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Inovações elevam padrão da infraestrutura construída
As pirâmides do Egito e o aqueduto romano são exemplos notáveis dos construtores antigos, dotados de toscos paus de carga,
que recorriam a planos inclinados para deslocar blocos pesados
de rocha. Os romanos recorreram a sangue de animal para dar
liga às argamassas da época. A vida dos escravos não valia um
níquel, mas era a força braçal deles que executava esses monumentos históricos.
Aí veio a Revolução Industrial e a descoberta da caldeira a
vapor – queimando carvão extraído por crianças nas minas inglesas. Era a realidade daquela época, quando a mão de obra tinha
pouco valor. Mas a energia do vapor acionou as locomotivas dos
trens e os protótipos dos primeiros guindastes.
Rudolf Diesel inventou o motor que leva seu nome, mas morreu sem ver a revolução que este provocaria nos equipamentos
móveis. Duas marcas — uma americana e outra britânica - disputam até hoje a primazia de ter
inventado a backhoe – a pá carregadeira compacta com retro atrás, o
canivete suíço de qualquer canteiro
de obras.
Mas os equipamentos de construção são hoje também commodities, que a construtora principal
muitas vezes prefere alugar, arrendar ou subcontratar certas atividades como empreitada.
Quem continua soberano no canteiro é o engenheiro da obra,
que faz a gestão das atividades e treina os mestres e encarregados. As tecnologias BIM 3D permitem a ele vislumbrar a obra
futura a ser executada e prevenir “clashes”, por exemplo, de redes
de utilidades com estruturas, modificando os projetos a tempo de
evitar retrabalho.
A tecnologia VANT ou drones tiraram o trabalhador ou engenheiro de situações de risco e atividades tediosas, realizando
levantamentos em horas quando a equipe terrestre demoraria
dias, gerando fotos, nuvens de pontos e daí, modelos 3D georeferenciados. Eles já fazem inspeções em ambientes insalubres e
perigosos. Medições já podem ser validados pelos contratantes
por fotos e modelos 3D no website da obra, sem sair do escritório.

Ranking da Engenharia Brasileira 2020

Essa 2ª edição do Prêmio INOVAINFRA de Inovação na Engenharia e Infraestrutura, dedicada a Concessionárias e empresas
de Engenharia, cujos projetos foram avaliados por Júri Independente integrado por representantes de entidades de engenharia,
mostra nos 35 trabalhos premiados como a inovação está elevando os padrões da infraestrutura construída.
Alguns exemplos notáveis são o uso de energia solar para
reduzir o custo operacional de ETA, inclusive planta flutuante em
reservatório; perfis de fibras de carbono que recuperam placas
de pavimento de concreto; tachão “inteligente” exibe dados da
rede enterrada; portal na internet abre informações de obras públicas ao público; água magnetizada reduz consumo de cimento
em concreto — ideia de um startup; mestre e encarregado criam
placa pré-moldada para revestir escadas e muito mais.
Na parte de manhã de 7 de abril, em webinar digital, a revista
OEmpreiteiro promoveu o Fórum de
Saneamento 2021 à luz no novo Marco Regulatório em vigor desde junho
passado. Concessionárias privadas e
empresas públicas divulgaram seus
programas de investimentos e obras
relevantes, bem como novas concessões que estão no forno.
Depois de décadas de estagnação, o setor de saneamento ganha nova dinâmica capaz de tirar aos poucos o atraso ciclópico
que a universalização enfrenta – com datas reprogramadas sucessivas vezes sem nunca te-la concretizada.
À tarde, ao final da agenda de palestras dos projetos premiados do 2º INOVAINFRA 2021, fizemos a premiação virtual em
transmissão pelo YouTube, dos autores dos trabalhos eleitos pelo
Júri Independente — cerimônia que pode ser visto em www.revistaoe.com.br.
Parabéns aos inovadores das Concessionarias de infraestrutura e das empresas de Engenharia. É essa força inovadora - somada a tecnologias digitais e investimentos privados — que irá
propiciar a renovação a infraestrutura do País, ainda engessada
e obsoleta, com crescente número de exemplos brilhantes como
os publicados aqui.

ERRATA 1: O Ranking da Engenharia Brasileira 2020, publicada na edição 581 da revista O Empreiteiro, relacionou a empresa Irtha Serviços e Obras no Ranking de Construtoras. No entanto, referido ranking deveria considerar o resultado de 2019 da Irtha Engenharia, da qual a Irtha Serviços e Obras é subsidiária. A
consideração dos resultados da Irtha Engenharia no Ranking da Engenharia Brasileira 2020, que teve receita equivalente de R$ 213.089.000 no ano de 2019,
representa à Irtha Engenharia assumir a 49° posição no Ranking Geral das Construtoras e a 4° posição no Ranking Regional Sul de Construtoras.
ERRATA 2: No Ranking da Engenharia Brasileira 2020, foi publicado que a empresa ERG Engenharia pertence a São Paulo, mas o correto é Minas Gerais. Com isso,
pela receita registrada em 2019, a empresa passa a ocupar a 6ª posição do Ranking Regional Sudeste 2020 (exceto Estado de São Paulo) – Projetos e Consultoria.
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Reparo de alto forno e porto reforçam compromisso com a excelência
O ano de 2020 foi de desafios. Para a CBSI, foi um ano
marcado também por conquistas. A empresa, que é especializada em soluções em serviços de infraestrutura, conseguiu
ultrapassar as barreiras impostas e se destacou ao superar as
expectativas mesmo em um período tão difícil.
Com atuação em grandes reparos como o do Alto Forno
2 da CSN, em Volta Redonda, e o reparo do Porto de Itaguaí,
ambas no Rio de Janeiro, a empresa reforçou seu compromisso
de oferecer excelência em serviços através de entregas qualificadas, dentro do prazo estabelecido, com atenção especial
para a saúde e segurança de cada colaborador envolvido.
A Reforma do Alto Forno 2 e o Reparo no Porto foram trabalhos que envolveram diversas atividades em paralelo. Equipes especializadas, em diferentes frentes de trabalho, foram
responsáveis por desempenhar atividades complexas, focadas
no resultado final com excelência, qualidade e segurança.
Em Volta Redonda, na Usina Presidente Vargas, as atividades no Alto Forno 2 foram realizadas por um time de quase 500
colaboradores em um prazo desafiador de 35 dias, demonstrando domínio técnico e prontidão da empresa para execução de
projetos de alta complexidade em equipamentos estratégicos.

A reforma no Porto de Itaguaí envolveu a desmontagem,
fabricação, montagem e recuperação de três transportadores
de minério, com o intuito de melhorar a performance e a
produtividade no escoamento do material. Ao final das atividades, foram mobilizados cerca de 180 colaboradores, reforçando o compromisso da empresa: trabalhar para garantir
que o cliente final possa focar em seu negócio.
Responsabilidade, qualidade, segurança e solidez são os
pilares da atuação CBSI. Fórmula de sucesso que provou a
capacidade de resiliência e resistência da empresa frente
aos desafios do ano pandêmico, e que será a base para continuar trilhando o caminho da melhoria contínua e crescimento sólido, mantendo o foco no cliente e em entregas de
grande êxito.
A CBSI é uma empresa que atua em ambientes industriais, desenvolvendo serviços nos segmentos de manutenção
eletromecânica, construção e manutenção civil industrial e
predial, montagem e manutenção de estruturas metálicas,
telhados e tapamentos, jateamento e pintura industrial, manutenção de malhas ferroviárias e pontes rolantes, recuperação ambiental de áreas degradadas e facilities.

Fôrmas e escoramentos inovadores são implementados em dois projetos
Um marco em São José dos Campos (SP), o Arco da Inovação,
uma ponte estaiada, foi construída recentemente pela Queiroz
Galvão. A estrutura principal é formada por dois mastros de seção variável, unidos a uma altura de 100 m, formando o Arco,
que foi executado com o Sistema Autotrepante ATR da Ulma,
específica para a execução de estruturas verticais.
O grande diferencial do Sistema Autotrepante ATR é que não
precisa utilizar grua e sua movimentação acontece com o apoio
de um sistema hidráulico. Já os pilares, com seção em formato
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de cálice, que chegam a 14 m de altura, foram construídos com
o auxílio da fôrma Enkoform VMK e de uma fôrma especial, também fabricada pela Ulma.
Esta mesma obra também utiliza outros sistemas da Ulma, a
exemplo do Comain para as fôrmas de vigas pré-moldadas, além
das escoras de alumínio Aluprop e do cimbres T-60 e Brio, para
os escoramentos de lajes, vigas e travamentos.
Na duplicação da Rodovia BR-280 SC, a Ulma também mostrou sua expertise em infraestrutura. A BR-280 é uma rodovia
federal no Estado de Santa Catarina. Em abril de 2018, o DNIT
deu início às obras de duplicação de 74 km da BR-280, entre São
Francisco do Sul e Jaraguá do Sul.
Dividida em três lotes, a Ulma está participando deste importante projeto, que possui dois túneis, com aproximadamente
1 km de extensão e 13,8 m de largura e 9,3m de largura, onde
para a execução de seus revestimentos na abóboda do túnel, está
sendo utilizado um carro móvel MK, sistema que une a fôrma e
escoramento num único equipamento, além de ser movido sobre
trilhos por dentro do túnel para a próxima área de execução.
Além disso, a fôrma Comain também está funcionando em
alguns trechos de revestimento monoface das paredes do túnel,
com concretagens de até 4,2 m de altura em uma única etapa.
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Pöyry amplia o foco em sustentabilidade, bioindústria e digitalização
No contexto de demanda crescente das empresas
por ampliar e fortalecer a sustentabilidade e implantar novas soluções de valor agregado, o setor de engenharia e construção também busca avançar em soluções que ofereçam não só as melhores tecnologias,
mas também os melhores projetos nessa direção.
É nesse contexto que a Pöyry, uma das principais empresas do setor de engenharia e consultoFábio Fonseca
ria, colocou um foco estratégico ainda maior em
sustentabilidade, na bioindústria e na digitalização. O objetivo,
destaca o presidente da Pöyry na América Latina, Fábio Bellotti da Fonseca, é continuar a apoiar um mundo que passa por
uma rápida transformação, e no qual o aumento populacional,
a urbanização, as mudanças climáticas e o declínio dos recursos
naturais estão mudando a face da sociedade e dos negócios para
sempre, com a pandemia apenas acelerando este processo.
A Pöyry vem aplicando no mercado brasileiro e em toda a
região uma gama de soluções digitais que incluem recursos como
gêmeo digital, big data, aprendizado de máquina, inteligência
artificial, realidade virtual e aumentada, entre outros, para ajudar as empresas de todos os setores a alcançarem seus objetivos
de negócios, ao mesmo tempo em que melhoram sua eficiência
operacional, aumentam a produtividade, e reduzem os custos e a
sua pegada de carbono.
Quando se fala em sustentabilidade, a digitalização também
pode ajudar a melhorar a gestão dos recursos naturais, trazendo eficiência e inteligência ao processo e integrando-o a toda a

operação. Por outro lado, há ainda inúmeras outras
frentes em que a sustentabilidade também precisa
avançar, como a adoção de soluções energéticas
sustentáveis alternativas – como biomassa, solar e
eólica – e o tratamento e a reutilização de resíduos.
“Fazer isso implica uma visão de futuro e a clareza de que os ganhos obtidos devem ser avaliados
a partir de uma perspectiva mais ampla, levando
em conta três eixos distintos da sustentabilidade,
ou seja, social, econômico e ambiental”, afirma o presidente da
Pöyry na América Latina.
Fábio explica que a Pöyry está posicionada como a principal
fornecedora de serviços de engenharia e consultoria nas indústrias
de processo nacionais, e, com base nesta experiência, apoia os
clientes com soluções voltadas à sustentabilidade e à digitalização ao longo de toda a cadeia de valor e operações de ciclo de vida
de seus projetos - desde os estudos de fase inicial até a implementação de projetos em escala real e serviços na fase operacional.
“Nossa experiência global nos permite compartilhar práticas
sustentáveis comprovadas e desenvolver soluções inovadoras em
projetos e serviços de consultoria e de engenharia que ajudam
nossos clientes de setores diversos, como energia, indústria de
processos e infraestrutura a acelerarem sua transformação em
direção a uma economia mais sustentável e conectada, proporcionando não só a redução da pegada de carbono, mas também o
aumento do handprint, que é o impacto positivo de suas atividades”, completa o presidente da Pöyry na América Latina.

Testes de medição de tirantes por método não-destrutivo
A empresa Rincent BTP Services SAS, realiza testes dinâmicos
não destrutivos para determinar o comprimento dos tirantes e
a tensão nos tirantes. O inventor do método, Jean-Jacques Rincent, a qual tem patente internacional, permite determinar as
forças nos tirantes ativos e passivos. Trata-se
principalmente de análise de vibração e medição
da rigidez dinâmica.
O tirante é vibrado por meio de um martelo
equipado com um medidor de força. A resposta vibratória V do tirante é registrada. A análise concentra-se na relação V/F no domínio da freqüência para
determinar o comprimento e a tensão no tirante.
Os testes são realizados em condições muito
mais favoráveis do que os testes estáticos, tanto pela
duração do teste quanto por razões de segurança.
É de notar que estes testes dinâmicos permitem

o acesso a locais onde os testes estáticos não são viáveis em condições simples, incluindo abaixo do nível da água num cais do porto.
Este teste pode ser realizado num grande número de tirantes
do mesmo lugar, o que reforça a representatividade e fiabilidade
do diagnóstico. Geralmente, é realizado um teste
estático para cada 100 tirantes para melhorar a
precisão do diagnóstico.
Estes ensaios não destrutivos respondem às
seguintes perguntas: se o tirante está cortado
(sim ou não); qual é o seu comprimento e qual
é a sua força.
Realizando testes periódicos, a evolução da
tensão nos tirantes pode ser seguida ao longo
do tempo. Estes testes podem ser utilizados no
âmbito de uma perícia, mas também no âmbito
de uma manutenção de obra.
www.revistaoe.com.br | 7
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A Engenharia segue desenvolvendo soluções aos desafios atuais
O 2° Prêmio InovaInfra, realizado pela revista O Empreiteiro,
mostra que mesmo com o momento difícil e complexo por conta
da pandemia e, por consequência, a economia, a engenharia segue desenvolvendo e apresentando inovações.
Nesta edição da premiação, consta-se um bom número de
trabalhos com o suporte de soluções tecnológicas avançadas,
que trazem resultados às empresas de forma assertiva, segura e
rápida. Uma forma até para superar a complexidade vivida.
A seguir, apresentamos, em formato resumido por questão
de espaço, os 35 trabalhos vencedores do 2° Prêmio InovaInfra,
entre os mais de 100 projetos recebidos. Nessa exposição, estão
trabalhos das áreas de engenharia de concessionárias importantes no país e de companhias de engenharia, envolvendo construtoras, montadoras, projetistas e gerenciadoras e empresas que
desenvolvem serviços especiais para o setor.
A apresentação dos projetos na publicação é dividida pelas
diversas categorias que compõem a premiação: Concessionárias,
Montagem Industrial, Tecnologias Digitais, Gestão, Ferrovia, Saneamento, Energia, Barragens, Pavimentação, Edificações e Estrutura.
O júri do prêmio é formado por representantes das seguintes
entidades do setor de engenharia e construção: ABCE (Associa-
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ção Brasileira de Consultores de Engenharia), Abece (Associação
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural), Aeerj (Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro), Sinicesp
(Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São
Paulo), Abcic (Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto), e Sinduscon-MG (Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Estado de Minas Gerais) e o engenheiro Sérgio Palazzo.
EVENTO E PREMIAÇÃO
No dia 7 de abril, a revista O Empreiteiro realizou webinar
com a apresentação dos trabalhos vencedores do 2° Prêmio InovaInfra 2021. Além disso, realizou a cerimônia de premiação no
concurso, no formato online.
Destaca-se que na mesma data, ainda dentro da programação
do webinar, pela manhã, foi realizado o Fórum de Saneamento,
também promovido pela revista O Empreiteiro, reunindo empresas privadas e públicas do setor, para apresentar investimentos,
inovações e tecnologia e debater o novo marco legal.
Para assistir tudo que aconteceu no webinar realizado no dia
7 de abril, acesse o site www.revistaoe.com.br.
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NovaDutra

Fibra de carbono recupera concreto fissurado em pavimento rodoviário
O objetivo geral deste trabalho é avaliar o emprego de perfis de
fibras de carbono na recuperação de placas de concreto fissuradas, por
meio de sua aplicação em pavimentos de concreto na Rodovia Presidente Dutra, concessionada à CCR Nova Dutra.
Para poder atender ao objetivo geral deste estudo foram definidos os
seguintes objetivos específicos: estudar a técnica de perfis de fibras de
carbono em recuperação de pavimentos rodoviários de concreto; determinar e identificar as situações para o emprego desta técnica; executar
a recuperação de placas fissuradas com essa técnica em um segmento
da Rodovia Presidente Dutra; monitorar o pavimento recuperado com
esta técnica para avaliar o seu desempenho, por meio de levantamento
visual e por levantamento deflectométrico com FWD (Falling Weigth Deflectometer) e elaborar relatórios parciais e de acompanhamento.
Tradicionalmente, os pavimentos rodoviários são divididos em dois
tipos clássicos: os pavimentos asfálticos ou flexíveis e os pavimentos de
concreto ou rígidos. Os efeitos combinados de carregamento do tráfego
veicular e as condições climáticas deterioram tanto os pavimentos flexíveis como os pavimentos rígidos, com o decorrer do tempo, inclusive
aqueles que foram muito bem projetados e construídos. As atividades de
conservação e de manutenção consistem nas diversas técnicas utilizadas para reduzir e reverter esse processo de deterioração.
Nos pavimentos rígidos, existem diversos defeitos que podem ser
identificados visualmente.
Algumas das técnicas de conservação e manutenção mais comuns
consistem na selagem de fissuras, selagem das juntas, tratamentos superficiais e reparos localizados, as quais auxiliam na redução da taxa
de deterioração do pavimento, sempre e quando sejam identificadas as
deficiências que induziram a ocorrência dos defeitos. Já as atividades de
restauração usualmente implicam na demolição e reconstrução das lajes
de concreto em toda sua extensão.
Na ocorrência de fissuras transversais que ocasionam a divisão das
placas, a simples selagem não é suficiente para solucionar o problema, já
que é necessário reforçar estruturalmente a área afetada. Usualmente,
é necessário remover o concreto próximo a área afetada e realizar a
recomposição com materiais de alta qualidade e cura rápida, para liberação em curto prazo ao tráfego dos veículos.

Existem algumas alternativas para recuperar estruturalmente a
placa de concreto, dispensando a remoção do concreto. A alternativa
proposta para este estudo consiste na aplicação de perfis de fibras de
carbono.
Observa-se que é necessário realizar uma ranhura perpendicular à
fissura transversal, com auxílio de um disco de corte, com a espessura
adequada e em posições predeterminadas. Os sulcos assim obtidos recebem resina epóxica para a colocação sucessiva dos perfis de fibras de
carbono. Após cura da resina, o pavimento pode ser liberado ao tráfego
de veículos.
O emprego desta técnica pode ser uma alternativa interessante para
evitar a demolição do pavimento quando surgem fissuras nas placas de
concreto, devido ao reforço estrutural fornecido pelas fibras de carbono.
Ao mesmo tempo, espera-se que a resina polimérica sele as fissuras,
impedindo o ingresso de água e elimine, por consequência, os riscos de
bombeamento de finos.
Considera-se que, caso esta técnica seja eficiente no reparo das fissuras de concreto, o tempo de intervenção de placas de concreto seria
muito menor, quando comparado com a alternativa de demolição e reposição de concreto, trazendo benefícios aos usuários, devido ao menor
tempo de intervenção da pista.
Autoras: Valéria C. de Faria, engenheira coordenadora, e Marcia Helena
Leal, engenheira, ambas do Centro de Pesquisas Rodoviárias da Nova
Dutra.

RodoNorte

Inovação no uso de cimento asfáltico em bloco sólido de origem russa
Nos orçamentos rodoviários, a pavimentação contribui com a maior
parte dos custos de construção e manutenção, sendo que o insumo de
maior relevância é o asfalto, fundamental para a qualidade e durabilidade dos pavimentos.
Na busca de melhoria na qualidade e, consequentemente, no desempenho do pavimento e da diversificação das opções de fornecedores,
a CCR RodoNorte iniciou em 2019 um estudo para importação e utilização do CAP sólido de origem russa, reconhecido por sua boa qualidade.
Após diversas análises de viabilidades técnica e financeira que comprovaram a alta qualidade e preço competitivo do asfalto russo, em março de 2020, a concessionária CCR RodoNorte realizou a importação do

primeiro lote. Destaca-se que este material é transportado em blocos
sólidos de 1 tonelada cada, o que otimiza tanto o transporte marítimo
internacional como o rodoviário.
O derretimento dos blocos de asfalto é a etapa principal para a viabilização do processo. Para o derretimento do material, foi instalado no
canteiro das usinas asfálticas que atendem as obras um conjunto de
equipamentos compostos de caldeira de aquecimento, tanque derretedor, carregador dos blocos e tanque de estocagem, de forma a otimizar
a logística e dar maior agilidade na produção.
Após a chegada do material, foram executados em laboratório ensaios e os projetos de misturas asfálticas a serem utilizadas na manu-
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tenção das rodovias da CCR RodoNorte.
expandir a utilização do CAP russo para
Simultaneamente, foi iniciada uma pesoutras concessionárias do Grupo CCR.
quisa no Centro de Pesquisas Rodoviárias
Conclui-se então que a adoção desta
do Grupo CCR para avaliar as característiinovação é totalmente viável e apresenta
cas do asfalto russo em comparação com
como principais benefícios a considerável
os produtos nacionais similares.
melhoria na qualidade e no desempenho
A realização dos ensaios de controle
do pavimento, em função do atendimento
tecnológico previstos nas normas técnicas
de todos os parâmetros de controle teccomprovou a alta qualidade do produto,
nológico e de resultados já obtidos nas
tanto nos ensaios realizados em laboratópesquisas de desempenho realizadas em
rio quanto nos de campo. Foram obtidos
laboratório e em campo; e ainda de reresultados muito superiores, como por
dução do custo de aquisição do material.
exemplo para os parâmetros de deformaRessalta-se que o custo final do produto é
ção permanente, módulo de resiliência,
suscetível à variação cambial.
retorno elástico, ponto de amolecimento,
entre outros, quando comparados ao proAutores: Denysson Canesso, gestor de
Execução de camada de reforço de pavimento com o CAP russo
duto nacional.
engenharia; Álvaro Rodrigo Pinheiro de
Desde então, o CAP russo está em plena utilização pela CCR Ro- Souza, coordenador de obras e qualidade; Edmilson Gouveia Nunes,
doNorte, com uma produção média diária de 24 t. Com a capacitação analista de engenharia, obras e qualidade; Jose Roberto Viana, suda equipe e melhorias contínuas do processo de produção, espera-se perintendente de investimentos e Thalyta de Miranda Lanna Rios,
alcançar uma maior eficiência e produtividade a curto prazo, e ainda, gestora de engenharia – todos da CCR RodoNorte.

AutoBAn

Monitoramento de obras viárias com identificação por QR Code
As estruturas (pontes, viadutos e passarelas) nas obras de
infraestrutura, conhecidas como
Obras de Arte Especiais (OAE), são
projetadas para atender determinada vida útil. De modo a estender
o prazo de utilização e garantir a
segurança de uso, as OAEs devem
passar por atividades regulares de
conservação.
Todas as anomalias que surgem nas Obras de Artes Especiais
estão relacionadas as deficiências
de projeto, problemas construtivos, data de execução, degradações devido ao uso e exposição ao
meio onde está inserida e, principalmente, pela ausência de atividades de manutenção.
De forma equivocada, muitas estruturas deste tipo no Brasil apresentam uma degradação avançada devido a negligência ou a inexistência de atividades de conservação adequada, acarretando avançada
perda de desempenho e elevação nos custos de recuperação, muitas
vezes tardiamente.
Especificamente no caso dos contratos de concessões, com a finalidade de exercer o acompanhamento e a gestão da evolução do estado geral
das OAEs, são realizados monitoramentos em cada estrutura e estas são
definidas por meio de inspeções cadastrais, rotineiras e especiais, e têm
a finalidade de conservar os aspectos estruturais, de durabilidade (vida
útil) e funcionalidade das estruturas, sempre de acordo com a norma
brasileira NBR 9452:2019 ou especificação Artesp ET-0-C21-002-R01 e
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DNIT 010/2004, que determinam
os procedimentos de gestão, como
a realização de vistorias.
Mesmo com o avanço dos
meios de comunicação e tecnologia de geolocalização, ainda os
sistemas usualmente utilizados
para identificação de OAEs não
dispõem de forma prática o acesso às informações essenciais. Em
muitos casos, devido a dificuldades
e equívocos operacionais, as OAEs
não apresentam confiabilidade em
sua identificação e no acompanhamento histórico da evolução
de suas manutenções e inspeções.
Desta maneira, o Sistema de
Monitoramento de Obras Viárias – SIMOV auxilia de forma ampla e imediata as equipes de conservação, manutenção, gestores e colaboradores,
no acesso online ao banco de dados de cadastro com as informações
precisas, contendo a localização georreferenciada, o histórico das manutenções, sua classificação atual quanto a suas funções estruturais, de
durabilidade e funcionalidade, além das necessidades atuais de conservação, auxiliando de forma efetiva na manutenção rotineira e especial
das diversas Obras de Artes Especiais do Sistema Anhanguera Bandeirantes (concessionada à CCR AutoBAn), em São Paulo.
O acesso é rápido e objetivo, sendo realizado por notebook, tablet ou
celular que possuam a funcionalidade de leitura e interpretação de QR
Code. A consulta é permitida somente para usuários pré-cadastrados do
Grupo CCR, onde ele obtém as seguintes informações das Obras de Arte:
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histórico de manutenção; serviços realizados; histórico da classificação
(notas) da OAE; dados cadastrais: dimensões, gabarito vertical da OAE
em relação à rodovia etc.
Nesse projeto inicial do Grupo CCR, foram implantados os QR Codes
nas 414 Obras de Artes Especiais existentes do sistema rodoviário administrado pela CCR AutoBAn, que já estão operando em sua integralidade.
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Autores: Daniele Yumi Oda, analista de engenharia; Renata Ferreira,
analista de engenharia; David Moreira, agente especializado de engenharia; Vagner Ansorge, analista de engenharia; Rafael Rossatto, coordenador de engenharia e Felipe Antonio de Lellis Andrade, gerente de
engenharia – todos da CCR Engelog.

Sabesp

Projeto de usina fotovoltaica reduz 4,5% do consumo de energia
A operação no saneamento básico é
uma atividade de intensivo consumo de
energia elétrica, e a Sabesp tem diversas
iniciativas com o objetivo de aumentar
sua eficiência na gestão de energia,
dentre as quais os projetos de aproveitamento dos potenciais de geração.
Nesse contexto, a Sabesp estruturou
e já está implantando o seu Programa de
Geração Distribuída de Energia Fotovoltaica, que prevê investimentos de R$ 245
milhões no período de 2020 a 2024, financiados pelo BID Invest, para implantação de 30 usinas fotovoltaicas com
potência de 1 MW a 4 MW cada, totalizando 60 MW, para atender 65% do
consumo em baixa tensão de toda a Sabesp, ou 4,5% de todo o consumo da
companhia, trazendo uma economia em torno de R$ 55 milhões por ano.

Essas usinas estão sendo implantadas com o aproveitamento de grandes
áreas disponíveis na Sabesp, principalmente no entorno das estações de tratamento de esgoto (ETE) do tipo lagoa de
estabilização, no centro oeste do Estado
de São Paulo. Para tanto, foram selecionadas as áreas mais adequadas em função da topografia, declividade preferencialmente norte, facilidade de conexão à
rede, regularidade dominial etc.
Atualmente, já estão contratadas as
implantações de 80% das usinas fotovoltaicas (UFVs) em diversos municípios de São Paulo, como: Adamantina, Assis, Barão de Antonina, Cachoeira Paulista, Conchas, Crispim, Elias Fausto, Euclides da Cunha, Eugênio de
Melo, Gastão Vidigal, Itapeva, Magda, Mirante do Paranapanema, Monte
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Alto, Monte Aprazível, Moreira Cesar, Nhandeara, Orindiuva, Paraguaçu
Paulista, Pederneiras, Pilar do Sul, Presidente Prudente, Riolândia, Salto
de Pirapora, São Manoel, Sarapuí, Suzano, Tremembé e Valentin Gentil.
A usina no entorno da ETE Orindiúva foi a primeira do programa a
entrar em operação, o que ocorreu em janeiro de 2021. O modelo de contratação prevê a remuneração da contratada para sua implantação com
verificação do desempenho, ou seja, parte do valor da remuneração depende da avaliação da eficiência da geração de energia da usina por um
período de 3 anos após a sua implantação.
O programa se enquadra como minigeração distribuída (sistemas de
geração de energia até 5 MW) na modalidade de autoconsumo remoto,

o n c e s s i o n á r i a s
em que a energia excedente gerada na planta da Sabesp é injetada na
rede elétrica, gerando créditos (em kWh). Esses créditos são usados para
compensar o consumo (em kWh) de outras unidades sob o mesmo CNPJ,
atendidas pela distribuidora de energia.
A Geração Distribuída de Energia Fotovoltaica para autoconsumo remoto é uma iniciativa pioneira da Sabesp na área de saneamento, que possibilita a diversificação da matriz energética da companhia com energia limpa e
renovável, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Autores: Gisele Alessandra Nunes da Cunha Abreu, Lucas Rafael Ferreira
de Oliveira, Ricardo Polezi e Rodrigo Giacomini Arruda.

Cigás

Tachão inteligente permite acessar dados de construção da rede
A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), possuindo rede de distribuição de gás natural enterrada com extensão de 142 km (dados
de novembro de 2020), instalada no município de Manaus (AM), com
constante ampliação do sistema, realiza acompanhamento presencial de
todas as obras de escavação de terceiros próximas à rede de gasoduto,
conforme sua diretriz de segurança.
Por característica do solo local, a cidade de Manaus sofre intervenções com obras em suas redes de drenagem e abastecimento de água
com uma constância acima do normal, exigindo o deslocamento permanente de equipes da Cigás para o acompanhamento e liberação dessas
obras.

Tachão Inteligente instalado no passeio

Este acompanhamento é importante para preservação e integridade
da tubulação, que consiste de identificação da rede mediante a leitura
do desenho conforme construído (as-built), orientação técnica às equipes de escavação e sondagens in loco, a fim de evitar danos.
Assim sendo, torna-se imprescindível a confiabilidade das informações contidas nos desenhos, bem como a rápida e acertada seleção destes pelas equipes. Outros fatores a se considerar que levaram ao desenvolvimento do tachão inteligente: tempo de deslocamento do técnico,
principalmente quando de sobreaviso, até o local da intervenção, tendo
que se dirigir antes até a Cigás para a coleta dos desenhos de cadastro, e
o risco de seleção incorreta do desenho de cadastro (as-built) do trecho.
Por toda a extensão da rede de gasoduto da Cigás há sinalização
vertical (placas e marcos) e horizontal (tachão e/ou adesivo de
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sinalização). O tachão/adesivo de sinalização comum, que é instalado
sobre a rede, tem a finalidade de indicar a diretriz aproximada do duto,
para a liberação de obras próximo ao gasoduto. É necessário, no entanto, estar de posse do desenho conforme construído (as-built) in loco.
Foi a partir desta demanda, e sob as principais dificuldades elencadas neste projeto, que foi criado o tachão inteligente consistindo
em uma ideia prática, de fácil aplicação e baixo custo de aquisição,
instalação e manutenção. Procede da implantação no tachão com características construtivas semelhantes ao tachão comum, tendo como
diferencial: QR Code gravado em chapa inox AISI 316, aderida a sua superfície; possui seta indicativa de direcionamento de leitura do as-built;
instalação no passeio, próximo ao meio-fio e estão dispersos entre si a
300 ou 500 m, a depender da metragem dos desenhos.
In loco, o técnico munido com aparelho celular ou tablet (ambos já
fornecidos pela Cigás ao seu corpo técnico), conectado ou não a internet, pode consultar o desenho conforme construído (as-built) do trecho
requerido, mediante leitura do QR Code constante no tachão inteligente
mais próximo, tornando assim, mais rápida e segura a atividade desempenhada.
Importante esclarecer que o acesso aos mapas da rede, da forma
descrita neste projeto, é restrito a somente colaboradores da Cigás instruídos tecnicamente e, portanto, condicionados à utilização de e-mail
cadastrado no domínio desta companhia.
A permissão de acesso somente para e-mails cadastrados tem como
objetivo forçar as empresas terceirizadas a se comunicarem e registrarem sua solicitação por meio de chamado para acompanhamento das
obras de escavação pelo técnico da Cigás.
Além disso, a restrição de acesso evita que pessoas não habilitadas
utilizem da informação de maneira inadequada, o que fortalece a integridade e segurança da rede de gás natural.
A implantação do tachão inteligente trouxe resultados importantes:
confiabilidade nas informações dos dados cadastrais da rede de distribuição de gás natural durante intervenções de terceiros; acesso rápido e
seguro aos desenhos de as-built do trecho mediante leitura do QR Code
afixado no tachão inteligente, e deslocamento do preposto da Cigás diretamente ao local da obra sem a necessidade de buscar informações
de as-built junto ao Centro de Controle Operacional – CCO da empresa.
Autores: Ricardo Ciraulo, gerente de operações; equipe Geope, gerência
de operações da Cigás – Companha de Gás do Amazonas.
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BRK Ambiental

Tecnologia VANT é adotada para cadastro técnico e projetos
A concepção consistiu no processo de estudo que constatou o
Com extensa demanda de mapeamento, principalmente em relação
a universalização do serviço de esgotamento sanitário e a redução de avanço tecnológico dos VANTs, que se tornaram acessíveis em termos
perdas de água, foi idealizado o projeto no qual se utilizou da tecnolo- de valor de aquisição. Foi então que a companhia cogitou a aquisição da
gia dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs, mais conhecidos como tecnologia supracitada, para melhoria de cadastro técnico das unidades.
No decorrer dos estudos, notou-se que essa tecnologia produzia
Drones) para alcançar as metas relacionadas a estes indicadores nas
mais que imagens de alta qualidade, dispunha de detalhamentos da suunidades do Tocantins e Pará, da BRK Ambiental.
Estes serviços demandam tempo longo de contratação, execução perfície do terreno, maximizando assim o cadastro técnico e os projetos
e elevado custo. Sendo assim, a tecnologia foi selecionada pois pro- de saneamento básico.
porciona resultados na redução do prazo
para se implantar os projetos, diminuindo
tempo de confecção e o montante de investimento, e consequentemente, o custo
com serviços de terceiros.
Informação chave para iniciar projetos
de saneamento, os levantamentos topográficos são feitos, tradicionalmente, por
meio da contratação de serviços de terceiros. Estes serviços demandam tempo longo
de contratação, execução e elevado custo.
O projeto de uso da tecnologia VANT
nas unidades citadas, foi dividido em fases, incluindo concepção, estruturação e
Representação dos produtos gerados a partir do aerolevantamento
capacitação.
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Em meados de 2018, notou-se o valor que esse recurso poderia
agregar para a superação das metas de investimentos de médio prazo,
principalmente com as agressivas metas de universalização dos serviços
de esgotamento sanitário e redução de perdas. Este cenário propiciou
que fosse aprovado a mobilização de equipamentos e pessoas para trabalhar na estruturação deste projeto.
A estruturação teve início no prévio estudo e, levando em consideração o custo-benefício, foi adquirido o VANT de asa fixa Verok. Este
aeromodelo é utilizado para mapeamento de grandes áreas. Para mapeamento de pequenas áreas, acompanhamento de obras e gestão de
ativos foi adquirido, ainda, o VANT DJI Mavic II Pro.
Dessa maneira, o projeto se valeu da aerofotogrametria, que é a
técnica de extrair de fotografias informações de objetos. Para tanto, se
fez necessária a aquisição de uma Workstation com hardware robusto e
o software Metashape para processamento.
Após finalizada a etapa estruturante, promoveu-se a capacitação da equipe responsável para operação dos equipamentos, como
montagem, elaboração de planos de voos, processamento de log’s,
dentre outras atividades.

o n c e s s i o n á r i a s
Os primeiros aerolevantamentos foram executados para subsidiar
a elaboração de plano de segurança de barragens de captação. Posteriormente, as atividades foram direcionadas para cidades, como parte
estruturante dos projetos de água e projetos de esgoto (cadastro técnico, projetos topográficos, modelagem hidráulica, redução de perdas e
sistemas de coleta de esgoto).
A utilização de aeronaves não tripuladas se mostrou útil em soluções relacionadas ao saneamento básico. A exploração dos potenciais desta tecnologia maximiza o atingimento das metas de empresas que atuam neste segmento, proporcionando resultados tangíveis
e intangíveis.
Contudo, a tecnologia se mostrou aplicável a outros setores,
em especial na produção de informações topográficas que subsidiam os projetos de engenharia e o cadastro técnico. Verifica-se
aderência em áreas como: meio ambiente, comercial, segurança e
operação.
Autores: Guilherme Freccia Silvestrin, Heloisa Tavares Silva, Laiton Nunes Vieira e Matheus Lima Carvalho Rabelo.

Aegea

Programa modela em 3D BIM ativos de infraestrutura de saneamento
Diante do enorme desafio de universalizar os serviços de água e
esgoto no Brasil, a Aegea - que atualmente é o maior grupo privado
do setor - desenvolveu o Programa Infra Inteligente com o propósito
de alavancar produtividade, reduzir desperdícios e aumentar a transparência dos investimentos.
O projeto é orientado pelo que há de mais avançado no mundo
em tecnologias de drone, IoT (internet das coisas), Realidade Virtual
e principalmente pelas boas práticas da modelagem da informação
da metodologia 3D BIM (Building Information Modeling).
Os modelos digitais gerados das redes de água e esgotos e estações de tratamento apoiam a gestão da informação técnica em
todo o ciclo de vida da infraestrutura, desde a engenharia de construção até a operação e manutenção dos sistemas. O resultado é
maior colaboração entre as áreas, com foco
em decisões mais assertivas visando a eficiência operacional, redução de custos e planejamento de expansões futuras.
O programa apresenta a estrutura de
transformação digital aplicada na Aegea
para atender de maneira sustentável a todas as partes interessadas com compartilhamento do valor social, ambiental e financeiro
(LSO - Licença Social para Operar), combinando as disciplinas da metodologia da informação na construção BIM (Building Information Modeling) e Gestão de ativos (AM
– Asset Management).
A abordagem integrada da Aegea, através do Programa Infra Inteligente, resulta
em modelos 3D BIM inteligentes de todas as
instalações que compõe os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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Estas representações de infraestruturas existentes em formato gráfico 3D, com alto nível de detalhamento – conhecido também
como Digital Twin - possibilitam uma visualização de dados e análises
incomparáveis dentro de um ambiente de realidade virtual, apoiando
a organização na tomada de decisões estratégicas e táticas com maior
eficiência no planejamento das obras, na manutenção e nas operações
dos ativos físicos (equipamentos, tubulações e facilities).
Com estes ativos digitalizados é possível balancear custo, risco e
desempenho ao conjunto de metodologias, processos e tecnologias
para fornecer informações acuradas para os tomadores de decisão,
nos diferentes níveis da organização: estratégico, tático e operacional.
Autor: Wagner Carvalho, gerente de projeto sênior da Aegea.
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Sanepar

Usina solar flutuante gera energia em reservatório
As atividades da Sanepar são energointensivas e a ampliação da
cobertura de seus serviços prestados para a sociedade é constante. Por
isso, o tema energia tem sido amplamente discutido e tratado no âmbito
de iniciativas de inovação.
A Sanepar tem incentivado a inovação, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de boas práticas que possibilitem a redução de custos, a maior
eficiência energética de seus processos e o aprimoramento de seus serviços
de saneamento ambiental subsidiados por tarifas cada vez mais módicas.
O uso da energia solar é uma das alternativas energéticas mais promissoras para diversificação da matriz energética e desenvolvimento sustentável do setor de saneamento no país. Trata-se de uma das fontes de energia
renováveis que mais tem prosperado no Brasil nos últimos anos, possibilitando, dentre outros, a redução dos custos e impactos de processos.
A adoção de soluções inovadoras baseadas em sistemas solares fotovoltaicos flutuantes sobre reservatórios tem sido apontada internacionalmente como tendência para o desenvolvimento do setor de infraestrutura, sobretudo em áreas alagadas associadas com usinas hidrelétricas.
No entanto, no setor de saneamento, onde a prática de alagamento
de áreas para armazenamento de água é comum, a utilização da lâmina
d’agua disponível para tal fim ainda é pouco aproveitada. Atenta à possibilidade de geração distribuída de energia elétrica em áreas ociosas, de
forma inovadora, uma usina solar fotovoltaica flutuante no reservatório
Passaúna - Curitiba (130 kWp) foi concebida e inaugurada pela Sanepar
no início de dezembro de 2019.
A usina é composta por 396 módulos fotovoltaicos policristalinos e

ocupa uma área aproximada de
1.200 m². O sistema foi instalado
em estruturas flutuantes sobre
o lago do reservatório. Trata-se
de um projeto inédito no setor
de saneamento ambiental brasileiro. A referida usina custou R$
1.665.085,06 e sua contratação,
na época, também foi objeto de inovação, sobretudo para empresas públicas ou de economia mista, como é o caso da Sanepar.
Isso porque o projeto, a obra e o comissionamento foram executados por um mesmo contratado, por intermédio de uma licitação em
regime integrado, conforme prevê a Lei Federal n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Uma das vantagens dos sistemas fotovoltaicos flutuantes em
relação aos sistemas convencionais instalados em terra é a possibilidade
de uma maior produção de energia, ocasionada principalmente por uma
redução da temperatura de operação das placas fotovoltaicas, e consequente aumento de sua eficiência.
Autores: Gustavo Rafael Collere Possetti, gerente de pesquisa e inovação;
Luiz Henrique Novak, engenheiro eletricista; Felipe Owczarzak de Mello
e Silva; engenheiro mecânico; Ronald Gervasoni, engenheiro ambiental;
Luiz Gustavo Wagner, técnico em edificações; Alexandre Moreno Lisboa,
técnico em mecânica e Alex Sandro Franco de Souza, administrador –
todos da Sanepar.

Novo supermercado de Maringá tem projeto de construção inteligente
Foco na sustentabilidade, inovações e processo construtivo inteligente. Esses são alguns dos conceitos implementados na nova
unidade dos Supermercados Cidade Canção, localizado na Avenida
Guaiapó, no bairro Bom Jardim, em Maringá. A obra foi realizada pela
A.Yoshii - construtora paranaense com mais de 55 anos de atuação.
A construção do empreendimento também exigiu intervenções de
acessibilidade no entorno. Novas sinalizações de trânsito foram instaladas, assim como faixa de pedestres elevada e dois novos pontos
de ônibus.
A nova loja possui 8 mil m² e é fruto da parceria entre a Empreendimentos Santa Márcia e a Companhia
Sulamericana de Distribuição (CSD).
O engenheiro civil da A.Yoshii responsável pelo projeto, Pedro Mota, explica que o estudo de viabilidade para
a implantação do supermercado foi
bastante detalhado. “Recebemos o estudo de viabilidade realizado pela Empreendimentos Santa Márcia e a CSD,
e observamos que o local foi escolhido
para impulsionar o crescimento da região. Com o terreno estrategicamente

localizado no encontro entre duas grandes avenidas, o local se trata de um loteamento em crescimento, que com a instalação de um
grande supermercado, com uma marca renomada na cidade, tem tudo
para se expandir rapidamente”, detalha.
Na obra, o sistema construtivo em pré-moldado e estrutura metálica resultou em uma grande redução nos desperdícios de materiais e
um ganho no prazo de execução. “Na cobertura, a escolha pelo sistema
de telhado com telha zipada também favoreceu o tempo de execução
e reduziu significativamente possíveis gastos futuros com manutenções. Além disso, o telhado foi preparado para receber placas fotovoltaicas de energia solar”, revela Mota.
De acordo com o engenheiro da
A.Yoshii, outra aplicação pensada na
sustentabilidade é o sistema de reaproveitamento de águas pluviais e
iluminação em LED, que reduz o consumo de energia. Entre as novidades
da loja está o sistema de selfcheckouts (caixas de autoatendimento),
que diminui as filas em até 30% e
está ganhando cada vez mais espaço
no Brasil.
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MIP Engenharia

Equipe multidisciplinar monta flare de 156 m em 45 mil h
A Unidade de Tochas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj), agora denominado GasLub, foi projetada para destinar os gases
residuais oriundos do processo de refino e processamento de gás natural
em situação normal de operação, bem como receber a descarga de processo de todas as unidades em situação de emergência, garantindo a operação segura e dentro dos parâmetros requeridos pela legislação ambiental.
Diversos equipamentos compõem o sistema de tochas do GasLub,
como a subestação elétrica; Unidade de Tochas que contém, entre outros, vasos de pressão para separação de
líquidos-gases; e o equipamento para queima de gases
denominado flare.
O flare é composto por uma torre metálica, tubulações, equipamentos e instrumentos, com 156 m de altura
– o equivalente a um edifício de 50 andares – e pesando
424 t, sendo a maior do tipo da América Latina.
A montagem eletromecânica do flare apresentou
substanciais desafios de engenharia que demandaram
expertise da MIP Engenharia, muito planejamento e inovação. Com cerca de 45.000 horas de trabalho de um
time multidisciplinar comprometido, o trabalho foi finalizado sem acidentes com afastamento.
Para a pré-montagem, o equipamento foi subdividido em módulos compostos por estruturas metálicas,
tubulações, infraestrutura elétrica, que foram montados e testados ao
nível do solo, dispostos em sequência ao redor da base.
No momento oportuno, foi mobilizado um guindaste de 750 t, que
realizou os içamentos de forma otimizada e sem interrupções, permitindo que toda a montagem dos módulos fosse realizada em apenas 2
meses de atividades, entre junho e agosto de 2019.

Além disto, a MIP Engenharia montou um pipe rack metálico de
1.200 m de comprimento, sobre o qual seguem tubulações de aço carbono de diâmetros até 84” e um cable rack contendo cabos de alimentação
elétrica, instrumentação e telecomunicações.
Em 2020, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, o comissionamento da Unidade de Tochas do GasLub foi concluído com sucesso pela MIP, culminando com a realização

do teste de acendimento dos pilotos em 26 de novembro de 2020.
Este evento marcou o primeiro teste com hidrocarbonetos do GasLub.
Autores: Celso Pimentel Fraga Filho, diretor comercial; Marcos Vieira Febronio, diretor de operações e Wilker Roberto Castro Silva, gerente de
contratos, da MIP Engenharia.

Cobrazil

Gerenciamento de projetos com aplicação das metodologias AWP e Lean
O Projeto Laminador de Chapas Grossas “Plate Mill” implantando na
Gerdau, unidade Ouro Branco (MG), conta com equipamentos de última
geração na produção de chapas grossas entre 6 a 150 mm.
Diante da importância deste projeto, alinhada às necessidades do
cliente e na busca pela manutenção do equilíbrio entre o prazo, custo,

Sequência de modelagem 3D
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tempo, qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, a equipe da Cobrazil dedicou-se a uma avaliação criteriosa dos riscos e oportunidades,
alinhada com os processos de gestão da empresa.
À medida que os riscos e oportunidades iam sendo levantados, um
plano de estudo detalhado do projeto foi sendo estruturado. Posteriormente, este plano foi transformado em um plano de ataque do projeto,
onde foram definidas todas as ações necessárias para minimizar os riscos e maximizar as oportunidades, levando sempre em consideração as
necessidades do cliente e da Cobrazil.
Diante de todo esse material, a equipe da Cobrazil decidiu então
adotar como metodologia a “Advanced Work Packaging” (AWP) em conjunto com à metodologia Lean. O entendimento foi que a utilização de
processos lógicos e sistemáticos faria com que toda tomada de decisão
ganharia a velocidade e a assertividade necessária — para atender às
demandas do projeto.
Além disso, a equipe levou em consideração os seguintes aspectos:
alto índice de paralelismo de atividades “Fast Track”, amplitude do projeto, prazos e custos desafiadores, necessidade de clareza nas informa-
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ções, compromisso com o cliente de minimizar, ao máximo, aditivos no
contrato devido a desequilíbrios econômicos e financeiros, “Pleito Zero”,
integração, novas tecnologias e soluções técnicas de construção.
Para integração de todos os processos, uma outra ferramenta utilizada pela equipe foi o Sistema Integrado de Gestão (SIG), de propriedade
da Cobrazil, que permitiu a integração e visualização das diversas fases
do projeto. Essa ferramenta permite que todos os sistemas se conectem
em uma única plataforma, possibilitando a gestão de todos os documentos emitidos, materiais comprados, recursos utilizados e quantidades montadas.
A elaboração de todo o gerenciamento do projeto aplicando os conceitos, as metodologias, as ferramentas e o levantamento dos fatores
que poderiam contribuir para o insucesso do projeto, se não gerenciados,
permitiram que a equipe criasse um sistema de gestão único. Este sistema foi capaz de atender às principais demandas do projeto, permitindo

assim, que as metas fossem alcançadas, assumindo, desta forma, papel
de extrema relevância no sucesso do projeto.
Para o projeto do laminador de chapas grossas, mesmo com todo
“Fast Track” necessário para cumprimento dos prazos de entrega para o
cliente, com a utilização das metodologias AWP e LEAN, foram alcançados bons resultados, conseguindo a manutenção dos prazos de entrega
e uma redução no geral de 5,53% do custo do projeto.
Em relação aos prazos de entrega, a Cobrazil conseguiu manter os
principais marcos, conforme contratado. Com a aplicação das metodologias de pacotes de trabalhos avançados e monitoramento do processo
como um todo, o cliente conseguiu antecipar a entrada do comissionamento a frio e a quente.
Autores: Walter Asevedo, diretor de operações, e Reinaldo Silva Marcelino, gerente de planejamento, ambos da Cobrazil.

Techint

Pórtico móvel substitui guindaste sobre balsa na montagem de FPSO
A inovação apresentada da Techint foi desenvolvida durante a execução do Projeto P76,
que corresponde a um projeto EPC (Engineering,
Procurement & Construction) para a construção
de um FPSO (Floating Production Storage and
Offloading). O FPSO P76 é um navio plataforma
que irá operar no pré-sal, na bacia de Santos. É
composto por 20 módulos.
O projeto durou mais de cinco anos, totalizando cerca de 20 milhões de horas homem, com
um pico de 5.000 colaboradores. Durante este período, foram produzidas 25,8 mil t de fabricação
e montagem.
Na etapa de tubulação, identificou-se a necessidade de se montar aproximadamente 480 t
no M19 (pipe rack), as quais deveriam ser transpostas do cais para uma balsa de apoio, içadas na
sequência com um guindaste patolado na balsa
para um ponto de apoio na plataforma, e então
transportadas com talhas tifor manuais para o local exato de montagem.
A atividade, além do custo elevado, impactaria o cronograma do
projeto e traria uma série de riscos materiais (devido à complexidade
dos içamentos) e pessoais (devido às interferências com as demais atividades em execução na plataforma e aos riscos inerentes ao uso de
talha tifor após os içamentos). Alguns içamentos iriam se sobrepor
a grandes extensões do convés,
demandando a paralisação de múltiplas atividades.
O projeto inovador visa, utilizando uma estrutura pré-existente na plataforma, a otimizar as
movimentações de carga a serem
realizadas sobre o mar (lado bombordo). A inovação consiste em

substituir o guindaste sobre balsa (método tradicional) por um pórtico móvel, trazendo ganhos
financeiros, de produtividade e de segurança.
Frente à complexidade, custo, prazo e risco da
atividade, buscou-se alternativas de solução para
o desafio. Foi identificado uma estrutura existente sobre o Riser Balcony da Plataforma, com
capacidade de carga suficiente para suportar os
içamentos. Esta estrutura tornou possível desenvolver um pórtico móvel, o qual foi capaz de içar
as válvulas e peças de tubulação a serem montadas diretamente da balsa para a posição final de
montagem.
Esta abordagem eliminou completamente a
sobreposição de atividades. Todo o desenho, projeto e fabricação especial do pórtico foram feitos
internamente no estaleiro, levando em consideração a estrutura onde seria apoiado, e a altura
dos içamentos (aproximadamente 26 m, podendo
variar em função do calado).
Com a inovação proposta, houve uma economia de 50 dias na
execução da atividade, em função do aumento de produtividade de
6,4 ton/dia para 19,2 ton/dia. Há um ganho não quantificado, porém
extremamente significativo, de produtividade em função das diversas
atividades que não tiveram que ser interrompidas para as movimentações de carga.
Estima-se que 800 dos 5.000
colaboradores teriam suas atividades impactadas pelas movimentações de cargas a serem
realizadas pelo guindaste sobre
balsa, o que, em um período de
75 dias, representa uma exposição ao risco (ainda que mitigada
por outros meios) extremamente
elevada.
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TKS Service

Manutenção robusta exige controle digital para ganho de eficiência
A TKS Service é a responsável pela manutenção industrial da Embraer em mais de 10.000 ativos e sistemas industriais instalados em
suas sete unidades fabris localizadas no estado de São Paulo, sendo os
principais desafios: manter a disponibilidade e confiabilidade dos ativos
e sistemas industriais da Embraer e elevar a produtividade, taxa de ocupação e eficiência operacional.
Diante dessas dificuldades, acionou-se o Centro de Inovação em
Serviços, Montagens e Instalações (CISEMI) para desenvolver um exclusivo sistema digital de gestão da manutenção industrial para otimizar o
processo de execução.
Com o objetivo estabelecido, o Cisemi definiu as seguintes etapas para
a implementação da solução: elaboração do fluxo de processos de manu-

tenção industrial; implantar sistema informatizado de gestão da manutenção industrial; inventariar os ativos; implantar QR Code e IoT nos ativos;
desenvolver os planos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva;
implantar APP para operacionalização de O.S. através de QR Code e desenvolver dashboard de gestão da produtividade e eficiência operacional.
Integrou-se todos os elos do processo de manutenção industrial
dentro de um ambiente digital e de simples operação e usando a filosofia que toda O.S. é uma “pequena obra” que precisa de planejamento
e controle, conseguiu-se novos padrões de eficiência nos trabalhos de
manutenção e garantiu a disponibilidade e confiabilidade dos ativos.
Através do exclusivo sistema de gestão de manutenção, todo o departamento de manutenção permanece conectado e on-line com uma
única plataforma para o gerenciamento da vida dos ativos, manutenções
preventivas, corretivas, preditivas e manutenção de oportunidades, controle de custos, tempos e informações detalhadas de KPI’s.
Projetou-se um APP especificamente para trabalhar diretamente
com o cliente e as equipes de operações onde a manutenção ocorre. A
abertura de chamados, planejamento e execuções das ordens de serviços
e até mesmo a avaliação final pelo cliente, é realizada de forma digital
e elimina-se completamente o uso de papel.
O software de gestão possui integração nativa com as principais
soluções empresariais, tais como SAP, Oracle, Totvs etc.

Sepco1

Drone e teleférico agilizam lançamento de cabos de ultra alta tensão
As linhas de transmissão em UHV
áreas montanhosas. Analisando os prós
(ultra alta voltagem) possuem longo ale os contras de diferentes tecnologias
cance e áreas complexas e diversificadas.
aplicadas nestes casos, optou-se no uso
Com o rápido desenvolvimento ecode veículos aéreos não tripulados ou dronômico e social, a rede elétrica está se
nes como melhor alternativa ao probletornando cada vez mais densa e o nível
ma apresentado.
de tensão cada vez mais alto, o que traz
O drone voando sobre a trilha tem as
grandes dificuldades para se instalar cacaracterísticas de leveza e simplicidade,
bos condutores em linhas em construção.
baixo risco de segurança, boa estabilidaAs linhas de transmissão UHV são
de e ampla faixa de aplicação. O lançauma parte importante da rede elétrica e
mento de cabos com auxílio de drone se
exigem elevados níveis de segurança. Em Diagrama esquemático da travessia de andaimes de aço
dá entre duas torres.
contrapartida, o cruzamento de linhas de ultra alta tensão em áreas monA chave para a implementação desta tecnologia está na rápida introdutanhosas e acidentadas é ainda mais complexo. Interrupções de energia ou ção do cabo de tração através do drone, seguido de colocação do cabo atradesligamentos nas travessias dos cabos de linhas em construção com linhas vés do teleférico composto de corda Dyneema e uma série de polias duplas.
já existentes em operação (linhas vivas) podem causar perdas econômicas.
O cabo de tração primário e o teleférico são todos cabos isolados,
Atualmente, ao atravessar linha energizada de UHT em áreas mon- o que garante uma operação segura das linhas cruzadas mesmo se eles
tanhosas e acidentadas, estas podem ser feitas através de andaimes de caírem. O cabo condutor fica localizado no teleférico composto por poaço ou guindaste. No entanto, devido à dificuldade de mobilizar equipa- lias duplas durante o processo de lançamento, e mesmo que haja uma
mentos pesados em áreas de acesso difícil e altura excessiva do quadro queda, ele cairá e deslizará para dentro, mantendo a operação segura
de travessia, comparado com a altura estável de montagem de andaimes das linhas cruzadas.
de aço, pode-se observar elevados riscos de segurança.
Com base nas dificuldades relatadas, encontradas durante a constru- Autores: Dengsheng Li, presidente; Tonglei Wang, vice-presidente e geção da linha de transmissão de Belo Monte Fase II ± 800kV UHV DC, a Sep- rente de projetos e Fabricio S. Castro, gerente de engenharia – todos da
co1 conduziu pesquisas em tecnologias para cruzamento de linha viva em Sepco1 Construções do Brasil.
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TPF Engenharia

Uso de realidade virtual para gestão de obras e projetos na pandemia
A TPF Engenharia foi contratada para gerenciar as obras de restauro executado, além do cumprimento das medidas de segurança adotadas,
de um dos principais espaços culturais de Pernambuco. Porém, em março permitindo análises e respostas ágeis, sem necessidade de deslocamento
de 2020, o país começava a enfrentar o início de uma pandemia e, por físico.
esta razão, medidas de isolamento social foram tomadas.
Além disto, também foi possivel compartilhar esse resultado com o
Em meio a esse cenário, foi preciso recorrer às tecnologias disponíveis cliente, mantendo-o atualizado dos avanços realizados em campo.
para reinventar as formas de trabalho e esse objetivo foi atingido com
Outra aplicação utilizada nesta obra de restauro foi a elaboração
sucesso no projeto em questão, através da aplicação de uma solução de de um tour virtual para comparação entre o projetado com o que estainterface entre o usuário e um sistema operacional: a Realidade Virtual.
va sendo executado em obra. O projeto foi elaborado empregando-se a
A Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia que proporciona a sen- metodologia BIM.
sação de estar presente em um determinado local através de um amSendo assim, foi desenvolvido um modelo tridimensional que, atrabiente virtual. Com o auxílio da RV, foi possível superar o obstáculo vés de softwares especializados, foi possível transformar os seus ambienmencionado através de tours virtuais com o uso de câmera 360° - a tes em globos a fim de compará-los às fotos 360º capturadas na obra.
qual captura uma foto de um ambiente em todas as direções e sentidos,
Devido às medidas de segurança sanitária contra o novo coronatransformando-a em um globo -além de óculos de RV a fim de visualizar vírus, o evento de reinauguração do espaço cultural em dezembro de
os ambientes digitais por meio de uma experiência imersiva.
2020, ocorreu com programação para público limitado. Entretanto, ouAs imagens capturadas foram processadas através de plataformas tra opção de visita foi desenvolvida para que todos os interessados puespecializadas que permitem a produção de tours virtuais, proporcio- dessem conferir o resultado do trabalho de restauro: uma visita virtual
nando um passeio virtual por diversos ambientes conectados entre si e com as mesmas ferramentas citadas anteriormente.
com informações relevantes anexadas a eles. Esses tours foram utilizados
na obra mencionada para três principais finalidades: acompanhamento Autores: Lorena Brenda de Oliveira, gerente de qualidade, RH e integridade
à distância do seu progresso, comparativo entre o projeto proposto e o e Bárbara Pinto Vilar, assistente de corporação, ambos da TPF Engenharia
executado, e a exposição do resultado do restauro para o público geral.
Com o objetivo de preservar a saúde dos colaboradores durante a pandemia, aplicou-se o tour virtual
como ferramenta para que estes pudessem visitar a obra
remotamente na segurança de suas casas, compartilhando-o também com engenheiros mais experientes
que estavam em regime de home office por pertencerem
ao grupo de risco. Assim, permaneceu em campo apenas
uma equipe mínima necessária.
Durante a elaboração do tour, existe a possibilidade
de inclusão de comentários nos ambientes, além de fotos, vídeos, plantas baixas e, através dele e dessas funcionalidades, foi possível então verificar o estado atual
Tour virtual elaborado para o acompanhamento à distância da obra
da obra e o seu progresso, avaliar a qualidade do serviço

Reta Engenharia

Nova Escola Meridional: gestão e transformação digital na Engenharia
Projeto de contrapartida social da Vale, a Nova Escola Meridional em
Conselheiro Lafaiete (MG), com mais de 7.000 m² de área construída, terá
21 espaços educacionais, biblioteca, arena multiuso e dois playgrounds,
além de área administrativa e áreas de serviço, com capacidade para receber 910 alunos, desde o berçário até o nono ano do ensino fundamental.
Com o intuito de tornar o projeto visível e facilitar o seu entendimento pelos diversos stakeholders e profissionais envolvidos, adotou-se o Building Information Modeling (BIM) para o desenvolvimento da
engenharia, associado a parâmetros de tempo, a fim de possibilitar a
simulação virtual da obra e o posterior controle de execução física e
financeira, permitindo a extração de planilhas de orçamento assertivas
diretamente do modelo de engenharia.

Implantar a metodologia BIM ainda desconstruiu paradigmas ao
fomentar a cultura do gerenciamento colaborativo, promovendo maior
integração entre projeto e construção e a aplicação de conceitos de lean
construction, o que resulta em um fluxo de trabalho mais direto.
A viabilização da troca de informações entre os diversos softwares
utilizados foi o estágio mais avançado do uso do BIM nesse projeto,
caracterizando-se pelo gerenciamento e controle centralizado de um
banco de dados disponível em nuvem e acessado através da plataforma
Trimble Connect. Isso solucionou problemas de interoperabilidade, permitindo que os profissionais envolvidos trabalhassem com dados sempre
atualizados, gerados nas diferentes etapas do projeto.
A estrutura projetada para a Nova Escola Meridional é composta
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técnicas de fast-track construction, com a execução
simultânea de atividades on-site (infraestrutura e
montagem) e off-site (fabricação de elementos metálicos e painéis de vedação). Para os painéis PTA, há
ainda uma drástica diminuição de recortes e perdas.
Foram ainda previstos e compatibilizados, no
modelo arquitetônico e estrutural, nichos, furações e
shafts específicos para a passagem de instalações. Nos
elementos estruturais, as furações previstas no modelo virão de fábrica, aumentando a produtividade na
execução dos componentes de infraestrutura predial.
Através dos esforços de pré-construção previstos
na
modelagem
de engenharia consolidados com um
Modelo 3D do projeto compatibilizado identificando os códigos CWAs (Construction Work Areas)
conforme metodologia AWP (Advanced Work Packaging) juntamente com o cronograma de execuplanejamento AWP, Advanced Work Packaging, foi
ção integrado no software Navisworks
possível agregar valor substancial ao projeto da Nova
Escola Meridional. As grandes mudanças nos fluxos
por elementos metálicos com painéis termoacústicos (PTA) de vedação. de trabalho possibilitaram maior compartilhamento de informações enModularizando a arquitetura, foi possível desenvolver um projeto com tre as partes envolvidas.
Consequentemente, as tomadas de decisões tornaram-se mais efialto nível de precisão dimensional e automatização da distribuição dos
cientes, uma vez que o acompanhamento e a progressão dos projetistas
componentes.
Parametrizando os elementos metálicos e de vedação no modelo de foram desenvolvidos dentro de um formato de trabalho baseado na meestruturas e arquitetura, é garantida a rastreabilidade das peças, possi- todologia ágil Scrum.
bilitando uma logística e montagem planejada por demanda a partir do
Autores: Carla Weber, engenheira máster, e Paula Coelho Seabra da Roprogresso da obra.
Com a parametrização dos elementos no modelo, é possível explorar cha, arquiteta, ambas da Reta Engenharia.

Barbosa Mello

BIM integrado a tecnologias exponenciais para construção
Em sua jornada de implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling), a Construtora Barbosa Mello (CBM) focou em pontos-chave do processo construtivo, para agregar valor ao uso da modelagem virtual por meio de tecnologias exponenciais. Mais que se ater a
softwares e plataformas, a CBM deu atenção especial ao método e seus
resultados potenciais.
Isso permitiu à construtora automatizar o processo de medição e
integrar a captura de realidade por drone à análise de interferências,
práticas ainda pouco difundidas no mercado da construção no Brasil.
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A equipe da Barbosa Mello acrescentou a perspectiva do BIM Analytics ao trabalho desenvolvido, assegurando a consolidação de informações para a tomada de decisões, como a extração de dados quantitativos
com grande precisão para o take off, simulações para o plano de ataque
e a geração de medições para o cliente. Com uma base unificada de informações, o BI permitiu escalar a inteligência de dados a partir de uma
visão gerencial, que combina, além dos quantitativos e da virtualização
do projeto, a escala temporal.
Trata-se de uma solução que possibilitou à CBM avançar para a
5ª dimensão (5D) na aplicação do BIM, ampliando a confiabilidade e
acuracidade dos dados e agilizando a apuração de serviços executados.
Dessa forma, tarefas de consolidação de dados realizadas manualmente
tornam-se automatizadas, o que confere mais velocidade à entrega e
permite que os profissionais dedicados a essa atividade possam focar em
outras atribuições de planejamento e gestão, melhorando sensivelmente
a produtividade interna e entregando valor ao cliente, ao reduzir o tempo do processo de medição. A equipe também automatizou a memória
de cálculo utilizada para a geração dos relatórios.
Outro ganho proporcionado pela plataforma é a construção de uma
interface direta também para o cliente, que tem acesso aos dados de
forma transparente e conforme atualização semanal. Com esse acompanhamento, a Barbosa Mello proporciona a seus contratantes maior
previsibilidade financeira quanto ao avanço da obra e aos serviços a serem faturados, favorecendo uma gestão mais precisa do fluxo de caixa.
Também é um diferencial da CBM o uso integrado da aerofotogrametria, que acelera a medição de obras de infraestrutura ao permitir o
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cálculo do volume do serviço executado, além de proporcionar a análise
prévia de interferências sobre o projeto.
A partir de fotografias produzidas via drone, a nuvem de pontos do
terreno se torna a base para a simulação em 3D do ambiente em que a
obra será realizada e a sobreposição do projeto, gerando a visualização
de sobreposição de estruturas, inviabilidade de acesso à área de trabalho, necessidades de adequação em atividades ou instalações pré-existentes, por exemplo.
Assim, antes de ir à campo, por meio do ambiente virtual, a equipe consegue antecipar situações e adequar o planejamento, evitando
retrabalhos e desperdícios, além de otimizar o tempo de execução. Os
resultados dessa análise crítica e compatibilização dos projetos são facilmente comunicados aos clientes por meio do fluxo de informação
estabelecido nas plataformas de gerenciamento.

O rápido amadurecimento e evolução da Construtora Barbosa Mello
no uso da metodologia BIM é fruto de um planejamento pragmático, suportado pelo uso de métodos ágeis, Design Thinking, AWP (Advanced Work
Packaging) e de OKRs (Objectives and Key Results) para sua implantação.
Autores do projeto: Alhane de Freitas Alchaar, técnico em engenharia;
Bernardo Brandão Xavier, engenheiro de planejamento; Bruno Amaral
Ribeiro, head de inovação e suprimentos; Bruno Nogueira Lodi, engenheiro de planejamento; Fernando Ferreira Duarte, engenheiro de planejamento; Gustavo Teixeira de Siqueira, trainee de engenharia; Helen
Fernanda de Abreu, analista de recursos humanos; Henrique Ferreira dos
Santos, líder de construção digital; Sueli Maria das Graças Maia, engenheira orçamentista e Wellington Gomes Pedra, gerente de contrato
– todos da Construtora Barbosa Mello.

Fox Engenharia

Centro de Operações Espaciais — com a mais alta confiabilidade certificada
te, a quantidade de intervenientes e a complexidade das instalações
criaram barreiras até então inéditas para a equipe de projetos.
Inclusive todo o processo de desenvolvimento do projeto em BIM
passou por uma auditoria independente e foi acompanhado pelo Tribunal de Contas da União.
Originalmente, a concepção do Ministério da Defesa previa uma ocupação de 8.950 m² para todo o complexo. Por seu ineditismo e complexidade,
após o desenvolvimento dos estudos, sua área saltou para mais de 13.000 m².
As instalações foram concebidas com capacidade de operação
para uma frota de três satélites. Após isto, já existe planejamento
para a expansão de toda infraestrutura, inclusive com áreas destinadas para novas construções.
Suas instalações entraram em funcionamento em 2017 e em junho de 2020 todo o complexo foi oficialmente inaugurado.
Autores: Paulo Cesar de R. Pereira, presidente; Maurício A. C. Moura, diretor técnico; Mairton Holanda, gerente de contas; Eduardo Stahlhoefer,
gerente de contas e Marcio Gonçalves Roriz, coordenador técnico - todos da Fox Engenharia.

Sgt Bianca / Força Aérea Brasileira

Coube à Telebras contratar uma empresa para o desenvolvimento dos projetos de engenharia e arquitetura destinada a criar um
complexo que abrigaria o Centro de Operações Espaciais (Cope). O
projeto deveria ser elaborado em BIM e ter certificação TIER IV pelo
Uptime Institute situações inéditas até o momento no serviço público para projeto desta magnitude.
O Cope é parte integrante do Sistema de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica (SGDC). Trata-se de um
programa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em conjunto com o Ministério da Defesa, para o lançamento
e operação dos satélites que irão cobrir todo o território nacional.
Possibilitará a utilização de satélite próprio para as comunicações civis e militares operado inteiramente no país, garantindo a
soberania nacional. O primeiro satélite do SGDC foi lançado em 4 de
maio de 2017.
Através de processo licitatório capitaneado pela Telebras, a Fox Engenharia foi qualificada para a elaboração dos projetos de engenharia e
arquitetura para a construção do Centro de Operações Espaciais.
O primeiro grande desafio foi a concepção de uma infraestrutura
com alta disponibilidade e confiabilidade capaz de obter certificação TIER IV do Uptime Institute, a mais alta
classificação para medir o desempenho de edificações de
missão crítica.
Este nível de certificação garante que não haverá
quedas ou links fracos em qualquer lugar na infraestrutura das edificações, com uma grande vantagem em
relação aos demais níveis. No TIER IV as falhas são contidas e tratadas de forma autônoma, sem necessidade de
intervenção humana.
Para se ter a dimensão deste desafio, basta dizer que,
até então, não havia nenhum site de empresa ou órgão
públicos com esta certificação em toda a América Latina.
Somente dois datacenters possuíam o título de TIER IV,
ambos da iniciativa privada.
O outro grande desafio enfrentado foi a elaboração
do projeto utilizando a tecnologia BIM. Apesar da Fox já
possuir vasta experiência com a ferramenta Revit, o por-

www.revistaoe.com.br | 21

2º Pr

ê m i o

In

o v a

In

f r a

2021/En

g e n h a r i a

TECNOLOGIAS DIGITAIS

Timenow

Gerenciamento remoto com planejamento 4D e fiscalização por imagem
Com a pandemia causada pela covid-19, o home office se tornou
uma realidade para a grande maioria das pessoas. Fiscais de obra, engenheiros e diversos profissionais que antes executavam suas atividades
indo presencialmente ao campo, tiveram que se adaptar à nova realidade e reinventar a forma com que executavam seu trabalho.
Nesse contexto, a Timenow desenvolveu e colocou em prática soluções que pudessem contribuir para o gerenciamento de projetos industriais de forma remota e digital na Braskem Sul, implementando as
tecnologias de fiscalização por imagens com o uso da câmera 360° e o
Planejamento 4D.

Para tanto, fez-se necessário a integração dessas tecnologias ao
Time Connect, plataforma proprietária de solução integrada com hospedagem em nuvem, que possibilita o controle e acompanhamento remoto
dos projetos, atuando diretamente na gestão do progresso físico e financeiro dos empreendimentos.
Com o uso de uma câmera 360°, os planejadores capturavam e im-

portavam as imagens para o Time Connect, tendo o usuário acesso ao
histórico das capturas realizadas. Dessa forma, a equipe conseguia avaliar
o progresso do projeto em determinado período, selecionando as imagens
do progresso real e o planejado, propiciando o acompanhamento digital.
Os planejadores realizavam ainda apontamentos diretamente na
imagem inserida no Time Connect, sendo enviado um e-mail para aqueles que precisavam ter acesso à informação destacada. Ao abrir o e-mail,
além de ler a observação feita, o colaborador tinha claro apontamento
de qual medida de gestão tomar.
Além disso, todo gerenciamento digital do projeto foi potencializado com
o uso do Planejamento 4D, tecnologia que permite
que as atualizações do progresso do cronograma
sejam feitas em tempo real no modelo 4D, possibilitando a representação digital do status do projeto.
Unindo projetos arquitetônicos virtuais
à realidade do canteiro de obras, foi possível
aprimorar a compreensão e oferecer clareza e
agilidade das informações da gestão dos empreendimentos ao cliente, sem a necessidade da
presença física dos planejadores no campo.
Tratou-se, portanto, de uma solução que
possibilitou obter informações assertivas, rápidas e confiáveis dos projetos, permitindo assim
a redução de custos, retrabalhos e cumprimento
do prazo das entregas.
Autores: Fábio Gonçalves Faria, coordenador de projetos; Wellington
Carneiro Barbosa, especialista de planejamento; Vanderlei Constante,
analista de planejamento; Robinson dos Santos Silva, fiscal de elétrica; Marcos Joel da Rosa, fiscal de instrumentação e Octávio Magalhães,
head de inovação – todos da Timenow.

Concremat

Junção do GIS com BIM permite visão completa de obras lineares
A utilização de ferramentas GIS é imprescindível na fase de concepção e design de obras lineares de longa extensão e a metodologia
BIM, que já é consolidada para edificações, vem se tornando necessária
também em obras de infraestrutura.
Para possibilitar a aplicação, a Concremat desenvolveu uma ferramenta digital para integrar os dados de projeto e de status dos trechos
com as suas características geométricas. A ferramenta vem sendo aplicada com frequência em projetos de linha de transmissão e, em breve,
ingressa em obras de rodovias.
A junção do GIS com a metodologia BIM proporciona integrar o traçado das obras com informações importantes, permitindo a visualização
total do empreendimento e do status de cada trecho, facilitando a tomada de decisão e possibilitando alterações do ataque em caso de paralisações. Nesse caso em específico, a ferramenta pode auxiliar encontrar
trechos com características geográficas e de concepção parecidas com o
trecho paralisado, de forma a melhorar a assertividade da obra.
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As obras lineares de transmissão ou até mesmo rodoviárias possuem
como característica grandes extensões, dificultando o monitoramento e
acompanhamento da evolução das mesmas. A dificuldade de controlar
o exato local geográfico e o serviço que está sendo atacado em cada
frente impulsionou a criação do sistema.
Tendo em vista a aplicação da ferramenta para plotar as informações
nas coordenadas geográficas de cada trecho da obra, sendo aplicado a trecho entre estacas, linhas entre torres e até mesmo informações das torres.
Anteriormente ao desenvolvimento, a equipe de campo teria que se
deslocar pelo traçado para verificar o status de cada frente para qualquer tomada de decisão necessária, ou até mesmo, uma reprodução do
traçado feito em CAD, alterando as cores da linha a cada mudança de
status, de forma manual, demandando dedicação de um profissional
“cadista” e um tempo maior para gerar o material.
A aplicação da ferramenta GIS e de seus novos processos envolvidos proporcionou aos projetos uma melhoria da produtividadade para realização dos
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mapas temáticos, sendo possível atualizar todo o avanço da obra em duas
horas, quando a aplicação tradicional
requer cerca de uma semana para atualização e dedicação total de um cadista,
obtendo assim uma melhoria na produtividade de aproximadamente 95%.
Outra vantagem em relação ao método tradicional é a assertividade dos
dados no mapa, garantindo que as informações contidas estejam próximas à
realidade, e que o trecho tenha as mesmas características e dimensões do real.
A ferramenta está sendo aplicada em obras lineares no Sul do Brasil.
Em relação ao projeto do Sistema de Transmissão da Concessão Chimarrão, no Estado do Rio Grande do Sul, são dois trechos que totalizam 852
km de extensão. Toda a obra está sendo monitorada, desde 2019 através

do mapa gerado na ferramenta desenvolvida pela Concremat.
O mapa 3D visa a facilitar a visualização, em formato ilustrado, da
execução dos serviços em campo e
do histórico de serviços já executados. O mapa é integrado à gestão de
documentos do contrato, na mesma
plataforma, centralizando as informações operacionais e de gestão do
contrato no mesmo ambiente.
Assim, todas as partes interessadas no empreendimento podem
visualizar, através de evidências fotográficas, georreferenciamento e
informações técnicas da obra, o avanço físico dos serviços em campo.
Autor: Leonardo Factori, arquiteto da Concremat.

AP Consultoria e Projetos

Integrando o escaneamento a laser na rotina de engenharia
Todo projeto de engenharia, seja ele “greenfield” ou “brownfied”,
necessita de uma prospecção inicial em campo para levantamento de
informações que possibilitem a geração de dados para o início preciso
da fase (FEL 1, 2, 3 ou detalhamento).
Ainda nos dias de hoje, este processo é feito de forma mecânica e
visual, comprometendo tempo e qualidade das informações, bem como
a segurança e exposição do profissional em campo.
No total, 90% dos projetos elaborados pela AP Consultoria e Projetos necessitam de levantamento de campo. Por se tratar de equipes
multidisciplinares (elétrica, mecânica, civil, processo, tubulação e instrumentação), esse processo sempre envolveu no mínimo a mobilização
de cinco pessoas e a exposição nas áreas classificadas.
A exposição excessiva de profissionais em áreas insalubres e periculosas pode ter consequência severas, principalmente em indústrias
em operação. Além disso, gera tempo e custos com logística estendida.
Enfim, excesso de profissionais em campo cria necessidade de programações e alta demanda logística.
Com o cenário descrito, a solução seria incorporar à engenharia processos digitais que definitivamente integrassem um canteiro 4.0. Para
tal, entendessem que as necessidades eram no aspecto “levantamento

Modelagem fornecida (Banco de dados 3D)

de campo”, com informações disponíveis a toda a equipe e a qualquer
momento, centralizada em um único banco de dados.
Assim, tem-se facilidade e detalhes em um curto espaço de tempo
e um grande volume de dados, além de precisão milimétrica agregada
ao projeto com a nuvem de pontos, assegurando a integridade e menor
exposição ao risco do time e, ao mesmo tempo, ganhando velocidade
de execução.
Assim, a AP, em parceria com a Leica Geosystens, decidiu incorporar em sua estrutura um setor de escaneamento a laser, trazendo
a todos os seus processos a visão de deixar informações disponíveis
em nuvens de pontos, para consulta a qualquer momento, com alta
precisão e, principalmente, unindo-a à modelagem tridimensional
inteligente.
Com o escaneamento a laser, o tempo total em campo para levantamento de informações caiu de 100 hh (no modelo convencional) para 16
hh (no projeto por automação). Já o tempo total de captação de dados
foi reduzido a menos de dois terços.
Autor: Marcus Ribeiro, líder da disciplina de escaneamento da AP Consultoria e Projetos.

Nuvem de pontos com a modelagem fornecida
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Dimensional

Inovação e tecnologia em prol da transparência e integridade
Apesar da necessidade do setor de infraestrutura e da construção
civil de elevar a produtividade, racionalizar os processos, desenvolver
novos materiais e formas de trabalho, bem como industrializar in e off
site, o maior problema enfrentado pelo segmento nos últimos anos foi a
crise de credibilidade.
Com isso, a Dimensional desenvolveu um projeto inovador e que
utiliza a tecnologia para exponenciar a
transparência nas contratações públicas
para, com isso, potencializar a integridade
e a segurança jurídica.
Com base no tripé que rege a atuação
empresarial da Dimensional: dedicação,
inovação e integridade com responsabilidade socioambiental, e no exercício pleno
do lócus de controle interno, foi feito, em
2020, um projeto próprio de um portal digital com o objetivo de estabelecer um novo
padrão de transparência e de comunicação
com as partes interessadas nas contratações públicas.
Para desenvolver esse site de transparência buscou-se atender a quatro óticas
principais, sendo a (i) do cidadão, (ii) do
mercado, (iii) do gestor público e (iv) do
controle externo.
O objetivo deste projeto inovador é o
Portal de Transparência de contratações públicas — no caso concreto, do contrato nº
024/2020, relativo aos “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
Logradouros Relacionados na Área da AP4 – Programa PavimentaRio”,
firmado entre o município do Rio de Janeiro e a Dimensional Engenharia,
tendo como finalidade central a manutenção dos pavimentos de várias
vias urbanas.
Este Portal de Transparência foi idealizado, implementado e custeado

inteiramente pela empresa, não tendo o município qualquer responsabilidade sobre os dados divulgados, destacando-se, contudo, que eles são públicos e podem ser obtidos por qualquer cidadão, inclusive para checagem.
Nele podem ser visualizados os principais indicadores físico-financeiros contratuais, com dados gerais, documentos contratuais e o acompanhamento de execução dos serviços em cada logradouro, assim como
alertas sobre o estado atual de cada via. A
meta é a atualização quinzenal dos dados
disponibilizados.
O maior desafio no desenvolvimento
deste trabalho foi elencar e sintetizar as informações, buscando transmitir aquilo que
é essencial e importante de uma forma didática e visualmente agradável.
Neste portal foram empregadas tecnologias do estado da arte, tais como computação em nuvem, Business Intelligence,
assinatura digital, geolocalização, geoprocessamento, câmeras 360º, QR Code, entre
outras. Os dados são apropriados em campo
e alimentados nos servidores na nuvem da
empresa, sendo automaticamente (a cada
10s) atualizados os reports através do software Power BI, espelhando no site as informações concatenadas, em tempo real.
A Dimensional possui a meta de adotar este
modelo como padrão em todos os seus contratos de mais de R$ 10 milhões, a partir de 2020.
Autor: Vinicius Benevides, diretor operacional. Co-autores: Marco Duarte, gerente de TI e sistemas; Fernando Santos, gestor de unidade de negócios; Vinicius Singello, engenheiro civil; Lohan Antunes, engenheiro
civil e Osvaldo Peçanha, gestor de unidade de negócios – todos da Dimensional Engenharia.

Alta Geotecnia

Plataforma inteligente para gestão de dados de grandes ativos
O presente trabalho propôs a inovadora aplicação na engenharia civil da
empresa Alta Geotecnia, de uma ferramenta Open Source, usualmente empregada para o planejamento e finanças de grandes corporações varejistas.
Através de tal ferramenta, indicadores operacionais e de segurança
podem ser disponibilizados via internet, nos mais diferentes canais, facilitando a fiscalização da sociedade e do poder público, o que gera um
impacto positivo na relação com o empreendimento.
Outra vantagem é que as visualizações de alta performance e a possibilidade de realizar análises cruzadas conferem ao cliente um maior controle sobre as informações do próprio negócio, o que agrega mais valor aos
dados obtidos em campo, onde é possível avaliar a vida útil de um determinado projeto. As vantagens da utilização desta ferramenta são diversas.
No monitoramento de dados, é possível obter indicadores operacio-
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nais, de segurança e qualidade de grandes ativos, podendo ser empregado em aterros, barragens, mineração, ferrovias, rodovias, dutos e infraestrutura civil, com grande facilidade em acompanhar via web ou mobile.
Já no controle social, dependendo do grande ativo que está sendo monitorado, alguns dados e indicadores podem ser disponibilizados à sociedade, o que garante um impacto positivo na imagem e segurança do ativo.
Para o poder público, facilidade na fiscalização dos dados e indicadores, com possibilidade de atualização em tempo real. Ao cliente, a ferramenta permite qualidade, inteligência e transparência na informação.
Autores: Luis Guilherme Farias Alves, analista; Manuella Suellen V. Galindo, engenheira; Álvaro de Freitas Viana, engenheiro e Caio Amendola,
engenheiro – todos da Alto Geotecnia.


  
A Reta Engenharia orgulha-se de figurar entre as empresas vencedoras do Prêmio Inovainfra 2021.
Todo sucesso e reconhecimento é fruto de constantes estímulos à inovação, investimentos em
tecnologia e na capacitação de nossos profissionais. Há mais de 26 anos, prestamos serviços
especializados de engenharia, sempre comprometidos com a integridade física das pessoas e com a
qualidade técnica dos projetos. Presente em importantes obras em todas as regiões do país,
acreditamos na transformação digital, na valorização da engenharia e na gestão compartilhada para
oferecer soluções inteligentes e personalizadas aos nossos clientes e parceiros.
retaengenharia.com.br
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Seta Engenharia

Aplicativo móvel monitora sintomas de colaboradores em caso de covid
Devido a evolução da covid-19, foi criado um aplicativo de celular
como forma de monitoramento dos sintomas para os colaboradores da
Seta Engenharia. Quando algum sintoma referente ao coronavírus é relatado dentro das opções do questionário, é gerado um alerta em tempo
real para a equipe de saúde para que a mesma entre em contato com o
colaborador e realize seu acompanhamento.
A Seta Engenharia conta atualmente com mais de quatro mil colaboradores em todo o Brasil. Assim, surgiu a problemática de como garantir
que os colaboradores infectados tenham acesso a testagem e tratamento
da forma rápida, diminuindo a propagação do vírus e protegendo a todos.
A partir disso foi criado o aplicativo mobile para smartphone conhecido como “Seta Saúde”, desenhado para os funcionários da empresa em
todos os escalões, assim como para os colaboradores terceirizados, e seu
mascote, o “Sentinela”, utilizado como uma estratégia lúdica para engajar os colaboradores na participação e adoção das medidas preventivas.
Os colaboradores foram instruídos a fazer o download do app em

seus smartphones e responder diariamente a um questionário sobre sua
própria saúde e daqueles em seu convívio pessoal, voltado aos sintomas
mais comuns da doença.
Eventualmente, quando é identificada uma possível infecção por
covid-19, ou contato do colaborador com alguma pessoa infectada, a
equipe de saúde da própria obra executa uma série de ações pré-estabelecidas para imediatamente afastar o colaborador da frente de trabalho
e proteger sua integridade física e psicológica, encaminhando-o para
isolamento em local seguro, contando com todas as devidas assistências.
Em um curto prazo, de março a dezembro de 2020, foram obtidos
289.000 reportes no questionário diário através do aplicativo “Seta Saúde”, sendo que destas respostas, 285.906 foram classificadas como “sem
sintomas” e 3.094 como “com sintomas”. Houve também 1.543 reportes
na ouvidoria do app no total.
Autor: Paulo Montenegro, gerente de sustentabilidade da Seta Engenharia.

Arcadis

Controle logístico em planta greenfield traz eficiência e segurança
Em um empreendimento greenfield há intensa movimentação de
pessoas, equipamentos e veículos leves e pesados. A coordenação dessa
dinâmica exige muito esforço das equipes de logística, bem como longas
horas de planejamento no escritório.
Com o intuito de melhorar a performance de trabalho das equipes e
estando alinhado ao compromisso global da Arcadis no que se refere a
investimento em inovação e tecnologia, foi desenvolvido uma ferramenta
digital integrada que engloba aplicação mobile com suporte a desktop.
Essas informações podem ser acessadas e filtradas em tempo real. O
filtro pode ser feito por tipo de carga, status de recebimento, fornecedor
etc. Uma vez filtrado, pode ser facilmente compartilhado para o cliente,
quando demandado.
Durante a fase de construção, as vias internas do site passam por
bloqueios temporários devido ao içamento de cargas, intervenções nas
vias, acesso de equipamentos, entre outros. Dessa forma, há uma integração dessas informações pela equipe de logística, que se comunica
com os integrantes do projeto.
Essa comunicação ocorre automaticamente, sempre que há uma edi-

ção no rotograma. As informações são automaticamente enviadas para o
e-mail dos integrantes do projeto. Este e-mail acompanha o rotograma
(que contém as informações detalhadas dos bloqueios de via), o mapa
com esses bloqueios e o mapa de localização em tempo real na fábrica.
Esse último pode ser instalado no celular de cada usuário e permite
que ele se localize em tempo real dentro do site. É uma informação
complementar ao mapa do rotograma que permite o usuário se localizar
e localizar os bloqueios de vias.
As vias internas do site devem estar sempre livres, salvo aquelas
previamente comunicadas quanto aos bloqueios (rotograma), para possibilitar o transporte de cargas e pessoas.
As atividades são controladas pela logística Arcadis, que possui
como importante aliado a tecnologia. Nesta ferramenta, o fiscal de logística identifica o veículo a ser notificado, fotografa e coleta os dados
da ocorrência e do fornecedor envolvido.
Autores: Henrique P. Maciel, engenheiro de planejamento, e Vânia Venturini, coordenadora logística, ambos da Arcadis.

Falcão Bauer

Solução para inspeção, com indicadores diferentes, alimenta portal
Necessidades de inspeções variam e não seguem um script padrão.
No entanto, uma solução desenvolvida pela Falcão Bauer permite a parametrização de scripts de inspeção, conforme a necessidade do cliente
e, consequentemente, refletem em indicadores diferentes.
Os scripts de inspeção podem ter fotos, obrigatórias ou não, geolocalização, diferentes formas de resposta das questões e possibilidade de relatório complementar. Tudo isso é integrado com a central da Falcão Bauer e liberado acesso aos clientes no portal para acompanhamento de indicadores.
Ao término de uma inspeção e validação por um aprovador, o re-
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latório de inspeção é enviado automaticamente ao cliente e também
liberado para consulta no portal.
O fluxo da solução envolve realizar inspeção on line, no momento da
inspeção física; geração e envio automático; apresentação de indicadores de desempenho aos clientes através de um portal; desenvolvimento
de ações de melhorias com resolução de trabalho e acompanhamento da
evolução pelo portal de indicadores.
A solução também permite a exportação de dados e integração com
sistemas de clientes. Os prints tangibilizam o que já está implementado.
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Rincent Laboratoires

Processo eletrônico determina teor de betume em pavimento a 50 km/h
A Rincent Laboratoires desenvolveu uma antena de multifrequência
capaz de realizar auscultações em pavimentos, sejam de ruas, avenidas
ou rodovias. Essas auscultações podem ser realizadas em uma velocidade de até 50 km/h.
Além de determinar a espessura das camadas dos pavimentos, a antena pode ser utilizada para determinar o teor de betume contido nas
misturas asfálticas. Teor de betume é a quantidade de material solúvel
em dissulfeto de carbono, expressa em porcentagem, calculada sobre o
peso da amostra isenta de água.
Em 2010, iniciaram-se as pesquisas com o objetivo de estabelecer
uma fórmula para a determinação desse teor.
Em 2011, foi realizado com a universidade Polytech-Lille ensaios laboratoriais e in situ. Os testes laboratoriais foram realizados em corpos

de prova. Cada um dos corpos de prova possuía um teor de betume
diferente. Após serem obtidos dados que apresentaram incertezas de
apenas 0,1%, foram realizados testes in situ, na Ilha-de-França. O trecho
analisado possui uma extensão de centenas de metros. Para cada metro
obteve-se uma leitura, e os resultados são ilustrados no gráfico a seguir.

Porcentagem do teor de betume em função da distância percorrida

GPR Radar utilizado para determinação do teor de betume

Progeo/MRS

Equação do teor de betume obtida através dos testes

FERROVIA

Consolidação com resinas especiais estabiliza piso em túnel ferroviário
O Túnel 14, da Estrada de Ferro Central do Brasil (Ferrovia EF-040/
RJ), no município de Mendes (RJ), sofria com recalques diferenciais
que eram tratados com o processo de reposição de lastro. Porém, em
2015, ocorreu uma perda considerável de lastro em um determinado
ponto, colocando em risco a operação ferroviária.
Na inspeção realizada, observou-se
que abaixo do lastro na laje de concreto
haviam várias trincas e uma rachadura,
onde foi identificado a perda de material fino, formando um vazio.
Diante do problema, a equipe de engenharia de infraestrutura da MRS Logística buscou desenvolver uma solução com
a premissa de impactar o menos possível
na operação ferroviária. Sendo assim,
decidiram desenvolver o projeto com a
utilização da resina de silicato da Webac,
que possui uma cura rápida, obtendo alta
resistência nas primeiras horas.

Com a consultoria de Bruno Rossi da BR Seal, foi desenvolvido o
projeto de intervenção pela Geophi Engenharia, que consistia primeiramente no isolamento da área afetada, tendo a rachadura em seu ponto
central, e o preenchimento desta área (isolada) de ~100 m² com a resina
de silicato estrutural. Para o isolamento da área, foi planejado a utilização da resina de silicato expansiva,
objetivando reter o produto estrutural
somente na área afetada.
O projeto da injeção de consolidação com resinas especiais de silicatos
estruturais e expansivos para estabilização de túnel ferroviário foi executado pela Progeo Engenharia, que juntamente com os especialistas da MRS
e consultoria da BR Seal, definiram a
metodologia executiva, o que incluiu
planejamento da malha de furos, processo de mobilização e desmobilização
de equipamento, retirada do lastro, per-
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FERROVIA
furação da laje, dimensionar e instalar a haste e bico de injeção, recolocação do lastro e liberação do movimento ferroviário.
O grande desafio foi executar esta malha em um túnel lastreado,
tendo em média 70 cm de altura de brita sobre a laje a ser tratada,
em uma linha ferroviária ativa, que não podia ser desmontada, já que
as operações ferroviárias tinham que continuar após as intervenções
diárias. A execução se desenvolvia dentro de intervalos operacionais da
ferrovia, com cerca de quatro horas de duração, sendo destas uma hora
dedicada à mobilização e desmobilização dos equipamentos no túnel.
As injeções foram realizadas com o auxílio de uma haste de 1,20 m
de altura, que era instalada na laje perfurada e subia através do lastro
de 70 cm de altura.
Os bicos de injeção eram instalados na ponta das hastes de forma
alternada, deixando sempre algumas hastes sem bico, para que fosse
possível verificar a comunicação entre os pontos quando o produto ou a
água purgava em um deles.
As injeções foram realizadas dos bicos externos para os internos,
parando sempre que a pressão no equipamento indicasse, que não estava ocorrendo mais bombeamento, ou quando era perceptível o escape
do produto - quando purgava pelo lastro, vindo das trincas, ou em outra
haste de injeção.

Foi realizado o controle e o mapa de injeção, atualizado diariamente, com as informações de local (furo) de injeção e quantidade em Kg de
produto injetado.
Foram estimados num primeiro momento 5 cm de altura do vazio. No
entanto, trabalhou-se com um volume para preencher 2 cm de altura de
vazio em 100 m², devido às incertezas e a dificuldade de reutilização do produto em caso de uma sobra muito considerável. Finalizou-se as injeções da
área tratada consumindo-se o equivalente a uma altura de 3,35 cm de vazio.
Os trabalhos foram realizados sem a interrupção total da operação
ferroviária, como planejado, e a injeção de silicato estrutural solucionou
o problema de recalque e perda de lastro com eficácia.
Pode-se afirmar que, com os controles realizados, as constantes aferições do nivelamento no local, desde as intervenções realizadas, que a
utilização da resina de silicato foi eficaz na resolução do problema de
recalque no Túnel 14.
Autores: Luiz Antonio Naresi Júnior, assessor de diretoria da Progeo Engenharia; Marcelo de Araújo Tozzo, especialista de infraestrutura sênior
na área de execução de obras da MRS Logística, e Tiago Reis Ferraz de
Barros, especialista de infraestrutura sênior na área de engenharia de
Infraestrutura da MRS Logística.

SANEAMENTO

Enorsul

Modelagem hidráulica reduz 50% dos custos de homem-hora de projeto
O projeto, desenvolvido para a Sabesp com prazo de conclusão para maio
de 2022, tem por objetivo a redução de
15% do volume perdido de água, por
meio de ações que visam a otimizar o
sistema hidráulico como um todo. Para
a realização deste projeto, a Enorsul utiliza a técnica de modelagem hidráulica,
levantamentos de campo, dimensionamentos, projetos executivos e intervenções em campo.
O sistema em questão representa
60% da área do município de Guarulhos
que contemplam a vazão de 2.200 l/s.
Fazem parte da área de abrangência 13 setores de abastecimento na
região de Cumbica, Pimentas, Bonsucesso e Lavras, que totalizam uma
malha de 1.286 km de rede de água e cerca de 160.000 ligações de água,
atendendo aproximadamente 500.000 habitantes.
Todavia, foi diagnosticado o desequilíbrio de oferta de água no setor,
devido a rodízio e até mesmo à falta de água em vários bairros da região.
Portanto, além do escopo do projeto, fez-se necessária esta análise a fim
de ampliar a oferta de água potável aos habitantes do município.
Para atingir os resultados esperados pela Sabesp, é parte das atividades para redução de perdas de água as seguintes intervenções:
instalação e setorização de 25 válvulas redutoras de pressão VRPs;
setorização e otimização de 71 VRPs e 24 EEATs; substituição de 144
macromedidores; instalação de 89 controladores por telemetria; assentamento de 5 km de redes de até 400 mm; troca de 5 km de rede de até
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400 mm; instalação de 508 registros na
malha da rede de distribuição de água;
troca de 98.000 hidrômetros e 240 hidrômetros de grandes consumidores;
troca de 19.704 ramais; regularização
de 40.800 ligações inativas e pesquisa
de vazamentos visíveis e não visíveis e
reparo de 16.000 vazamentos.
Devido à agilidade proporcionada
pela modelagem hidráulica, um dos resultados obtidos foi a redução de 50%
do valor dos custos de homem-hora do
projeto para o desenvolvimento do mesmo. Durante o andamento deste projeto,
a utilização do Power BI foi incorporada, a fim de melhorar o processo
de tomada de decisões.
No Power BI os dados provenientes da Sabesp são atualizados diária
e automaticamente. Desta forma, é feita a visualização dos volumes de
água de cada setor de abastecimento e ,consequentemente, os volumes de
água consumidos em Guarulhos. Assim, qualquer aumento de volume fora
do comum pode ser detectado e as ações são tomadas instantaneamente.
São previstos neste projeto a instalação de controladores e dataloggers, que tem a função de automação em relação à pressão de saída
das válvulas, de acordo com o a pressão mínima de abastecimento no
setor. Os dados de campo são coletados e enviados para um site de
controle, onde a cada 60 minutos os dados coletados são atualizados e
armazenados.
Além do sistema de telemetria previsto, durante o andamento deste
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projeto, foi identificada melhoria a ser implantada (utilizando o sistema
da Vectora). Assim, implementou-se alarmes para caso for detectado em
campo algum parâmetro incomum, para que a equipe de operação fosse
imediatamente avisada.
Dessa forma, tanto as ocorrências como falta de água (devido a
fechamento de válvula) como abastecimento com pressão elevada desnecessária são alertadas como situações prioritárias automaticamente.

Os alarmes soam a cada 2 minutos até que a operação de abastecimento
de água seja resolvida.
Para a realização deste projeto, faz parte como empresa construtora
o consórcio TCE (Construtami, Trail e Enorsul).
Autores: Diego Cuenca Marques, gerente de projetos, e Michel Lucas
Silva Pereira, técnico de pitometria, ambos da Enorsul.

ENERGIA

MBigucci

Sistema fotovoltaico reduz custo operacional de centros logísticos
A MBigucci criou uma empresa de energia fotovoltaica, implementando um novo nicho de mercado para a construtora, que possa, a médio e longo
prazo, se expandir no sistema de locação de energia
limpa para empreendimentos de vários segmentos.
Em setembro de 2020, teve início o procedimento jurídico para a criação da Big Tec – empresa
de energia do Grupo MBigucci. Em outubro, a Big
Tec/MBigucci obteve a liberação do Acesso à Rede
de Distribuição da ENEL para micro e minigeração.
O funcionamento oficial da primeira usina de
energia fotovoltaica da Big Tec/MBigucci ocorreu
dia 10 de novembro de 2020, no Centro Logístico
MBigucci Business Park Diadema, no Grande ABC,
em São Paulo.
Nesta primeira etapa foram instalados 200 painéis solares no telhado do condomínio. A previsão é
que a usina forneça 100 MW por ano, gerando uma
economia de R$ 72 mil no consumo de eletricidade,
além de grande ganho ambiental.

Na segunda fase, prevista para iniciar ainda em
2021, serão instalados 2 mil painéis, gerando 1,1
GW de energia limpa, resultando em 330 t de CO2
não emitidos, além de uma economia financeira de
R$ 680 mil/ano para o condomínio.
O monitoramento dos dois meses de funcionamento da usina de energia fotovoltaica (novembro e dezembro/2020) no empreendimento
em Diadema, considerou o consumo e o custo
médio da conta de energia elétrica das áreas
comuns do condomínio. Os resultados demonstram aumento do consumo, com 8.720 kWh
em novembro/2020 e 10.340 kWh em dezembro/2020, e diminuição dos valores da conta para
R$ 1.794,00 em novembro/2020 e R$ 422,88 em
dezembro/2020, representando economia aproximada de 90%
Autor do projeto: Milton Bigucci Junior, diretor técnico da MBigucci.

ISA CTEEP tem previsão de investimento de R$ 1,5 bi em projetos
A ISA CTEEP, maior empresa privada de transmissão de energia do
país, informou no seu balanço anual que foram energizados 131 projetos ano passado, e a empresa já conta com a autorização da Aneel
(Agência Nacional de Energia Elétrica) para cerca de outros 277, com
investimento previsto de R$ 1,5 bilhão. A expectativa é energizar metade do pipeline desses projetos ao longo de 2021.
A companhia obteve no início desse ano Licença de Instalação
para a subestação e equipamentos da subsidiária Interligação Elétrica
Biguaçu, localizada no estado de Santa Catarina. O empreendimento
foi arrematado no lote 01 do leilão de transmissão realizado em 2018,
e conta com a ampliação de uma subestação e a construção de outra
e de uma linha de transmissão de 57 km, incluindo trechos aéreos,
submarinos e subterrâneos. O investimento é de R$ 641 milhões.
De acordo com Dayron Urrego, diretor executivo de projetos da
ISA CTEEP, o prazo estabelecido para o projeto completo é setembro
de 2023, mas a empresa está trabalhando para antecipar a entrada
em operação das instalações.
“São muitos desafios nesse projeto, mas, sem dúvidas, o maior deles será

o lançamento de 78 km de cabos numa extensão de 13 km no mar (são 6
tramos de 13 km), para interligar o continente com a Ilha de Santa Catarina”.
Em 2019, a ISA CTEEP informava que desenvolvia dez projetos (incluindo o de Biguaçu) de linhas de transmissão, que haviam sido conquistados em
leilões em 2015, 2016 e 2018. Dos dez projetos, quatro já foram entregues.
“O avanço desses projetos está totalmente alinhado com o cronograma do caso de negócio, com possibilidades de antecipação. Adicionamos outros quatro projetos no pipeline: três arrematados no leilão
de dezembro de 2019 e um no último leilão, realizado em dezembro do
ano passado. Todos os projetos estão em linha com a estratégia de geração de valor sustentável, contribuindo com a expansão e a segurança do sistema de transmissão de energia elétrica”, afirma o executivo.
Esses projetos conquistados em 2019 e 2020 estão na fase de desenho e licenciamento ambiental. “O prazo de execução é de 60 meses, alinhado com os prazos definidos pela Aneel”, lembra Dayron. “O
plano de implantação de projetos oriundos de necessidades sistêmicas
e de renovação dos ativos tem ganhado uma proporção relevante no
portfólio de projetos da ISA CTEEP”.
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Andrade Gutierrez

Água magnetizada diminui uso de cimento no concreto
Andrade Gutierrez (AG) lançou, em março
junto de ímãs.
de 2018, o Vetor AG, o primeiro programa de
Em agosto de 2018, já com a carcaça meaceleração de construtechs focado na impletálica e o conjunto de ímãs, a montagem do
mentação de projetos-piloto em campo.
dispositivo foi concluída e o primeiro protótipo
Por meio da divulgação de uma chamada de
funcional foi enviado à obra para ser instalado
inovação aberta focada nos temas de interesse
na tubulação de água, sob supervisão dos emda empresa, como tecnologias inovadoras para
preendedores.
concreto, a expectativa era encontrar startups e
Porém, no primeiro teste, o dispositivo não
empresas de base tecnológica dispostas a codesuportou a pressão hidrostática e rompeu, inutisenvolver com a AG e a testar suas soluções em
lizando o equipamento que teve de ser desinstaescala real, diretamente nas obras.
lado e devolvido à fábrica. Em outubro de 2018,
Foi assim que se chegou até a startup mia segunda versão do protótipo, agora mais roneira Magnetic Water. Constituída por dois
busta, foi concluída, enviada à obra e instalada,
ex-pesquisadores mineiros da UFMG, a startup
mas novamente não suportou a pressão da água
detém uma tecnologia para ativação magnética
e rompeu.
da água de amassamento do concreto, que seria
Apenas a terceira versão do protótipo do
Dispositivo para imantação da água instalado
(peça verde) na tubulação da central de concapaz de reduzir os custos de produção do madispositivo, instalada em dezembro de 2018,
creto da obra da UH de Belo Monte
terial por aumentar a superfície de hidratação
foi capaz de suportar a pressão sem romper,
das moléculas de água com as do cimento.
oito meses após o início do projeto. Com isso, foi possível iniciar a molNo entanto, tudo o que os empreendedores tinham até então era dagem dos corpos de prova utilizando um traço de concreto com água
uma demonstração bem sucedida do princípio físico da tecnologia magnetizada, para compará-los com outros CPs moldados com o mesmo
realizada em laboratório. Para ser implementada em obra, a tecnolo- traço, mas sem adição da água magnetizada.
gia precisava se transformar em produto e isso requeria investimento
Cerca de três meses depois, em março de 2019, o laboratório de
na concepção, fabricação e montagem de um dispositivo para ativação controle tecnológico da obra divulgou os primeiros resultados: foi possímagnética da água, composto por uma carcaça metálica e por um con- vel reduzir 4% do volume de cimento e aditivos para produzir concreto
junto de ímãs.
com as mesmas características do traço original, sem prejuízo de suas
O dispositivo seria instalado na central de concreto da obra da usina propriedades físicas e mecânicas, apenas utilizando água magnetizada
hidrelétrica de Belo Monte, na região de Altamira (PA), a fim de avaliar na mistura.
a capacidade de produção industrial do dispositivo e as propriedades no
Só para a obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, o uso da tecnoestado fresco e endurecido do concreto, resultante da mistura com água logia trouxe uma economia de R$ 230 mil no lançamento de 40 mil m³
magnetizada, utilizando o laboratório de controle tecnológico da obra.
aplicados nas caixas espirais das turbinas 14 a 18. O dispositivo também
Se o projeto-piloto desse certo, a expectativa era a de que a tecno- rendeu uma patente aos empreendedores em cotitularidade com a AG.
logia fosse capaz de reduzir em até 10% o volume de cimento e aditivos Atualmente, a tecnologia validada da Magnetic Water já está disponível
do traço de concreto original, sem prejuízo de suas propriedades físicas e vem sendo comercializada no mercado.
e mecânicas.
Essa proposta de projeto-piloto foi aprovada e, em abril de 2018, Autores: Marco Túlio, diretor de contrato; Newton Goulart Graça, geos empreendedores iniciaram o projeto e a fabricação dos primeiros rente de engenharia; André Medina, gerente de inovação – todos da
componentes da carcaça metálica em ferro fundido do dispositivo para Andrade Gutierrez; Abdias Magalhães Gomes e Welerson Romaniello,
ativação magnética, e a AG começou o processo de importação do con- ambos da Magnetic Water.

G-Maia

Injeção de nanosílica impermeabiliza fundação
Nesse estudo de caso, será descrito o procedimento executivo de
injeção com nanosílica ativa, sendo a característica principal a impermeabilização de trincheiras. Inicialmente, durante a construção, as trincheiras foram executadas com a função de drenar o excesso de água
resultante do aumento do nível d’água.
Entretanto, após alteamento da barragem, houve a necessidade de
impermeabilizar a região das trincheiras, possibilitando melhores condições de estabilidade para o maciço. Um dos fatores principais para esco-
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lha dessa tecnologia resulta da baixa pressão necessária para injeção da
nanosílica, sem comprometer as camadas já compactadas da barragem.
Para esse projeto executado pela construtora G-Maia, foi necessário
injetar volume de nanosílica suficiente para preencher aproximadamente 100 mil litros de vazios no solo. A camada a ser impermeabilizada
estava a 15 m de profundidade, e o acesso se deu através de poços de
alívio executados previamente.
O procedimento de injeção com nanosílica disperso em solução

2º Pr

ê m i o

In

o v a

In

f r a

2021/En

g e n h a r i a

BARRAGENS
aquosa, estabilizado, com adição de ativador, tem a finalidade de impermeabilizar as camadas inferiores. O procedimento é justificado por dois
mecanismos: o primeiro devido à força do gel formado pela nanosílica,
conferindo às partículas de solo uma ligação superior à desenvolvida
pela água absorvida nas superfícies das partículas.
O segundo mecanismo para ganho de propriedades está relacionado
à quantidade de ligações que o gel viscoso possibilita entre as partículas
de solo, em comparação ao estado natural do maciço. Essa característica possibilita que um maior número de
partículas esteja em contato.
Para o procedimento executivo, a
Construtora G-Maia executou a injeção
da nanosílica ativa estabilizada, com adição de acelerador no timing e proporção
correta, criando mecanismo que possibilitasse fluidez durante o processo.
Outro fator importante é a homogeneidade da nanosílica, composta
pela mistura dos componentes A e B. Foi desenvolvido mecanismo para possibilitar a homogeneização necessária, lembrando que excesso de agitação
quebra as ligações do gel, descaracterizando as propriedades do produto.
Seções de inspeção foram utilizadas para sinalizar o avanço da injeção ao longo da trincheira a ser tratada. O requisito da pressão utilizada
para injeção foi primordial.

Por ser um material muito fluído, a bomba injetora utilizou pressões
baixas sem maiores problemas nas tubulações e sem comprometer as
áreas de fundações mais sensíveis. Essa metodologia é ideal para situações na qual a pressão de injeção deve ser reduzida, a fim de não
comprometer os parâmetros geotécnicos do solo.
O tratamento com nanosílica leva a um aumento nas forças de
ligação e intertravamento entre partículas do agregado. Além disso, o
gel viscoso preenche os vazios das partículas e bloqueia a mitigação
da água no solo.
O acréscimo de força resistente é
continua, a se desenvolver ao longo do
tempo. O gel é durável com o tempo; experiência de campo apresentam resultados de 15-20 anos atrás.
Os parâmetros de ensaio demonstram que o tratamento do maciço
com adição de nanosílica proporciona aumento de coesão e ângulo de
atrito, possibilitando sua utilização como reforço do solo, estabilização
de material para escavação e impermeabilização da camada, através do
preenchimento dos vazios.
Autores: Leandro Filgueiras, gerente técnico e Lucas Oliveira, gerente
comercial, ambos da G-Maia.

ESTRUTURA

Priner Serviços Industriais

Plataforma de acesso suspensa sob píer facilita reparo estrutural
Um reparo estrutural sob píer em terminal de distribuição de óleos
lubrificantes na Baía de Guanabara, localizado na Ilha do Governador,
no Rio de Janeiro (RJ), foi executado em área de 445 m². O local é de
difícil acesso devido à altura limitada entre o espelho d’água e a laje
do píer, tendo como principais fatores de riscos a variação da maré e as
condições climáticas.
Com a inviabilidade da montagem de andaime convencional devido
aos impactos e forças resultantes no sistema pelo contato com a água,
o acesso para manutenção era historicamente executado com balsas/
barcos ou sistemas flutuantes, e resultava em pouca produtividade e
instabilidade, além de estar fora das normas de segurança.
A instalação do PrinerDeck permitiu o acesso ao local mesmo na
maré alta. Esse sistema consiste em pisos metálicos gradeados apoiados
em perfis de aço galvanizado, que são ancorados na própria laje do píer.
O uso do equipamento garantiu a execução contínua do serviço de recu-

peração estrutural, limitando a interrupção ao período em que o sistema
ficava submerso pela maré.
A aplicação do sistema de acesso suspenso PrinerDeck - uma solução utilizada em pontes e viadutos, assim como em unidades offshore
-, veio da necessidade de uma plataforma de trabalho estável, instalada
de forma rápida, com pouca exposição dos trabalhadores ao risco e com
flexibilidade para vencer as interferências do local.
A partir do conceito já aplicado, a dificuldade imposta pela água
levou a Priner a fabricar pisos gradeados, permitindo que o sistema permanecesse submerso sem sofrer impactos ou resistência com a movimentação da maré. Foram estabelecidos procedimentos específicos para
o projeto, contemplando inspeções rigorosas no monitoramento do estado dos equipamentos e integridade da solução.
O projeto foi aplicado com sucesso na planta, e após toda a recuperação estrutural do píer, o sistema está atualmente em fase de desmontagem final.
Entre as vantagens do equipamento estão a Instalação rápida e segura respeitando o cronograma de atracação de embarcações do píer;
estrutura mais leve em comparação ao andaime e menor quantidade de
pontos de contato; área de trabalho livre de interferências; agilidade na
execução do reparo; sistema de acesso que permitiu a variação da maré
sem impactos na estrutura instalada, mesmo submerso, e equipe de instalação reduzida, expondo menos homem-hora a riscos.
Autores: Danilo Costa, engenheiro de contratos e Denise Junqueira, consultora de comunicação e marketing – ambos da Priner Serviços Industriais.

www.revistaoe.com.br | 31

2º Pr

ê m i o

In

o v a

In

f r a

2021/En

g e n h a r i a

EDIFICAÇÕES

Matec

Soluções industrializadas reduzem prazo e efetivo no Parque da Cidade
Um dos maiores projetos da Matec atualmente é a construção de
três torres corporativas que farão parte do Complexo Parque da Cidade, na capital paulista, que inclui shopping, hotel, edifício residencial e
torres comerciais.
No escopo da Matec estão a execução das torres corporativas que
terão 23, 20 e 17 pavimentos, respectivamente, além de cinco subsolos,
três restaurantes e uma área de implantação que será interligada às
glebas vizinhas (hotel, shopping, residencial e corporativos), através de
um parque linear. A área total construída é de 243.164,79 m².
O projeto é um dos empreendimentos de maior visibilidade em São
Paulo no momento. Contemplando a certificação LEED Gold (Core &
Shell), foi considerado o empreendimento mais sustentável da América
Latina.
O solo com grande volume de rocha, a condição de acesso limitada
e as reduzidas áreas disponíveis para estoque de materiais e circulação,
motivaram a implementação de soluções técnicas que viabilizassem a
construção do empreendimento dentro do prazo desafiador de 28 meses.
No local, foram desmontados mais de 100.000 m³
de rocha. Além disso, a área de projeção dos subsolos e
APP ocupam a maior parte do terreno, reduzindo a área
disponível para logística de materiais, equipamentos e
canteiro de obras.
A escavação foi otimizada pela alteração do projeto de fundação reduzindo-se a altura dos blocos, o que
permitiu trabalhar em solo com rochas menos resistentes, aumentando assim a produtividade do desmonte.
O prazo da obra também foi viabilizado principalmente pela modificação da solução estrutural que
originalmente foi concebida em estrutura moldada in
loco, e foi alterada para a solução pré-viga + laje alveolar + pilar moldado in loco.
Uma característica que marcou o projeto estrutural
da torre foi o fato de não haver escoramento para as
pré-vigas e lajes. Para viabilizar esta condição foi estudado um apoio
direto sobre os pilares sem uso de consoles.
Outra inovação adotada foi a uso de elementos metálicos em harmonia com a estrutura pré-moldada. Para a estrutura dos subsolos foi
possível adotar a solução pré-moldada, o que possibilitou uma maior
velocidade na execução e permitiu a uniformidade na geometria dos
blocos de fundação de periferia.
Soluções pré-fabricadas para fachadas, tais como sistema unitizado para
pele de vidro e painéis de concreto pré-moldados também foram utilizadas.
Para medir a evolução do desmonte da rocha, foi utilizado o levantamento aerofotogramétrico por drones com frequência semanal, onde
a topografia do terreno primitivo gerado pelo escaneamento a laser era
confrontada com a leitura do drone em questão de poucas horas.
Essa tecnologia também está sendo aplicada para verificação do
avanço horizontal e vertical de todo o empreendimento, comparando
ao modelo BIM e permitindo o acompanhamento 4D do planejamento.
Sem a implantação de todas as soluções industrializadas, seria impossível assumir o desafio de prazo apresentado pelo cliente. Haveria
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um volume maior de rocha a ser desmontado, aumentando o tempo de
escavação. No caso da estrutura, seria impossível evoluir com as atividades internas na sequência da execução dos pavimentos, pois exigiria
tempo de escoramento numa solução convencional.
Assim, o prazo de execução da obra foi reduzido de 36 meses para
28 meses. Além disso, contou-se com uma redução significativa no efetivo da obra previsto para estrutura de 1.000 pessoas para um pico real
de 550 pessoas.
As soluções pré-fabricadas adotadas permitiram a redução significativa dos riscos de segurança através da redução do efetivo envolvido,
além de diminuir a quantidade de resíduos. A implementação dos sistemas industrializados minimizou ainda os impactos no viário do entorno.
É importante garantir a disponibilidade de equipamentos para montagem e desenvolver um plano detalhado de logística para evitar a paralisação da construção dos diversos sistemas. Os sistemas de segurança
devem estar adequados ao sistema construtivo aplicado.

Outro item imprescindível para a viabilidade das soluções foi a realização de diversos protótipos que demonstraram as dificuldades de fabricação e montagem, e permitiram o desenvolvimento de melhorias
com antecedência.
Todos os detalhes e encontros devem ser solucionados na fase de
projetos, não havendo improviso e “soluções” de obra. O BIM foi fundamental neste processo de detalhamento e compatibilização.
O ano de início desse trabalho foi em 2018, com conclusão em 2020.
Nome das empresas envolvidas no empreendimento Parque da Cidade: Matec Engenharia, Planservice, Pasqua & Graziano, Aflalo & Gasperini, Consultrix, CPI, Itefal, Stone, ICEC, Locabens, Levitar, Novatec,
Isolev, Tools.
Autores: Fábio Viccari, vice-presidente de operações; Marcelo Pulcinelli, vice-presidente de engenharia; Camila Carneiro, gerente de projetos;
Karina Chirmici, arquiteta de projetos; Pedro Oliveira, planejamento –
todos da Matec Engenharia; Francisco P. Graziano, da Tasqua & Graziano, e Marco Antônio de Oliveira, da CPI.
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A.Yoshii Engenharia

Mestre e encarregado criam placas pré-moldadas que revestem escadas
Em 2020, o Projeto de Melhoria Contínua da A.Yoshii Engenharia
e Construções completou oito anos, e seu principal objetivo é motivar
a inovação dentro dos canteiros de
obras, visando a melhoria da produtividade, a qualidade no ambiente de trabalho e a segurança das
atividades.
O desenvolvimento do revestimento de escada substitui as atividades de taliscamento e cimentado
do piso e espelho, reduzindo tempo
de execução, liberando a passagem
mais rapidamente, além de garantir
um acabamento padronizado e de
maior qualidade.

Com a implementação do novo método, com a utilização de
placas pré-moldadas, feita em outubro, foi obtida uma redução de
cinco para dois dias de trabalho,
comparando com o procedimento
executivo anterior. Além do tempo, houve a diminuição da mão de
obra de um oficial e um ajudante
para um único oficial.
Além da maior qualidade de
acabamento, também garantiu uma
economia no aspecto financeiro.
Autores: Ademir Maier Portela, mestre de obras e Rogério Becari, encarregado de pedreiro, ambos da A.Yoshii.

Rôgga

Sistema construtivo acelera produção predial seriada com qualidade
A inovação e sustentabilidade são aplicadas em todas as etapas do
sistema RES (Rôgga Edifícios Sustentáveis): design do produto, escolha
do terreno, projeto, planejamento, custos, produção fabril, execução de
obra e entrega ao cliente. Esta metodologia construtiva combina a alvenaria estrutural com elementos pré-fabricados, permitindo uma obra
veloz com baixo custo e eficiência ambiental.
A criação dos apartamentos é pensada na produção seriada. As
torres possuem oito apartamentos por andar, onde duas tipologias de
plantas definem as geometrias das lajes que se repetem em todo o pavimento. Como as plantas são padronizadas, os terrenos são adquiridos pensando no modelo padrão de torre, diferentemente do modelo de
negócio tradicional, em que primeiro se compra o terreno para depois
definir o layout das torres.
Na escolha dos terrenos, as áreas são localizadas onde há toda a
infraestrutura urbana disponível, diminuindo a necessidade de deslocamento dos moradores e incentivando a economia local. Os projetos são
desenvolvidos na metodologia BIM e o planejamento da obra é meticulosamente estudado.
Dentro das diretrizes de logística e planejamento, tem-se: plano de
ataque da obra, projeto de logística do canteiro e da torre de apartamentos, sequência de execução da alvenaria e posicionamento dos pré-fabricados e quantificação detalhada do tempo de grua para cada item
içado até o pavimento (lajes, vigas, escadas, pallets e outros).
Na fábrica são produzidos os elementos estruturais tidos como os
mais importantes na produtividade das obras, como as lajes, escadas e
vigas. O sistema de produção das lajes é flexível, de forma que a cada
dia é possível moldar lajes com diferentes geometrias. Isto se dá através
do uso de requadros magnéticos.
As lajes são enviadas para a obra com a fiação elétrica embutida. A
fábrica é autossuficiente na produção de concreto e todo o acabamento
das lajes é realizado off-site, eliminando a necessidade de executar o
contrapiso na obra (as peças são enviadas para a obra prontas para

receber o piso laminado ou cerâmico).
Emprega-se alças de ligação entre as lajes. Então, ao serem posicionadas sobre a alvenaria, as alças de cada laje se conectam com as
alças das lajes vizinhas. Em seguida, esta região de ligação é grauteada.
No dia seguinte, já pode ser assentada a primeira fiada de alvenaria do
próximo pavimento.
Devido a produção fabril dos principais elementos estruturais da torre, eliminou-se as decisões durante a execução no canteiro, proporcionando terminalidade nos serviços, otimização da mão de obra, redução
do consumo energético e da produção de resíduos. Também houve melhoria na qualidade das peças de concreto (a entrega dos apartamentos ao
cliente com satisfação na primeira vistoria aumentou de 63% para 96%).
Só em 2019 reaproveitou-se 350.000 litros de água e mais de 95%
dos resíduos foram enviados para reciclagem. Este sistema aumentou a
eficiência da obra. A execução de um pavimento com oito apartamentos
que antes era realizada em 14 dias, agora é concluída em sete dias.
Autores: Tamara Zweigle Schimanoski, analista de P&D, Thais de Souza
Gomes, coordenadora de fábrica e Ricardo Goulart, diretor de produção – todos da Rôgga Empreendimentos.
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Engeform se consolida nas áreas de saúde e saneamento
ponsáveis por obras e prestações de serviços para a Sabesp, que
fazem parte do Programa Novo Rio Pinheiros, focado na despoluição do rio. “Também estamos trabalhando para reduzir as
perdas de água potável em regiões centrais da capital paulista e
em Guarulhos. Fora do estado, acabamos de assinar nosso terceiro contrato com a Companhia Espírito-santense de Saneamento
(Cesan), para frentes de trabalho nas cidades de Cariacica, Viana
e Vila Velha”, conta Marcelo Castro. “Temos boas expectativas
para o incremento do mercado de saneamento, com novo marco
legal”, complementa.
Em entrevista com o executivo, ele também destacou o cuidado com as pessoas. “O que fazemos é sempre preparar a equipe
e zelar pela saúde e segurança de todos, além de utilizar a gestão
do conhecimento e as lições aprendidas para aprimorar nossa
atuação”, diz.
“Na parte de planejamento, nos últimos anos, adotamos metodologias construtivas mais eficazes e que tenham a sustentabilidade como pilar. Um destes exemplo é o modelo lean construction, que planeja a operação dos canteiros de forma assertiva,
antecipa desvios, integra sistemas, foca em gestão do tempo,
redução de desperdícios e de custos”, explica Marcelo.
Sobre as expectativas para o futuro, a visão é otimista. “Apesar
da pandemia, o ano 2020 foi bastante satisfatório. Estamos atuando nos serviços essenciais para a população e isso nos motiva muito. Sabemos que estamos entregando nosso propósito de forma
integral e contribuindo com o desenvolvimento do país”, diz.
O diretor de Negócios da Engeform Engenharia lembra ainda
que, na área habitacional, na cidade de São Paulo, a empresa
participa de um dos lotes da primeira parceria público-privada
(PPP) do Brasil e será responsável, junto com uma empresa parceria, pela construção de mais 2,7 mil unidades habitacionais
na zona leste da capital paulista. Esse panorama da Engeform,
fornecido pelo executivo, destaca a importância de se ter uma
estratégia bem definida e focada em pessoas, para garantir a
perpetuidade e a sustentabilidade dos negócios.

Foto: Augusto Moyses

Com quase 45 anos de história, a Engeform Engenharia se
destaca pela atuação em dois segmentos essenciais: saúde e saneamento. Atualmente, a empresa é uma das principais do país a
executar obras e prestar serviços para os dois setores.
Marcelo Castro, diretor de Negócios da Engeform Engenharia,
explica que o propósito da empresa é “desenvolver a arte de engenheirar para fazer a diferença na vida das pessoas”.
A construtora já soma mais de 600 empreendimentos e obras
entregues em todo país. De fato, o envolvimento é amplo na área
de saúde: são 34 hospitais e complexos hospitalares no portfólio,
quase 800 mil m² para o segmento e mais de 5 mil leitos para a
população brasileira. “A expertise que obtivemos na área é grande.
Isso é uma satisfação, porque contribuímos para diminuir o déficit
de leitos hospitalares no país”, ressalta o executivo da empresa.
“Tem um grau de complexidade grande (obra hospitalar). Do
ponto de vista da execução, a parte civil, quando integrada com
as instalações, é muito desafiadora”, destaca. Recentemente, a
Engeform Engenharia iniciou a obra, liderando um consórcio, do
Hospital Universitário do Ceará, com 75 mil m² de área construída e 650 leitos; será o maior do estado. A empresa também
está construindo, simultaneamente, o Hospital Unimed Circuito
das Águas, em São Lourenço (MG) e o Hospital da Universidade
Federal de Uberlândia (MG); e realizando o retrofit do Hospital da
Unimed Vale do Sinos, em novo Hamburgo (RS), onde acaba de
entregar um hospital novo para a mesma cooperativa.
Nos projetos de saneamento, a empresa atua na construção
de estações de tratamento de água e esgoto, interligação de represas, sistemas de esgotamento sanitário e prestação de serviços. Alguns de seus contratos recentes figuram entre os mais relevantes do Brasil, como a construção da Estação de Tratamento
de Esgoto de Barueri, na Grande São Paulo, que é a maior do país,
e a obra da interligação das represas Jaguari e Atibainha, que
garantiu a segurança hídrica para o abastecimento de São Paulo.
Atualmente, a Engeform soma mais de R$ 1,2 bilhão em contratos ativos no setor. A empresa lidera alguns consórcios res-

Duas obras importantes da empresa: Hospital Unimed Vale dos Sinos e a Transposição Jaguari-Atibainha
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SE ADEQUAR
ÀS DIFICULDADES É
A NOSSA EXPERTISE.

A capacidade para responder positivamente as diﬁculdades e se adaptar as
necessidades dos clientes, nos tornou referência mundial em construções de grande
volume e complexidade. São 60 anos, oferecendo soluções personalizadas em
sistemas de fôrmas, escoramentos e andaimes, juntos desde o projeto inicial até a
aplicação dos equipamentos em obra.
ULMA, a parceira ideal para a execução dos seus projetos.
ulmaconstruction.com.br

