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RESUMO 

A Indústria da Construção, com toda a sua complexidade, está perante um paradigma de mudança. 

Enfrenta o confronto entre uma visão desatualizada e antiquada do setor, com resistência às 

alterações e à necessidade de mudança nos conceitos, tecnologias e aumento de inovação a 

exemplo de outras áreas de atividade. 

O tema da produtividade encontra-se no foco deste estudo, no qual é realizada uma abordagem 

progressivamente mais detalhada da temática, concretizada através da divisão em três fases de 

análises centrais à compreensão do conceito.   

Inicialmente é apreendida a importância da mão-de-obra, funcionando como motor central na 

execução de projetos, debatendo-se resultados de rendimento no desempenho de atividades, com 

valores teóricos.   

Numa segunda abordagem, intermédia, analisa-se a produtividade real de trabalhadores em 

contexto de trabalho, de forma estatística, de modo a determinar esses valores, assim como poder 

contribuir para o aumento de eficiência. 

Finalmente adota-se uma abordagem mais meticulosa e aproximação ao tema da produtividade. 

Partindo da premissa de que se pode modernizar o trabalhador, como medida de implementação 

de conceitos da revolução nas restantes indústrias, fundando a Construção 4.0, recorre-se à 

utilização de sensores capazes de recolher dados relativos à força de trabalho, simplificando a 

monotorização de atividades da construção.   

A realização deste estudo materializou-se com a presença do autor em obra, sendo este o local 

onde as três fases de análise descritas se efetivaram. A obra acompanhada, situada em Munique, 

na Alemanha, possibilitou a observação da execução de parte da fase de estruturas, predominando 

a utilização de betão armado, no erguer de duas edificações em altura, recorrendo-se a 

trabalhadores provenientes de Portugal como mão-de-obra, por parte da entidade executante. 

Os resultados atingidos permitem uma compreensão do estado atual da indústria, extrapolado da 

leitura de conclusões de um caso de estudo concreto, assim como poder contribuir com mais um 

passo no caminho da modernização e futuro da construção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Construção, Estaleiros 4.0, Produtividade, Eficiência 
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ABSTRACT  

The Construction Industry stands, with all its complexity, in a paradigm shift. It faces the 

confrontation between an outdated and old-fashioned vision of the sector, demonstrating 

resistance against alteration and the need for change of concepts, technologies and innovation, as 

seen in other areas of activity. 

The topic productivity is the main focus of this study, in which a converging approach of the 

theme is carried out, implemented through the division of the analysis into three central phases in 

order to understand the concept.   

Initially, the importance of the workforce is apprehended, functioning as a central engine in the 

execution of projects, with results of the performance of activities being debated and compared 

with theorized values.  

The accomplishment of a work sampling, as the second and intermediate phase of analysis in this 

study, assumes the importance of measuring the real productivity of workers, using a statistical 

approach for both obtaining these values, as well as being able to contribute to an efficiency 

increase. 

Finally, the most meticulous approach to the topic productivity is achieved. Starting from the 

premise that the worker can be modernized, as a measure of implementation of concepts from the 

occurring revolution in other industries, establishing Construction 4.0, the use of sensors capable 

of collecting data related to the workforce are used, simplifying the monitorization of construction 

activities.    

This study was materialized with the presence of the author in a construction site, where the three 

phases of analysis described took place. The monitored site, located in Munich, Germany, made 

it possible to observe part of the structural building, where reinforced concrete was the 

predominant material, to erect two building, with the use of Portuguese workers. 

The achieved results enable an understanding of the current state of the industry, extrapolated 

from the interpretation of conclusions in this concrete case study, as well as they progress further 

on the path towards the modernization and future of construction. 

 

KEYWORDS: Construction, Construction sites 4.0, Productivity; Efficiency  
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1 

INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Na mais recente história do Homem moderno é impossível não referir quatro marcos que nos 

situam nos dias de hoje. A primeira revolução industrial, no final do século XVIII, onde a energia 

a vapor permitiu a substituição da força humana e animal pela mecânica. A segunda, no início do 

século XX, marcada pela utilização de novas formas de energia, nomeadamente elétrica e 

petrolífera, contribuindo para o aperfeiçoamento de tecnologias da anterior revolução. Na década 

de setenta, pós Segunda Guerra Mundial, deu-se a terceira revolução, caracterizada por ser uma 

revolução tecnológica, com a entrada de recursos digitais na indústria e a facilidade de partilha 

de informação. Chegamos finalmente à mais recente transformação, a quarta revolução industrial, 

também conhecida como 4.0. É difícil compreender em que ponto deste processo nos 

encontramos, uma vez que as possibilidades são quase ilimitadas e orientadas pelo limite da 

imaginação.   

Klaus Schwab, fundador do European Symposium of Management, mais tarde World Economic 

Forum, afirmou em 2016 [1] que “há três razões pelas quais as transformações atuais não 

representam uma extensão da terceira revolução industrial, mas a chegada de uma diferente: a 

velocidade, o alcance e o impacto nos sistemas. A velocidade dos avanços atuais não tem 

precedentes na história e está interferindo em quase todas as indústrias de todos os países”.  

Questões relacionadas com a eficiência e a produtividade, conceitos já referidos e estudados desde 

a primeira revolução mencionada anteriormente, são hoje cada vez mais importantes. Por um lado, 

a necessidade de adaptar as técnicas e formas de execução, aliando-as ao avanço existente, e por 

outro, também a necessidade de perceber como se enquadram na especificidade exigida na 

complexa Indústria da Construção. 
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1.2. OBJETIVOS 

Neste trabalho será abordada a questão da produtividade, avaliando o impacto que a utilização de 

novas tecnologias, trará para uma construção mais eficiente.  Esta análise seguirá a evolução e 

compreensão cronológica dos diversos termos previamente estudados em torno da produtividade, 

aliando resultados medidos em obra com as expectativas existentes, enfatizando também novas 

metodologias, recorrendo a componentes digitais e inovadores, para acréscimo de conhecimento 

neste tópico.  

O Objetivo centra-se em aliar tecnologias, soluções modernas e atuais, que se enquadrem na 

implementação da Indústria 4.0 na Construção. O procedimento será realizado de um nível geral 

para o particular, denominadas neste estudo como análise macro e análise micro, existindo entre 

as duas ainda uma análise intermédia. 

Este trabalho, respetivas análises e conclusões, serão fruto de uma presença em obra, onde a 

execução de tarefas existentes na construção, assim como os trabalhadores que as executam, serão 

o objeto de estudo. 

A análise macro será uma abordagem à produtividade seguindo métodos clássicos de medição, 

comparando os resultados com a bibliografia existente. A análise intermédia consiste numa 

avaliação mais detalhada dos processos, recorrendo a amostras pontuais para que posteriormente 

possam surgir comentários construtivos e sugestões de melhoria. Após estas duas análises, e com 

a caracterização minuciosa dos processos envolvidos neste caso particular, podemos alcançar o 

passo decisivo no qual culmina o trabalho, a análise micro ou 4.0. Neste passo final, serão 

utilizados equipamentos de monitorização, sensores, localizadores, câmaras e acelerómetros, de 

modo a medir produtividade e eficiência e assim validar a possibilidade de automatizar processos 

na construção. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos.  

No Capítulo I, introdutório, é retratada a importância deste estudo, seguindo-se os objetivos 

concebidos e uma breve explicação da forma como está organizado. No Capítulo II realiza-se uma 

síntese de conhecimento considerado relevante sobre a Indústria da Construção, produtividade e 

eficiência, assim como uma definição clara das três fases de estudo do Capítulo III: Uma análise 

macro ou clássica, uma análise intermédia e finalmente uma análise micro. Neste Capítulo é 

também definido, em que condições este estudo é realizado, desde uma caracterização da 

empresa, até a forma como as equipas de trabalho se organizam. No Capítulo IV referem-se os 

resultados obtidos e discute-se os mesmos, de forma objetiva e estruturada, seguindo-se por fim 

o Capítulo V referente as conclusões do trabalho. 

 

1.4. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

Serve este breve ponto como nota informativa ao leitor. Este trabalho foi realizado durante a 

pandemia mundial Covid-19, pelo que existiram algumas limitações que se tentou mitigar. A 

presença na obra e país de destino, Alemanha, sofreu inicialmente um atraso devido ao fecho de 

fronteiras, verificando-se também alterações na organização de trabalhos dos operários, ponto 

central neste estudo devido ao impacto da mão de obra na produtividade, de modo a prevenir 

qualquer risco de contágio. 
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ESTADO DA ARTE –  
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é caracterizada numa primeira fase a Indústria da Construção, sendo indicados 

aspetos económicos relevantes que a definem e que são basilares para a compreensão do seu 

estado atual. Este setor será também colocado em perspetiva com os restantes e mais relevantes 

setores de indústria sendo dado ênfase à problemática e preponderante mão de obra, ponto central 

da produção na construção.  

Segue-se uma definição de conceitos relativos à produtividade e eficiência, assim como uma 

descrição detalhada dos diversos métodos e modelos existentes para o estudo da mesma. 

Posteriormente é sumarizado o conteúdo e a informação na qual as três fases de estudo principal 

deste trabalho assentam, sendo por fim apresentado e aprofundado o conceito de Construção 4.0, 

questões relacionadas com a sensorização desta indústria, não omitindo conhecimento de estudos 

realizados nesta temática, e que, contudo, não serão abordadas nesta dissertação.  

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

2.2.1. RELAÇÃO ECONOMIA – INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

Existem vários autores que realizam a ligação entre a economia e a Indústria da Construção, IC, 

como atividades pro-cíclicas. Devido à dimensão que estas atividades representam na economia, 

são geralmente bons medidores ou indicadores. A IC apresenta recessões mais agudas, quando 

existe um decréscimo da economia, e pelo contrário, uma dilatação mais acentuada quando a 

economia se apresenta em crescimento [2]. Possuem oscilações cíclicas, contudo nem sempre 

estas ocorrem de forma simultânea, sendo que alguns sinais de reversão são muitas vezes 

apresentados anteriormente em alguns indicadores da economia em relação a outros [3,4,5]. 

Esta forte relação entre a economia e a construção é demonstrada nos efeitos que sucessivas crises 

causaram no setor. Segundo o European Construction Sector Observatory [6], numa análise 

realizada em 2018, comparando a evolução do sector em Portugal entre os anos de 2010 e 2016, 
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percebe-se que os indicadores apresentam todos descidas acentuadas. A produção da Engenharia 

civil apresenta uma quebra de 50%, o número de empresas decresce 18,9% até um total de 

147.149, contrastando com as 181.739 existentes em 2010. O volume de negócios anual baixa 

neste período um total de 37,9%, sendo que entre 2015 e 2016 a tendência de descida é quebrada 

com uma subida de 1,9%. 

 

 

Fig.2.1. – Número de empresas no sector da Construção entre 2010-2016 [6] 

 

Percebe-se então que no espaço de tempo analisado, a quebra no número total de empresas se 

justifica devido ao findar das empresas de Construção, sendo observável que o total de empresas 

com atividade Imobiliária, Manufatura, Arquitetura e Engenharia, estabiliza não apresentado 

variações significantes. 

 

2.2.2. CONTEXTO INTERNACIONAL  

Um dos índices utilizados para medir a capacidade produtiva de uma economia é a FBCF 

(Formação Bruta de Capital Fixo), servindo para compreensão do estado macroeconómico de um 

país. Este retrata o aumento de capacidade produtiva de uma economia com base em 

investimentos correntes em ativos fixos. 

A FBCF tem especial importância pela sua representação na taxa de investimento, qua para uma 

economia nacional é representada pela relação entre a Formação Bruta de Capital Fixo e o Produto 

Interno Bruto.  

A figura 2.2. apresenta a variação do FCBF em alguns Estados Membros num período de 10 anos 

compreendido entre 2008 e 2018. Percebe-se que esta variação não ocorreu simultaneamente nos 

países indicados. Em Portugal temos o menor valor no ano de 2012, ano que outros indicadores 

como emprego e produção, também demonstram ser o momento em que os efeitos da crise mais 

se acentuaram. Existe uma tendência de recuperação depois de 2013, notando-se em 2018 uma 

desaceleração no investimento comparativamente com 2017, em Portugal, definida por uma 

descida de 7,6 pontos percentuais [7] 



Impacto da Produtividade na Eficiência e Modernização da Construção  

5 
 

 

 

Fig.2.2. – Variação da FCBF em alguns Estados Membros 

 

Ao analisar a figura 2.3., onde se retrata o FCBF da construção nos Estados Membros da UE, cujo 

valor se encontra em % relativamente ao FCBF total, encontramos uma tendência de descida 

quando comparados os anos 2008 e 2018. Esta descida representa uma média de 5%, sendo esta 

tendência apenas contrariada pela Finlândia, Alemanha, Suécia e Bélgica.  

De acordo com os dados apresentados, o FBCF da construção representava em 2008 um valor de 

57% do total, estando esse valor no ano de 2018 em 50,3 %, o que representa um decréscimo no 

investimento na construção. Em ambos os anos apresentados, Portugal surge com valores pouco 

superiores à média europeia de 53,8% e 49,4% respetivamente. 

 

 

Fig.2.3.  – FCBF da Construção da EU-28 (% do total), 2008 e em 2018 
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Nos 28 Estados membros, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da construção representava em 

2008 6,4% do total, tendo este valor descido para 5,5% em 2018. Esta tendência de descida revela-

se na grande parte dos países, salvo exceções como a Alemanha, Hungria, Luxemburgo, 

Dinamarca, Suécia e Finlândia. Em termos de expressão na economia surgem Eslováquia, Polonia 

e Finlândia com valores superiores a 7%, estando Portugal no lado oposto, com o segundo menor 

peso do Valor Acrescentado Bruto da Construção na economia total, com 4,2%, sendo apenas 

ultrapassado negativamente pela Irlanda.  

 

 

Fig.2.4. – VAB da Construção em casa Estado Membro (% do VAB total), 2008 e 2018 

 

A figura 2.5. apresenta uma comparação de produtividade aparente (VAB/Emprego) do setor da 

Construção na UE 28. A média europeia está representada em 44 milhares de euros, estando 

Portugal com um valor de 18,6 mil euros numa posição muito inferior a essa média. Existem ainda 

9 países com situação inferior à portuguesa.  

 

 

Fig.2.5.  – Produtividade na Construção (UE 28) ano 2017 
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Para concluir este ponto, e para resumir, é de salientar que no espaço temporal de 2008 a 2018, o 

VAB e o FCBF seguem tendências de queda, estando 2012 estabelecido como ano com pior 

resultado, juntando-se estes dados a uma também descida do Produto Interno Bruto. Segue-se um 

período entre 2015-2018 em que se recupera e existe crescimento, estando o máximo registado 

em 2017.  

 

2.2.3. COMPARAÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO COM RESTANTES INDÚSTRIAS 

De acordo com [8] o sector da construção difere dos restantes setores por apresentar uma 

diversidade tanto a nível de produtividade como de mercados em que se insere. Poderemos ter 

clientes privados ou públicos, nomeadamente clientes particulares, autarquias, empresas ou o 

Estado. Cada projeto representa um novo desafio, pela sua dissemelhança, podendo a finalidade 

do mesmo variar entre habitação, projetos rodoviários, aproveitamentos hidroelétricos, tuneis, 

pontes, entre outros. Também existe uma variedade de tecnologias às quais se pode recorrer de 

modo a obter a finalidade desejada. [8] Afirma ainda que a adesão de Portugal à CEE no ano de 

1986 trouxe consigo um enorme avanço neste setor, libertando os cidadãos a uma circulação livre 

dentro dos estados integrantes da União Europeia culminando no crescimento e na expansão de 

empresas nacionais, que utilizaram esta oportunidade para alcançar mercados internacionais. O 

autor defende ainda que esta evolução criou um ambiente mais competitivo entre as empresas, 

que adotaram como solução a diminuição dos seus trabalhadores efetivos, passando a recorrer 

cada vez mais à subcontratação de empreiteiros de menor dimensão para responder às 

oportunidades existentes tanto em Portugal como no estrangeiro. 

Um dos problemas da Indústria da Construção consiste na sua fragmentação [9,10]. Esta 

fragmentação poderá ser caracterizada em três níveis diferentes como representado na figura 2.6. 

A fragmentação vertical ocorre ao longo dos passos característicos do ciclo de vida de um projeto 

de construção, por não estarem fortemente acoplados. A fragmentação horizontal tem como causa 

o funcionamento das equipas de projeto, ao não trabalharem de forma integrada. Temos por fim, 

a fragmentação longitudinal, ou seja, entre projetos, por se verificar que estes problemas se 

repetem e são recorrentes em todos os projetos realizados.  
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Fig.2.6. - Níveis de fragmentação da indústria da construção 

 

Observando a figura 2.7., em que são indicadas margens de lucro de diferentes indústrias, é 

percetível que em embora 13% do GDP mundial gasto esteja associado a atividades de construção, 

este setor se localiza no quartil inferior. Compreendemos então que o seu desempenho em termos 

de lucro se localiza, quando comparado com outras indústrias, numa posição inferior [11,12]. 
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Fig.2.7. – Margens de lucro de diferentes indústrias 

 

Na figura 2.8., temos uma comparação da evolução da produtividade entre vários setores desde a 

segunda metade de século XX até 2010. Percebe-se que o declínio da construção contrasta com 

uma subida nos restantes sectores indicados. Para alcançar a razão que justifica estas subidas de 

produtividade repentinas, quantificada em valor bruto acrescentado por horas trabalhadas, é 

necessário compreender que em cada um desses setores existiram transformações e mudanças que 

o possibilitaram.  

Na agricultura deu-se a agregação de parcelas de terreno e automação, assim como a 

implementação de avanços na bioengenharia para aumentar as colheitas. Na manufatura foram 

implementados novos conceitos de fluxo, designs estandardizados e modulares, recorrendo 

também a um uso extensivo da automação para aumentar a produção. A indústria do retalho 

beneficiou do efeito de escala assim como avanços na logística de modo a providenciar bens 

acessíveis para os seus consumidores. Contrastando com as anteriores, na construção foram 

limitadas as melhorias recorrendo à capacidade tecnológica existente, assim como economias de 

escala e métodos de produção [13,14]. 
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Fig.2.8. – Valor bruto acrescentado por hora trabalhada de diversas indústrias 

 

 

Após a compreensão de desempenho da IC, quando comparada com outras indústrias, é relevante 

caracterizar quais são estas disparidades, de modo a compreender o motivo que leva a estes 

resultados apresentados e verificáveis em vários indicadores.  

Caso comparemos a indústria da construção com a manufatura, é relevante referir três diferenças 

que as distinguem. Começando pela tecnologia e mercado, ambas as indústrias referidas recorrem 

ao uso de tecnologia, contudo existem diferenças. Enquanto na manufatura se verifica um 

aumento crescente da utilização de computação e automação, acompanhando os avanços 

existentes, na construção recorre a métodos e tecnologias tradicionais. Já existem construções 

realizadas em 3D [15], contudo verifica-se recorrentemente uma abordagem mais conservadora. 

Uma das razões indicadas para esta diferença está nas consequências em caso de falha. Enquanto 

na manufatura, estando perante um defeito, a consequência seja geralmente uma reclamação, 

numa construção, uma falha pode representar a colocação de vidas em perigo [16]. 

A relação com o cliente difere também nestas duas indústrias. Na manufatura, são geralmente 

produzidos produtos, sem que exista, à partida, um comprador, sabendo, contudo, da existência 

de um mercado que estará interessado nessa produção. Contrariamente, na construção, verifica-

se que o início de uma construção só ocorre, assim que exista já um comprador ou cliente [17]. 

Concluindo, a grande diferença está no facto de a manufatura realizar uma repetição de um 

produto, correspondendo essa produção à estimativa de mercado para o mesmo. Pelo contrário, 

produtos de construção são projetados após consulta com um cliente específico, sendo necessário 

compreender quais as características desejadas por este.  

Existe ainda entre a manufatura e a construção, uma diferença em termos de força de trabalho, 

nomeadamente na relação entre empregado e empregador. Na manufatura é comum a produção 

ser realizada em países em desenvolvimento, garantido um preço de produção inferior. Na 

construção não é materializável a ideia de construir um edifício num destes países, para que depois 

seja enviado para o local de destino [18].  
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O quadro 2.1. apresentado [19], demostra cinco dimensões em que se verificam diferenças entre 

a construção e a manufatura. A principal dissemelhança está entre a estrutura hierárquica existente 

em ambas as indústrias, sendo a construção caracterizada por possuir uma hierarquia ingreme e 

complexa, problema que pode conduzir a contratos complicados, assim como má comunicação 

entre empreiteiro e cliente [20]. 

 

Quadro 2.1 – Tecnologia e organização (Construção e Manufatura) Adaptação de [21] 

Dimensão Organizacional Construção  Manufatura  

Cultura - Não bem definida 

- Filosofia da empresa 

desconhecida a nível do 

projeto 

-  Bem definida 

- Mais valores 

inovadores 

- Filosofia da empresa 

bem definida 

Comunicação - Valorização da voz de 

cada empregado 

- Pouca importância 

dada à voz do 

empregado 

Tecnologia - Não muito inovadora - Tecnologicamente 

mais inovadora 

Novos produtos/processos  - Pouca consciência - Elevada consciência 

Estrutura  - Hierarquia íngreme - Hierarquia plana 

 

 

Após esta comparação, é importante compreender como a construção pode evoluir com base em 

inovações disruptivas presentes em outras indústrias [22]. 

De acordo com a McKinsey [12], num estudo em que é indicado o novo normal para a construção, 

são indicados diversos exemplos de como esta evolução é realizável. 

A abordagem baseada no produto é significante pois possibilita a transformação das instalações 

de produção em locais de montagem. Como exemplo temos a inovação para a produção do Model 

T da Ford, através do seu fabrico em linha de montagem. Devido a essa inovação a restante 

indústria copiou este avanço, uma vez que mesmo ocorrendo uma padronização do processo de 

fabrico, existe a possibilidade de personalizar os produtos, uma vez que os subcomponentes 

podem assumir diferentes características. Segue-se a especialização. Esta característica possibilita 

uma vantagem, por permitir, devido ao aumento de concorrência, que empresas desenvolvam 

conhecimento no seu segmento de mercado. A consolidação contribui para que as empresas 

possam ganhar escala, recorrendo à padronização. O branding e colocação do cliente no foco 

possibilitou que, com recurso a grandes investimentos, marcas fortes pudessem assumir 

segmentos e nichos de mercado. Este avanço possibilita que a experiência do cliente seja um fator 

determinante no desenvolvimento de um produto. Segue-se o investimento em tecnologia e 

instalações. O aumento de gastos em pesquisa e desenvolvimento (R&D), levou a ganhos e 

vantagens a curto prazo para as empresas enquanto os clientes beneficiaram a longo prazo. O 

investimento em recursos humanos demonstra-se como importante de modo que as empresas 

possam construir o seu conhecimento técnico com a finalidade de criar uma vantagem 

competitiva. Os avanços nos processos de produção resultam na necessidade de treinar 

constantemente a força de trabalho. A internacionalização contribui para a padronização de 
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processos, permitindo que as empresas se expandam, criando escala e assim possibilitando o 

acesso a novos mercados resultando em poupança com custos de operações. Temos por fim a 

sustentabilidade, que com a crescente enfâse dada globalmente a este tópico pode possibilitar uma 

mudança para um caminho mais sustentável.  

Segundo [23,24,25] é necessário que a indústria da construção se transforme e renove. Esta 

problema é recorrentemente mencionado por parte dos defensores da indústria, e a exigência 

colocada no sector por parte da sociedade aumentou, embora a produtividade e eficiência desta 

indústria não tenham sido capazes de acompanhar esta necessidade [26]. 

As tecnologias incluídas no conceito Indústria 4.0 e Construção 4.0, aprofundadas nos pontos 

presentes no capítulo 2.5, tem influenciado e impactaram a Indústria da Construção, que 

tradicionalmente sempre foi vista com carência de produtividade, ineficiente e resistente à 

utilização de tecnologia [27]. Desde os anos 1970 que em diversas indústrias tem crescido a 

utilização de automação, De Soto et al. [28] afirma que o seu uso na IC é raro a ainda não foi 

explorado todo o seu potencial. Em suma, existe já uma considerável quantidade de investigação 

e teorização relativas à automação da construção, que ainda não foram acompanhadas na sua 

aplicação prática.  

Para finalizar é necessário compreender que caracterizar a indústria da construção como as 

restantes indústrias poderá ser uma simplificação da real dimensão da mesma. De facto, esta pode 

ser definida como um aglomerado de indústrias [29], caracterizada até como uma meta-indústria 

[30,31], sendo esta uma solução para retratar corretamente a complexidade existente na criação 

de uma infraestrutura.  

 

2.2.4. IMPACTO DA MÃO DE OBRA NA IC 

Este ponto visa concluir, com base em dados e informações atuais, alguns dos problemas 

existentes em relação à mão de obra na construção. Para comprovar esta afirmação, optou-se pelos 

indicadores apresentados em baixo para justificar este argumento. 

É citado em várias fontes, sendo defendido por presidentes e líderes dos mais relevantes sindicatos 

e associações do setor em Portugal (FEPICOP; Sindicato da Construção de Portugal; AICCOPN; 

AECOPS) [32,33,34,35], que existe uma escassez de mão de obra e em especial de mão de obra 

qualificada. Estes dados são partilhados pelas entidades acima enumeradas, sendo estas 

afirmações reflexo da necessidade das empresas atuantes no setor da construção civil. 

Observemos os dados referentes à evolução anual do número de trabalhadores no setor e também 

do número de empresas em exercício de atividades. Em relação ao número de trabalhadores 

observamos um decréscimo significativo.  
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Fig.2.9.– Variações do emprego em período homologo/ peso do emprego na construção [36] 

 

Percebe-se que o rácio emprego na construção/emprego total parte de um valor próximo dos 10% 

em 2008 para um valor que entre 2014 e 2018 estabiliza em cerca de 6%. É importante 

compreender que esta quebra se deve à crise e ao seu impacto neste setor, estando o expoente 

desta quebra situado em 2012 onde a variação anual do emprego na construção superou uma 

queda de 20%. A partir de 2015 tanto a variação anual do emprego total como da construção 

voltam a apresentar subidas mais coerentes e próximas. Percebe-se então com base neste gráfico 

que os efeitos da crise impactaram a construção de modo mais crítico que os restantes sectores, 

sendo que a recuperação não se realizou a um nível comparável, comprovando-se ser a construção 

menos resiliente [36]. 

Neste mesmo período avaliado anteriormente, é relevante observar o que ocorreu com as 

empresas da construção.  

 

 

Fig.2.10. – Evolução anual do número de empresas da construção e número de trabalhadores [36] 

 

Desde 2008 até 2014 o número de empresas decresceu de cerca de 125 mil para 78 mil, sendo que 

posteriormente se verificou uma subida até valores próximos de 83 mil em 2018. Juntamente com 

este dado, é observável a mesma tendência em relação ao número trabalhadores, cujo valor 

representava em 2008 cerca de 387 mil, decrescendo até 294 mil em 2014, verificando-se uma 

subida, tal como no número de empresas, até um valor de 326 mil em 2018. 
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Relativamente à produção na Construção, dividindo-a por segmento, apresento a figura 2.11. onde 

se verificam tendências que que são comparáveis com o número de trabalhadores e de empresas 

na construção.  

 

 

Fig.2.11– Produção na Construção (por segmento) [36] 

 

É observável um decréscimo de produção entre 2008, valor máximo de 36 mil milhões de euros, 

e os anos em que a crise mais afetou a construção em Portugal, sendo que nos recentes anos voltou 

a existir uma subida, contudo sem que se regresse aos valores registados em 2008. 

Após a análise destas três figuras é compreensível que o setor está perante um problema de falta 

de mão de obra, sendo de seguida concluídos os motivos que justificam a falta de atratividade 

para trabalhadores e que culmina na decadência da qualificação dos mesmos.  

Comparando os valores de custo que uma empresa tem com um trabalhador, presente no mapa 

global de índices de custo de mão de obra, de materiais e de equipamentos de apoios (consultar 

tabela completa no Anexo B), publicado em Diário da República, analisando os anos 2010 e 2020, 

tendo o valor de janeiro de 2004 como base 100, poderemos comparar a evolução existente com 

trabalhadores com diferentes qualificações.  

 

Quadro 2.2 – Índices de Custo de mão-de-obra; Base 100: Janeiro de 2004 

Profissão Janeiro  

2010 

Janeiro 

2020 

Carpinteiro 124,7 147,1 

Servente 127,5 163,9 

 

 

Este Quadro 2.2 apresenta desde logo uma evolução entre 2004 e 2010 que em todas as profissões 

da construção segue um crescimento próximo e comparável. Ao consultar estes valores para o 

ano de 2020 já é possível concluir que trabalhos que necessitam de uma menor qualificação 
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representam também um maior gasto para a empresa contratante. É relevante referir que embora 

estes gastos incluam segurança social, seguro, medicina no trabalho, subsídio de férias, faltas 

remuneradas, etc., o principal fator de alteração do índice será a remuneração salarial. É indicada 

uma comparação entre um carpinteiro e um servente para comprovação desta tese, sendo possível 

aceder no Anexo B às tabelas completas que apresentam os valores do índice de custo de mão-

de-obra para restantes profissões existentes na construção.  

No quadro 2.3. apresentado em baixo, uma adaptação de valores presentes no Anexo III – 

Enquadramento das profissões e categorias profissionais em níveis de retribuição, presentes no 

Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) acordado entre a AECOPS - Associação de Empresas de 

Construção, Obras Públicas e serviços e outras, e a SETACOOP - Sindicato da Construção, Obras 

Públicas e Serviços afins e outros, são apresentados níveis de remuneração mínima para 3 cargos 

de profissões na construção.  

 

Quadro 2.3. – Índices de Custo de mão-de-obra; Base 100: Janeiro de 2004 

Profissão Retribuição 

CCT 2010 

[€] 

mínima 

CCT 2019 

[€]  

Servente 476 665 

Carpinteiro 1ª 545 665 

Encarregado 1ª 639 710 

 

 

Com a subida do salário mínimo nacional, houve também dentro da construção uma alteração à 

remuneração mínima. Olhando atentamente para os valores exibidos, é possível compreender a 

falta de atratividade existente no sector, que se pode concluir como uma das causas da falta de 

mão-de-obra, e especialmente qualificada. Os cargos que exigem menor formação, ou menor 

conhecimento e experiência foram aumentados substancialmente quando comparados com cargos 

qua estão associados a uma maior competência.  

Aliando as informações presentes nos dois quadros apresentados anteriormente, podemos então 

concluir que o incremento salarial representa uma falsa atratividade para o setor, uma vez que os 

cargos que envolvem menor capacidade e experiência demostram uma subida de remuneração 

muito superior, quando comparados com cargos superiores. A falta de incentivo à progressão na 

carreira como trabalhador da construção, representa um dos problemas que coloca o sector 

estagnado, uma vez que embora os novos trabalhadores estejam perante um benefício inicial, esse 

incentivo não se verifica nos restantes cargos.  

 

2.2.5. ATUALIDADE E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

Após ter sido compreendida a relação entre a economia e a Indústria da construção, devido ao 

valor que esta representa no total da produção nacional, assim como no número de pessoas 

empregadas, será realizada uma perspetiva dos próximos anos neste setor.  

As informações mais atuais apontam para dois caminhos distintos. Por um lado, existem todas as 

questões problemáticas associadas à escassez de mão-de-obra e deterioração do setor. Em resposta 
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a inquérito, 65% dos empresários apontou a falta de mão-de-obra qualificada como o mais 

importante ameaça à atividade [37], tendo Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção 

de Portugal mesmo afirmado que o número de trabalhadores em falta será superior a 80 mil. Existe 

contudo, uma grande perspetiva de investimento devido ao Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) [38,39], que terá disponíveis 14 mil milhões de euros em subvenções, em que os 

investimentos na construção representam cerca de 34% desse montante. Reis Campos, presidente 

da AICOOPN, refere que em março de 2020, de modo a dar resposta ao investimento previsto, 

seriam necessários 70 mil trabalhadores. Em artigo presente no Público Imobiliário [40], Reis 

Campos, afirma que “criar competências e ajustar a qualificação da mão de obra aos investimentos 

que se estão a anunciar requer capacidade de antecipação e um trabalho conjunto do Governo e 

demais entidades públicas com as empresas, com Universidades e com os dois centros de 

formação de excelência do setor, o CICCOPN e o CENFIC, que são essenciais para assegurar a 

formação profissional técnica especializada.” Refere ainda a importância de “novos desafios 

como o digital, ou a Construção 4.0” sendo estes “um objetivo que tem que começar já a ser 

preparado no terreno, ao lado das empresas, pois só assim poderemos começar a (…) gerar 

emprego e empresas mais competitivas”. 

Constata-se entre o final do ano de 2019 e novembro de 2020, uma subida do número de 

desempregados no sector da construção registado pelo IEFP de 7,7%, contrastando com 41,4% a 

nível nacional no mesmo período. As duas figuras presentes em baixo (figura 2.12. e figura 2.13.) 

demonstram a queda de produtividade do setor, aliada à queda também de empregados e 

remuneração, atingindo um pico negativo entre abril e maio de 2020. Devido à instabilidade 

criada pela situação pandémica da Covid-19, é neste momento complexo tecer uma perspetiva de 

melhoria destes indicadores até que regressem a valores pré-pandémicos e realizar uma previsão 

da respetiva evolução futura [37]. Uma vez que nos localizamos em pleno momento de crise, 

essas mesmas conjeturas são especulativas e não advirá daí uma previsão com a fiabilidade 

apreciável. 

 

 

Fig. 2.12. - Índice de Produção na Construção (Variação homóloga – %) [41] 
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Fig. 2.13. - Índices de Emprego e de Remunerações na Construção, Variação homóloga % [41] 

 

 

2.3. PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO  

2.3.1. DEFINIÇÃO DE PRODUTIVIDADE 

De acordo com o Cambridge Dictionary a produtividade pode ser definida como a taxa a que um 

país ou empresa produz um bem, sendo avaliada tendo em consideração o número de pessoas e 

matérias requeridos para a produção desses mesmos bens [42].  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, (OCDE), indica que 

produtividade é a razão entre um volume de entrada, input, e um volume de saída, output, e mede 

com que eficiência o trabalho ou capital são utilizados numa economia para produzir certo nível 

de produção. É ainda referido que uma das formas mais comuns de medir produtividade é o 

Produto Interno Bruto, PIB, por hora trabalhada [43]. 

Em [44] é afirmado que de uma forma simples, definindo produtividade, esta poderá ser 

aumentada com um acréscimo de produção com o mesmo ou menor número de entradas, ou que 

são necessárias menos entradas para que o mesmo nível de saída seja produzido. 

Existem várias interpretações diferentes sobre a definição do termo produtividade, sendo possível 

concluir que em todas elas existe um valor de entrada e um valor de saída, existindo um medição 

e relação entre estas duas variáveis.  

 

2.3.2. MEDIÇÃO DE PRODUTIVIDADE 

De acordo com Sink e Tuttle [45] os inputs poderão ser materiais, recursos humanos, financeiros, 

que quando inserido num sistema, originam outputs. Este quociente entre saídas e entradas, 

compreendido numa dimensão temporal, representam este modelo de produtividade.  
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Fig. 2.14 – Produtividade de acordo com Sink [45] 

 

Sousa [46] afirma que a produtividade melhora quando se arrecadam benefícios sem 

comprometer custos. É o nível de eficiência no aproveitamento de recursos, associando-se um 

elevado fator de subjetividade a que a medição de variáveis está exposta.  

King [47] adota uma visão moderna sobre a produtividade, justificando que esta será a união 

entre a eficiência e a eficácia, nomeadamente a realização de certas coisas no correto tempo. 

Não sendo exclusivamente a ideia de saídas/entradas, consiste na adaptação da eficiência ao 

Homem articulando-a com o ambiente. Assim como Oliveira [48], para quem os modelos de 

produtividade devem conciliar a procura pelo desenvolvimento, conservando a qualidade de 

vida, consciencialização ambiental, segurança e a prática de responsabilidade social. 

 

2.3.3. MODELOS DE MEDIÇÃO DE PRODUTIVIDADE 

Neste ponto serão exibidos métodos e modelos propostos por vários autores que visam realizar 

uma proposta de medição de produtividade.  

Souza [49], [50] defende que um aumento de produtividade será o resultado de um incremento de 

outputs, sem que para tal exista um amento de inputs. Ou seja, a eficácia do aproveitamento de 

recursos físicos incertos, sejam estes mão-de-obra ou materiais. A mão-de-obra representa um 

dos recursos necessários e empregues com a finalidade de alcançar um produto final (output), 

estando a produtividade caracterizada na relação existente entre o consumo desse recurso e o 

resultado (output) adquirido. 

A necessidade de avaliar vários fatores de input [51], como por exemplo trabalhadores, materiais 

ou equipamentos determina também a necessidade de olhar para estas variáveis de forma parcial 

ou global. Isto significa que para a obtenção da produtividade parcial, deve ser calculado o 

quociente entre a produção obtida e um fator de produção individual aplicado, sendo logicamente 

a produtividade global obtida pelo mesmo quociente, passando o denominador a um somatório 

de todos os fatores de produção aplicados. Esta última definição representa uma visão de 

produtividade física. Caso desejemos obter a produtividade numa visão económica, esta é 

caracterizada pela divisão entre o valor de saídas e o custo de recursos empregues. Para Gold [52], 

de modo a avaliar a produtividade de modo global, teremos que dividir o Lucro alcançado pelo 



Impacto da Produtividade na Eficiência e Modernização da Construção  

19 
 

investimento (total), e Muscat [53] define que um indicador para obtenção da produtividade 

parcial será a relação entre o benefício e o custo. 

Existe na definição de produtividade várias interpretações de como a definir, assim como nem 

sempre é clarificado como se relaciona com termos similares, tais como a rentabilidade, eficácia, 

eficiência e desempenho. Tangen [54] explica estas diferenças recorrendo a figura em baixo onde 

é exposto o Modelo Triplo P (Triple P Model). 

 

 

Fig. 2.15 – Modelo Triplo P segundo Tangen [54] 

 

O ponto central deste modelo está na já caracterizada definição anterior de produtividade obtida 

pelas entradas sobre as saídas. Subindo um nível na figura, está representada a rentabilidade 

(Profitability) em que para além do simples quociente anterior, está incluída também a influência 

de fatores de preço. Segue-se o desempenho (Performance) que alberga vários conceitos 

incluindo a rentabilidade assim como fatores sem custo, precisamente a qualidade, o prazo, a 

velocidade e a flexibilidade. A eficácia (Effectiveness) é o termo aplicado quando o foco está na 

saída (output) do processo de manufatura transformador, enquanto a eficiência (Efficiency) 

representa a forma como os recursos de entrada (input) são utilizados no nesse processo.  

Craig-Harris [55] defende que uma análise de produtividade parcial poderá resultar em erros. 

Caso ocorra a circunstância em que uma equipa apresente um rendimento inferior, ou seja, uma 

redução do número de horas trabalhadas para um determinado output, ao mesmo tempo que se 

recorra a um recurso (material) com preço mais elevado, sem que o gasto adicional compense 

financeiramente a redução de horas trabalhadas, o rendimento global não revelou uma melhoria. 

É defendido pelo autor um modelo de produtividade total definido por: 

 

 𝑃𝑡  =  
𝑆𝑡

𝐿𝑡+𝐶𝑡+𝑅𝑡+𝑄𝑡
 (1.1.) 
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Nesta equação, Pt corresponde à produtividade total; Lt a um fator de entrada de mão-de-obra; Ct 

um fator de entrada de capital; Rt um fator de entrada de entrada de matéria-prima e outros itens 

comprados; Qt um fator de entrada de outros bens e serviços e St uma saída total. 

Hershauer e Ruch [51] defendem um modelo de produtividade focado no trabalhador e nas suas 

ações, que pode ser caracterizado como sendo um servo sistema, ou seja, existe uma relação entre 

inputs e outputs como um sistema de conversão, alimentando-se a si próprio. Nesse sistema de 

conversão o foco está no desempenho individual de um trabalhador, sendo que cada tomada de 

decisão ou ação realizada por esse individuo ou equipa terá um efeito nesse mesmo trabalhador 

ou equipa. Este método terá aplicabilidade para diagnóstico organizacional, contudo tem 

associado a dificuldade de validação. Não se poderá a partir do mesmo analisar numericamente a 

produtividade, mas contribui para que modelos de medição de produtividade sejam 

desenvolvidos, uma vez que reconhece a complexidade do trabalhador, ponto central da maioria 

das operações produtivas.  

 

2.4. CONSTRUÇÃO 4.0 E DIGITALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

2.4.1. CARACTERIZAÇÃO E ORIGEM DO CONCEITO 

O conceito Construção 4.0 não surgiu sozinho, tendo como base o enquadramento teórico do 

conceito Indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial. Crescente nos 

últimos anos, pode influenciar as principais indústrias tanto a nível de projeto com também na 

manufatura, traçando o futuro do seu crescimento e produtividade. O conceito Indústria 4.0, foi 

primordialmente apresentado na Alemanha, integrando a sua estratégia de alta tecnologia (high-

tech), em 2011 [56].  

A Indústria 4.0 auxilia a conexão entre informação, pessoas e objetos, criando cenários de 

manufatura reais e virtuais, possibilitando que fábricas transformem a sua envolvente em 

indústrias 4.0 de manufatura inteligente, procurando também a integração de sistemas de 

automação [57] o que a conecta à dependência da utilização de sistemas computorizados [58]. 

Tratando-se de um conceito recente, a Indústria 4.0 gera ainda algum conflito entre autores para 

o caracterizar, que assumem a necessidade de uma compreensão dinâmica, descrevendo esta 

quarta revolução da indústria como ponto de viragem na lógica da manufatura em direção a um 

abordagem de acrescento de valor decentralizado e auto regulável, possibilitado por tecnologias 

e conceitos como Internet of Things (IoT), Cyber-Physical Systems (CPS), Computação em 

nuvem (Cloud Computing), Impressão 3D e fábricas inteligentes [59]. 

Foi com a informação descrita no ponto anterior que em 2016 Roland Berger apresenta conceito 

Construction 4.0 [60], que embora tenha sido utilizado pela primeira vez por Berger, em 

Construction 4.0: A Literature Review [56], ao serem combinadas as palavras-chave Industry 4.0 

e Construction, compreende-se que a primeira combinação dos dois conceitos data de 2014 [61], 

num estudo que aborda a utilização de protótipos de impressão 3D automatizados. Em 2015, Li 

and Shi [62] utilizam o termo “Dam Construction 4.0”, contudo tratando-se apenas de uma 

aplicação a um caso específico para a monitorização da construção de barragens, não será 

considerado como pioneiro e fundador do termo, apenas da combinação dos dois conceitos 

nomeados anteriormente. 

Como novo termo, Contrução 4.0, é caracterizado como sendo um meta-conceito, ou seja, um 

conceito composto por vários conceitos. Sawhney et al. [63] define-a como sendo o quadro 

transformativo onde ocorrem as seguintes três transformações: construção e produção industrial, 

CPS e tecnologias digitais, existindo para esta última como exemplo a utilização de Building 

Information Modelling (BIM), Realidade Aumentada e Realidade Virtual (AR/VR), Inteligência 
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artificial, drones, Ambiente Comum de Dados (CDE), cloud, cibersegurança, megadados e Laser 

Scanners. Já como CPS são exemplos a IoT, robotização e automação, sensorização de 

trabalhadores e equipamentos, atuadores e Impressão 3D, quer em estaleiro ou fora do mesmo. 

Estas ferramentas representam uma oportunidade para empresas com interesse em oferecer novos 

serviços aos seus clientes, aumentar a qualidade do seu trabalho, a sua competitividade e o tempo 

de finalização dos seus projetos [64]. 

Poderemos então adotar a solução apresentada em [65], definindo a Construção 4.0 como a soma 

da digitalização da Indústria da Construção e a industrialização de processos construtivos. 

Como conceito novo, e devido ao facto, de como exposto, a sua ideia estar ainda em 

transformação e evolução, temos na Figura 2.16., o número de publicações por tópico e por ano, 

desde que o conceito existe. Este gráfico é capaz de demonstrar quais as áreas que durante este 

curto período de vida tem vindo a ganhar mais importância.  

 

 

 

Fig. 2.16. – Publicações por tópico e por ano [56] 

 

 

2.4.2. APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

Avanços nesta área de investigação, caracterizada como construção 4.0, têm sido desenvolvidos 

em diversos países, estando a China, o Reino Unido e os Estados Unidos da América, 

representados como os principais líderes neste campo. Para compreensão do conceito é necessário 

compreender as seguintes tecnologias que possibilitam a expansão do mesmo, nomeadamente a 

impressão 3D, Big data, realidade virtual e Internet das coisas [56]. 

Estas tecnologias, tais como a utilização de BIM e sensorização, provaram acrescentar valor para 

que se pudesse alcançar melhorias de sustentabilidade [66], tendo grande potencial na tomada de 

decisões em construções tecnológicas [67]. 
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Ocorreram nos recentes anos desenvolvimentos tecnológicos baseados em áudio, visão e 

sensores. Como exemplo temos sistemas de posicionamento global (GPS), Identificação por 

radiofrequência (RFID), Banda ultralarga (UWB), Laser scanning, câmaras, Unidades de 

medição inercial (IMU). Estes avanços possibilitaram que pudessem ser utilizados meios 

automatizados, contrariando a anterior tendência de utilizar observação humana, para recolha de 

dados [68,69,70]. A sua utilização, colmatada com a aplicação de machine learning contribui para 

que a coleta de dados relativos às atividades desempenhadas por trabalhadores, possam ser 

utilizados na compreensão do desempenho de funções, assim como auxiliar na melhoria da 

eficiência e incremento de produtividade. Estas tecnologias possuem ainda aplicabilidade, na 

medida em que providenciam informações relativas à saúde e segurança da força de trabalho [68], 

[71]. 

A utilização de acelerómetros para monotorização de trabalhos desempenhados por pessoas 

começou a ser utilizado na década de 50, foi, contudo, considerada pouco útil devido ao elevado 

custo de aquisição destes equipamentos, assim como a sua dimensão [72]. Apenas com o 

surgimento de unidades de medição inercial (IMU) de menor dimensão, aliado a um decréscimo 

no seu custo, nos anos 90, se notou um incremento de investigação e investimento na sua 

aplicabilidade para monotorização de trabalho humano, sendo estes menor custo e dimensão 

contrariados pela tendência de evolução tecnológica demonstrando os equipamentos mais 

características e possibilidades [72,73]. É necessário compreender, de modo que se apreenda a 

aplicação destes equipamentos à construção, que as atividades previstas neste sector são 

diversificadas, sendo por isso também necessário criar e alimentar diversos algoritmos de machine 

learning uma vez que diferentes ações serão caraterizadas por diferentes acelerações medidas. A 

aplicação fora da construção comprovou ter um nível de precisão apreciável no reconhecimento 

de atividades comuns do quotidiano [74,68,72,71,73]. 

A aplicação na construção efetua-se com recurso a pulseiras [75-80], smartphones [81,69,82], 

[83-89] e relógios desportivos [68,90], sendo a sua aplicação ao ambiente existente numa 

construção adequado, por estarem preparados contra adversidades similares aos ambientes para o 

qual foram concebidos [68,72]. A monitorização pode ser realizadas em trabalhadores 

[68,72,81,69,91-93], assim como em equipamentos [74,71,94-96], prevenindo ainda riscos de 

segurança [78,79,97-102].  

 

2.5. SÍNTESE DE CAPÍTULO 

Sintetizando, neste capítulo foi estabelecida a informação existente e já estudada relevante para a 

compreensão do trabalho realizado. Desde a evolução recente na Indústria da Construção, 

confrontando-a com outras indústrias similares, estabelecendo o encadeamento de eventos que 

originam o estado atual que a caracteriza. São apresentados motivos que fundamentam a atual 

estado da indústria, assim como dos participantes que a integram. Foram enfatizados novos 

conceitos que fundam o rumo que a IC deverá seguir, para que na linha de pensamento, embora 

por vezes conflituosa, de todos os que para o seu futuro contribuem, se alinhem novas ideais para 

a sua modernização, evolução e adaptação.  
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3 

CASO DE ESTUDO  

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será abordado o caso de estudo. Primariamente será realizada uma descrição da 

obra onde os trabalhos se realizaram, da empresa que se encarregou dos mesmos e também o 

enquadramento contratual com as restantes entidades presentes em obra. As tecnologias e 

metodologia aplicadas serão descritas, sendo posteriormente tratadas as três fases principais em 

que este trabalho se baseia. 

 

3.2. DEFINIÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

3.2.1. EMPRESA 

A empresa onde foram recolhidos os dados para análise, a CNT EUROPE, é uma empresa do 

Grupo Casais, e está presente em quatro mercados europeus, nomeadamente Portugal, Bélgica, 

Holanda e Alemanha, este último, “o berço da internacionalização do Grupo Casais, em 1994” 

[103].  

Com vasta experiência, a CNT EUROPE, especialista no ramo de cofragem, foca-se na prestação 

de serviços para a execução de estruturas de betão armado, alvenarias e pré-fabricados.  

Em Portugal a CNT enquadra-se na execução de trabalhos quando a Casais executa contratos do 

tipo Turnkey (Chave na mão), ficando então responsável pela execução do projeto e planeamento, 

sendo condição deste tipo de contrato que o produto final seja entregue pronto a utilizar.  

Uma vez que a dimensão da CNT não permite que realize obras na condição em cima enumerada 

(Turnkey), esta presta serviços contratados por um empreiteiro geral.  

 

3.2.2. OBRA 

A obra acompanhada, localizada no limite ocidental da zona central da cidade de Munique, na 

Alemanha, é composta por dois edifícios, uma torre (edifício 1) com 13 andares, e o segundo 

edifício (edifício 2) composto por cinco andares. Ambos possuem dois pisos subterrâneos. Na 
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figura 3.2. é visualizável o aspeto final do conjunto. Trata-se de dois edifícios destinados a 

escritórios, existindo ainda um espaço comercial no R/C e garagem subterrânea nos dois pisos 

inferiores. 

 

 

Fig. 3.1. – Previsão dos edifícios finalizados [104] 

 

Estamos perante uma construção em altura (figura 3.1), destacada na moda da zona onde se situa, 

sendo predominante a utilização de betão armado como elemento resistente. Um ensoleiramento 

geral de grande dimensão garante a fundação de cada um dos dois edifícios. Os edifícios são 

elevados separadamente, sendo apenas realizadas numa fase posterior as lajes que unem os 

edifícios 1 e 2, garantindo-se uma junta que separa os dois. As restantes lajes, maciças, suportadas 

em vigas de grande dimensão e pilares de complexidade peculiar, cobrem uma área total de 

construção de cerca de 19.000 m², sendo que deste, cerca de 1.600 m² constituem terraços e 

espaços exteriores. Os pilares, predominantemente circulares, possuem inclinações variáveis, 

solução projetada para acompanhar a geometria da torre, que é caracterizada por uma alteração 

da sua planta a cada 3 pisos em altura, resultando numa sensação de rotação.  
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Fig. 3.2 – Divisão dos edifícios por piso [104] 

 

O acompanhamento da obra realizou-se durante a edificação das estruturas da mesma, tendo sido 

observado o seu avanço desde início do primeiro piso subterrâneo (UG 02), até à conclusão da 

estrutura do primeiro piso (OG 01) dos edifícios.  

 

3.2.3. ENQUADRAMENTO CONTRATUAL 

Descreve-se neste ponto a relação entre entidades presentes em obra, assim como as condições 

contratuais relevantes para a compreensão do caso de estudo.  

O esquema apresentado na figura 3.3. sintetiza a relação. Tendo a obra como objeto central, e 

para qual todas as diferentes entidades contribuem, vemos em seu redor os intervenientes chave 

para o bom funcionamento da mesma. O projeto, desenvolvido pelos autores Dömges, pertence 

aos donos de obra, Ehret+Klein e Kirkbi, contando com uma representação com responsabilidade 

fiscalizadora em obra. Existem ainda inspeções de fiscalização e controlo periódicas, realizadas 

pelas autoridades estaduais competentes.  

O empreiteiro geral, a Implenia, compromete-se à execução do projeto, tendo ao seu dispor 

empresas subcontratas para diversas especialidades. No período de tempo em que estive presente 

na construção, encontravam-se presentes três entidades principais. A PST, especializada em 

ancoragens e estacas, A Karademir, responsável pelas armaduras, e finalmente a CNT, prestadora 

de serviço de mão de obra para cofragens e betonagens. 
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Fig. 3.3 – Entidades envolvidas e respetiva relação 

 

Como referido em cima a CNT acorda, no prazo estabelcido, prestar mão de obra qualificada de 

forma a cumprir a execução das atividades, com a qualidade exijida, relacionadas com cofragem 

e betonagem, ficando ao encargo da Implenia garantir o equipamento e material necessário para 

execução das mesmas.  

Ainda em relação a cláusulas de contrato que são relevantes e têm um impacto na produtividade, 

refere-se que está acordado que a entidade contratante se responsabiliza por uma percentagem de 

material danificado, ficando qualquer custo superior ao percentual em vigor a encargo do 

adjudicatário. Este aspeto tem implicação directa na produtividade da execução de trabalhos, uma 

vez que cria uma margem de segurança para que a CNT não reduza a sua eficiência, por 

preocupação excessiva com danos em material de cofragem. Esta atividade exije a utilização e 

aplicação de pancadas violentas recorrendo a ferramentas manuais, que inevitavelmente 

danificam a material utilizado. São ainda atividades realizadas muitas vezes em alguma altura, e 

é observável que na sua desassemblagem o cuidado acrescido com a remoção de acessórios, 

implicaria uma desacelaração no ritmo de trabalho. Uma outra clausula relevante, devido ao clima 

na cidade em que a obra se situa, tem a ver com a necessidade de limpeza de neve. Caso exista 

no início dos trabalhos uma altura de neve superior à acordada no contrato, a remoção desta 

constará como horas de trabalhos a mais, sendo o respetivo valor pago pelo adjudicante. Esta 

alinea garante que exista uma justa causa para os trabalhos previstos em caso de não cumprimento 

no prazo prometido, funcionando também como uma medida de segurança. 

O pagamento é realizado de forma mensal, sendo medidos e pagos os trabalhos concluídos 

presentes no mapa de trabalhos e quantidades, assim como trabalhos a mais e trabalhos não 

previstos. Esta medição segue as normas alemãs presentes na publicação VOB [105], sendo 

relevante que o método de medição terá um impacto no método de execução.  

Exitem reuniões semanais entre representantes em obra por parte do empreiteiro e subempreiteiro. 

Estas reuniões tratam de ajustar o plano de trabalhos de menor escala, no planeamento geral, 

tentando as duas entidades cumprir os objectivos a que se propuseram. Uma vez que a CNT realiza 

a grande parte das atividades nesta fase da obra, a execução de tarefas realizadas pelo ferrajeiro é 

encaixada no planeamento proposto pela CNT. Para compreender esta nota, será necessário 
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conhecer o encadeamento de atividades na execução das estruturas de um edificio. Para a 

realização de um elemento, quer seja uma laje, viga ou um muro, deverá primariamente ser 

realizada uma parte da cofragem, assim como a apilicação de negativos ou zonas onde não existira 

armadura. De seguida poderá ser colocada a armadura, para que posteriormente seja cofrada a 

área do elemento em falta. Compreende-se então que o trabalho realizado pela empresa 

responsável pela armação, dependende do trabalho realizado anteriormente pela empresa 

responsável pela cofragem, sendo que esta segunda volta numa fase posterior a sujeitar-se ao 

cumprimento de atividades por parte da outra entidade para que possa prosseguir o seu trabalho. 

Ainda em relação ao funcionamento da obra, e estando também previsto no contrato, os 

operadores de grua são cedidos pela empresa CNT, tendo esta prioridade para recorrer à utilização 

deste equipamento para movimentação de cargas. 

 

3.2.4. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPAS  

Fazendo uma pequena referência à questão de falta de mão de obra existente no mercado, foi 

possível durante a estadia em obra observar a correspondência da mesma. Tendo a presença nesta 

obra ocorrido durante um período de tempo limitado, verificou-se a entrada e saída de vários 

trabalhadores por diversos motivos, sucedendo inclusive situações em que trabalhadores não 

completaram sequer uma semana de trabalho, uma vez que não se qualificavam para a execução 

deste.  

Passamos após esta nota à explicação da organização e divisão das equipas.  

Sendo o serviço prestado concretamente de mão de obra, focando-se principalmente nas duas 

atividades cofragem e betonagem, existem também duas equipas principais, nomeadamente a 

equipa responsável por muros e a equipa responsável pelas lajes. Estas duas equipas não são 

absolutamente invariáveis, sendo observável por vezes que alguns membros auxiliam no trabalho 

de outra equipa, nas situações em que se verifica uma necessidade de reforçar alguma frente de 

obra para garantir o cumprimento de prazos estipulado. 

Começando por descrever a figura mais graduada na frente de trabalho, este papel é 

desempenhado pelo encarregado, o dinamizador das tarefas e conhecedor do plano de trabalhos, 

responsável pelo supervisionamento da obra desde o seu início até que seja entregue. Para além 

de uma boa capacidade de gestão de recursos humanos, deverá também proceder à leitura e 

interpretação do projeto, de forma a garantir uma execução de atividades de acordo com a 

qualidade requerida. Nesta obra em concreto, e motivado pelo facto de número de trabalhadores 

ser reduzido, é frequente observar o encarregado a executar trabalho que não deveria estar alocado 

à sua responsabilidade, libertando assim chefes de equipa ou trabalhadores mais autónomos, para 

que não seja comprometido o cronograma previsto e acordado com entidade contratante. 

Uma das responsabilidades do encarregado consiste na gestão de materiais e equipamentos. Este 

deverá comunicar qual a necessidade em função da organização e encadeamento de tarefas, 

informando assim sobre o seu plano de ação para que existam em obra, no correto tempo em que 

serão necessárias, todas as ferramentas e matérias fulcrais ao decorrer de atividades programadas. 

Na hierarquia, visualizável no cronograma apresentado na figura 3.4., seguem-se os dois chefes 

de equipa, referentes a muros e lajes, como descrito. O chefe de equipa, recebe ordens diretamente 

do encarregado estando responsável, através da sua capacidade de liderança, de nomear os 

membros integrantes da sua equipa para a execução de tarefas. Um chefe competente, deverá 

também proceder a uma leitura correta de plantas e cortes, para que possa delegar trabalho aos 

seus trabalhadores que o executarão de acordo com o projeto.  
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Sobre a equipa de muros, poderá dizer-se que é dotada de profissionais capazes e competentes, 

sendo composta por dois carpinteiros de 1ª com elevada experiência e anos como trabalhadores 

na mesma empresa e no desempenho do mesmo tipo de atividades. Os restantes dois membros 

são um carpinteiro de 2ª que demonstra relativa autonomia para o seu cargo e um servente cujo 

desempenho está limitado pela reservada experiência.  

A equipa de lajes apresenta uma organização mais complexa. Tal como na equipa descrita 

anteriormente, os quatro integrantes principais possuem os mesmos cargos, dois carpinteiros de 

1ª, um carpinteiro de 2ª e um servente. Para além destes existem ainda três elementos que 

apresentam mais mobilidade, precisamente um servente, e dois trabalhadores que embora 

serventes, já apresentam mais conhecimento técnico e cuja principal atividade se centra em 

descofrar lajes de pisos antecedentes, organizando o material para que se utilize nas seguintes 

lajes. É relevante referir, que esta necessidade não existe nos muros, uma vez que os membros da 

equipa são quem descofra os elementos. Sendo a área de cofragens para muros menor, é comum 

que apenas se descofre para que se cofre o muro seguinte, minimizando assim uma perda temporal 

com a necessidade de remoção, armazenagem e seguidamente colocação dos taipais de cofragem. 

Os três trabalhadores descritos, embora pertencentes à equipa das lajes, poderão ser considerados 

uma equipa móvel, que é alocada nas diversas frentes mediante o seu requisito.  

 

Fig. 3.4 – Organograma organização equipas 

 

Os operadores de grua, neste caso dois, uma vez que existem duas gruas em obra, cuja localização 

está assinalada nos círculos vermelhos da figura 3.5., servem toda a obra. Nesta mesma figura é 

possível observar o raio de ação correspondente de cada grua, de 45 metros, assim como a zona 

em que as mesmas se sobrepõem. Uma vez que existem mais atividades desempenhadas por 

outras empresas, sendo a mais relevante referente a armaduras, estes trabalhadores serão também 
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servidos pelos operadores de grua, sendo que está estabelecido que deverão ceder prioridade em 

caso de sobreposição e necessidade dessa serventia.  

 

 

Fig. 3.5. – Localização e alcance das gruas 

 

Existem dois trabalhadores, que não estando inseridos em nenhuma das equipas, recebem ordens 

diretamente do encarregado. Um deles está responsável pela organização ou segurança, ou seja, 

não tendo um papel diretamente imputável às principais atividades de produção, executa pequenos 

trabalhos que auxiliam o normal decorrer da obra e não comprometimento dessas mesmas 

atividades. É comum encontrar-se junta à zona superior da obra, ou seja, na localização onde 

alguma desarrumação pós montagem e desmontagem de painéis de cofragem surge. A 

organização de ferramentas, elementos, ou equipamentos facilita a que na sua próxima utilização 

seja mais simples a sua localização, libertando assim esse trabalho de um dos membros das 

equipas produtivas. Nesse mesmo local, os camiões de betão descarregam a sua carga, sendo que 

este trabalhador também auxilia neste processo. Garante ainda que as sinalizações regulamentadas 

de segurança necessárias se encontram de acordo com as exigências. O outro trabalhador será 

corretamente designado como um rematador, finalizando e corrigindo pequenas imperfeições das 

tarefas decorridas anteriormente. Tais correções poderão passar pela picagem de zonas betonadas 

em excesso, limpeza de restos de betão causados pelo escorrimento por fora da cofragem, assim 

como como aplicação de (betão) nas zonas cujo acabamento não se apresenta como pretendido. 

Devido às restrições impostas pela existência de medidas de contenção e prevenção da propagação 

do vírus Sars-cov-19, os horários de trabalho receberam alterações. Metade dos trabalhadores 

começam o seu dia de trabalho as sete horas da manhã, terminando as dezoito horas, estando a 

restante metade desfasada de meia hora, garantindo que os membros das duas equipas principais, 

muros e lajes, trabalham e efetuam os seus intervalos concomitantemente. 

 

3.2.5. TRABALHOS REALIZADOS E ESTUDADOS – SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS   

Neste ponto são apresentadas as soluções tecnológicas utilizadas na execução de cofragem dos 

elementos estudados. É referido para cada, o método de execução, sendo indicados os materiais, 

equipamentos e acessórios aplicados. Esta descrição é relevante para que os resultados 
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apresentados no capítulo seguinte possam ser interpretados e compreendidos, estando associados 

à realização de tarefas específicas, num local característico, realizados também de uma forma 

particular. Tendo em consideração que estamos perante um estudo de produtividade, que tem 

como objetivo a caracterização da eficiência de tarefas, assim como a sua comparação com o 

rendimento associado a trabalhos análogos, descrevo os principais aspetos que caracterizam os 

trabalhos de cofragem de diversos elementos realizados, para que também estes resultados possam 

ser utilizados e aplicados em estudos futuros. 

 

3.2.5.1 COFRAGEM DE MUROS  

A existência de muros neste edifício reduz-se em altura. A grande parte dos muros existentes 

encontra-se entre os pisos subterrâneos e o 1º piso, sendo que nos restantes pisos em altura existem 

duas zonas principais, concretamente o núcleo da torre e na zona central do lado Este do Edifício 

2. 

Os muros realizados, com exceção de um caso especial em que se pretendia o efeito de betão a 

vista, foram realizados recorrendo a cofragens recuperáveis racionalizadas do tipo modular. Esta 

solução é composta por um sistema de painéis, existindo diversos tamanho tipo, que assim 

garantem que a sua conjugação possibilite a realização da cofragem de diferentes tipologias 

requeridas.  

 

 

Fig. 3.6. –Painéis de cofragem modular [106] 

 

Os painéis, cuja face é composta por contraplacado, possuem um quadro em aço galvanizado, 

fornecendo uma maior resistência, de fácil limpeza, estando preparados para que possam ser 

utilizados em qualquer parte dos muros, estando as ligações asseguradas em locais próprios para 

conexão.  
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Fig. 3.7. –Grampos de fixação [107] 

 

 

Fig. 3.8. –Vigas rigidificadoras [108] 

 

 

Fig. 3.9. – Estabilizadores de escoramento [109] 

  

A junção de painéis é efetuada com recurso a dois componentes, nomeadamente grampos de 

fixação (figura 3.7.), elemento metálico de aperto de modo a interligar a composição de painéis 

adotada, e, vigas rigidificadoras (figura 3.8.), impedindo a movimentação de painéis adjacentes. 

Os painéis já assemblados mantem a sua posição recorrendo-se a estabilizadores em aço 

galvanizado com rosca (figura 3.9.), garantindo a sua fixação ao solo e permitindo aprumar o 

muro como seja pretendido. 
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A figura 3.10 demonstra graficamente o encadeamento de principais ações englobadas no trabalho 

de cofragem de muros deste caso de estudo.  

 

 

O caso especial de betão à vista obrigou á utilização de um sistema mais tradicional e não 

recuperável, uma vez que as placas de contraplacado não se reutilizam admitindo apenas uma 

utilização. As placas, cortadas em obra segundo dimensões especificas, de modo que o resultado 

coincidisse com a necessidade especificada no projeto, foram conjugadas com o sistema modular 

apresentado para os restantes muros, sendo pregadas na frente dos painéis modulares, garantindo 

assim esta estrutura um suporte rígido. Outro requisito para este trabalhado consistiu na utilização 

de tubos plásticos e cones, na ligação entre dois painéis paralelos, para que o varão esticador e 

respetiva ligação à face do muro apresentasse a correta selagem os pontos de ancoragem. Com a 

finalidade de a junta entre placas não se demonstrar visível ou possua saliências, foi aplicado e 

lixado um vedante composto por resina epoxy.  

Após a betonagem é necessário realizar ainda a proteção dos varões em espera e arranques, para 

que não se verifique o escorrimento de qualquer fluído tingido pela oxidação de aço, e que 

resultaria no aparecimento de manchas e alteração a coloração da parede em betão à vista.  

 

•MUROS

1
•Marcação - Pontos e linhas  

2
•Medição de comprimento; Divisão de painéis

3

•Assemblagem e preparação painéis
(em local próprio)

4

•Colocação 1ª face dos módulos assemblados
(com recurso a grua)

5
•Nivelamento Painéis

6
•Marcação cota de topo e colocação de 'topo?'

7

•Montagem e pregagem de negativos
(portas, aberturas, reentrâncias)

•Ferrageiro
(serviço prestado por outra empresa)

8
•Montagem e aplicação de 2ª face do muro

9

•Colocação de fixações
(grampos; varões esticadores; vigas rigidificadoras)

10
•Escoramento

11

•Fecho de aberturas
(rede de corte; poliuretano expandido)

12
•Nivelamento 

13
•Betonagem

14
•Desmontagem

15
•Limpeza/arrumação 

Fig. 3.10. – Execução de cofragem de muros 
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3.2.5.2 COFRAGEM DE LAJES  

As lajes existentes nestes dois edifícios (Torre e Edifício 2) apresentam diferentes características, 

pelo que foram também projetadas diferentes soluções de cofragem, adaptando-se as soluções 

mais indicadas a cada caso de aplicação. Existem três tipos de solução adotados. 

Nos primeiros pisos, isto é, pisos subterrâneos, de ambos os edifícios, recorreu-se à utilização de 

cofragem recuperável semi-racionalizada. A existência de um elevado número de elementos, 

principalmente muros, ocupando uma vasta área, impossibilitaram que se solucionasse este 

problema com recurso a meios de cofragem mais avançados. A utilização de mesas de cofragem 

seria um obstáculo ao ritmo de trabalho, por existirem demasiadas protuberâncias que apenas 

possibilitariam a utilização de poucas unidades deste tipo.  

 

 

 

Fig. 3.11. – Exemplo de aplicação de cofragem recuperável semi-racionalizada 

 

Esta solução é composta por dois níveis de vigas em madeira, sobre o qual assentam placas de 

madeira com dimensão tipo, recorrendo-se também a placas cortadas com dimensões 

diferenciadas de acordo com a tipologia da área a cofrar. O seu escoramento é garantido com base 

em escoras metálicas, suportando todo o peso existente superiormente, possuindo um tripé na sua 

base para fornecer estabilidade.  

A figura 3.12 apresenta o encadeamento simplificado seguido na execução de cofragem de lajes 

com recurso à solução exposta. 
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Em relação os pisos superiores a alteração consiste na utilização de mesas de cofragem. Este 

equipamento modular apresentado na figura 3.13. em baixo é aplicado segundo um plano de 

cofragem existente, sendo que devido a sua geometria retangular, é necessário cobrir as áreas não 

alcançadas com recurso a cofragem tradicional melhorada tal como aplicado nos casos anteriores. 

Esta solução de cofragem representa então uma solução mista por recorrer a aplicação de dois 

tipos de cofragem.  

 

Fig. 3.13. – Mesas Modulares Vt para Lajes [110] 

 

•LAJES

1
•Marcação de cotas

2
•colocação de escoras

3
•Colocação de vigas (dokas) sobre escoras (principais e secundárias)

4

•Acerto cota fundo laje
(cota e inclinação)

5

•Aplicação e pregagem de chapas para fundo de laje
(com dimensão tipo)

6

•Corte e aplicação de painéis com geometria diferenciada
(dimensão cortada de acordo com necessidade)

7
•Marcação de limites de laje e colocação de fecho

8
•Colocação de guardas de segurança

•Ferrageiro 

9

•Corte de laje
(rede de corte) 

10
•Sopragem e lavagem

11
•Betonagem

12
•Desmontagem

13
•Limpeza/arrumação

Fig. 3.12 – Execução de cofragem em lajes 
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Para aplicação das mesas modulares, depois do colocadas no piso em questão com recurso a grua, 

procede-se à sua colocação no local de utilização como demonstrado na figura 3.14. 

 

 

Fig. 3.14. – Transporte e colocação de Mesas Modulares [111] 

 

De modo que se possa remover a mesa após utilização, para que seja colocada no piso superior 

onde será utilizada seguidamente, é necessário recorrer à utilização de grua com plataforma 

própria para realizar o levantamento de mesas como é possível observar na figura 3.15. 

 

 

Fig. 3.15.– Levantamento de mesas modulares com recurso a grua 
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Nesta construção existiu ainda uma terceira solução utilizada. Na torre, nomeadamente no piso 

EG foi necessário recorrer a torres de cimbre metálicas devido ao pé-direito da laje. Esta solução 

é visualizável na figura 3.16 sendo que sobre o escoramento referido se coloca o tipo de cofragem 

recuperável semi-racionalizada analogamente à solução descrita para os primeiros pisos. 

 

 

Fig. 3.16.–Escoramento com torres de cimbre para pés-direitos elevados 

 

 

3.2.5.3 COFRAGEM DE PILARES  

De acordo com as regras de medição e com a norma presente no VOB [105], apenas se considera 

um pilar, num elemento cujo um dos lados não ultrapasse em duas vezes o perpendicular, em 

planta. Caso esta relação seja superada o elemento será tratado como um muro ou parede. 

Utilizando esta referência, conclui-se que nesta construção, salvo raras exceções, os pilares 

existentes são de geometria circular, variando o seu diâmetro, altura e inclinação. 

Na figura 3.17. está visível a representação tipo de um pilar em planta de cofragem. Esta planta 

representa um corte horizontal a uma altura de um metro da cota de piso, sendo a vista direcionada 

para cima. Deste modo apresentam-se as quatro representação circulares existentes no plano. O 

circulo rasurado representa a posição do pilar no corte a um metro de altura, estando junto a este 

representada a posição do pilar na face superior da laje inferior, logo onde contacta com o chão. 

Do lado adjacente está representado o circulo onde o pilar se conecta na face inferior da laje 

superior, estando a verde assinalada a posição do pilar no piso superior, nomeadamente apos 

atravessar a laje. 
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Fig. 3.17.– Representação tipo de pilar em planta de cofragem 

 

Os pilares foram realizados com recurso a cofragem circular descartável em PVC e cartão. Este 

sistema é de fácil montagem e desmontagem, não necessitando de descofrante. Devido ao seu 

peso ligeiro é também de fácil transporte, sendo necessário garantir que na sua armazenagem não 

existe contacto com água. A sua descofragem realiza-se embebendo o pilar em água, amolecendo 

assim o cartão, que, após rasgado em local próprio para o efeito, é removido.  

Embora para esta solução de cofragem esteja previsto que a seu escoramento se realize com 

recurso a braçadeira própria, foram adotadas as soluções apresentadas na figura 3.18. Os pilares 

inclinados foram revestidos com painéis de cofragem modular, de modo a facilitar o seu 

escoramento, facilitando também para que após a betonagem, e com recurso a um laser, se possa 

aprumar o pilar com rigor. 
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Fig. 3.18.– Cofragem descartável utilizada em pilares 

 

Os pilares verticais, circundados com vigas de madeira, cujo aperto se realizou com cintas, 

possuem escoras metálicas impedindo a sua movimentação, de modo a garantir a sua correta 

posição.  

Ocorreu a necessidade de se utilizar cofragem cilíndrica metálica recuperável. Esta solução, 

exceção rara nesta construção, deveu-se a problemas de planeamento. Trata-se de um pilar com 

geometria particular, que embora inclinado, o seu topo se ergue verticalmente no piso superior. 

A colocação de varões de aço, sem atender à necessidade de inserção de cofragem descartável, 

impediu a utilização desta solução, tendo-se adotado a solução metálica. Neste caso, dois meios 

cilindros são assemblados realizando-se a sua junção com parafusos e grampos e o seu 

escoramento com recurso a cintas e escoras, possibilitando o seu correto alinhamento.  

 

3.2.5.4 COFRAGEM DE VIGAS  

As vigas de grande dimensão realizaram-se em conjunto com as lajes, seguindo por isso o mesmo 

método de execução. Nos primeiros pisos do Edifício 2 existiam vigas de pequena dimensão, 

sendo a tecnologia descrita em seguida a que se empregou nestes elementos.  

Recorreu-se à utilização de painéis de cofragem modulares recuperáveis, analogamente à solução 

descrita em muros, como se pode visualizar na figura 3.19. 

 

 

 

 

 



Impacto da Produtividade na Eficiência e Modernização da Construção  

39 
 

 

 

 

Fig. 3.19.– Solução de cofragem modular em viga de pequena dimensão 

 

Na figura 3.20. é descrito o encadeamento seguido na execução das vigas de pequena dimensão 

referidas. 



Impacto da Produtividade na Eficiência e Modernização da Construção 

40 
 

  

 

 

Fig. 3.20.– Execução de cofragem em vigas 

 

 

3.3. FASE I – ANÁLISE MACRO/CLÁSSICA 

3.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA FASE I 

A primeira análise deste caso de estudo é denominada de análise clássica ou macro. Tem como 

objetivo a obtenção de rendimentos de cofragem, ou seja, produtividade de tarefas, que será 

dividida para diferentes elementos. Dentro destes, a primeira divisão será entre elementos 

verticais e elementos horizontais. Em relação aos elementos verticais, a análise debruça-se na 

avaliação do desempenho na execução de pilares e paredes, e, para elementos horizontais o foco 

está em lajes, e vigas.  

Estando este estudo, dividido em três partes principais como referido inicialmente, encaminhado 

para que ocorra um afunilamento para uma caracterização cada vez mais particular, assenta na 

•VIGAS

1
•Marcação de cotas

2
•colocação de escoras

3
•Colocação de vigas sobre escoras (principais e secundárias)

4
•Acerto cota fundo de viga

5

•Aplicação e pregagem de chapas para fundo de laje
(placas de contraplacado em madeira)

6

•Corte e aplicação de painéis com geometria diferenciada
(painéis de contraplacado cortado mediante necessidade)

7
•Colocação de plataformas guardas de segurança

•Ferrageiro 

10
•Assemblagem e preparação de painéis modulares

11

•Colocação de painéis e fixação
(grampos; varões esticadores; vigas rigidificadoras)

9

•Fecho
(rede de corte) 

10
•Sopragem e lavagem

11
•Betonagem

12
•Desmontagem

13
•Limpeza/arrumação
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análise clássica a ideia de que esta deverá ser realizada de modo que não seja consumido muito 

tempo para obtenção de dados. Sendo assim, a recolha de horas de trabalho para cada tarefa, 

relembrando sempre a importância da divisão e constituição das equipas já apresentada, consistiu 

numa cooperação com o encarregado de obra, responsável da frente de trabalho e conhecedor 

tanto dos seus trabalhadores como dos trabalhos a ser executados, com o qual diariamente foi 

possível obter os dados necessários.  

Após a obtenção de horas trabalhadas, divididas em tarefas, de cada elemento, resta realizar uma 

medição da peça em questão para que daí possa resultar em rendimento que será medido, para 

cofragem, em Hh/m². As medições realizadas seguem criteriosamente as unidades presentes no 

projeto, de modo a estarem de acordo com os valores contratuais.  

 

3.3.2 CONDICIONANTES PARA A ANÁLISE CLÁSSICA 

Após ser compreendido o encadeamento de ações que estão previstos nos trabalhos de cofragem 

dos diferentes elementos exibidos, é compreensível que existem condicionantes que impedem a 

obtenção de alguns dados que num estudo deste tipo, poderiam ser relevantes. Embora estejamos 

perante uma análise clássica, e por isso não extensivamente minuciosa, seria interessante obter 

um avanço diário de trabalho, quer isto dizer uma razão unitária de produção diária (RUP diária) 

[49]. Caso estivéssemos perante um trabalho como por exemplo o assentamento de pavimento ou 

panos de alvenaria, seria evidente em cada dia medir um avanço que relacionado com as Horas 

trabalhadas nos indicaria uma produção diária. Estando perante casos mais complexos (cofragem 

de elementos apresentados previamente), não é viável estabelecer este quociente entre quantidade 

de serviço e homens-hora realizadas. No caso específico de cofragem de uma laje, a medição de 

cota correta, colocação de escoras e vigas pertencentes à estrutura de cofragem, não 

representariam no final desse dia qualquer m² de fundo de laje cofrada, o que, não conduziria a 

resultados e conclusões pertinentes. Deste modo, e uma vez que posteriormente os resultados 

serão comparados com valores de rendimento existentes [112], a análise é realizada a partir da 

ideia de um ciclo, na qual são considerados montagem, desmontagem, limpeza e 

reparações/conservação. Estas atividades representam a totalidade do ciclo que permite um novo 

recomeço de cofragem.  

Uma outra questão relevante para esta fase I deste estudo é a compreensão do que a publicação 

de Paz Branco [112] representa. Os valores presentes nas tabelas de rendimento sugeridas, foram 

medidos num território específico, ao longo de cerca de 30 anos, e não representam valores atuais 

para rendimentos por diversos motivos, sendo o principal o facto de existirem atualmente 

tecnologias e soluções construtivas inovadoras cuja forma de execução não estava prevista 

aquando da publicação. 

 

 

3.4. FASE 2 – ANÁLISE INTERMÉDIA – WORK SAMPLING 

3.4.1. WORK SAMPLING 

Este método conhecido como Work Sampling, em português, amostragem de trabalho consiste na 

realização de observações durante curtos intervalos de tempo e em horários aleatórios. Estas 

observações são executadas durante um período prolongado, de modo que se alcance validade 

estatística, obtendo-se anotações que representam a proporção de tempo despendido pelos 

trabalhadores observados, nas diferentes categorias estabelecidas [113,114,115,116,117]. 
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Embora possa ser confundido com outros métodos similares, tal como o Time Study [114], no 

qual a execução de uma tarefa é observada minuciosamente de modo a determinar a categorizar 

o tempo despendido na realização de diferentes processos, este método, Time Study, demonstra-

se pouco prático por requerer um gasto de tempo em observações, e por a observação excessiva 

da realização de um trabalho ter impacto direto na pessoa que o desenvolve, uma vez que sabendo 

estar a ser observado se comportará de forma diferente.  

Ao realizar uma amostragem de trabalho, temos como vantagem que este sentimento de 

observação não existirá e o trabalho seguirá o seu normal desenvolvimento. Para a sua realização, 

foram anotados pelo autor, ao longo da sua presença em obra, durante visitas aleatórias, de modo 

a apontar o processo que os trabalhadores realizavam. Para calcular o número de anotações 

necessárias para que o método possa ser validado, seguimos a seguinte equação [53]:  

 

 𝑁  =  
𝑍²(1−𝑃)

(𝑃)(𝐴)²
 (1.2) 

 

Na qual N corresponde ao número de observações necessárias; P será a menor percentagem de 

um processo obtido; A a precisão de confiança, sendo comum utilizar ±5%; Z é o valor do desvio 

padrão correspondente a um nível de confiança. O quadro 3.1 representa os valores que Z poderá 

assumir em função do nível de confiança. 

 

Quadro 3.1 – Nível de confiança Z para calculo de observações necessárias numa amostragem de trabalho 

Confiança Z Z²  

90 % 1,645 2,7060 

95 % 1,960 3,8416 

99 % 2,575 6,6306 

 

 

Estes processos referidos e utilizados na realização desta amostragem de trabalho seguiram a 

divisão proposta por [118].   
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Quadro 3.2 – Divisão de processos para amostragem de trabalho. (Adaptação de [118]) 

Worker 4.0  

Motion Productivity 

(W4MP) 

Grupo de movimentos e 

desempenho 

Exemplo  

Free-hand performing 

(trabalho manual) 

Uma ou ambas as mãos 

durante a tarefa 

manuseando de materiais 

ou produtos 

Colocação de um tijolo, 

etc. 

Auxiliary tools 

(Ferramentas auxiliares) 

Uma ou ambas as mãos 

durante a tarefa 

manuseando ferramentas 

auxiliares 

Utilização de um nível, 

etc.  

Manual tools  

(Ferramentas manuais) 

Uma ou ambas as mãos 

durante a tarefa 

manuseando ferramentas 

manuais 

Utilização de um martelo, 

etc.  

Electric/elecetronic tools 

(Ferramentas elétricas/ 

eletrónicas)  

Uma ou ambas as mãos 

durante a tarefa 

manuseando ferramentas 

elétricas ou eletrónicas  

Utilização de uma serra, 

etc. 

Machines operation 

(Operação mecânica) 

Uma ou ambas as mãos 

durante a tarefa utilizando 

máquinas ou equipamentos 

Utilização de serra circular 

de mesa; Utilização de 

retroescavadora, etc.  

Robotic automation 

(automação robótica) 

Trabalho automatizado com 

base em equipamento 

robótico  

Braço robótico, etc.  

Do not operate value 

(Não opera valor) 

Não realizando qualquer 

trabalhado produtivo; que 

não faz avançar o progresso 

da tarefa 

Planear, procurar, 

conversar, descansar, etc.   

Walking  

(Caminhar) 

Caminhar sem transportar 

nada nas mãos 

Caminhar 

Carrying 

(carregar/ transportar) 

Caminhar carregando algo 

nas mãos 

Carregar; transportar 

 

Recorrendo aos nove processos apresentados, será então anotada em cada visita aleatória a 

quantidade de observações de cada um. É necessário compreender que esta observação poderá 

funcionar como uma fotografia, na medida em que deve ser anotado o que ocorre quando 

observado o trabalhador, não sendo o objetivo aguardar que este realize algum processo. Devido 

ao tipo de trabalhos realizados na obra acompanhada, não existe qualquer automação robótica, 

seguindo este estudo apenas com resultado para oito destes nove processos.  
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No capítulo seguinte serão exibidos os números de observações de cada processo, assim como 

percentagem que cada um representa, para que através desses resultados possam retiradas as 

respetivas conclusões.  

 

3.5. FASE 3 – ANÁLISE MICRO/4.0 

3.5.1. ANÁLISE 4.0 

A última análise deste estudo, caracterizada como análise micro ou análise 4.0, baseia-se na 

aplicação de conceitos provenientes da Indústria 4.0 aplicados para obtenção de resultados e 

conclusões de produtividade.  

Esta análise recorreu à utilização de acelerómetros, utilizados nos quatro membros de 

trabalhadores, para que as medições presentes nestes dispositivos pudessem providenciar uma 

leitura sobre o estado de produtividade da força de trabalho, assim como a possibilidade de 

compreender minuciosamente que atividade é executada e assim poder aprofundar o 

conhecimento existente sobre a execução das tarefas analisadas.  

Os acelerómetros utilizados (figura 3.20.) são equipamentos de pequena dimensão, que através 

da utilização de uma braçadeira, circundam os dois pulsos e tornozelos dos trabalhadores 

avaliados. Os dispositivos são IMU (Inertia Measurement Unit), capazes de captar dados não 

processados (raw data), realizando uma medição de acelerações em 3 direções ortogonais. 

Posteriormente é possível analisar os dados medidos, de forma a obter gráficos de curvas com 

diferentes características dependentes da força especifica medida em cada uma dessas direções.  

Estes dados não processados apresentam-se como valores para os três eixos x; y; z, que necessitam 

de ser interpretados para que daí se possam remover conclusões. 

Estando a utilização desta tecnologia, aplicada a execução de tarefas na construção, pouco 

explorada, é necessário acompanhar a recolha de dados, de uma filmagem do trabalho realizado, 

para que se possa obter uma comparação dos valores medidos com as ações reais, comprovadas 

pelas imagens. Esta catalogação permite atribuir em cada segundo do trabalho observado um 

processo realizado, possibilitando uma observação meticulosa do estado produtivo dos 

trabalhadores. 

 

 

Fig. 3.21. – Acelerómetro utilizado (IMU) [119] 
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No capítulo seguinte está presente o resultado desta análise, assim como informações relativas à 

sua utilização e aplicabilidade, não omitindo dificuldades associadas a realização deste estudo. 

 

3.6. SÍNTESE 

Neste capítulo foi exposto o caso de estudo, revelando-se as informações necessárias para se 

compreenda as três fases de análise nas quais este trabalho se foca. A compreensão do 

funcionamento das equipas, assim como os trabalhos desempenhados, juntamente com a divisão 

em processos produtivos utilizada, sem esquecer a caracterização dos equipamento e respetiva 

utilização, são elementares para que os resultados expostos no seguinte capítulo possam ser 

alcançados. 
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4 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão debatidos os resultados das diversas fases do estudo em questão, sendo 

concluídas com base em críticas construtivas propostas de melhoria. Os rendimentos teóricos 

calculados, quando comparados com os valores reais medidos originam debate sobre as 

circunstâncias em que os trabalhos se desenvolvem. A amostragem de trabalho realizada permite 

compreender o estado de produtividade da força de trabalho. A utilização de acelerómetros para 

monitorização de desempenho de tarefas é explorada dando origem a conclusões sobre a mão-de-

obra. 

 

4.2. RENDIMENTOS REAIS E TEÓRICOS (EM RELAÇÃO À FASE 1- CLÁSSICA) 

Nos pontos seguintes serão apresentados os resultados medidos em relação aos rendimentos de 

cofragem de diversos elementos. Para compreender o que os valores apresentados representam, é 

necessário considerar que para a atividade cofragem foi medida a montagem, desmontagem, 

limpeza e conservação. Visto que diferentes elementos, como explicado no capítulo anterior, são 

executados de diferentes formas, a ideia central no método de medição é a de ciclo completo, ou 

seja, todas as operações necessárias desde o início de atividade até que cesse e seja possível iniciar 

um novo ciclo.  

 

4.2.1. COFRAGEM DE MUROS 

4.2.1.1 EDIFÍCIO 2 – EG 

Na figura 4.1., referente aos muros existentes no edifício 2 no piso EG, está representada a divisão 

destes muros por diferentes fases de betonagem (consequentemente de cofragem), sendo 
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percetíveis os respetivos cortes e solução encontrada para organização do trabalho. Deste modo 

foi possível analisar cada um dos elementos separadamente, tendo informação sobre 

condicionantes na sua execução e o seu impacto no rendimento.  

 

 

 

Fig. 4.1.– Fases de muros Edifício 2 – EG  
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Para compreensão da figura 4.1. em cima apresentada é necessário recorrer a leitura da legenda 

do quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1.– Legenda fases de paredes de figura 4.1. 

 

 

 

Em relação as nove fases de divisão apresento os resultados medidos (Quadro 4.2) relevantes para 

análise de produtividade. A área de cofragem inclui a completa superfície lateral de muros 

cofrada. a 3ª coluna representa a área da face de aberturas a que poderão corresponder a portas, 

negativos, reentrâncias. Segue-se a área interior dessas mesmas aberturas. Na 5ª coluna é 

apresentada a área de fechos ou cortes de muro. Note-se que em relação a este último ponto a 

ordem de execução de muros é relevante, uma vez que um corte de muro entres duas fases que 

contactam apenas é realizada na primeira das fases.  

   

  

Fase Cor 

1   

2  

3   

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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Quadro  4.2- Medição de muros edifício 2 – EG  

Fase 

 

 

Área 

cofragem¹ 

 

[m²] 

Área lateral 

aberturas²  

 

[m²] 

Área 

interior³ 

 

[m²] 

Área de 

fecho/corte⁴ 

 

[m²] 

Ligações⁵  

 

 

[ml] 

Horas⁶  

 

 

[h] 

1 

  

164,98 5,97 5,23 5,24 - 65,5 

2 

 

239,59 15,47 4,10 4,00 10,20 85,4 

3 

  

138,37 6,28 3,24 4,52 13,50 74,5 

4 

 

197,14 5,13 1,02 2,34 16,70 62,7 

5 

 

229,93 21,16 9,21 1,31 - 75 

6 

 

194,78 19,49 7,96 1,32 4,9 93,6 

7 

 

106,85 0,34 1,08 - - 47,7 

8 

 

49,25 - - - - 28 

9 

 

151,28 2,52 4,31 2,23 1,7 51 

(1) Área lateral de face de muro sem dedução de qualquer abertura; (2) Área de aberturas na face do muro; (3) 
Corresponde à área interior de aberturas; (4) Fechos e cortes representam áreas transversais ao muro em que foi 
necessário criar uma interrupção; (5) Ligações colocadas na cofragem e necessárias para ligação a outros elementos. 
Por exemplo: HBT, HBS; (6) As horas apresentadas foram executadas pelas equipas descritas no Cap.3. 

 

Para analisar o respetivo rendimento de cada fase é necessário definir o critério utilizado para o 

mesmo. Em função desse mesmo critério obteremos diferentes resultados. A seguinte proposta 

apresentada (Quadro 4.3) compara duas possibilidades. A 1ª em que à área cofrada não é subtraída 

qualquer abertura (lateral, sendo que as faces interiores de reentrâncias são consideradas) 

designada por área bruta, e uma segunda, denominada área efetiva em que todas as aberturas são 

deduzidas para contabilização de área de cofragem. A primeira poderá ser vista como um modelo 

simplificado e a segunda como rigoroso. Podemos ter duas leituras. Sendo um determinado 

projeto executado, um rendimento associado a essa mesma execução deveria ter em consideração 

tanto a realidade do trabalho contratado assim como o método como o mesmo se realiza.  
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Quadro 4.3 – Rendimentos para áreas bruta e efetiva 

Fase Área 

bruta¹ 

 

[m²]  

Rendimento 

 

 

[Hh/m²] 

 

 

 

Ranking³ 

- 

- 

- 

Área 

efetiva² 

 

[m²]  

Rendimento 

 

 

[Hh/m²] 

 

 

 

Ranking 

1  175,45 0,373 5 - 169,48 0,386 5 

2 247,69 0,345 4 - 232,22 0,368 4 

3  146,13 0,510 8 - 139,85 0,532 8 

4 200,5 0,313 2 - 195,37 0,321 1 

5 240,45 0,312 1 - 219,29 0,342 3 

6 204,06 0,459 7 - 184,57 0,507 7 

7 107,93 0,442 6 - 107,59 0,443 6 

8 49,25 0,569 9 - 49,25 0,569 9 

9 157,82 0,323 3 - 155,3 0,328 2 

(1) Área em que as aberturas na face do muro não são deduzidas; (2) Área em que todas as aberturas são deduzidas; 
(3) ordem decrescente de rendimentos. 

 

Apenas utilizando estas duas formas distintas de considerações sobre as áreas já obtemos 

resultados diferenciados, concretamente que todos os rendimentos decrescem, representando a 

maior perda percentual cerca de 9,5%. Ao ordenar os rendimentos destes 9 elementos a ordem 

crescente de rendimentos já se altera.  

Os dois modelos apresentados anteriormente não são utilizados para medição e respetivo 

pagamento de trabalho executado. Quer o adjudicante como o adjudicatário compreendem que ao 

existir uma pequena reentrância num muro, subtrair a sua área lateral à área de cofragem não seria 

fiel à forma como o trabalho é realizado, ou seja, neste caso teríamos uma menor área de cofragem 

para um trabalho que envolve maior dificuldade e é mais trabalhoso, logo um rendimento inferior. 

Deste modo são utilizados em diversos países diferentes regras para medição [105], [120]. 

Existem diferenças na forma de o fazer na Alemanha e em Portugal. A diferença passa pela 

contabilização de aberturas. Em Portugal não deverá ser contabilizada a área lateral de cofragem 

de reentrâncias cujo valor exceda 0,5 m², já na Alemanha apenas para valores superiores a 2,5m². 
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Quadro 4.4 – Comparação de rendimento segundo regras de medição Portuguesa e Alemã  

Fase DE 

Área¹ 

[m²] 

 

Rendimento 

[Hh/m²] 

 

 

Ranking 

- 

- 

- 

PT 

Área² 

[m²] 

 

Rendimento 

[Hh/m²] 

 

 

Ranking 

1  181,42 0,361 5 - 176,62 0,370 5 

2 247,87 0,345 4 - 247,87 0,345 4 

3  146,31 0,510 8 - 146,31 0,509 8 

4 200,50 0,313 2 - 200,50 0,313 2 

5 242,95 0,309 1 - 242,95 0,309 1 

6 214,19 0,437 6 - 207,24 0,452 7 

7 108,27 0,441 7 - 108,27 0,441 6 

8 49,25 0,569 9 - 49,25 0,569 9 

9 160,34 0,318 3 - 158,30 0,322 3 

(1) Área segundo as regras de medição em vigor na Alemanha; (2) Área de acordo com regras de medição em 
Portugal 

 

Os rendimentos obtidos nesta comparação estabelecida no Quadro 4.4 são resultantes da divisão 

entre o mesmo número de horas trabalhadas (presentes anteriormente no Quadro 4.2) por uma 

área distinta condicionada pelas regras de medição dos dois países em questão. Atendendo às 

regras aplicadas, na Alemanha estaremos sempre perante uma área igual ou maior que em 

Portugal, o que se traduz também num rendimento inferior (melhor), logo mais produtivo. Estas 

variações não são, contudo, significativas, sendo a diferença nestes casos observados inferior a 

5%. 

De acordo com os valores teóricos de rendimento, previstos por Paz Branco [112], o seu valor 

seria de 0,75 Hh/m². Em todos os elementos analisados e presentes nos quadros anteriores 

obtivemos resultados significantemente melhores que essa previsão.   

 

4.2.1.2 CASO ESPECIAL – BETÃO À VISTA / APARENTE 

 

Neste ponto, apresento os resultados de rendimentos obtidos para um caso especial de dois muros 

no piso EG da torre, em que devido às exigências de projeto, existem duas zonas com betão 

aparente. Este tipo de solução implica que as faces betonadas destinadas a serem aparentes, não 

serão tratadas e por isso a sua execução necessita de cuidados acrescidos e uma metodologia de 

execução. 
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Fig. 4.2.– Caso especial – Betão aparente piso EG 

 

 

Na figura 4.2. estão assinaladas a verde as zonas de betão aparente, estando indicadas a vermelho 

as restantes zonas de cofragem do muro existentes no piso EG. 

O cálculo de área de cofragem foi obtido pela medição minuciosa do elemento, sendo deduzidas 

todas as aberturas e reentrâncias existentes. Deste modo resulta como área total dos muros 158,65 

m², dos quais 56,94 m² correspondem a betão aparente, logo representando cerca de 36% da área 

total de cofragem. Contabilizadas para as horas realizadas nestes elementos estão todas as tarefas 

referentes a um ciclo e é possível compreender no Capítulo 3 as principais diferenças que este 

caso especial requer, estando a organização da respetiva equipa descrita nesse mesmo capítulo. 

O rendimento associado a esta execução representa 1,75 Hh/m².  

 

Quadro 4.5 – Média rendimento pilares 

Elemento  Área 

[m²] 

Rendimento 

[Hh/m²] 

Muro betão à vista 158,65 1,75 

 

Paz Branco [112], define que para trabalhos de cofragem, caso seja pretendido o aspeto final betão 

à vista, se deverá considerar um incremento de 30% de mão de obra. Contabilizando este 

acréscimo, obtemos um valor teórico de 1,69 Hh/m². Este valor apenas varia em cerca de 4% do 

valor obtido pelo que existe uma concordância entre o valor estimado e o resultado obtido. 

Tendo em consideração que vários valores presentes nas tabelas de rendimento de Paz Branco 

não coincidem os resultados obtidos, podemos concluir que em relação a este trabalho obtivemos 

uma previsão assertiva. Observando com mais pormenor o modo de execução de um muro, para 

obtenção de aspeto do tipo betão à vista, compreendemos que o seu método de execução estará 

muito próximo do método descrito nesta publicação, como por exemplo a necessidade de 
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formação dos taipais no próprio local, que representa uma parcela importante da realização deste 

trabalho. 

 

4.2.2. COFRAGEM DE PILARES CIRCULARES 

Existem neste edifício pilares de geometria retangular, contudo a execução da grande parte destes 

elementos realizou-se numa fase não acompanhada da obra. Os pilares avaliados e sobre os quais 

os seguintes resultados se referem, são de geometria circular  

 

 

Fig. 4.3.– Planta EG (localização dos pilares avaliados) 

 

Na planta representada na figura 4.3. estão representados os pilares referentes ao piso EG e 1 OG 

de ambos os edifícios. Contemplados na análise estão os pilares dos dois pisos referidos da torre 

(EG e 1 OG) e os existentes no piso EG do edifício 2.  
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Quadro 4.6 – Rendimento cofragem de pilares 
D

at
a 

Q
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an
ti
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e 

In
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] 
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² 
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] 
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Lo
ca
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ão
 

R
en

d
im

en
to

 

 [H
h

/m
²]

 

  [H
h

/p
ia

lr
] 

19.

04 

 

3 

2 

N 

S (79°; 79,42°) 

0,5 

0,55 

4,51 

4,51; 4,46 

RAP 

RAP 

T. EG 

T. EG 

 

0,459 

 

3,4 

22.

04 

1 

2 

N 

S (83,51°;76°) 

0,5 

0,5 

4,51 

4,11 

RAP 

RAP 

T. EG 

T. EG 

 

0,346 

 

2,3 

30.

04 

1 

1 

N 

S (79°) 

0,5 

0,55 

4,51 

4,51 

RAP 

RAP 

T. EG 

T. EG 

 

0,466 

 

3,5 

05.

05 

1 N 0,45 4,51 RAP T. EG 0,235 1,5 

06.

05 

1 

3 

N 

N 

0,5 

0,45 

4,11 

4,11 

RAP 

RAP 

ED 2 

ED2 

 

0,342 

 

1,8 

06.

05 

1 S (71,36°) 0,5 4,51 MET T. EG 0,802 6,0 

14.

05 

4 

2 

N 

N 

0,45 

0,45 

4,51 

4,11 

RAP 

RAP 

ED 2 

ED2 

 

0,296 

 

1,8 

19.

05 

2 S (71,36°) 0,5 4,51 RAP ED 2 0,601 4,5 

20.

05 

5 

1 

6 

N 

N 

S (4*71,45°; 

2*71,36°) 

0,5 

0,45 

 

0,5 

3,16 

3,16 

 

4,51 

RAP 

RAP 

RAP 

T. 1 OG 

T. 1 OG 

ED2 

0,557 

 

0,273 

4,2 

 

1,3 

21.

05 

4 N 2*0,55; 

2*0,5 

3,16 

3,16 

RAP T. 1 OG 0,288 1,3 

(1) Inclinação em graus de pilares analisados; (2) A altura indicada representa a diferença entre as cotas superior e 
inferior do pilar, sendo que para o cálculo de área foi utilizada a altura real do pilar dependente da sua inclinação; 
(3) As tecnologias RAP e MET correspondem a Rapidobat e Molde metálico descritas no capítulo 3.  

 

O Quadro 4.6 demonstra resultados de rendimento para 40 pilares existente em dois pisos dos 

dois edifícios (torre e edifício 2). Existem diferentes tipos de pilar avaliados, sendo a principal 

alteração a existência de inclinação ou a tecnologia utilizada para cofragem de pilares. A execução 

deste tipo de elementos poderá ser compreendida com mais pormenor no capítulo anterior, sendo 

que existem dois tipos diferentes, nomeadamente a utilização de moldes descartáveis, ou a 

utilização de um sistema de revestimento com quadros metálicos semicirculares. Este último caso 
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foi utilizado em apenas uma ocasião, representada no dia 06.05 do Quadro 4.6, devido à 

impossibilidade de utilizar o sistema descartável utilizado nos restantes pilares. Devido à sua 

inclinação e ao arranque de ferro na parte superior do pilar, esta foi a solução encontrada para 

cofragem do mesmo. O seu rendimento representa o pior valor de todas as medições, necessitando 

de 0,802 Hh/m² ou 6 horas no total para o pilar. 

Devido à ordem de trabalhos e divisão dos mesmos, não foi possível que todos os pilares 

pudessem ser contabilizados separadamente (por tipo, diâmetro, inclinação, altura), uma vez que 

ocorreu em vários dias serem executados tanto pilares inclinados como verticais, com diferentes 

características. Utilizando a informação disponibilizada para todos os pilares, alcançamos um 

valor de rendimento médio correspondendo a 0,424 Hh/m². Utilizando as medições de dias em 

que foi possível separar os pilares por tipo, obtemos a média de rendimento de 0,287 Hh/m² para 

pilares verticais e de 0,654 Hh/m²para pilares inclinados. Esta informação consta no Quadro 4.7. 

A partir destes valores poderemos compreender o que perturba a eficiência da realização destes 

pilares. É notório que a execução de um pilar com inclinação obtém rendimentos mais negativos 

quando comparado com uma execução de um pilar vertical. A necessidade de colocação de taipais 

de cofragem em redor do molde, de prumos aparafusados ao solo, a exigência para nivelar e 

garantir a correta posição dos pilares inclinados representam o argumento principal para esta 

desigualdade de rendimento. 

 

Quadro 4.7. – Média rendimento pilares 

Média  Rendimento 

[Hh/m²] 

 

[Hh/pilar] 

Total 0,424 2,90 

Verticais 0,287 1,61 

Inclinados 0,654 4,89 

 

Optou-se pela apresentação de resultados associados aos rendimentos dos pilares tanto em Hh/m² 

como Hh/pilar. Esta decisão baseia-se na observação de execução de cofragem destes elementos 

e da compressão de que tratando-se da colocação, escoramento e aprumar e remoção de cofragem 

de pilares, a altura não seja uma variável que impactue significativamente esta tarefa. Podemos 

observar no Quadro 4.4 que esta mesma afirmação se confirma nos valores medidos. Nos dias 

06.05, 14.05, 20.05 e 21.05 estamos perante a execução de pilares sem inclinação e com altura 

variável. Os rendimentos assumem valores muito próximos quando comparados em Hh/m².  

 

4.2.3. COFRAGEM DE LAJES 

Como apresentado na descrição das tecnologias construtivas do capítulo anterior, existiram três 

principais tipos de cofragem de laje diferenciados.  

 

4.2.3.1. COFRAGEM RECUPERÁVEL SEMI-RACIONALIZADA  

Este tipo de cofragem é diferenciado do tipo tradicional uma vez que se utiliza elementos como 

prumos metálicos e respetivos acessórios. Sobre esses existem dois níveis de vigas em madeira, 
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nas quais assentam placas de contraplacado com dimensão tipo, assim como painéis cortados por 

medida. 

Esta primeira análise apresenta os resultados de rendimento para a laje do piso EG da torre (figura 

4.4.) assim como três área de pequena dimensão que correspondem ao patamar de escadas e piso 

intermédio (figura 4.5.). 

 

 

Fig. 4.4.– Laje EG (torre) 

 

Na figura está assinalado o limite exterior da laje EG torre, sendo que para a area de cofragem 

não foram considerados os muros, pilares e aberturas existentes na mesma. 

Após subtração destas zonas não cofradas obtemos um fundo de cofragem, ou seja, somente a 

zona inferior sem incluir cofragem lateral, de 325,67 m². Tratando-se de uma laje com diferentes 

cotas, existe necessidade de realizar cofragem em zonas de mudança de cota, assim como nos 

limites laterais da mesma. Estas duas parcelas correspondem a 65,87 m². 
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Fig. 4.5. – Laje de piso intermédio; Patamar de escadas 

 

Esta lajes de pequena dimensão assinaladas na figura encontram-se analisadas em conjunto com 

a laje de piso EG, uma vez que não foi possível realizar uma divisão de horas trabalhadas apenas 

para estes elementos. A área de cofragem que compõe os três elementos indicados é de 16,07 m². 

Podemos então, somando as áreas de cofragem apresentadas desta análise, concluir que o seu 

conjunto simboliza um total de 407,61 m². É relevante referir que o fundo de cofragem representa 

um valor de 83,4% da área total cofrada. 

Os trabalhos realizados englobam todo o ciclo de cofragem, no qual esta inserido a montagem de 

escoras, vigas, colocação de painéis, assim como cortes especiais, fecho de laje, descofragem e 

limpeza de elementos utilizados, tendo sido realizado num total de 489 Hh. 

 As horas trabalhadas nestes elementos indicados foram desempenhadas pela equipa de lajes 

descrita no capítulo anterior. 

 

Quadro 4.8.– Rendimento cofragem laje EG torre 

Elemento Área  

[m²] 

Rendimento 

[Hh/m²] 

Laje torre 391,54 - 

Três patamares  16,07 - 

Total 407,61 1,20 

 

Na figura 4.6 é observável o piso 1 UG do edifício 2, tendo-se recorrido a cofragem recuperável 

racionalizada. Esta divisão apresenta três fases de betonagem distintas, sendo que existe 

sobreposição em algumas zonas como é possível compreender pelas imagens. 
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Fig. 4.6.  – Fase 1 (cima); Fase 2 (meio); Fase 3 (baixo) 

 

A Fase 2 apresenta uma característica particular uma vez que possui uma rampa cuja área 

representa 251,5 m². A cofragem de um elemento com inclinação tem dificuldades acrescidas. 

Uma vez que os trabalhados para a fase 1 e fase 2 se realizaram ao mesmo tempo, não foi possível 

dividir os seus rendimentos, contudo será possível compreender em que medida a existência de 

uma rampa pode afetar a produtividade. 
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Quadro 4.9. – Rendimento cofragem laje 1UG Edifício 2 

Elemento Área  

[m²] 

Rendimento 

[Hh/m²] 

Fase 1 442,80  

0,625 
Fase 2 420,68 

Fase 3 711,54 0,565 

Total 1575,02 0,598 

 

 

A área da fase 1 e 2, em conjunto, representa 863,48 m², dos quais cerca de 30% correspondem à 

rampa. Comparando estas duas fases (1 e 2) com a fase 3, sendo que foi utilizado o mesmo tipo 

de solução de cofragem, compreense-se que a existência deste elemento inclinado causou uma 

perturbação na produtividade, piorando o desempenho em 10,62%.  

 

Na publicação de rendimentos de cofragem, presente nas tabelas II.3 e II.4 (presentes no Anexo 

A), de Paz Branco [112], para a execução de cofragens tradicionais melhoradas, sendo que as 

operações consideradas são: Montagem, desmontagem, limpeza e reparações, está previsto um 

valor teórico de 0,80 Hh/m² para lajes de grandes vãos e de 0,95 Hh/m² para lajes de vãos 

correntes. Comparando este valor teórico com os valores reais, conclui-se que a execução destes 

elementos (Laje 1 UG edifício 2) analisados obteve um resultado satisfatório, sendo 

consideravelmente inferior (melhor desempenho) do que o valor tabelado.  

Em relação aos resultados obtidos para a laje EG da torre (figura 4.4 e 4.5.), obtivemos nesse caso 

um valor de rendimento notavelmente superior (pior desempenho) quando comparado com este 

valor teórico. Com um rendimento de 1,20 Hh/m² poderá ser comparado com o valor teórico de 

0,95 Hh/m², caso multipliquemos este valor por um fator corretivo (Quadro 0.1 de [112]), 

interpretados subjetivamente por Paz Branco [112] do método de J.M. de Montmollin, dependente 

das condições particulares de cada obra, eficiência dos quadros de chefia, assim como meios 

tecnológicos disponíveis. O quadro cruza duas informações para obter o fator corretivo desejado. 

De um lado temos as condições particulares da obra, tendo do outro a eficiência dos quadros 

disponíveis. Existem várias combinações com as quais obtemos o fator corretivo procurado.  

Podemos estar perante condições de obra medianas, ou seja, obra de difícil desenvolvimento, 

juntamente com quadros/meios com uma eficiência entre muito boa e ótima. 

Outra análise admissível será atender às condições particulares de obra, boas ou ótimas, sendo 

que nesse caso a eficiência dos quadros/meios é boa.  

Recorrendo de novo à figura 4.4., é compreensível a dificuldade de cofragem desta laje, uma vez 

que a existência de muitas perturbações, impede um trabalho continuo, repetitivo e metódico. Por 

este motivo caracterizo que nessa laje estamos perante condições particulares de obra medianas 

com desenvolvimento difícil, estando a eficiência dos quadros e dos meios disponíveis entre 

muito boa e ótima. 
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4.2.3.2. LAJE EM ALTURA COM RECURSO A TORRES DE ESCORAMENTO 

Esta análise irá constatar o efeito que a execução de uma laje sobre um pé direito mais elevado 

representa em termos de produtividade. O Piso 1 OG da torre foi efetuado com recurso ao mesmo 

tipo de cofragem como o caso anterior, que pode ser caracterizada como tradicional melhorada 

ou recuperável semi-racionalizada, com a diferença da não utilização de prumos metálicos, uma 

vez que a altura máxima garantida pelos prumos é inferior a altura do pé-direito existente, sendo 

assim utilizadas torres de escoramento metálico.  

Esta laje, quando comparada com a laje do piso anterior, na mesma localização (torre), possui 

menos paredes e muros. Constatamos a existência de um núcleo central de elementos verticais 

idêntico em ambos os pisos. Na restante superfície da laje, neste piso, os muros e paredes existem 

menor quantidade (exemplo observável na zona superior da figura 4.7), comparando diretamente 

com o piso anterior. Nesta figura, é possível perceber que na zona esquerda da laje (oeste), surge 

uma área não existente no piso antecedente, estando esta zona suportada por dois pilares circulares 

de diâmetro notável. Esta porção de laje representa a localização onde foi necessário recorrer a 

escoramento com torres, uma vez que apresenta um pé-direito superior a sete metros.  

A montagem destas torres é um trabalho moroso e que requer rigor, sendo necessário que as torres 

sejam montadas de acordo com um plano, e considerando a dificuldade acrescida de trabalhar 

num local com espaço limitado e em altura. 

 

 

Fig. 4.7. – Laje 1 OG Torre 
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A laje apresentada possuí uma área de 541,28 m², na qual estão considerados o fundo de laje e 

todos os fechos existentes. Os trabalhos englobados no ciclo de cofragem deste elemento 

representaram 705,5 Hh. 

 

Quadro 4.10.– Rendimento cofragem laje 1OG Torre 

Elemento Área  

[m²] 

Rendimento 

[Hh/m²] 

Laje 1 OG torre 541,28 1,30 

 

Tal como na laje do piso anterior da torre, verificamos que o rendimento é superior aos valores 

teóricos tabelados [112]. O rendimento estimado deveria ser, sem correção de 0,9 Hh/m², contudo 

não existem valores de referência para a utilização deste escoramento em altura com recurso a 

torres de cimbre. Teremos então, analogamente ao que foi realizado na análise do piso anterior, 

que determinar as condições de trabalho em função do fator corretivo, para que o valor teórico 

seja comparável com o valor de rendimento real. 

Considerando que os quadros/meios disponíveis são ótimos, nesse caso as condições particulares 

da obra seriam más, isto é, coordenação e previsão difíceis e condições de trabalho embaraçosas. 

Caso optemos por caracterizar os quadros e meios como muito bons, estaremos perante condições 

medianas, ou seja, um trabalho de desenvolvimento difícil. Não se considerou opções em que a 

eficiência dos quadros e meios fosse menos positiva, uma vez que nesse caso estaríamos perante 

um trabalho de desenvolvimento linear e fácil, e que não se verifica na realidade.  

Realizando também uma comparação com o piso anterior, compreendemos que houve um 

rendimento pior neste caso em que se utilizaram torres de cimbre. É ainda relevante referir, que 

apenas a montagem das torres, devido ao rigor necessário, consumiu 238 horas de trabalho. 

 

4.2.3.3. MESAS DE COFRAGEM MODULARES 

A utilização de mesas modulares de cofragem em lajes foi utilizada a partir do piso EG. Esta 

análise incide sobre as lajes existentes no Edifício 2, para o qual já temos rendimentos dos pisos 

inferiores onde se utilizou uma solução de cofragem menos avançada. 

É importante referir que a primeira utilização de mesas de cofragem tem associado o trabalho de 

primeira montagem e que foi tido em conta na análise dos resultados obtidos. 

A primeira utilização de mesas modulares, usada para cofragem do piso EG do Edifício 2, está 

representada na figura 4.8. Trata-se de um elemento de execução mais linear, sem que ocorram, 

como verificado em pisos anteriores, variações de espessura de laje, assim como decresce o 

número de muros. 
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Fig. 4.8. – Mesas, ED2 piso EG (1ª utilização) 

 

No Quadro 4.11 é apresentado o resultado obtido. 

 

Quadro 4.11. – 1ª utilização de mesas modulares; Piso EG Edifício 2 

Elemento  Rendimento 

[Hh/m²] 

Laje EG ED2 0,653 

 

 

A segunda utilização de mesas foi utilizada no piso 1OG do Edifício 2, piso imediatamente 

superior ao recentemente apresentado.  

É necessário salientar que a remoção de mesas do piso EG e respetiva colocação no Piso 1 OG 

representa um trabalho associado aos trabalhos de cofragem de ambos os pisos, uma vez que a 

arrumação de material é um dos trabalhos previstos no ciclo de cofragem em análise. Com base 

em observação de utilização, assim como aconselhamento tanto por quadros da entidade 

executante, assim como junto de responsáveis no campo de trabalho, assumiu-se para cálculo de 

horas trabalhadas, que a remoção de mesas de um piso corresponde a 25%, e que a colocação no 

piso superior corresponde a 75%, desta tarefa.  
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Fig. 4.9. – Mesas; ED2 piso 1 OG (2ª utilização) 

 

A figura 4.9. representa em planta a laje na qual se recorreu à segunda utilização das mesas 

modulares de cofragem, estando os resultados de rendimento obtido no quadro 4.12.  

 

Quadro 4.12 – 2ª utilização de mesas modulares; Piso 1 OG Edifício 2 

Elemento  Rendimento 

[Hh/m²] 

Laje 1 OG ED2 0,538 

 

 

Caso comparemos os resultados obtidos, é relevante salientar que a segunda utilização de mesas 

se demostra mais produtiva, estando associada à realização deste trabalho um rendimento 21,4 % 

mais eficiente quando comparada com a primeira utilização. 

De acordo com Paz Branco [112], a utilização deste tipo de solução possui um rendimento teórico 

de 0,80 para lajes de grandes vãos e de 0,85 para lajes de vãos correntes. Em ambas as utilizações 

estamos perante resultados mais produtivos que na previsão teórica. 
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Caso comparemos os resultados destas duas utilizações de mesas modulares de cofragem com as 

soluções obtidas nos restantes pisos anteriores, que recorreram à utilização de cofragem menos 

inovadora, poderemos obter algumas conclusões. 

Caso nos foquemos no Edifício 2, obtemos como resultado que a primeira utilização de mesas 

representa uma perda de rendimento de cerca de 9 %, contrastando a segunda utilização, uma vez 

que estamos perante um acréscimo de cerca de 11% em relação à utilização de cofragem 

recuperável semi-racionalizada.  

Devido ao período temporal em que a recolha de dados foi realizada, não existem resultados para 

as utilizações seguintes de mesas modulares de cofragem, não sendo assim possível compreender 

o impacto que o incremento de repetição de utilização poderia representar.  

Para finalizar este ponto, é ainda relevante ter em consideração que a utilização de mesas 

apresenta uma melhoria clara em relação à solução utilizada nos pisos inferiores. O ciclo de 

cofragem, no qual está contemplada a montagem, desmontagem, limpeza e reparações é encurtado 

com a utilização de mesas modulares de cofragem. A primeira utilização requer mais tempo de 

montagem, sendo que apenas após a utilização no último piso se dá a desmontagem total destes 

equipamentos. Sendo assim, quanto maior a repetição de utilizações, mais dissipado esse tempo 

inicial e final de primeira montagem e arrumação ficará. Realizando uma comparação direta, 

tendo em consideração apenas o tempo de descofragem de laje do Edifício 2 (considerando uma 

área idêntica nos dois pisos comparados), entre cofragem recuperável semi-racionalizada no 

primeiro caso e a mesas modulares no segundo, obtém-se para o primeiro caso um tempo de 

descofragem de 90 Hh, e para o segundo caso 100 Hh. Importa salientar que enquanto a cofragem 

recuperável semi-racionalizada depois de removida e limpa será colocada em lotes, preparando-

a para a seguinte utilização, as mesas são removidas e colocadas na posição em que serão 

utilizadas no piso superior. Assim se compreende que embora esta comparação tenha um input 

superior em número de horas de trabalho para a utilização de mesas, temos como output que a 

sua desmontagem garante uma considerável parte do trabalho de cofragem do piso superior. 

Apenas será necessário ajustar a altura das escoras que a compõe, garantir a sua fixação, e 

preencher os vazios não ocupados por área de mesa com painéis de cofragem. 

 

4.2.4. COFRAGEM DE VIGAS 

Como já foi enumerado no Capítulo anterior (Capítulo 3), não foi possível medir os rendimentos 

associados às vigas de grande dimensão, uma vez que estas são realizadas em conjunto com as 

lajes. Por este motivo, as vigas que foram analisadas, correspondem a vigas de pequena dimensão, 

logo vigas curtas, existentes no edifício 2, contudo em pequeno número.  
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Fig. 4.10. – Vigas de pequena dimensão 

 

Assinaladas na figura 4.10., trata-se de cinco vigas de execução não complexa, com geometria 

retangular, não representando assim um trabalho de cofragem complexo. Tal como em relação 

aos restantes elementos, analisam o mesmo ciclo completo de cofragem, tendo-se obtido um 

rendimento de 1,12 Hh/m². 

 

Quadro 4.13– Rendimento cofragem vigas 1 UG Edifício 2 

Elemento Área  

[m²] 

Rendimento 

[Hh/m²] 

5 vigas de pequena dimensão 51,80 1,12 

 

 

De acordo com Paz Branco [112], considerando que estamos perante vigas de pequena dimensão, 

o rendimento esperado pode ser um de dois possíveis. Tendo em conta que ocorreram vários 

avanços em relação às tecnologias utilizadas para cofragem desde a publicação de Paz Branco, 

este tipo de cofragem pode ser comparado com dois tipos de cofragem. Caso optemos por assumir 

que se trata de uma cofragem modulada, plastificada, o rendimento teórico seria de 1,95 Hh/m², 

contudo, a solução apresentada é constituída em parte por elementos metálicos, sendo que o valor 

estimado para cofragem metálica é de 0,95 Hh/m², valor este que supera o rendimento real obtido.  

Considerando então que se as condições particulares desta execução são boas, ou seja, um 

trabalho de fácil coordenação, sem grande diversidade, obtemos que a eficiência dos quadros e 

meios disponíveis é muito boa, de acordo com o quadro de coeficientes de correção de valores 

teóricos (consultar Anexo A) [112]. 
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4.3. FASE 2 – ANALISE INTERMÉDIA  

4.3.1. RESULTADOS AMOSTRAGEM DE TRABALHO – WORK SAMPLING  

De acordo com os processos já apresentados no quadro 3.2. do Capítulo 3, apresento os resultados 

obtidos da amostragem de trabalho realizada. Estes resultados estão condensados para que a sua 

compreensão seja mais intuitiva, sendo possível consultar em anexo os quadros com as medições 

e anotações completas. 

 

Quadro 4.14 –Resultado amostragem de trabalho. (Adaptação de [118]) 

Worker 4.0  

Motion Productivity 

(W4MP) 

Processo  Estado 

 Produtivo 

Nr. de 

Observações 

Peso Relativo  

[%] 

Free-hand 

performing 

Operação Produtivo 

(Trabalho 

direto) 

2887 22,112 

Auxiliary tools Operação Contribuição 

(Trabalho 

suporte) 

1222 9,360 

Manual tools  Operação Produtivo 

(Trabalho 

direto) 

2556 19,593 

Electric/electronic 

tools 

Operação Produtivo 

(Trabalho 

direto) 

1380 10,570 

Machines operation Operação Produtivo 

(Trabalho 

direto) 

1295 9,919 

Robotic automation Operação Produção 

Autónoma   

0 0 

Do not operate 

value 

Atraso Trabalho não 

produtivo 

1112 8,517 

Walking  Atraso Trabalho não 

produtivo 

1104 8,456 

Carrying Trasporte 

ou 

Armazena

gem 

Contribuição 

(Trabalho 

suporte) 

1498 11,474 

Total   13 056 100 

 

No quadro 4.14 está presente para cada um dos processos considerados o número de observações 

realizadas, assim como o peso relativo correspondente a cada um. Recorrendo à equação já 

apresentada (equação 1.2) [113], apresenta-se, para diferentes níveis de confiança, as observações 
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necessárias para que os resultados possam ser validados. Para este cálculo consideramos P = 8,456 

%, representando o menor peso dos processos analisados, recorrendo a uma precisão de confiança 

de 5%. 

  

Quadro 4.15. – Níveis de confiança – Amostragem de trabalho 

Nível de 

confiança 

Z 

Nr. mínimo de 

observações 

N 

Precisão de 

confiança 

[%] 

90 11 718 5 

95 16 636 5 

99 28 713 5 

 

Com base nos números mínimos de observações necessários (11 718 para um nível de confiança 

Z=90) e no valor de observações realizadas (13056), podemos concluir que é possível modelar os 

processos e que são validados estatisticamente.  

 

Quadro 4.16. – Estado de Produtividade 

Estado de Produtividade Nr. de  

observações 

 

Peso Relativo 

[%] 

Produtivo (Trabalho direto) 8120 62,19 

Contribuição (Trabalho de suporte) 2720 20,83 

Trabalho não produtivo 2216 16,97 

 

 

Estando os nove tipos de atividade desempenhadas associadas a três estados distintos de 

produtividade, é possível concluir sobre o estado de produtividade dos trabalhos observados. De 

acordo com Adrian [113], poderemos concluir que estamos perante um resultado superior à média 

de produtividade expectável, que o autor argumenta representar 50%. Com um resultado de 

trabalho direto ou produtivo de cerca de 62% é possível afirmar que a produtividade observada 

com base nesta amostragem de trabalho é positiva.   
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Quadro 4.17. – Peso relativo de processos 

Processo Nr. de  

observações 

 

Peso Relativo 

[%] 

Operação 8120 62,19 

Inspeção 1222 9,36 

Atraso 2216 16,97 

Transporte ou Armazenagem 1498 11,47 

 

 

O quadro 4.17 divide em 4 tipos de processo distintos as atividades observadas. A utilização de 

ferramentas auxiliares tais como um nível ou uma fita métrica, representa uma inspeção. Sempre 

que um trabalhador não opera ou caminha sem que transporte algo, esta ação será considerada 

como um atraso, contudo caso carregue algo consigo, estaremos perante transporte e 

armazenagem, ou seja um estado não diretamente produtivo, contribuindo para a mesma, mas que 

poderá ser evitado e melhorado caso existam soluções para tal possibilidade.  

De acordo com [118] é possível obter o resultado para o Índice de mecanização que se pode 

calcular pela seguinte equação:  

 

 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜  =  
𝐸𝐸𝑇+𝑀𝑂𝑃+𝑅𝐵𝐴

𝛴 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 (1.3.) 

 

Onde: 

▪ EET = Electric or electronic tools   

▪ MOP = Machines operation 

▪ RBA= Robotic automation  

 

 

No 4.18. surge o resultado relativo ao índice de mecanização estimado. 

 

Quadro 4.18. – Índice de mecanização 

 EET+MOP+RBA 

 

[Anotações] 

Processos de 

operação 

[Anotações] 

Índice Mecanização 

 

[%] 

Mecanização 2675 8120 32,94 
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Esta mesma publicação sugere que ainda a seguinte escala para avaliação deste índice: 

▪ Baixo – 0% até 20% 

▪ Moderado – 21% até 40% 

▪ Elevado – 41% até 60% 

▪ Muito elevado – mais de 61% 

 

Tendo-se obtido um resultado de 32, 94%, conclui-se que o índice de mecanização medido se 

pode considerar moderado. Esta mesma sugestão de análise do nível de mecanização é subjetiva, 

não existindo conhecimento sobre um valor ótimo de mecanização e uma compreensão sobre 

como impactua diretamente a produtividade.  

 

4.3.2 PROPOSTA DE SOLUÇÕES – EM RELAÇÃO À FASE 2  

A realização da fase 2 deste estudo, análise intermédia, baseia-se em duas partes principais. Em 

primeiro lugar a realização de uma amostragem de trabalho (Work Sampling) e em segundo lugar, 

proposta de soluções e melhorias, uma vez que a execução de trabalhos pôde ser acompanhada 

com mais proximidade e pormenor.  

Em [118], na tabela 5, é proposta uma análise, cujo objetivo será a melhoria de eficiência de níveis 

de mecanização. Para tal, apresento o quadro 4.19., no qual são adaptados e resumidas indicações 

para esse mesmo efeito. 
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Quadro 4.19. – Análise e melhoria de processos; adaptado de [118] 

W4MP Indicações de análise para melhoria de eficiência e de 

mecanização 

Free-hand performing  É justificável a utilização de ferramentas, mecanização ou 

automação robótica? 

Auxiliary tools Pode ser eliminado? Pode ser utilizada uma ferramenta elétrica 

ou eletrónica? 

Manual tools É justificável a utilização de ferramentas, mecanização ou 

automação robótica? 

Electric /electronic 

tools 

É justificável a utilização mecanização ou automação robótica? 

Machines operation É justificável a utilização de automação robótica? 

Robotic automation Se a solução robótica exigir trabalho auxiliar de força de 

trabalho, pode ser encurtado? 

Do not operate value Pode ser evitado ou encurtado? 

Walking Pode ser evitado ou encurtado? É possível o trabalhador 

transportar algo? 

Carrying Pode ser evitado ou encurtado? É justificável a utilização de 

equipamento automatizado? 

 

 

A proximidade com a execução de trabalhos durante a recolha de dados para a amostragem de 

trabalho, aliada à constante interrogação sobre a possível melhoria de processos observados, está 

na origem dos seguintes pontos onde são exibidas diversas propostas de melhoria de modo a, 

contribuindo para uma construção mais digitalizado e tecnológica, ocorra um incremento de 

produtividade e eficiência.  

 

4.3.2.1 MARCAÇÃO TRADICIONAL E COM EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS  

Nesta proposta de melhoria serão comparados dois métodos de marcação de elementos verticais. 

O tradicional e outro com recurso a dispositivos eletrónicos.  

Estando perante uma construção em altura, o primeiro passo a realizar para erguer um elemento 

vertical, é a marcação de pontos e linhas para que estes sejam executados na correta posição. Esta 

marcação é realizada no chão, limite inferior do elemento vertical em causa, logo sobre a laje já 

betonada anteriormente. 

Tendo em consideração que os pilares existentes são de geometria circular, as marcações 

requeridas para a sua correta implementação consistem nos limites exteriores, dependentes do 

raio do pilar em causa, o eixo segundo o qual este se direciona, no caso de existir uma inclinação, 

assim como a localização do topo do pilar, para que, após a betonagem, este possa ser aprumado 

e se encontre na posição desejada. Em relação a muros ou paredes, as marcações necessárias 
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apenas necessitam de indicar uma linha limite, que depende da espessura do elemento, que 

coincide com a correta posição de cofragem necessária.  

Na obra acompanhada, composta por elementos assimétricos e irregulares, e devido à 

complexidade do projeto, a utilização de meio tradicionais para marcação de pontos e linhas 

provou-se consumidora de mais tempo e recursos quando comparada com a solução apresentada 

de seguida. A marcação por meio tradicional é trabalhosa, uma vez que é necessário partir de um 

eixo central de uma parede, marcando-se ortogonalmente uma distância correspondente a metade 

da espessura da parede em cada direção, sendo depois traçada uma linha que indicara o limite de 

cofragem. Como apresentado na figura 4.11., onde se pode observar os muros existentes na torre. 

Existem muros de diferentes espessuras, sendo também percetível a disposição dos mesmos e a 

existência de diferentes ângulos de difícil marcação pelo meio tradicional. 

 

 

Fig. 4.11. – Planta da torre (1 OG) 

 

A figura 4.11. retrata o local onde esta comparação foi efetuada, sendo que em dois pisos 

consecutivos, apresentando aproximadamente a mesma tipologia de elementos verticais, se 

utilizou num dos pisos o método tradicional e no seguinte, marcação com recurso a dispositivos 

eletrónicos. Deste modo foi possível comparar o rendimento de cada um, assim como as 

vantagens que uma opção apresenta em relação à outra.  

Os dispositivos utilizados consistem na utilização de dois equipamentos, concretamente um tablet 

de esquematização [121] e um laser nivelador de implementação [122]. A utilização destes 
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aparelhos é um exemplo direto de uma ferramenta BIM-to-field. O laser (fig. 4.12.), possui um 

compensador automático de inclinação, não sendo necessário realizar nivelamento de modo 

manual. Outra característica é o posicionamento automático em obra para que seja configurado 

rapidamente.  

 

 

Fig. 4.12 – Laser nivelador de implementação (PLT 300) 

 

O laser apresentado, colocado sobre um tripé, configura a sua localização com base em pontos 

topográficos existentes, tanto de modo manual como automático, sendo assim capaz de se 

localizar autonomamente.  

 O tablet de esquematização (fig. 4.13.) [123], está preparado para as condições adversas 

existentes numa construção, garantindo o seu funcionamento e resistência. Tem como 

características a possibilidade de ser carregado com elementos do projeto tanto em 2D (CAD) 

como em 3D (BIM), possibilitando assim a marcação de pontos e linhas diretamente dos 

elementos inseridos para o local de trabalho. Garante ainda a possibilidade de realizar medições, 

calculando volumes e áreas. 
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Fig.4.13. – Tablet de esquematização (PLC 400) 

 

A forma de utilização consiste na introdução dos planos digitais no tablet. Na frente de trabalho 

é apenas necessário configurar o posicionamento do laser, podendo depois utilizar a 

funcionalidade que possui. A aplicabilidade observada foi a possibilidade de transferência de 

pontos diretamente para a obra, sendo garantida uma precisão de ± 3mm. 

Uma outra vantagem que a utilização desta estação apresenta é a necessidade de apenas uma 

pessoa para realizar os trabalhos de medição e implementação, contrariamente ao método 

tradicional em que são requisitadas duas pessoas. Esta vantagem implica um alívio na força de 

trabalho [124]. 

 

No quadro 4.20., apresenta-se o tempo em Horas-Homem necessário para marcação dos 

elementos verticais presentes na figura (fig. 4.4.) utilizando os dois métodos distintos descritos. 

 

Quadro 4.20. – Comparação de dois métodos de implementação  

Método Tempo 

[Hh] 

Tradicional 12 

Estação total 6 

 

Comparando as duas soluções, compreendemos que a utilização de laser e tablet representa 

metade do tempo necessário para implementação pelo método tradicional.  

É relevante indicar o que uma redução, como a apresentada, implica no desenvolvimento de 

trabalhos. A implementação de elementos verticais realiza-se após a betonagem da laje de piso, 

assim que seja possível trabalhar sobre a mesma. Para que a equipa que realiza a cofragem de 
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muros e pilares possa iniciar o seu trabalho é necessário que a marcação de linhas limite de 

cofragem esteja assinalada. Ao reduzir o tempo de implementação garantimos que a tarefa 

seguinte se inicia mais rapidamente. 

 

4.3.2.2. COFRAGEM DE ZONAS COM GEOMETRIA ESPECIAL 

Para a cofragem de lajes foi comum observar a utilização de cofragem recuperável racionalizada. 

Este sistema utiliza painéis de dimensão tipo sobre vigas e escoras como fundo de cofragem. A 

existência de zonas com geometria especial, impossibilita a utilização de apenas estes painéis 

modulares, sendo necessário cortar placas de cofragem com dimensão e geometria distinta para 

preenchimento da área em falta. 

Na figura 4.14. apresenta-se dois exemplos de uma laje cofrada junto a uma parede circular, e 

que, devido a esta característica obriga ao corte e aplicação de placas de fecho. 

 

   

Fig. 4.14 – Exemplo de corte de painéis de cofragem para geometria especial 

 

Durante a observação da execução deste trabalho foi possível observar melhorias de modo a 

contribuir para um aumento de eficiência. O corte de placas com geometria especial era efetuado 

no local, com recurso a uma serra elétrica, sendo recorrente ocorrerem erros de corte por 

dificuldade na medição da geometria necessária. O método utilizado poderá ser descrito como 

iterativo, no qual o trabalhador realizava vários cortes até que este correspondesse à área a cofrar. 

Estamos perante um consumo de tempo excessivo que poderia ser reduzido com recurso a uma 

ferramenta que possibilitasse a correta medição, sendo posteriormente apenas necessário realizar 

um corte, e assim, contribuir também para um menor desperdício de material.  

A solução encontrada, apresentada na figura 4.15, consiste na aplicação de uma tecnologia 

frequentemente utilizada na medição de geometrias complexas para corte de ladrilhos. 
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Fig. 4.15 – Régua multi ângulo para ladrilhos 

 

Este tipo de solução consiste na utilização de uma régua que possui rotulas com a possibilidade 

de bloqueio, de modo a garantir o ângulo desejado. Assim será possível realizar o corte necessário, 

reduzindo a probabilidade de ocorrência de erros.  

 

4.3.2.3. NEGATIVOS TRADICIONAIS E MODULARES 

Ainda relativamente à cofragem de elementos verticais, especificamente em paredes, uma das 

atividades previstas é a realização de negativos devido a necessidade de realizar aberturas para 

determinados fins. Caso se trate de uma passagem entre dois compartimentos, logo uma porta, 

existem diversas possibilidades que poderão ser aplicadas para obtenção da mesma. A solução 

mais tradicional e correntemente utilizada consiste na utilização de moldes de madeira montados 

em obra. A figura 4.16. apresenta um exemplo de um molde realizado na obra acompanhada cuja 

função, após correta aplicação na cofragem, será garantir uma barreira que impeça que no espaço 

interior do molde sejam aplicados qualquer armadura e betão. 
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Fig. 4.16– Negativo tradicional de porta em madeira 

 

Esta solução, embora frequente, apresenta múltiplas desvantagens. Em primeiro lugar a 

necessidade de realizar para cada negativo existente um novo molde, exceto raras exceções em 

que não ocorre um dano no molde e se verifica a possibilidade de repetir utilizações. Sendo o 

material utilizado madeira, compreende-se que esta solução representa um desperdício de material 

não recuperável significativo. Note-se ainda que devido a forma de aplicação dos negativos nos 

painéis de cofragem, nomeadamente através da colocação de pregos, e também devido ao contacto 

com o betão durante a betonagem, estes moldes estão sujeitos um desgaste que impede 

frequentemente a sua reaplicação.  
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Surge então como possibilidade a utilização de negativos modulares metálicos. Este tipo de 

solução apresentada na figura 4.17., constitui uma alternativa com a mesma finalidade que o 

molde tradicional, tendo como principal vantagem a possibilidade de reutilização, contribuindo 

assim para um menor desperdício de material não reutilizável e também apresenta vantagens em 

termos de rendimento.  

 

 

Fig. 4.17. – Negativo de porta metálico ajustável e reutilizável  

 

Este tipo de solução é constituído por uma peça em U, cujo topo, padieira, é regulável e assim 

poderá ser estendido em função da largura da porta necessária. A altura dos dois lados é também 

ajustável garantindo a sua aplicabilidade perante diversas alturas desejadas. Em relação ao fundo, 

este terá que ser realizado com recurso a uma peça em madeira pregada em zonas preparadas para 

esse efeito no fundo das zonas laterais da porta. Finalmente existe no interior a colocação de 

escoras para resistir ao impulso do betão. Esta solução pressupõe ainda a existência de local de 

armazenagem em obra, sendo de fácil limpeza, por ser metálico. 

Tendo sido possível comparar os rendimentos associados à utilização tanto de negativo tradicional 

como de metálico ajustável, apresenta-se de seguida as soluções obtidas. Os resultados estão 

indicados em Hh/m², sendo para a área de negativo consideradas as quatro faces da porta. As 

horas correspondem para o primeiro caso (tradicional), ao tempo multiplicado pelo número de 

homens desde o início de montagem de negativo e respetivo cortes necessários, até a colocação 

do negativo no local final. Para o segundo caso é considerada a montagem da porta modular, 

assim como aplicação no respetivo lugar. 
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Quadro 4.21. – Comparação de rendimento em duas soluções de negativo para porta 

Solução Rendimento 

[Hh/m²] 

Reutilizável  

Madeira tradicional  0,47 Não, salvo raras 

exceções   

Metálica modular 0,24 Sim  

 

 

Observando o quadro 4.21., compreendemos que a utilização desta solução metálica ajustável, 

terá um rendimento que representa cerca de metade da solução tradicional em madeira. Podemos 

então concluir que esta melhoria se justifica tanto para contribuir para uma redução de tempo 

como garante um menor desperdício e se demostra assim mais sustentável. 

 

4.3.2.4. COLOCAÇÃO DE MATERIAL NOS PISOS INFERIORES ATEMPADAMENTE 

Esta solução consiste numa estratégia de planeamento de modo a aumentar a eficiência. Estando 

perante uma torre que se eleva em 14 pisos, numa fase posterior da obra os pisos superiores ainda 

estarão a ser edificados, enquanto nos pisos inferiores, as restantes especialidades podem ser 

executadas. Uma vez que o edifico é composto por uma fachada modular assemblada no seu 

exterior, esta solução é caracterizada pela colocação de material necessário para trabalhos nos 

pisos inferiores, antes de se colocar a fachada.  

Deste modo, haverá um melhor funcionamento dos trabalhos que ocorrem no mesmo tempo, sem 

que esta sobreposição afete o seu decorrer normal. Estando perante uma construção em altura, o 

uso de escadas será de evitar. O acesso aos pisos superiores será através de um elevador, assim 

como para material de pequena dimensão. Material maior e mais pesado requisitará a utilização 

de grua, estando a zona da torre apenas ao alcance de uma das gruas. Caso fosse necessário 

intercalar a utilização da grua com as restantes especialidades, ambos os trabalhos seriam 

prejudicados e teriam um rendimento inferior. Esta solução contribui para uma redução de tempo 

em que os trabalhadores caminham (não produtivo), transportam (contribuição para 

produtividade) e reduzirá o tempo necessário nos processos produtivos.  

 

4.3.2.5. PLATAFORMA REUTILIZÁVEL EM ABERTURAS REPETIDAS EM ALTURA 

É comum que no centro das caixas de elevador, estrutura vertical repetitiva entre pisos, seja 

realizada uma plataforma de trabalho reutilizável. Esta plataforma é elevada para que 

posteriormente se possa realizar a cofragem e respetivos trabalhos integrados nesta atividade. 

Analogamente à solução descrita anteriormente e já utilizada, foi possível identificar outras 

aberturas, onde se verifica uma repetição em altura. Neste caso, uma abertura cuja finalidade será 

a passagem de cabos e tubagens, com uma tipologia em ’L’. Não podendo ser aplicada exatamente 

a mesma solução como nas caixas de elevador, podem ser utilizados dois retângulos de modo e 

preencher a área descrita. Outra opção para pela realização de uma só plataforma em forma de 

‘L’.  

Esta zona localiza-se no edifício 2, sendo que se verifica, devido ao número de pisos, uma 

repetição de 5 andares. 
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Fig. 4. 18. – Abertura repetida em altura (área assinalada) 

 

Foi observada a realização de uma plataforma de uso único. A sua realização consiste em furar 

os muros de betão para que se coloquem varões de aço capazes de suportar vigas de madeira, 

sobre as quais são pregadas tábuas cortadas devidamente para este uso. Este trabalho foi realizado 

em cinco horas por dois trabalhadores, sendo que este input apenas tem como output uma 

plataforma, com 6,42 m², utilizada num único piso. A realização de uma plataforma reutilizável 

implicaria um aumento de output (todos os pisos em que poderia ser repetida a sua utilização), ou 

seja, um incremento de produtividade.  

Para que esta plataforma pudesse ser reutilizada seria necessário executar mais um input. Na 

cofragem dos elementos verticais que circundam esta abertura, seria necessário preparar uma 

fixação para colocar uma peça metálica, cuja função é de suportar a plataforma. Apenas é 

necessário erguer a plataforma para que posteriormente possa ser fixada nestes apoios. É possível 

observar na figura 4.19. a utilização desta solução.  

 

 

Fig. 4.19 – Plataforma reutilizável em abertura 
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4.3.2.6. CONFIRMAÇÃO DE PORMENORES COM RECURSO A REALIDADE AUMENTADA 

Nas diversas observações do trabalho, especificamente para trabalhos de cofragem, uma das 

necessidades consiste na marcação de cotas e colocação de negativos na posição correta.  

Já apresentada anteriormente, foi referida uma solução para que esses negativos sejam realizados 

com recurso a peças modulares alternativas com vantagens em relação ao uso tradicional (em 

madeira). Neste ponto apresenta-se uma solução para que a colocação desses mesmo negativos, 

que devem ser pregados na cofragem, siga o rigor exigido no projeto. 

A forma de colocação utilizada e forma tradicional de o executar consiste na medição, no projeto, 

não só das próprias dimensões do negativo, assim como a distância a que se encontra de cotas 

conhecidas. Esta prática tem associada a si diversos problemas e possibilidades de erro. Em 

primeiro lugar o tempo necessário para que essa leitura de distâncias seja realizada, a transmissão 

dessa informação ao trabalhador que realiza esta tarefa e a possibilidade de ocorrer um erro de 

colocação. Existe ainda o recurso tempo utilizado para confirmar que estão colocados na 

localização pretendida e que respeitam as dimensões previstas. Estes negativos, para alem de 

garantirem que existe um local que desejadamente não será betonado, é também utilizado pelo 

ferrageiro como guia para colocação de armadura. Compreendemos então que no caso de existir 

um erro, este é prejudicial tanto em tempo perdido, como em retificação de trabalho executado 

incorretamente. 

Durante a presença em obra foi possível observar a ocorrência deste tipo de falhas, nomeadamente 

a colocação de negativos no local errado, assim como a aplicação do mesmo segundo uma 

orientação incorreta. 

A proposta de melhoria apresentada consiste na utilização de sistemas de hardware e software 

que transmitam informação diretamente do projeto para o local de trabalho. Este conjunto de 

ferramentas são conhecidas como BIM-to-field tools [125]. 

Esta transferência de informação ocorre através de um dispositivo móvel do utilizador assim como 

para outras ferramentas capazes de processar essa informação, transpondo-a para a frente de 

trabalho, como é possível visualizar no exemplo apresentado na figura 4.20., nas qual se observa 

a utilização do tipo de ferramenta apresentada com recurso a uma projeção de um laser [126]. 

  

 

Fig. 4.20. – Exemplo de ferramenta BIM-to-field [126] 
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4.4. RESULTADOS ANÁLISE MICRO 

Os dados recolhidos com a utilização dos equipamentos, possibilitam a recolha de informações 

sobre a produtividade dos trabalhadores. Sendo equipamentos desenvolvidos para inicialmente 

acompanhar desportista de alta competição, não foram trabalhadas algumas das informações de 

possível recolha, como por exemplo avaliação do sono. 

O foco manteve-se na recolha de acelerações, recorrendo a quatro dispositivos em cada 

trabalhador, sendo que foram utilizados em ambos os pulsos e ambos os tornozelos. Colocando 

os dipositivos com a orientação correta, acionando o início de medição para um horário 

específico, correspondendo ao início do trabalho em análise, obtemos valores dependentes da 

aceleração sentida em três eixos perpendiculares.  

Tratando-se de uma tecnologia em início de exploração para fins de medição de produtividade no 

desempenho de tarefas de uma construção, foi necessário proceder à filmagem do trabalho 

realizado, colmatando assim a recolha de dados dos equipamentos. 

A figura 4.21. representa o elemento realizado pelos trabalhadores 1 e 2, sendo objeto desta 

análise 4.0. 

 

 

Fig. 4.21. – Cofragem de muro avaliado na análise 4.0 
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Embora tenhamos o valor de output do muro cofrado, tendo em consideração que a análise 

acompanhou o trabalho de cofragem de uma das faces do muro, não serão comparados valores do 

rendimento associado à sua execução com valores presentes na análise clássica, por se considerar 

que a realização de apenas uma face, não representaria um resultado admissível para comparação. 

Caso se pretendesse utilizar os dados recolhidos para que, após se desenvolvesse um algoritmo, 

baseado em machine learning, este pudesse realizar a catalogação das acelerações e posterior 

análise sobre os processos produtivos medidos, seria necessário realizar os seguintes passos. Em 

primeiro lugar desenvolver o algoritmo, tendo em consideração que existem na construção 

diferentes tarefas, executadas de diversos modos, sendo assim possível concluir que seriam 

necessários diversos algoritmos. Em segundo lugar seria necessário alimentar esse algoritmo, 

catalogando manualmente, com recurso a filmagens, vários processos, para que posteriormente a 

taxa de assertividade do algoritmo pudesse ser testada. Assim que a alimentação já se 

demonstrasse suficiente para que a margem de erro se encontre inferior à desejada, poderíamos 

recorrer a esta tecnologia para medição de produtividade de trabalhadores.  

Uma vez que no desenvolvimento deste trabalho se compreendeu não viável o desenvolvimento 

de um algoritmo capaz de realizar a medição em cima enumerada, recorreu-se a uma catalogação 

dos processos desempenhados pelos trabalhadores através da filmagem complementar realizada. 

Esta captação em vídeo é necessária tanto para a catalogação como para confirmação a avaliação 

do algoritmo utilizado. Com base nesta catalogação podemos realizar uma análise sobre o trabalho 

realizado, sendo também possível comparar o desempenho de dois trabalhadores distintos, 

percebendo o impacto que diferentes características pessoais, implicam na produtividade. 

Esta comparação pode despertar questões do ponto de vista ético e moral, compreenda-se, no 

entanto, que surge como objeto de estudo de modo a compreender diferenças no estado produtivo 

de trabalhadores com diferentes características. A finalidade de resultados como os apresentados 

de seguida não será a punição de um trabalhador pelo seu trabalho menos satisfatório, mas sim o 

acesso a este tipo de dados, para que através de um conhecimento aprofundado sobre o 

desempenho de trabalhadores se possa utilizar essa informação contribuindo para melhorias na 

construção. O conhecimento do real desempenho de uma equipa permite um planeamento de 

trabalhos que se adequa a produtividade real. Assim teremos consequentemente uma melhor 

execução. 

Esta comparação apresenta-se relevante por incidir sobre dois trabalhadores distintos a realizar a 

mesma tarefa sob as mesmas condições. 
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No seguinte quadro 4.22 são referidos dados relevantes tanto para a análise realizada neste 

trabalho, assim como para utilização dos dados recolhidos para desenvolvimentos futuros.  

 

Quadro 4.22. – Caracterização dos dois trabalhadores avaliados 

Dados Trabalhador 1 

 

Trabalhador 2 

 

Idade [anos] 29 52 

Altura [m] 1,88 1,72 

Peso [Kg] 74   

Braço dominante Direito Direito 

Perna dominante Direita Direita 

Experiência [anos] 1,5 +30 

Impacto da análise 

(com base em inquérito 

aos trabalhadores) 

- Sente impacto da 

filmagem; 

- Acelerómetro não 

influencia trabalho 

- Filmagem não 

afeta trabalho; 

- Trabalho sem 

perturbações, 

contudo sentidos 

pequenos choques 

nos pulsos 

 

 

A principal diferença entre os dois trabalhadores, para além da idade, está na experiência 

diferenciada que ambos possuem. Temos o trabalhador 1 com um ano e meio de experiência nesta 

área, contrastando com um profissional com mais de 30 anos de experiência na realização destas 

tarefas. Tendo no início do estudo sido referidos vários problemas existentes sobre a mão-de-obra 

no setor da construção, esta análise é relevante por realizar uma comparação direta entre os dois 

perfis opostos, percebendo-se assim como a produtividade se altera em função da experiência e 

formação possuída pelo trabalhador. 

Os dispositivos foram preparados, para que se iniciasse a medição em todos os oito acelerómetros 

no mesmo segundo, sendo que obtemos valores de aceleração também para cada segundo de 

utilização. Obtemos por isso a recolha de 5374 valores de aceleração segundo três eixos para cada 

dispositivo, correspondentes aos segundos em que foram utilizados, nomeadamente 1 hora, 29 

minutos e 34 segundos. Cada trabalhador terá uma catalogação em cada segundo, para o qual 

existem quatro medições correspondentes aos quatro acelerómetros utilizados. A frequência de 

coleta utilizada é de 100 Hz e os dados foram extraídos com uma epoch de 1, significando então 

que para cada segundo de utilização existem valores de aceleração segundo os três eixos 

perpendiculares na tabela extraída 

O quadro 4.23. apresenta o número de catalogações captadas para cada um dos trabalhadores, 

sendo que os nove processos em que se enquadram correspondem aos processos já aprofundados 

e apresentados na análise intermédia anterior.  
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Quadro 4.23. – Anotações por processo dos dois trabalhadores 

Processo Trabalhador 1 

[Número] 

Trabalhador 2 

[Número]  

FHP 

(Operação manual) 

1479 1091 

AT 

(ferramentas auxiliares) 

8 290 

MT 

(Ferramentas manuais) 

693 1196 

ELE 

(ferramentas elétricas/ 

eletrónicas) 

183 302 

MO 

(Operações mecânicas) 

61 68 

ROB 

(Automação robótica) 

- - 

DN 

(Não opera valor) 

801 323 

W 

(Caminhar) 

1005 958 

C 

(Carregar/ transportar) 

1144 1146 

TOTAL 5374 5374 

 

 

Os dados recolhidos e apresentados estão sumarizados nos diagramas presentes na figura 4.22. 

para que a sua interpretação seja intuitiva e de evidente compreensão. 

Relembrando que o trabalhador 1 possui menos experiência que o trabalhador 2, obtivemos 

resultados diferenciados para alguns dos processos, sendo que noutros não se verifica uma 

disparidade. 

Começando pelo tempo despendido em caminhar (W) e carregar/transportar (C) obtivemos 

valores similares para ambos os trabalhadores com resultados entre próximos dos 18% e 21% 

respetivamente. 
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Fig. 4.22. – Percentagem de processos dos dois trabalhadores 

 

O recurso a operações mecânicas é também similar nos dois casos, com valores pouco superiores 

a 1%. O trabalhador 1 realiza mais operações manuais, correspondendo esta utilização a 27,5% 

das suas operações, que o trabalhador 2, com 20,3%. Compensando esta classificação inferior, o 

trabalhador 2 possui mais 10 ponto percentuais de utilização de ferramentas manuais. Também a 

utilização de ferramentas elétricas e eletrónicas se visualiza superior para o trabalhador 2. A 

utilização de ferramentas auxiliares é praticamente nula por parte do trabalhador 1, sendo estas 

utilizadas pelo segundo trabalhador em 5,4% do tempo. Para finalizar, obtemos para tempo em 

que não se opera um valor próximo de 15% para o trabalhador menos experiente, sendo este 

tempo não produtivo representado por 6% do trabalho do trabalhador mais entendido. 

 

Quadro 4.24. – Estado de Produtividade dos dois trabalhadores 

Estado de Produtividade 

 

Trabalhador 1 

[%] 

Trabalhador 2 

[%] 

Produtivo (Trabalho direto) 44,97 49,45 

Contribuição (Trabalho de suporte) 21,43 26,72 

Trabalho não produtivo 33,60 23,84 

 

Realizando uma divisão, de acordo com o modelo existente na análise intermédia, dos diferentes 

processos, em estados de produtividade, obtemos um desempenho superior para o trabalhador que 

apresenta mais de 30 anos de experiência, sendo o mais notável dado a diferença de tempo em 

que o trabalhador menos experiente não realiza qualquer trabalho produtivo ou complementar à 

produtividade. 
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4.5. SÍNTESE 

Neste capítulo foram apresentadas as soluções deste estudo, enfatizando com pormenor a origem 

e a compreensão dos valores resultantes das diversas análises, para que a tomada de conclusões 

fosse possível. A apresentação de resultados apenas possui valor, caso se debata as ilações 

retiráveis do aprofundamento deste tópico.  

Foi possível através dos resultados da análise clássica, quando comparáveis com valores tabelados 

existentes, caracterizar as equipas, a linearidade ou dificuldade de execução de trabalhos, assim 

como os meios e quadros disponíveis para realização dessas mesmas tarefas.  

A realização de uma amostragem de trabalho cuja amostra se validou estatisticamente, apresenta 

um olhar mais aprofundado sobre os estados produtivos dos trabalhadores durante a realização de 

tarefas, assim como permitiu a proposta de melhorias cujo objetivo é o incremento de eficiência 

na execução das mesmas.  

A análise final recolhe e cataloga acelerações no desempenho de tarefas, em processos produtivos. 

Estes dados recolhidos têm relevância pela aplicabilidade futura, nomeadamente a alimentação 

de algoritmos capazes de auxiliar a monitorização de trabalhadores com o objetivo de contribuir 

para ganhos de produtividade e eficiência. Não existindo o referido algoritmo, os dados recolhidos 

foram trabalhados e analisados de acordo com os processos referidos na análise intermédia, 

permitindo uma comparação de desempenho entre dois trabalhadores com características 

diferenciadas. 
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5 

CONCLUSÃO  

 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

O objetivo inicial desta dissertação foi compreender de que forma a produtividade influencia a 

eficiência da construção, dando ênfase à sua modernização. A divisão em três fases de análise foi 

conseguida neste estudo, em que se verificou um afunilamento do aprofundamento e compreensão 

da temática. 

Podemos concluir várias ideias resultantes deste estudo. Em primeiro lugar e em relação à 

primeira análise, caracterizada como macro ou clássica, foi possível avaliar o desempenho da 

realização de diversas tarefas numa obra e caso de estudo específicos, permitindo comparar os 

resultados e rendimentos obtidos com os valores teóricos existentes. Após a exposição de 

problemas que definem o estado da indústria da construção, tais como a fragmentação da mesma 

e os problemas relativos à falta de oferta de mão-de-obra, e especialmente mão-de-obra 

qualificada, é possível concluir que a inexistência de uma indústria una e articulada está de acordo 

com os resultados desta primeira análise. Os valores tabelados existentes, referência comparativa 

dos resultados, encontram-se, como se verifica pelos resultados obtidos, desatualizados. Por um 

lado, podemos afirmar que os rendimentos previstos por Paz Branco [112], devido à data da sua 

publicação, não preveem as soluções e avanços de tecnologias construtivas emergentes até à data 

de hoje. O facto de esta publicação, não menosprezando o exemplar trabalho realizado ao longo 

de vastos anos, ainda ser uma referência para o cálculo de rendimentos de mão-de-obra, é prova 

da não evolução e estagnação da indústria. Por outro lado, percebe-se que a obtenção de resultados 

melhores do que os tabelados é demonstração de uma tendência positiva na indústria e é 

testemunho da sua evolução.  

A origem deste problema está, como enfatizado, na fragmentação da indústria da construção. A 

abolição de mão-de-obra própria por parte das empresas, aliada à solução de subcontratar, 

desmotiva as empresas contratantes a realizar estudos de produtividade. A solução não passa por 

abandonar o modelo que se utiliza nos tempos correntes, mas sim por sensibilizar as diversas 

entidades atuantes na indústria à partilha de conhecimento e dados, dos quais todas elas poderiam 

usufruir. O conhecimento de rendimentos e a capacidade de previsão de tempo de execução, traz 
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consigo um melhor planeamento, e consequentemente uma melhor construção. A conhecimento 

sobre o avanço de trabalhos impede problemas com aquisição de material, previne atrasos não 

esperados, e garante mais qualidade numa construção com menos desperdício e mais Lean. 

Em relação à segunda fase de análise realizada, fase intermédia, pudemos recorrer a um método 

com base estatística para avaliação do estado produtivo dos trabalhadores e desta construção 

estudada. A amostragem de trabalho realizada, deu origem a resultados apreciáveis, sendo os 

valores obtidos em relação à produtividade dos trabalhos realizados superior as referências 

existentes. Esta análise possibilitou uma proximidade com a execução de tarefas, originando, com 

base no método de execução das mesmas, soluções práticas e aplicáveis, de modo a contribuir 

para uma construção mais eficiente. Ainda sobre esta amostragem de trabalho, é relevante referir 

que a divisão em 9 processos, seguindo bibliografia existente sobre o assunto, poderá limitar a 

avaliação de desempenho dos trabalhos. Considerando que a Indústria da construção se pode 

representar como meta-indústria e compreendendo a diversidade de tarefas diferenciadas 

existentes neste setor, poderá ser vantajoso que se realizasse também uma ponderação sobre que 

divisão de estados produtivos se interligam de modo mais assertivo a cada tarefa. 

A proximidade com a frente de trabalho revela ainda diversas vantagens na compreensão dos 

trabalhos executados, contribuindo para a possibilidade de melhoria. Incluir os trabalhadores no 

pensamento e avaliação de soluções, produz uma visão diferenciada e mais próxima das tarefas, 

que se revela por vezes distante da idealização e projeção de uma edificação. Este nível de 

fragmentação, em que se verifica esta distância entre quem projeta e quem executa, impossibilita 

que possa ocorrer uma aprendizagem conjunta, que contribuiria para uma evolução da indústria 

da construção. 

Finalmente, em relação à terceira fase deste estudo, a análise micro ou 4.0, foi possível aplicar 

conceitos emergentes, oriundos da indústria 4.0, aplicando-os com base numa solução concreta e 

aplicada à execução de tarefas em obra. A utilização de acelerómetros com a finalidade de 

obtenção de uma leitura minuciosa sobre a produtividade de trabalhadores, responde à dificuldade 

sentida na análise intermédia, em que o consumo necessário para recolha de dados se revela 

dispendiosa, aliando as possibilidade e tecnologias já existentes, transportando estes conceitos 

provenientes de outras áreas de estudo, para que assim seja possível modernizar a construção. 

Os dados recolhidos poderão ser utilizados para alimentar algoritmos de machine learning que 

serão capazes de realizar uma leitura do estado produtivo de trabalhadores, sendo esta solução 

aprofundada uma de diversas possibilidades que ocorrem para a implementação e definição do 

recente conceito Construção 4.0. É fulcral que os avanços realizados culminem numa plataforma 

ou meio capaz de sustentar a diversidade de estudo, investigação e avanço que se realizam neste 

tema. Possibilitar que todos os intervenientes de uma construção tenham acesso aos dados que se 

pode recolher com a tecnologia existente, contribui para o aprofundamento de conhecimento, que 

partilhado, contribuirá para o crescimento e desenvolvimento sustentável do setor da construção. 

Encontramo-nos em plena revolução dentro da Indústria com a entrada e exploração do conceito 

Construção 4.0, e de acordo com Farmer (2016) [23] o sector demonstrou dificuldade na 

adaptação à indústria 3.0, sendo relevante que esta nova possibilidade de transformação não seja 

desaproveitada, combatendo os desafios que estão associados à sua implementação. 
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Anexo A  
 

 

QUADROS UTILIZADAS NO CÁLCULO DE RENDIMENTOS TEÓRICOS E COEFICIENTES DE CORREÇÃO [112] 
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Anexo B 

 

 

MAPA GLOBAL DE ÍNDICES DE CUSTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS DE APOIO 
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Anexo C 

 

 

TABELAS DETALHADAS DA AMOSTRAGEM DE TRABALHO – WORK SAMPLING 

 

 

TOTAL Processo  Estado Produtivo 
Nr. 

Observações % 

     

Free-
hand Performing  Operação 

Produtivo(Trabalho 
directo) 2887 0,221124387 

Auxiliary tools  Inspeção 
Contribuição (Trabalho 

suporte) 1222 0,093596814 

Manual tools  Operação 
Produtivo(Trabalho 

directo) 2558 0,195925245 

Electric/electronic  Operação 
Produtivo(Trabalho 

directo) 1380 0,105698529 

Machines operation  Operação 
Produtivo(Trabalho 

directo) 1295 0,099188113 

Robotic automation  Operação Produção Autonoma 0 0 

Do not operate value Atraso 
Trabalho não 

produtivo 1112 0,085171569 

Walking  Atraso 
Trabalho não 

produtivo 1104 0,084558824 

Carrying  Transp./Armaz. 
Contribuição (Trabalho 

suporte) 1498 0,11473652 

 SUM 13056  
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Estado de Produtividade NR. OBS. % 

Produtivo(Trabalho directo) 8120 0,621936275 

Contribuição (Trabalho suporte) 2720 0,208333333 

Trabalho não produtivo 2216 0,169730392 

 

Processo  NR. OBS. % 

Operação 8120 0,621936275 

Inspeção 1222 0,093596814 

Atraso 2216 0,169730392 

Transp./Armaz. 1498 0,11473652 

 

Mecanização % 
% MEC 

OPERATIONS 

EOP+MO+ROB 0,204886642 0,329433498 
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