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6 RESULTADOS OBTIDOS
6.1 Sistematização do SHTM
6.1.1 Modelagem sistêmica
A tarefa de se construir prédios depende de um sistema organizado que funcione.
Para que um prédio seja erguido, é necessário, convencionalmente, que seus andares
sejam elevados. Isto só é possível se houver um sistema de confecção de pilares e
lajes de modo a serem feitas umas sobre as outras. Portanto o sistema de
escoramento e formagem de lajes é um sistema homem-tarefa-máquina.
Os modelos da sistematização, conforme MORAES et al. (1998) – já descritos no
capítulo 4, item 4.5 - devem ser elaborados para uma melhor compreensão global
do sistema, a fim de que se haja uma intervenção no mesmo.
Foram observados trabalhadores em três obras prediais diferentes, atuando no
sistema de montagem e desmontagem de formas de concreto nos pavimentos tipo,
ou seja, nos andares subseqüentes aos andares térreo e sobreloja e garagem, que se
repetem até o fim da construção.
Os modelos elaborados na sistematização, segundo MORAES (1998), são
apresentados na seguinte ordem:
• Caracterização do sistema;
• Posição serial do sistema;
• Ordenação hierárquica do sistema;
• Expansão do sistema;
• Modelagem comunicacional do sistema;
• Fluxograma de atividades.
A primeira etapa, a seguir, tem-se a delimitação do sistema alvo, o recorte do
sistema, que é o sistema de montagem e desmontagem de formas de concreto para
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edifícios residenciais. Sendo que as construtoras em atividade na cidade do Rio de
Janeiro foram consideradas Ecossistema e as construtoras A ou B como suprasistema; o sistema alvo é o sistema de escoramento para formas de concreto; seus
subsistemas as formas para concreto e o equipamento para escoramento. A
ilustração do sistema pode ser vista nas figuras 65, 66, 67 e 68 que se seguem nas
páginas adiante.
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CARACTERIZAÇÃO E POSIÇÃO SERIAL DO SISTEMA
RESTRIÇÕES
• Recursos financeiros
• Planejamento
administrativo
• Tecnologia disponível

META
Permitir a cura
correta do concreto

SISTEMA
ALIMENTADOR
• Carpinteiros;
• Serventes;
• Armadores

ENTRADAS

• Formas;
• equipamento
para
escoramento

SISTEMA
ALVO
Sistema de
escoramento para
formas de
concreto de
edifícios

SAÍDAS
Concreto
curado

SISTEMA
ULTERIOR
Edifício
acabado,
pronto para
moradia

REQUISITOS

• Competência profissional
• Treinamento
• Projeto bem elaborado
• Materiais de boa
qualidade
• Equipamento de
escoramento bem
elaborado

Figura 65

RESULTADOS
DESPROPOSITADOS

• Trabalhadores com
lesões
• Mortes
• Concretagem mal feita
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ECOSSISTEMA: Construtoras em atividade na cidade do Rio de Janeiro
SUPRA-SUPRA-SISTEMA: Prédio em construção
SUPRA-SISTEMA: Concretagem dos andares
SISTEMA ALVO: Sistema de escoramento para formas de concreto
SUBSISTEMA 1:
formas para concreto
SUBSUBSISTEMA 1:
Painéis de formas para laje

SUBSUBSISTEMA 2:
Painéis de forma para pilar

SUBSUBSISTEMA 3:
Painéis de forma para viga

SUBSISTEMA 2 :
Equipamento de escoramento
SUBSUBSISTEMA 1:
Quadros metálicos para escorar formas de laje

SUBSUBSISTEMA 2:
Escoras metálicas para suportar formas de viga

SUBSUBSISTEMA 3:
Vigas metálicas para estruturar forma de laje

SUBSUBSISTEMA 3:
Peças e acessórios para equipamento de escoramento

Figura 66
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EXPANSÃO DO SISTEMA
SUPRA-SISTEMA: Concretagem dos andares

SISTEMA
SERIAL 1:
Laje pronta para
montagem do sistema
de escoramento

SISTEMA ALVO:
Sistema de escoramento para formas de

SISTEMA
SERIAL 2:

SUBSISTEMA 1:
Formas para concreto

Laje e pilares
concretados

SUBSISTEMA 2:
Equipamento de escoramento

SISTEMA PARALELO 1:
Almoxarifado para guarda da matéria prima

SISTEMA PARALELO 2:
Carpintaria para corte de painéis de forma

SISTEMA PARALELO 3:
Elevador para transporte de matéria prima

SISTEMA PARALELO 4:
Elevador para transporte de pessoas

SISTEMA PARALELO 5:
Salas para administração

SISTEMA PARALELO 6:
Alojamento para trabalhadores

SISTEMA PARALELO 7:
Guarita para segurança/entrada e saída de pessoas

SISTEMA PARALELO 8:
Refeitório

SISTEMA PARALELO 9:
Metalurgia para dobragem / soldagem da
ferragem estrutural do concreto

SISTEMA PARALELO 10:
Ambulatório

SISTEMA PARALELO 11:
Dispositivo de bombeamento de concreto para a
laje

SISTEMA PARALELO 12:
Banheiros

SISTEMA PARALELO 13: Instalações
SUBSISTEMA 1:
Instalações
sanitárias

Figura 67

SUBSISTEMA 2:
Instalações elétricas

SUBSISTEMA 3:
Instalações
hidráulicas

SUBSISTEMA 8:
Instalações telefônicas
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MODELAGEM COMUNICACIONAL
MÁQUINA
Fontes de informação:
• Autorização verbal do
Engenheiro para o
início / término da
tarefa.
• Cronograma de
entrega da obra.

HOMEM

Canais de
transmissão

Acionamentos
TRANSMISSÕES

Comandos ativados
• Botões de serra circular,
elevador de carga,
elevador de pessoas,
furadeiras;
• Empunhadura de
Martelo, britadeira,
alicate, serrote, serras,
carrinho de cimento.
• Alavanca de viradeira de
vergalhões, pé de cabra
para remoção de painéis
de forma;
• Pega de pregos
andaimes, escoras, vigas,
painéis de forma,
suportes, sapatas,
diagonais de
contraventamento;
• Porca de ajuste de
escoras, sapatas e
suportes, parafusos em
geral.

Figura 68

Sistemas Humanos
envolvidos:
• Visão;
• Audição;
• Tato;
• Olfato.

NEURÔNIOS

Respostas Humanas:
Pressionar: botões de serra
circular, elevador de carga,
elevador de pessoas, furadeiras;
Segurar: pregos; empunhadura
de alicates, martelos, britadeira,
carrinho de cimento; painéis de
forma de laje, painéis de forma
de pilar, painéis de forma de
viga;
andaimes; diagonais de
contraventamento de andaimes;
escoras, sapatas; suportes de
vigas; vigas; caibros,
aprumadores de pilar.
Transportar: carrinho de
cimento; painéis de forma de
laje, painéis de forma de pilar,
painéis de forma de viga;
andaimes; diagonais de
contraventamento de andaimes;
escoras, sapatas; suportes de
vigas; vigas; caibros,
aprumadores de pilar.
Girar/ajustar: Porca de ajuste
de escoras, sapatas e suportes,
parafusos.

• Solicitação verbal ou manual
das ferramentas;
• Postura de pé;
• Postura agachada;
• Postura com coluna torcida;
• Movimentação do corpo
(flexão da cabeça, tronco,
braços, pernas e pés)
• Manipulações, acionamentos,
transporte e elevação de
equipamentos e matéria
prima.

