será dosado, usinado e 

transportado por empresa especializada em concreto pré-misturado, idônea e 

conhecida do mercado local. 

 

7.1.2 A empresa deverá comprovar os requisitos de Qualidade (controle tecnológico) 

definidos pelas normas específicas: NBR -7212; NBR-12654; NBR-12655 e outras 

pertinentes. 

 

 

7.2 PREPARO DO CONCRETO NO CANTEIRO 

 

7.2.1 Pequenas quantidades de até 3 m³ de concreto poderão ser preparadas no local da 

obra, utilizando-se traços de concreto dosados com cimento em peso e agregados em  

volume. Estes traços deverão ser devidamente aprovados pelo cliente. A dosagem dos 

agregados será feita utilizando-se padiolas com as dimensões calculadas, sendo que a 

dimensão “h” (altura) das padiolas será determinada para cada agregado e para 

cada traço de concreto. No preparo do concreto por meio de betoneira, deve ser 

observada a seguinte ordem de carga: água de amassamento, agregado graúdo, 

cimento, agregado miúdo e o restante da água, com aditivo, se necessário.  A água 

destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de impurezas e de 

substâncias estranhas. São consideradas satisfatórias as águas potáveis. 

 

 

 

 

 

7.3 DOSAGEM  

 

7.3.1 Coletar os materiais constituintes do concreto e enviá-los ao laboratório para 

caracterização e dosagem experimental. Executar traço experimental para definição 

das proporções dos materiais, plasticidade, coesão, mobilidade e resistência à 

compressão nas idades de 7 e 28 dias .A resistência média de dosagem, aos 28 dias de 
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idade, deve ser definida com base em desvio padrão equivalente a 5,5 Mpa.A relação 

A/C do concreto deve atender aos limites estabelecidos pelo projeto e definidos na 

NBR- 12655.   Este traço deverá ser apresentado à Supervisão de Campo da WM para 

aprovação 

 

 

7.4 CUIDADOS PRELIMINARES 

 

 Verificar condições de mistura da betoneira estacionária; 

 Verificar dimensões definidas para padiolas; 

 Verificar condições do balde graduado; 

 Instalar a betoneira o mais próximo possível do local de lançamento; 

 Executar, previamente, teste de campo com objetivo de treinamento de pessoal, 

moldagem de corpos de prova e aprovação final do traço. 

 

 

7.5 EXECUÇÃO 

 

7.5.1 Determinar a umidade da areia imediatamente antes do início da concretagem, para 

definição do consumo de água para cada saco de cimento e sempre que ocorrer 

variações no abatimento. 

 

7.5.2 Independente do consumo de água o operador da betoneira deve dosar o concreto de 

modo anão ultrapassar o abatimento máximo especificado. 

 

7.5.3 O nível de enchimento das padiolas deve ser obedecido rigorosamente (areia/brita). 

 

7.5.4 A ordem de colocação dos materiais deve ser a seguinte: 

 

 Parte da água de mistura; 

 Pedra; 

 Cimento; 

 Areia; 

 Restante da água. 
 

O tempo de mistura, após a colocação dos materiais, não poderá ser inferior a 2 minutos. 

 

 

 

 

7.6 CONTROLE   

 

7.6.1 A consistência do concreto, definida através do ensaio de abatimento (NBR-MN-67), 

deve ser determinada 

 Na primeira betonada; 

 Sempre que ocorrer troca de operador da betoneira; 
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 Sempre que ocorrer paralisações superiores há 2 horas; 

 Sempre que moldar corpos de prova. 

 A resistência do concreto, definida através da moldagem de corpos de prova, 
deve ser determinada com a seguinte frequência: 

 Uma amostragem diária, composta por duas séries de dois CPs por série. 
 

 

7.7 TRANSPORTE 

 

7.7.1 O concreto dosado, preparado e usinado na central de concreto da empresa 

especializada em concreto pré-misturado, será transportado até o local de aplicação 

em caminhões betoneiras. 

 

7.7.2 O concreto preparado em betoneiras no canteiro de obras deverá ser transportado do 

local de amassamento para o de lançamento o mais rápido possível e de maneira que 

mantenha sua homogeneidade, evitando a segregação dos materiais. Para esse 

transporte poderão ser utilizados carrinhos de mão, carrinhos com duas rodas, 

dumpers ou caçambas de retro-escavadeiras. Para o transporte vertical poderão ser 

utilizados guinchos ou guindastes equipados com caçamba de descarga pelo fundo, 

em elevadores de carga, calhas, trombas e também bombas de lançamento de 

concreto. O transporte do concreto por bomba deve ser feito observando-se os 

seguintes cuidados; 

a) limpar os tubos antes e depois de cada concretagem em local em local apropriado 

b) lubrificar os tubos, antes de sua utilização, com argamassa, a qual não pode ser 

utilizada na concretagem; 

c) O diâmetro interno da tubulação de bombeamento deve ser no mínimo, três vezes 

maior que o diâmetro máximo do agregado. Quando do lançamento do concreto, 

admite-se uma variação de mais ou menos 20 mm no ensaio de abatimento do 

tronco de cone em relação à dosagem experimental, mantendo-se inalterado o fator 

água/cimento. Pode ser usada masseira para o recebimento do concreto, desde que 

a masseira apresente condições de estanqueidade e tenha proteção lateral para 

contenção do concreto. 

 

 

7.8 LANÇAMENTO 
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7.8.1 Antes do início do lançamento do concreto deverá ser procedida a total limpeza da 

peça a ser concretada, com a retirada de pontas de ferro, arame e pedaços de 

madeira e qualquer outro material estranho, bem como deverá ser feito a lavagem 

com água limpa para retirada de material solto e pó como também para umedecer as 

paredes da forma e ou do concreto magro. 

 

7.8.2 O concreto usinado fornecido por empresa especializada será preferencialmente 

lançado diretamente no interior da peça a ser concretada. O concreto preparado em 

betoneiras no canteiro de obras deverá ser lançado logo após o amassamento, sendo 

que o intervalo entre o fim do preparo e o lançamento não será superior à 

02h30min(duas hora e trinta minutos).Em nenhuma hipótese se fará lançamento após 

o início de pega do cimento. 

 

7.8.3 Durante o lançamento do concreto e até 5 horas após, a peça que está sendo 

concretada não poderá estar sujeita à penetração de água. O concreto deverá ser 

lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de 

argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.  

 

7.8.4 Cuidados devem ser tomados para manter a homogeneidade do concreto, a altura de 

queda não poder ultrapassar a 2m. 

 

7.9 ADENSAMENTO 

 

7.9.1 No adensamento do concreto serão usados vibradores de imersão sendo observadas 

as seguintes condições: 

 

 O vibrador deve ser aplicado o mais próximo possível da posição vertical e penetrar 
também na camada anterior para efetuar a costura; 

 

 A penetração e a retirada do vibrador deverão ser de forma lenta para que o orifício 

se feche naturalmente e a sua permanência em cada ponto de aplicação no interior da 

massa de concreto não deverá ser superior a 15 segundos; 

 

 Os pontos de aplicação do vibrador devem estar distantes de uma vez e meia o raio de 
ação do equipamento; 

 

 O espalhamento do concreto deverá ser feito com enxada e não com o vibrador. 
 

  O aparecimento de ligeira nata na superfície ou bolhas de ar significa o término do 

período útil da vibração. 

 

7.10 ACABAMENTO 

 

7.10.1 O acabamento das superfícies do concreto magro e a do concreto estrutural que não 

estiver formado será sarrafeada e/ou desempenada e os reparos de nichos de 

concretagem e/ou pequena ”brocas” deverão ser reparados, conforme procedimento 
especifico. As faces de concreto em contato direto com o solo devem ser protegidas 

por pintura betuminosa, caso seja utilizado cimento Resistente a Sulfatos (RS) a 
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pintura é dispensável. As bordas expostas de bases ou estruturas de concreto acima 

do nível do terreno acabado devem possuir chanfro de 25 mm, exceto se especificado 

em contrário. 

 

7.11 CURA DO CONCRETO  

 

7.11.1 Enquanto não atingir o endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido 

contra mudanças bruscas de temperatura, chuva forte, água torrencial, bem como 

contra vibrações que possam produzir fissuração na massa de concreto ou 

prejudicar a sua aderência a armadura. A proteção contra secagem prematura de 

pelo menos 7 dias, o tempo de cura poderá ser aumentado quando a natureza do 

cimento exigir. Esta proteção poderá ser feita por meio do umedecimento das 

superfície com água limpa por aspersão ou irrigação, com areia ou sacos de 

aniagem mantidos úmidos, ou por proteção química com uma película impermeável. 

 

7.12 JUNTAS DE CONCRETAGEM 

 

7.12.1 A superfície da junta de concretagem, no início do endurecimento do concreto, deve 

ser apicoada e/ou executado “corte verde” aplicando-se jato de água no final da 

pega de modo a remover a pasta e o agregado miúdo, para expor o agregado 

graúdo.  

 

7.12.2 Poderá ser utilizado também aditivo retardador de superfície, com o objetivo de 

deixar a superfície preparada para uma segunda concretagem. As juntas de 

concretagem originadas de plano ou de lançamento descontínuo serão tratadas após 

o início da pega do cimento. Este tratamento consiste na retirada da pasta e 

agregado fino de modo que o agregado graúdo fique aparente e a superfície bem 

rugosa. Quando a concretagem tiver que ser interrompida por mais de 12 horas, 

devem ser colocados ferros de 6,3 mm num espaçamento de 5 a 10 cm com 40 cm 

para cada lado da junta.  

 

7.12.3 No local onde será executada a junta de concretagem, no final do lançamento do 

concreto, devem- se tomar os cuidados necessários para que a superfície da junta 

resulte rugosa. Imediatamente antes do reinício da concretagem, a superfície da 

junta deve ser perfeitamente limpa com ar comprimido e jato d'água, de modo que 

todo o material solto seja removido e a superfície seja saturada. O adensamento do 

concreto deve ser feito com vibradores de imersão, devendo atender as prescrições 

das NBR- 14931. 

 

8 REGISTRO 

 

Para a concretagem da peça deverá ser emitida a Ficha de liberação de concretagem 

além do checklist da WM devidamente assinado pelo Supervisor de Campo.  
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Os registros, incluindo os certificados de qualidade dos materiais, serão mantidos nos 

arquivos do Controle da Qualidade e serão incluídos no Livro de Dados da Obra 

(“Data Book”). 

 

 

9.  REGRAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE. 

 

9.1 Os procedimentos de segurança do trabalho, saúde ocupacional e preservação do 

meio ambiente serão estabelecidos e transmitidos aos funcionários pela Segurança do 

Trabalho. 

9.2 Cabe ao Encarregado da obra conhecer e fazer cumprir por toda a sua equipe estes 

procedimentos, incluindo as seguintes regras gerais:  

 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os Equipamentos de 
Proteção Coletivos (EPC), conforme orientação da Segurança do Trabalho. 

 Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 
dos serviços, de forma a minimizar os impactos ambientais negativos. 

 Na ocorrência de qualquer incidente que implique em danos ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, 

ou mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicarem à engenharia 

da obra para adoção de medidas de contenção e ações corretivas. 

 Estar atento aos riscos de acidentes e de danos à saúde provocados pelas 
atividades, conforme tabela a seguir: 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

TIPO MOTIVO CONSEQUÊNCIA 

Físicos Ruído Operação dos Equipamentos 

Cansaço, Irritação, Dor de 

Cabeça, Diminuição da 

Audição e Aumento da 

Pressão Arterial. 

 Radiação Solar Exposição aos Raios Solares 
Queimadura e Lesões na 

Pele 

 Umidade Chuvas e Locais Alagados 
Doenças Respiratórias e de 

Pele 

Químicos Poeiras 
Movimentação do Solo, 

Desmatamento. 
Doenças Pulmonares 

Biológicos Bactérias / Vírus 
Contato com Água 

Contaminada e Outros 

Tuberculose, Brucelose, 

Malária, Tifo. 

 
Cobra / Escorpião / 

Aranha 

Contato com Vegetação 

Fechada, Matos. 

Intoxicação, Lesões nos 

Tecidos e Pele. 

Mecânicos Quedas Pisos irregulares e Alturas 
Fraturas, Escoriações, 

Traumatismos. 

Ergonômicos --- Postura Incômoda Inadequada 
Cansaço, dor Muscular, 

Problema de Coluna. 
 
 
 

“ 
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10.2 REALIZAÇÃO DA GARANTIA DA QUALIDADE 

A qualidade foi assegurada visto que, cada etapa só iniciava com o cumprimento dos 

requisitos da etapa anterior, como por exemplo, a montagem de formas só se tornava possível 

após a verificação das dimensões da escavação, bem como, da correta compactação do solo, a 

qual era verificada através de testes do solo compactado e verificação das dimensões através 

do projeto. Ainda, após a montagem das formas, o processo se repetia para montagem da 

armação e posterior concretagem com a validação da montagem das armações.  

Porém, mesmo com todas as verificações anteriores, em uma das concretagens, através do 

Slump test, o qual serve para verificar a capacidade de escoamento do concreto, que este 

estava muito alto com relação ao apresentado em nota fiscal do concreto, o que poderia 

comprometer o índice de dureza do concreto após a cura. Desta forma, através de uma 

verificação do fato que resultou em um Slump tão alto, levantou-se algumas hipóteses, dentre 

elas falha na dosagem do concreto na usina, erro na emissão da nota fiscal e tempo de espera 

do caminhão em campo. Neste caso, poderia ser adotado um diagrama de Ishikawa, visto que 

havia vários fatores envolvidos no processo, desta forma, descobriu-se que a falha ocorreu no 

recebimento do concreto, visto que o laboratorista em campo, adicionou 30 litros de água 

antes da retirada da amostra. Nesta perspectiva, o supervisor do cliente autorizou a 

concretagem da fundação mediante apresentação dos relatórios de rompimento dos corpos de 

prova retirados de amostra, evidenciando que a dureza do concreto não foi prejudicada devido 

à adição de agua à matéria prima.  

10.3 CONTROLE DA QUALIDADE 

Em conjunto com os procedimentos para execução das atividades, o controle da qualidade foi 

realizado através de check lists, conforme figuras 7 e 8, atrelados à execução, desta forma, a 

validação de cada etapa era rastreada com a entrega de relatórios de execução de atividades, 

assim as perdas com retrabalhos se tornaram quase zero, pois os riscos eram mitigados à cada 

etapa do processo.  
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Figura 8 - Ficha para liberação de concretagem 
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Figura 9 - Check list para liberação de concretagem 

 

Ainda, após a atividade executada, a cada 7 e 28 dias, os corpos de prova, cujas amostras 

eram retiradas do concreto utilizado, eram rompidos para conferência da dureza do concreto 

após a cura e a ficha de moldagem de corpos de prova, demonstrado na figura 9, era 

atualizado, desta forma, era possível verificar se o procedimento e materiais utilizados 

estavam de acordo com o especificado inicialmente. Caso fossem encontrados desvios 

significativos nesta etapa, a fundação seria condenada e seria necessária a construção de uma 

nova fundação para instalação do equipamento.  
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CONCRETO ARGAMASSA GROUT

OBRA: RELATÓRIO N°:

CLIENTE: CÓDIGO CLIENTE:

ENDEREÇO: FOLHA N°:

7        dias 28              dias

CPs CPs

±  TEMPO: BOM CHUVOSO

CIMENTO TIPO:

CONCRETO DOSADO NA:

OBRA CENTRAL:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SLUMP NF:

FISCAL/ ENCARREGADO/ENGENHEIRO OBSERVAÇÕES:

PEÇAS CONCRETADAS

FICHA DE MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA

RUPTURA À COMPRESSÃO

SÉRIE 
NOTA 

FISCAL N°
FCK (Mpa)

SLUMP 

VERIF. (mm)

HORÁRIO DE 

MOLDAGEM

TOTAL DE 

CPs

DADOS DO CLIENTE

DETERMINAÇÕES

 

Figura 10 - Ficha de moldagem de corpos de prova 
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Para que fosse possível a comprovação de que todos os procedimentos foram realizados, 

criou-se um relatório de execução de atividades, o qual contém as etapas de execução e 

evidências de que as especificações foram atendidas durante o processo de construção das 

fundações, conforme pode ser visto abaixo, em uma das páginas do relatório REA-WM-2016-

003, que contém o registro fotográfico de uma das etapas do processo de construção de uma 

fundação, sendo que existem várias páginas, deste mesmo relatório evidenciando o 

atendimento aos requisitos, porém por conter informações de várias empresas não será 

possível representá-lo na íntegra. 

 

Figura 11 - Evidências de atendimento aos requisitos para concretagem 
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11. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Com a experiência adquirida no projeto exposto no capítulo 10, será possível continuar a 

busca pela melhoria nos projetos em andamento e futuros, estamos preparando novos 

procedimentos e melhorando os existentes, de forma que, em um futuro não muito distante 

possamos adquirir a certificação ISO 9001. Diante da necessidade dos clientes por 

fornecedores mais capacitados e que possuam um sistema de qualidade, visando a melhoria 

nos serviços prestados, entendemos que precisamos implantar este sistema em nossa empresa. 

Conforme apresentado no início deste trabalho, a maioria das empresas de construção que 

atuam no ramo de subestações de energia, não seguem procedimentos específicos, e a 

rastreabilidade dos produtos entregues nem sempre é possível, dificultando a emissão de 

certificados de aceitação dos trabalhos. Nesta perspectiva, iremos buscar documentar todos os 

processos, garantir que os produtos entregues sejam aqueles comprados e melhorar a imagem 

da empresa diante do mercado, disponibilizando todo o projeto documentado e com um alto 

índice de rastreabilidade de nossos produtos/serviços. 

12. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, verificou-se que é possível adotar às boas práticas sugeridas pelo PMBOK 

para gerenciamento da qualidade na construção de subestações, visto que os processos de 

Planejar o Gerenciamento da Qualidade, Realizar a Garantia da Qualidade e Controlar a 

Qualidade puderam ser implementados em qualquer uma das atividades realizadas durante à 

construção do empreendimento, cabendo algumas melhorias que podem ser implementadas 

futuramente em outros projetos, como pode ser visto no capítulo 10. 

Ainda, durante a fase de execução do empreendimento, verificou-se que as maiores falhas se 

encontram no excesso de confiança de alguns profissionais, os quais não aceitam ou tem 

dificuldade em seguir normas e padrões de construção. Desta forma, é necessário que se faça 

treinamentos e trabalhos de conscientização destes profissionais para que os procedimentos 

sejam cumpridos e os requisitos atendidos. Conforme exposto anteriormente, a implantação 

da gestão da qualidade, depende da participação de todos os envolvidos, é necessário que as 

pessoas se tornem parte do objetivo da empresa, descentralizando a cobrança por melhorias, 

tornando-os mais comprometidos e conseguintemente responsáveis pela utilização de normas 

e procedimentos durante a execução das atividades. A gestão da qualidade não pode ser 

somente burocrática, os colaboradores têm de se sentir livres para opinar e realizar a melhoria 
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nos processos, desta forma, a criatividade faz com que tudo ganhe forma e esteja alinhado 

com a estratégia da empresa. 

Conforme dito no capítulo 11, a gestão da qualidade será de fundamental importância para 

que possamos atingir um seleto grupo de clientes, manter os antigos e consequentemente 

melhorar a lucratividade da empresa diante de projetos mais elaborados e garantir que as 

concorrências futuras não sejam somente baseadas em preço, mas também na capacidade 

técnica da empresa em fornecer um serviço de qualidade comprovada. 

Verificou-se também, que é necessário ter um líder que se preocupe com o cumprimento dos 

procedimentos, visto que os requisitos só serão atendidos caso estes sejam verificados e que 

possam ser comprovados futuramente através de evidências.  

Diante do apresentado, foi possível confirmar que, através de várias técnicas de controle da 

qualidade, adotadas por prestadoras de serviços, é possível alcançar o menor custo possível 

para prestação de serviços, com garantia do atendimento aos requisitos do projeto. 

É importante salientar, nesta perspectiva, que o gerenciamento da qualidade é um fator 

decisivo para o sucesso de um projeto ou de uma empresa, visto que melhores produtos 

refletem em maior número de clientes, garantia de fidelidade dos clientes e maior 

lucratividade. Ainda, é possível afirmar que a maior lucratividade se dá, não só pelo maior 

faturamento em virtude da qualidade superior, mas também pela redução de perdas no 

processo de fabricação ou prestação de serviços, uma vez que todo o processo de fabricação é 

planejado, acompanhado e corrigido intermitentemente, buscando-se a perfeição e o menor 

custo para obtenção do produto final.  
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