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Entre os responsáveis pela execução 

de uma obra está o Engenheiro Civil; 

Algumas vezes conhecido como: 

Engenheiro Residente, ou Engenheiro 

de Obra.   



 O Engenheiro Civil participa de todas as 

etapas de uma obra: 

 Estudos preliminares até as 

manutenções periódicas. 









 

 De um modo Geral, pode-se dividir um obra 
nas seguintes fases: 

◦ Estudos Preliminares; 

◦ Execução; 

◦Manutenção. 



Definição da modalidade da 
obra: 

◦Construção; 

◦Ampliação; 

◦Reforma; 

◦Manutenção. 



 MODALIDADES DA OBRA 
◦ Construção: 

 Trata-se da implantação de uma nova edificação; 

◦ Ampliação: 

 Compreende-se com o aumento na área construída de 
uma edificação já existente; 

◦ Reforma: 

 Caracteriza-se reforma quando a obra irá alterar o 
layout da edificação já existente. 

 









 MODALIDADES DA OBRA: 

◦Manutenção: 

Nessa modalidade de intervenção, o 
propósito é aumentar a vida útil dos 
materiais de acabamento, 
mantendo a área construída e sem 
alterar o layout da edificação. 



 Uma vez 
definida a 
modalidade 
deve-se elabora 
os projetos e 
realizar os 
estudos de 
viabilidade: 



 Projetos de 
Arquitetura; 
◦ Planta baixa; 
◦Cortes; 
◦ Fachada; 
◦ Situação; 
◦ Locação; 
◦Coberta; 
◦ Paginação; 
◦ Luminotécnico; 
◦Detalhe de 
Esquadrias. 

 

 Projetos de 
Engenharia 

 

◦ Fundações; 

◦ Estruturas; 

◦ Instalações: 
elétricas, 
hidráulicas, 
sanitárias. 



 

 Projeto de Canteiro de Obras; 

 Projeto de Combate a Incêndio e Pânico; 

 Projetos de Formas (deve fazer parte do 
projeto de Estruturas e Fundações; 

 Projeto de Antena e Circuito Interno de TV; 

 Projeto de Cabeamento de Rede Lógica; 

 Projeto de Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA) 



 

 O local da obra deve ser visitado; 

 Deve-se verificar as condições do local da 
obra: 

◦Acessibilidade; 

◦ Rede de abastecimento de água e 
energia; 

◦ Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 

 E a Disponibilidade de Recursos: 

◦Mão de Obra; 

◦Materiais 



Construção/Ampliação

: 

• Topografia; 

• Sondagem 



De posse dos projetos deve-se 
• Compatibilizar os Projetos; 

• Elaborar o Levantamento Quantitativo de 

Insumos e serviços; 

• Realizar o Orçamento da obra 



Veremos 



 Nossa aula de hoje acabou, mas nossa obra 
começou, logo estaremos concluindo os 
estudos preliminares! 

 Porém, não deixe de verificar se: 

◦ não esquecemos de nada! 

 Pois, quanto mais tarde descobrimos as 
falhas mais caro será para corrigirmos o 
problema! 



 Continuidade dos 
Estudos 
Preliminares: 

-Elaboração do 
Orçamento; 

-Elaboração do 
Planejamento 
da Obra; 

 Em caso de 
Manutenção, 
Reforma ou 
Ampliação o que 
deve ser 
analisado 
preliminarmente? 

Portanto, 



E Engenheiras! 


