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Fenômenos climáticos extremos exigem obras geotécnicas e remoção de 
moradias em áreas de risco

O metrô e os trens não acompanharam a expansão urbana

4   |   Março / Abril 2022

E d i t o r i a l

Há uma corrente de opinião que aponta JK como 
último estadista com visão de futuro que ocupou o 
Palácio da Alvorada.  Nesse período, até críticos reco-
nhecem que o regime militar teve estratégia de desen-
volvimento, mesmo que tenha executado obras duvi-
dosas como a Transamazônica. Pois a falta de políticas 
públicas tornou possível que  a escassez local de insu-
mos fosfatados e de potássio, que são essenciais para 
os fertilizantes, perdurasse por décadas até os dias 
atuais, num país cuja locomotiva principal da econo-
mia é o agronegócio!!!

O monopólio estatal do petróleo então não criou as 
facilidades necessárias para que o Pró-Alcool se conso-
lidasse, engessando a dependência do mercado interno 
às cotações do petróleo global até hoje!! A maior parte 
do gás natural extraído pelas plataformas offshore  é 
reinjetada nos poços, por falta de dutos para escoar aos 
mercados consumidores!

A falta notória de ferrovias para transporte de carga 
só agora tem chance de ser reduzida porque elas poderão 
ser construídas doravante por capital privado mediante 
autorização do governo federal!

Todas essas falhas de infraestrutura e escassez de 
insumos para agronegócio é fruto da ausência de um 
Projeto de País.  Qual posição o Brasil deseja ocupar no 
mercado global de 2050, em transição para uma econo-
mia verde?

Conclamamos as entidades de engenharia a se as-
sociar às entidades setoriais como Fiesp, as federações 
das indústrias e comércio nos Estados, e as universida-
des—para criar uma força tarefa em busca de propostas 

Sem projeto de país, a escassez de fosfatados perdura  
e faltam gasodutos e ferrovias

sobre a economia e a infraestrutura do futuro!   Elas de-
vem incluir a mobilidade urbana menos dependente de 
combustível fóssil, as obras geotécnicas e de drenagem 
que atenuem os fenômenos climáticos extremos—como 
os que atingiram o litoral do Rio de Janeiro!  Ah sim, que 
se reduza no horizonte de tempo equivalente a uma vida 
humana o déficit em habitação social nas grandes cida-
des. São exemplos clássicos das carências históricas de 
infraestrutura num país continental.

O 3º Prêmio INOVAINFRA de Inovação na Engenharia 
e Infraestrutura recebeu projetos inovadores das empre-
sas do setor e Concessionárias, que mostram a vitalidade 
criativa dos engenheiros e gestores da ativos de Trans-
portes, Energia e Saneamento. A capacidade inventiva 
dos autores dos projetos mostra o poder da inovação 
“fora da caixa”.  Tecnologias digitais como “gêmeos di-
gitais”, aplicativos,  e serviços executados por drones e 
scanners formam uma corrente em rápida expansão.  
Elas, entretanto, não desmerecem as soluções constru-
tivas ditos tradicionais-- que continuam a se mostrar es-
senciais!

Essa capacidade e energia inovadora precisam ser 
mobilizadas para uma meta maior, embora mais distan-
te, para conceber um Projeto de País que inclua a moder-
nização da infraestrutura, novas políticas de industriali-
zação, a transição energética, a redução da desigualdade 
de renda, preservação e desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, e tantas outras questões prioritárias e can-
dentes.  Para construirmos o futuro,  a inteligência da 
engenharia e geologia e dos operadores de ativos de in-
fraestrutura tem importantes contribuições a dar!!!



TÉCNICA, INTELIGÊNCIA e ESTRATÉGIA para cada segmento.

Aperfeiçoamento contínuo através das pessoas, cuidado e respeito ao 
meio ambiente, superar expectativas dos clientes e inovar sempre: esta é 
a nossa ideia de uma grande empresa.
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F ó r u m

CBA lança linha Primora de esquadrias de alumínio

Locação de plataformas se expande no estado do RJ

A CBA - Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) lança a sua linha Pri-
mora de esquadrias de alumínio, indicadas para janelas, portas e fachadas, com 
foco em projetos de médio e alto padrão. O objetivo é ampliar a participação da 
companhia no mercado de construção civil, oferecendo sistemas de esquadrias 
para construtoras e incorporadoras, os quais serão ofertados ao mercado sob 
demanda, conforme necessidade do cliente final. A partir de uma parceria com 
a Roto & Fermax, empresa alemã de componentes para portas e janelas, a CBA 
colocará no mercado brasileiro soluções completas para o segmento.

A nova linha é resultado de dois anos de pesquisa, comandada por um 
grupo de trabalho multidisciplinar. A CBA também investiu na aquisição de no-
vas ferramentas tecnológicas para concepção de design e em capital humano. 

A linha Primora será dividida em duas linhas, com focos diferentes. A Pri-
mora Sistemas terá como foco projetos de médio padrão, principalmente para 
atender demandas de serralheiros e sistemistas. Já a Primora Building System 
será voltada para obras de alto padrão, com projetos arquitetônicos feitos sob 
demanda, conforme a necessidade do cliente final. 

Na avaliação de Fernando Varella, Diretor do Negócio de Produtos Trans-
formados da CBA, uma das maiores vantagens da nova linha é o fato da com-
panhia ter total controle de toda a cadeia produtiva, desde a mineração até a 
transformação em alumínio primário e produtos transformados. “Dessa ma-
neira, garantimos a disponibilidade de produtos e conseguimos cumprir prazos 
mais curtos com produtos de qualidade e soluções próprias através de nossa 
equipe e desenvolvimento das ferramentas. Além disso, temos dentro de casa 
o nosso próprio centro de pintura, anodização e acabamento, seis prensas e a 
capacidade de extrusão, que chega a 55 mil t/ano”.

A Força 1 Locação de Plataformas para trabalho em altura e Empilha-
deiras vem se destacando no mercado fluminense por desenvolver soluções 
customizadas a seus clientes. Com frota própria de caminhões e com mo-
toristas operadores certificados pelo IPAF, a Força Locação foca a agilidade 
com segurança.

Segundo o diretor, Fernando de Queiroz Alves, quando foi iniciada a jor-
nada sobre a locação de plataformas, foi priorizado o quanto seria importante 
para os clientes uma operação customizada. Com isso, ao longo dos nove anos 
no mercado de locações de equipamentos, a Força 1 consolidou sua atuação  no 
mercado da construção, industrial, eventos e serviços.

A Força 1 Locações possui uma das maiores estruturas em locação de Pla-

Varella também destaca a garantia de que o cliente estará adquirindo 
produtos de uma empresa ética, com responsabilidade ambiental e social, as-
seguradas por certificações como a que a CBA recebeu do Programa de Mudan-
ças Climáticas do CDP, um dos principais ratings de sustentabilidade do mundo 
e um dos mais conceituados sobre mudanças climáticas. 

“Tudo isso, reafirma nosso empenho em produzir alumínio com uma pe-
gada de carbono cada vez menor”. A CBA já produz alumínio de baixo carbono 
e tem como objetivo reduzir 40% da sua emissão de gases do efeito estufa até 
2030 nos processos desde a mineração até a etapa de fusão.

 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
A nova linha Primora é indicada para empreendimentos residenciais 

e comerciais populares, de médio e alto padrão. “Nossos produtos aten-
dem plenamente as normas técnicas que regulam o segmento e tam-
bém somos associados ao Programa Setorial da Qualidade das Esqua-
drias de Alumínio (PSQ), gerido pela Associação Nacional de Fabricantes 
de Esquadrias de Alumínio (AFEAL) e Associação Brasileira de Alumínio 
(ABAL)”, explica Varella.

O diretor da CBA afirma que é justamente isso que o setor de cons-
trução civil tem buscado cada vez mais, ou seja, fornecedores e parceiros 
que possam contribuir para a obtenção do Certificado LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), ferramenta que incentiva a adoção de 
práticas de construção sustentável. Este sistema promove uma aborda-
gem ao edifício por inteiro, desde a concepção do projeto até a construção 
final e a manutenção do empreendimento.

25 anos da Fox Engenharia
A Fox Engenharia nesse ano de 2022 comemora um marco: 25 anos pro-

vendo soluções de engenharia e arquitetura para os mais diversos setores do 
Brasil. Entre vencer os desafios de escassez de investimento presentes no se-
tor industrial e cativar empresas mesmo em tempos de economia retraída, o 
segredo tem sido oferecer consistência e conquistar confiança.

Desenvolver-se, nos últimos 25 anos, como uma empresa de consultoria 
em engenharia nos setores comercial e industrial no Brasil significa persistir 
ante vários obstáculos. A falta de cultura de planejamento, principalmente em 
infraestrutura, e os poucos investimentos em engenharia contribuíram para a 
volatilidade do mercado.

O que nos diferencia de nossos vizinhos é oferecer soluções a empresas do 
setor comercial em segmentos como financeiro, saúde, data center, logística e 
também, desde 2016 no setor industrial, com consistência na qualidade técni-
ca, compromisso em gerar bons resultados para nossos clientes e capacidade 
de adaptação para acompanhar as inovações do presente e do futuro.

Um exemplo disto é o projeto do Forno de Ácido Clorídrico que estamos 
elaborando para o Grupo UNIPAR. Esse projeto de expansão tem como finali-
dade o aumento de capacidade sustentável com captura de carbono. O calor 
gerado pela reação na produção de Ácido Clorídrico será aproveitado para a 

produção de vapor para uso na unidade, substituindo o consumo de gás na-
tural e reduzindo em mais de 2 mil toneladas por ano a emissão de carbono.

No segmento alimentício e fertilizantes, conquistamos carteira significativa 
de clientes como GALVANI, Vale, Yara fertilizantes e a CARGILL, com quem te-
mos elaborado diversos projetos que passam por todo ciclo de desenvolvimento, 
desde o conceitual, básico, detalhado e fiscalização do empreendimento.

Já no setor de infraestrutura, juntamente com a Andrade Gutierrez, rea-
lizamos complexos projetos como a tropicalização das disciplinas de elétrica, 
instrumentação e automação da Termoelétrica (GNA I) e desenvolvemos o 
projeto detalhado da implantação da infraestrutura portuária e do sistema de 
transporte por gasoduto de GNL do terminal de Barcarena/PA.

Ao lado da Toyo Setal, firmamos contrato guarda-chuva para apoio em 
diversos trabalhos de levantamento de quantitativos e fornecimento de mão 
de obra para o setor de óleo e gás, termoelétrica e, recentemente, para um 
novo laboratório que será construído no Brasil.

A cultura organizacional, a equipe e o engajamento com nossos clientes 
é o que impulsiona a Fox Engenharia a continuar neste crescimento no setor 
industrial e o que nos dá motivos de sobra para celebrar o marco dos nossos 
25 anos de his tória.

taformas para Trabalhos Aéreos do Estado do Rio de Janeiro, especializados 
na locação e venda de equipamentos específicos para elevação de pessoas em 
trabalhos que envolvam altura. As plataformas garantem segurança, agilidade 
e confiabilidade, atendendo as mais elevadas exigências das NRs 18 e 35.

Pensando sempre em segurança, a empresa mantém um centro de treina-
mento homologado IPAF para certificação de operadores e, além disso, a Força 
Locação tem a frota mais jovem do Rio de Janeiro.

“Reunindo uma equipe unida, qualificada e determinada, mantemos gran-
des conquistas de clientes, projetos e amigos. Hoje, com grande expertise no 
segmento, podemos almejar voos mais altos e sólidos no jeito único FORÇA 1 de 
ser!!!’ – finalizou o diretor Fernando Alves.
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no desenvolvimento de sistemas com 
tecnologias e processos BIM e GIS. 

Somos uma indústria de ideias a serviço
do progresso. Desde 1954 inspirando o futuro.
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A Aegea, empresa líder no setor privado de saneamento do país, 
concluiu no final de 2021 no Rio de Janeiro o maior inventário de ativos 
do país e em tempo recorde. Foram digitalizados cerca de 30.000 ati-
vos nos 27 municípios do estado, inclusive na capital, e o resultado foi a 
criação de mapa 3D reunindo mais de mil instalações de saneamento.

Este projeto inovador foi realizado por meio do Programa Infra Inteli-
gente e o objetivo é aprimorar os processos, criando um ambiental virtual 
das estruturas operadas pela companhia e, com isso,  prevenindo even-
tuais manutenções e aprimorando o processo de modernização da rede. 

Estas ações garantem segurança aos contratos de concessão sob 
o aspecto regulatório, pois resultam na continuidade das operações 
diárias, além de trazer assertividade nas operações, com uma visão 
em tempo real das estruturas que podem ser visualizadas em qual-
quer lugar do mundo pela equipe de especialistas da Aegea.

No levantamento de dados foi utilizado a tecnologia BIM (Building 
Information Model), que reune um conjunto de informações geradas e 
mantidas durante todo o ciclo de vida de um projeto, captadas por meio de 
drones e GPS. Essa tecnologia, resulta na criação dos gêmeos digitais, que 
representam fielmente as estruturas em um ambiente totalmente on line. 

As imagens captadas vão gerar os arquivos em 3D, que serão in-
seridos em um banco de dados compartilhado com a equipe de espe-
cialistas da Aegea e, com isso, será possível realizar visitas virtuais 
nas estruturas das concessionárias, em qualquer local do país, facili-
tando a tomada de decisões e, por consequência, garantido os servi-
ços essenciais que a companhia presta à população.

Guilherme Freccia Silvestrin1, Raphael Medeiros Lima2, Matheus Lima 
Carvalho Rabelo3 e Heloisa Tavares Silva4

RESUMO
Este documento disserta sobre os ganhos obtidos com o projeto 

de Limpeza e Renovação de Redes e Reservatórios realizado pela BRK 
Ambiental – Saneatins, bem como a continuação do projeto e expec-
tativas para o futuro. Como resultado, além dos ganhos com qualida-
de da água, cita-se uma redução de R$ 10.000 do gasto com energia 
elétrica e um aumento de vazão percentual de 5% por adutora.

INTRODUÇÃO
Garantir a excelência operacional dos sistemas em carga são par-

te da missão da BRK Ambiental e, por conta disso, busca-se sempre 
atender às expectativas dos nossos clientes por meio de soluções efi-
cientes e inovadoras.

Neste contexto, buscando minimizar o impacto da manutenção no 

s a n e a m e n t o  |  A e g e a

Infra Inteligente cria o maior mapa 3D de saneamento do Rio

s a n e a m e n t o  |  B R K  A m b i e n t a l

Mergulhadores limpam reservatórios sem reduzir abastecimento

Equipe do projeto 
Liderança: Wagner Oliveira de Carvalho e Osmar Rosa
Mentoria: Waldo Coelho Bitencourt , Sérgio Paulo Melo de Souza e  
Joabe Silva de Araujo 
Coordenação: Janderson Gomes Fortunato 
Supervisão: Evander Mario do Nascimento e Joyce Silva Hott Martins 
Apoio Administrativo: José Nilton da Silva Junior 
Pilotos: Larissa Manuela Oliveira Albano, Valdir Antonio Alcarde Junior, 
Wander Marques da Silva, Matias Pulquerio Neto e  
Luiz Eduardo Mureb Marques 
Modelagem BIM: André Vinicius Albino, Bruno Jacob Albino,  
Emily Carolini de Paula Varella e Rafael Paulino da Cruz

dia a dia de nossos clientes, o método escolhido para a limpeza de reser-
vatórios foi com a utilização de mergulhadores, conforme as Figuras 1 e 2.

Desta forma, durante todo o processo de limpeza dos reserva-
tórios os clientes seguem sendo abastecidos, sem esvaziamento do 
reservatório, diferente do que ocorre no método convencional, onde 
necessariamente há horas de intermitência do abastecimento d’água.

Com relação à limpeza de redes, o método escolhido foi com a 
utilização de PIGs raspadores-- Pipeline Inspection Gauge (PIG)-- ou 
projetil inspetor de tubulações em português, que consiste em um 
dispositivo feito de espuma de diferentes densidades e com diferen-
tes revestimentos, que reduz a quantidade de material incrustrado 
nas paredes do tubo.

LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS
Em 2021 foram realizadas 52 Limpezas de reservatório com a uti-

lização de mergulhadores. A Figura 3 mostra as 17 cidades atendidas 
pelo projeto de limpeza de reservatórios até o final de 2021.

LIMPEZA DE REDES
Ao todo, 5 cidades das Regionais Norte, Sul e Pará participaram do 

projeto de Eficiência Operacional que, em 2021, atingiu a meta de limpar 
mais de 7 mil metros de adutoras com dispositivo raspador. A Figura 4 
mostra a localização das redes atendidas nesta primeira etapa do projeto.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscar tecnologias e técnicas que tenham menor impacto no 

dia a dia de nossos clientes faz parte da missão da BRK Ambiental. 
A limpeza subaquática de reservatórios possibilitou a realização da 
manutenção sem o esvaziamento do mesmo e apesar de não haver 
retorno financeiro, minimiza-se as intermitências no fornecimento 
de água e os resultados em qualidade são os mesmos da limpeza 
tradicional.
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Com relação à limpeza de redes, além dos ganhos com qualidade, 
a principal forma de avaliar o resultado de economia da passagem 
dos PIGs que devemos destacar é o aumento médio de 5% das vazões 
aferidas após a limpeza com o dispositivo. Isto ocorre porque a limpe-
za reduz a incrustação na parede dos tubos.

Desta forma, após a limpeza, vale ressaltar a economia anual pro-
jetada de mais de 10.000 reais por tubulação, frente ao baixo investi-
mento para execução da limpeza. Estima-se que o custo de materiais 
e mão de obra de cada passagem seja de cerca de R$ 2.500. Neste 
cenário tem-se um Payback simples de 3 meses.

Em 2022, a expectativa é de que outras cidades sejam contem-
pladas com o projeto, totalizando 12 passagens de PIG no Tocantins e 
Pará. Com isso, espera-se reduzir ainda mais os custos operacionais 
relacionados à energia e aumentar a qualidade do serviço prestado 
pela BRK Ambiental.

1 Gerente da área de Redes e Reservação – gsilvestrin@brkambiental.com.br, 
2 Coordenador da área de R&R – raphaelmedeiros@brkambiental.com.br, 
3 Supervisor de R&R – matheusrabelo@brkambiental.com.br, 
4 Encarregada de R&R – heloisatavares@brkambiental.com.br, 
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INTRODUÇÃO
Iniciado em agosto de 2021 e finalizado em fevereiro de 2022, a 

CCR promoveu o seu primeiro Programa de Inovação Aberta, no qual 
buscou soluções no mercado que pudessem atender aos desafios lan-
çados a partir de problemas internos levantados. Desde o início hou-
ve o entendimento de que seria muito difícil o mercado possuir algo 
pronto, e por este motivo, foram desenhados no Programa etapas de 
avaliação, testagem e adaptação através de um projeto piloto dentro 
de concessionárias do grupo.

O Programa teve 6 fases, conforme figura a abaixo sendo - Pre-
paração; Desafio Aberto e Mapeamento do Ecossistema, Pitch Day; 
Pós-evento; Implementação de Pilotos; DemoDay.

Para a condução de todo o projeto, três profissionais ficaram à 
frente: Flora Helena  de Almeida Lessi (Coordenadora de Orçamento 
de Novos Negócios) Bruno de Rosa Gimenez (Coordenador de Enge-
nharia), e Carolina Castaldeli (Analista de Engenharia PMO), junta-
mente com o apoio da Consultoria Deloitte.

Todas as iniciativas identificadas no mercado passaram por 
um funil de seleção conforme figura abaixo para os três desafios 
mapeados.

Neste sentido, a CCR Autoban foi a base para a implementa-
ção de 1  dos 3 projetos piloto, a serem implementados em con-
cessionárias do grupo. Foi selecionada o Startup Dom Rock para 
um projeto de análise e integração de dados ,que utiliza machine 
learning para  geração de insights, otimizando o processo de pavi-
mentação na concessionária.
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Otimizando gestão de dados sobre 
controle tecnológico de pavimentação 

DESAFIO
Após a realização de diversos Workshops juntamente com os 

especialistas de pavimentação da concessionária CCR Autoban e 
da CCR GBS Engenharia (Centro de serviço de Engenharia da CCR 
que atende as concessionárias do grupo), chegou-se ao desafio 
abaixo que teve como ponto focal Renato de Oliveira Avelar (Ge-
rente de Engenharia Qualidade).

PROJETO
Como proposta de valor e solução para o desafio, a Dom Rock 

desenvolveu neste projeto junto com o time CCR uma solução que 
foi projetada e construída para ser um ambiente unificado de inte-

gridade de dados de negócio, de forma simples, 
rápida e assertiva. Sejam dados na forma de 
textos, arquivos PDF, transações ou registros de 
lançamentos. Dom Rock unifica e publica análi-
ses com total rastreabilidade, eliminando a árdua 
tarefa de incorrer em longos processos na busca 
de dados sob pressão de prazos, muitas vezes, 
não negociáveis e ter a assertividade em assun-
tos sensíveis, envolvendo impacto em geração de 
caixa das empresas.

Utilizaram-se dados que são coletados duran-
te o serviço de pavimentação de segmentos das 
rodovias, como temperatura do CAP durante sua 
aplicação, temperatura quando sai da usina, teor 
das misturas utilizadas e grau de compactação.

Como esta concessão iniciou-se em 1 de Maio 
de 1998, os dados históricos destes serviços  fo-
ram armazenados em diversas formas, desde 
papel até nos dias atuais em sistemas internos 
com banco de dados estruturados. O foco do pro-
jeto piloto foi testar uma solução desenvolvida 
em conjunto com os especialistas em pavimento 
da companhia, que pudesse capturar estes da-
dos históricos e estruturá-los de tal maneira que 

possibilitasse a comparação de dados atuais com dados antigos, e 
tudo isto através de machine learning, ou seja, quanto mais dados e 
mais inputs estratégicos dos gestores são inseridos no mecanismo, 
mais facilmente podem-se obter pontos ótimos e assim conseguir 
dar mais longevidade e qualidade aos investimentos realizados pela 
concessionária CCR Autoban.

Abaixo são apresentados alguns prints de tela da plataforma:

PRÓXIMOS PASSOS
Com o sucesso do projeto piloto desenvolvido, a CCR Autoban 

juntamente com o time de especialistas de engenharia de CCR GBS, 
pretendem expandir o projeto para demais áreas, e para o tema de 
pavimento, iniciar ciclos de melhoria contínua.

Com esta solução em uso, as tomadas de decisão dos gestores 
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1 – Roadmap do Programa

estarão cada vez mais embasadas em dados históricos, melhorando 
ativos do futuro, seja em seu projeto, ou na sua execução.

Assim a CCR irá trazer ainda mais inteligência e digitalização para 
suas obras e projetos de engenharia, integrando dados e cuidando 
ainda mais dos ativos que estão sob sua administração, garantindo 
mais conforto, segurança e criando caminhos melhores para os usuá-
rios das rodovias.

Autores do projeto
Bruno de Rosa Gimenez – Coordenador de Engenharia  (bruno.gimenez@
grupoccr.com.br); Flora Helena de Almeida Lessi - Coordenadora de 
Orçamento de Novos Negócios (flora.helena@grupoccr.com.br); Carolina 
Castaldeli - Analista de Engenharia PMO; (carolina.castaldeli@grupoccr.
com.br); Renato de Oliveira Avelar – Gerente de Engenharia Qualidade  
(renato.avelar@grupoccr.com.br)
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5 – Identificação da defensa no trecho da concessionária CCR ViaSul

INTRODUÇÃO
Iniciado em agosto de 2021 e fi-

nalizado em fevereiro de 2022, a CCR 
promoveu o seu primeiro Programa de 
Inovação Aberta.

Neste sentido a CCR ViaSul foi base 
para a implementação de 1 dos 3 pro-
jetos piloto, a serem implementados 
em concessionárias do grupo. Sendo 
selecionada a Startup Pix Grid para um 
projeto de monitoramento de ativos 
através de imagens, com utilização de 
um carro para mapeamento de grandes 
distâncias.

DESAFIO
Após a realização de diversos Wor-

kshops juntamente com os especialis-
tas de monitoramento de ativos da con-
cessionária CCR ViaSul e da CCR GBS Engenharia (Centro de serviço 
de Engenharia da CCR que presta estes serviços para concessionárias 
do grupo), chegou-se ao desafio abaixo que teve como ponto focal 
Antonio Morandin Junior (Coordenador de Monitoramento de In-
fraestrutura).

PROJETO
Como proposta de valor e solução para o desafio, a Pix Grid desen-

volveu juntamente com a CCR um projeto onde é possível a análise das 
imagens e geração de relatórios após o escaneamento de um ativo ro-
doviário através de equipamento colocado em carro. Isso é possível atra-
vés da utilização de inteligência artificial baseada em machine learning, 
de forma a tornar o processo mais barato, rápido, seguro e confiável.

Por ser feita utilizando-se inteligência artificial, o processo não ne-
cessita da análise das imagens por funcionários da empresa. Os funcio-
nários recebem uma análise pronta, acelerando o processo de tomada 
de decisão e tornando o processo muito mais eficiente, economizando 
tempo, dinheiro, recursos e aumentando a segurança dos funcionários.

O equipamento pode ser alocado em qualquer carro da conces-
sionária que diariamente passa pela rodovia, e assim podem-se obter 
dados atualizados de qualquer ativo que for escaneado.
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Digitalização otimiza análise de dados  
em monitoramento de ativos rodoviários

Durante o projeto piloto foi testada a capacidade de escaneamen-
to de defensas metálicas da concessionária CCR ViaSul, sendo verifi-
cadas a sua altura de instalação e condição atual conforme norma de 
segurança viária. Abaixo apresentam-se imagens do trecho captadas 
pela câmera 360º:

Como mostrado na imagem acima, a inteligência artificial 
foi treinada durante o projeto piloto para identificar o que é 
uma defensa metálica, além de registrar nas imagens onde é 
sua  base (linha magenta) e a posição da lâmina (linha ama-
rela).

Onde não havia este dispositivo de segurança no trecho, a 
câmera conseguia distinguir a inexistência do elemento e não 
marcava nada, como mostrado abaixo:

Os dados foram escaneados e tratados em software es-
pecífico, conforme print de tela do scanner abaixo:

Assim foi possível gerar relatórios automatizados, trazen-
do aos especialistas em monitoramento dados fidedignos de 
um dos EPS (Equipamento de Proteção e Segurança) utilizados 
na concessionária CCR ViaSul, tornando rápida a tomada de de-
cisão quanto à adequação dos dispositivos para que atendam 
à norma, garantindo a segurança viária ao usuário que trafega 
pela rodovia administrada pela concessionária.

PRÓXIMOS PASSOS
Com o sucesso do projeto piloto desenvolvido, a CCR Via-

Sul juntamente com o time de especialistas de engenharia da 
CCR GBS, pretendem expandir o projeto aos demais ativos.

Com esta solução em uso, as tomadas de decisão dos gestores 
estarão cada vez mais embasadas em dados em tempo real, man-
tendo seus ativos em perfeitas condições para que os clientes da CCR 
possam trafegar com segurança.

Assim a CCR irá trazer mais inteligência e digitalização para suas 
rodovias, integrando dados e cuidando dos ativos que estão sob sua 
administração, garantindo mais conforto, segurança aos usuários.

Autores do projeto
Bruno de Rosa Gimenez – Coordenador de Engenharia  
(bruno.gimenez@grupoccr.com.br)
Flora Helena de Almeida Lessi - Coordenadora de Orçamento de Novos 
Negócios 
(flora.helena@grupoccr.com.br)
Antonio Morandin Junior – Coordenador de Monitoramento de Infraestrutura 
(antonio.morandin@grupoccr.com.br)

3 – Descrição do Desafio de Pavimento
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Núcleo Engenharia recebe
prêmio InovaInfra 2022 em

Rodovias com projeto de Inovação
e utilização de ambientes 

multiplataformas na PR 575 e PR 574

A NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. é uma empresa multisetorial e uma das líderes brasileiras no 
setor de engenharia consultiva, com mais de 30 anos de experiência em Estudos, Projetos; 
Gerenciamento e Apoio Técnico nos segmentos de Energia (Hidroelétrica, Térmica e Nuclear); Óleo e Gás 
(Exploração Onshore e Offshore, Refino e Transporte); Infraestrutura (Transporte, Saneamento e 
Soluções Urbanas) e Indústrias (Química, Mineração, Papel e Celulose).

www.nucleoengenharia.com.br nucleo@nucleoengenharia.com.br

Núcleo Engenharia recebe 
prêmio Inova Infra 2022 com 

projeto de inovação e utilização 
de ambientes multiplataformas 

nas rodovias PR 574 e 575.

Resultados e Inovação 
em Engenharia e 
Gerenciamento
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FUNÇÃO TÍTULO NOME EMPRESA

Gerente Executivo Engenheiro Paulo Ricardo Freitas Vicente Grupo CCR

Engenheira/
Coordenadora

Engenheira Valéria Cristina de Faria Grupo CCR

Engenheira Engenheiro Marcia Helena Leal Grupo CCR

Estagiária 
Engenharia

Isabelle Cristine Pellegrini Lamin Grupo CCR

Agente de Serviços 
de Engenharia III

Técnico Geraldo Pereira Grupo CCR

Agente de Serviços 
de Engenharia II

Laboratorista José Carlos Galvão da Cruz Grupo CCR

Agente de Serviços 
de Engenharia I

Laboratorista Alessandra dos Santos Mendes Grupo CCR

Agente de Serviços 
de Engenharia I

Laboratorista Geraldo Cleto Damasceno Grupo CCR

Agente de Serviços 
de Engenharia I

Laboratorista Ronaldo Aparecido dos Santos Grupo CCR

RESUMO
Os ensaios de pavimentação são fundamentais para o desenvol-

vimento tecnológico do âmbito rodoviário, sendo necessário o cum-
primento das normas exigidas e o uso de equipamentos adequados 
para o êxito dos resultados. Neste estudo foram filmados de forma 
didática todos os ensaios realizados no Centro de Pesquisas Rodoviá-
rias (CPR) da CCR NovaDutra, para que os vídeos resultantes, sirvam 
de apoio a outros laboratórios na execução de ensaios em materiais 
de interesse à pavimentação rodoviária.

JUSTIFICATIVA
O Centro de Pesquisas Rodoviárias (CPR) da CCR NovaDutra ini-

ciou as primeiras pesquisas no ano 1999, com o objetivo de intensi-
ficar o processo de melhoria contínua das condições de segurança, 
conforto, economia e durabilidade. Desde seu primeiro ano, desen-
volvem-se pesquisas que beneficiam todas as rodovias brasileiras, 
empregando os Recursos para Desenvolvimento Tecnológico (RDT), 
disponibilizados pela ANTT. No ano de 2011 inaugurou-se um novo 
prédio para poder melhorar a instalação de equipamentos laborato-
riais modernos, empregados em diversos países para avaliação de 
materiais rodoviários. Com a aquisição desses novos equipamentos, 
novos ensaios foram incorporados às atividades de pesquisa e apoio 
ao controle tecnológico desenvolvidos pela Concessionária. 

Na atualidade são mais de 100 ensaios realizados em materiais 
rodoviários relacionados a solos, agregados, misturas asfálticas, entre 
outros. Todos os ensaios executados no CPR seguem normativas na-
cionais, e no caso da inexistência destas no âmbito nacional, recorre-se 
a normas norte-americanas, europeias, sul-africanas ou australianas, 
muitas vezes não divulgadas junto as agências rodoviárias nacionais.

O intuito desta pesquisa foi realizar vídeos registros dos princi-
pais ensaios desenvolvidos na atualidade no CPR, em materiais ro-
doviários, com o propósito de divulgar estes ensaios no formato de 
vídeos-aulas e criar um banco de dados acessível ao público geral, em 
específico, a profissionais e técnicos dedicados a pesquisa e controle 
tecnológico no Brasil. 

Os vídeos registros introduzem um padrão correto a ser usado 
na elaboração dos diversos ensaios laboratoriais. A filmagem ilustra 
o uso correto das ferramentas, a necessidade dos equipamentos de 
proteção individual e exemplifica o passo a passo do ensaio, de acordo 
com a norma correspondente.

OBJETIVOS
Objetivo geral
O objetivo geral desta pesquisa foi realizar vídeos registros dos 
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Videos registram ensaios efetuados em  
centro de pesquisas rodoviárias

principais ensaios executados pelo Centro de Pesquisas Rodoviárias, 
relacionados à caracterização de materiais rodoviários, controle tec-
nológico e pesquisa, no formato de vídeos-aulas.

Objetivos específicos
Realizar uma organização geral dos ensaios, de acordo com o tipo 

de material analisado, materiais asfálticos, solos, materiais estabili-
zados e concreto.

Desenvolver scripts ou roteiros para as diversas etapas que cons-
tituem a execução de cada um dos ensaios, para facilitar o entendi-
mento por meio de vídeo-aulas. 

Realizar a filmagem dos scripts ou roteiros dos ensaios.

Organização do trabalho
Para atingir o objetivo geral e os objetivos específicos, a pesquisa 

foi realizada em etapas, descritas na continuação.
Etapa A) preparação e execução dos ensaios
Etapa B) filmagem dos ensaios
Etapa C) validação das filmagens
Etapa D) elaboração de relatório final

PERÍODO DE EXECUÇÃO
O estudo teve início em janeiro de 2019 e término em dezembro de 2021.

LOCAL DE EXECUÇÃO
A pesquisa foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Rodoviárias (CPR) 

da Concessionária CCR NovaDutra, Rodovia Presidente Dutra km 184,3.

EQUIPE EXECUTORA
A pesquisa foi desenvolvida pela Equipe do Centro de Pesquisas Rodo-

viárias (CPR) da Concessionária CCR NovaDutra, apresentada no Quadro 2.

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS
O método empregado no desenvolvimento deste projeto foi o vídeo 

registro em formato de vídeos-aulas dos ensaios realizados no CPR. 
A equipe do CPR foi responsável pela preparação do roteiro, do 

ambiente de filmagem, dos equipamentos e ferramentas necessá-
rias para elaboração dos ensaios, conforme estabelecido em norma. 
A empresa terceirizada foi responsável pela filmagem dos ensaios e 
edição dos vídeos produzidos. Posteriormente, o CPR fazia a validação 
dos vídeos.

Os Quadros 2.1 a 2.12 apresentam os 103 ensaios executados com 
as respectivas normas de apoio.
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Quadro 2.1: Relação de Ensaios de Agregados

Título do Ensaio - Vídeo Registro Normas de Apoio

1 Determinação da Absorção e da Densidade de Agregado Graúdo DNER-ME 081/98

2 Determinação da Absorção e da Densidade de Agregado Fino AASHTO T-84-04

3 Determinação da Abrasão Los Angeles DNER-ME 035/98

4
Ensaio de Durabilidade de Agregado Miúdo e Graúdo por 
Processo Químico

AASHTO T-104-03

5
Determinação de Equivalente de Areia de Solos ou Agregado 
Miúdo

ABNT NBR 
12052/1992

6 Análise Granulométrica de Agregados DNER-ME 083/98

7
Determinação do Índice de Forma de Agregado Graúdo pelo 
Método do Paquímetro

DNIT 425/2020 ME

8
Caracterização de Partículas Planas, Partículas Alongadas ou 
Planas e Alongadas no Agregado Graúdo

ASTM D 4791-05

9
Porcentagem de Vazios de Agregados Miúdos Não 
Compactados

AASHTO-T 304-04

10
Determinação do ataque do Ácido clorídrico em Agregado 
Calcário

Metodologia: Grupo 
CCR

11
Determinação da Massa Unitária e do Volume de Vazios de 
Agregados Sem Compactar

ABNT NBR NM 
45/2006

12
Determinação da Massa Unitária e do Volume de Vazios de 
Agregados em Estado Compactado

ABNT NBR NM 
45/2006

13
Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio 
de Laboratório

DNER-PRO 199/96

14
Determinação do Índice de Degradação de Agregados após 
Compactação Marshall com e sem Ligante

DNER-ME 401/99

15
Detecção Qualitativa de Argilas Prejudiciais em Agregados 
Utilizando Azul de metileno

AASHTO TP 57-06

16
Verificação da Adesividade a Ligante Asfáltico com 
Agregado Graúdo

ABNT NBR 
12583/92

17
Agregado - Reatividade Álcali-Agregado: Determinação da 
Expansão em Barras de Argamassa pelo Método Acelerado

ABNT NBR 15577-
4:2009

Quadro 2.2: Relação de Ensaios de Ligantes Asfálticos

Título do Ensaio - Vídeo Registro Normas de Apoio

18
Determinação da Densidade Relativa e da Massa Específica 
do Ligante Asfáltico

DNER-ME 193/96

19 Verificação de Formação de Espuma em Ligantes Asfálticos DNIT-031/2006

20
Determinação da Penetração do Ligante Asfáltico (Material 
Asfáltico - Determinação da Penetração)

DNIT-ME 155/2010

21
Determinação do Ponto de Amolecimento do Ligante 
Asfáltico Método do Anel e Bola

DNIT-ME 131/2010

22
Determinação dos Pontos de Fulgor e de Combustão em 
Vaso Aberto Cleveland para Produtos de Petróleo

ABNT NBR 
11341/2000

23
Determinação da Recuperação Elástica por Torsão de 
Ligantes Asfálticos Modificados

NLT 329/91

24 Destilação a vapor de filmes asfálticos ASTM D 255-92

25
Determinação da Viscosidade em Temperaturas Elevadas 
Usando um Viscosímetro Rotacional

ABNT NBR 
15184/2004

26
Asfalto Borracha - Propriedades Reológicas de Materiais não 
Newtonianos por Viscosímetro Rotacional

ABNT NBR 
15529/2007

27
Ensaio de Estabilidade ao Armazenamento do Ligante 
Asfáltico Modificado por Polímero

DNER-ME 384/99

28
Ensaio de Película Delgada Rotacional para Ligantes 
Asfálticos

ASTM D 2872-97

29
Prática Padrão para Envelhecimento Acelerado do Ligante 
Asfáltico Usando um Vaso de Envelhecimento Pressurizado 
(PAV)

ASTM D6521-2019

30
Determinação do Grau de Desempenho de Ligantes 
Asfálticos Usando o Reômetro de Cisalhamento Dinâmico

ASTM D 7175-2015

31
Ensaio para múltiplas tensões de fluência e de recuperação 
do ligante usando o reômetro de cisalhamento dinâmico

AASHTO M 332-14

32
Ensaio de varredura linear de amplitude de deformação em 
ligantes asfálticos usando o Reômetro de Cisalhamento

AASHTO TP 101-14

ETAPA A
Esta etapa compreende a Preparação e Execução dos Ensaios. O 

CPR organizou todos os ensaios que são desenvolvidos no laboratório 
de acordo com o tipo de material analisado, para facilitar a consulta 
dos vídeos ao final do projeto.

Nesta etapa os cola-
boradores prepararam de 
forma antecipada os equi-
pamentos laboratoriais, 
os materiais necessários 
para a execução de cada 
um dos ensaios, a adap-
tação dos ambientes, o 
roteiro a ser seguido na 
filmagem e na edição de 
cada vídeo registro e o cro-
nograma de ensaios.

Esta etapa contemplou a preparação e execução de 103 ensaios 
completos, sendo 17 de agregados, 15 de ligantes asfálticos, 8 de 
emulsões asfálticas, 1 de cal, 19 de misturas asfálticas usinadas à 
quente, 14 de solos, 11 de concreto de cimento Portland, 6 de brita 
graduada tratada com cimento, 4 de solo cimento, 3 de solo cal, 2 de 
fresado asfáltico e 3 de Viga Benkelman.

ETAPA B
Esta etapa trata-se da Filmagem dos Ensaios, na qual foi contra-

tada a empresa INFRATRANS especializada em vídeo registro.
Após a conclusão da Etapa A, a empresa terceirizada comparecia 

ao laboratório do CPR no dia estabelecido pela equipe para realizar a 
filmagem do ensaio. Fora do ambiente do CPR era realizado a edição 
do vídeo, com a inclusão do áudio à imagem captada pela filmagem 
estabelecida no roteiro.

A empresa INFRATRANS filmou 104 vídeos correspondentes a 103 
ensaios no ambiente preparado pelo CPR na CCR NovaDutra, de acor-
do com os Quadros 2.1 a 2.12 apresentados no Métodos e Técnicas Uti-
lizadas. Os scripts dessas filmagens acompanham os vídeos anexos.

ETAPA C
Nesta etapa foi realizada a Validação das Filmagens dos ensaios. 

Isto é, após filmagem e edição dos ensaios pela empresa terceiri-
zada, os vídeos registros foram encaminhados ao CPR, e revisados 
novamente em conjunto com a INFRATRANS. A revisão possibilitou 
a concordância entre filmagens, textos e áudios finais dos vídeos ela-
borados, fazendo as correções e até a elaboração de novas filmagens, 
caso necessário.  

Dessa forma, foram validadas as filmagens de 103 ensaios ao lon-
go do desenvolvimento do projeto. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
American Association of State Highway and Transportation Offi-

cials (AASHTO).
American Society for Testing and Materials (ASTM). 100 Barr Har-

bor Dr., West Conshohocken, PA 19428. Reprinted from the Annual 
Book of ASTM Standards. Copyright ASTM.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – Normas Brasileiras 
(ABNT NBR).

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
disponível em: http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/re-
lacao_de_normas_vigentes.pdf.

Especificação Particular Engelog Sistema CCR – Método para 
Massa Específica Aparente e Densidade de Misturas Asfálticas Com-
pactadas Usando Selagem Automática a Vácuo.

Norma del Laboratório del Transporte (NLT).
Norma Alemã - ZTV SIB 90.

Quadros com a relação dos ensaios realizados e filmados
Por falta de espaço, os quadros 2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11 e 
2.12 não foram publicados. Poderão ser acessados no texto do trabalho na 
integra postado em www.revistaoe.com.br
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Inovar é explorar com sucesso novas ideias. Atualmente, muitas 
pessoas acabam confundindo inovação com uso de tecnologia digital, 
entretanto, a inovação pressupõe, tão somente, um processo criativo, 
transformador, que promova ruptura de paradigma. A inovação pode 
ser organizacional, com a implementação de novos métodos, proces-
sos ou procedimentos.

Portanto, quando surge um novo desafio, que não havia sido en-
frentado anteriormente, surge a possibilidade ou a necessidade de se 
inovar.  No caso em questão, o desafio é a adesão à agenda ambiental 
por uma empresa de engenharia de médio porte, atuante nos seg-
mentos de infraestrutura viária e de desenvolvimento imobiliário. A 
construção civil é um dos maiores consumidores de matéria prima do 
planeta e um dos maiores geradores de gases de efeito estufa.

A intensidade das atividades humanas tem aumentado, de 
acordo com o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. A tempera-
tura média global através das emissões de Greenhouse Gases (GHG), 
ou Gases de Efeito Estufa (GEE) tem impactado o meio ambiente, 
gerando mudanças climáticas severas, as quais exigem das nações, 
organizações e pessoas a implementação de medidas para enfrentar 
estas condições.

O tema possui aderência com os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável da Organização das Nações Unidas, elaborado para 
permitir o atingimento da Agenda 2030, em especial com os ODS 7 
(Energia Limpa e Acessível), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 11 
(Cidades e Comunidades Sustentáveis), 12 (Consumo e Produção Res-
ponsáveis) e, como principal, 13 (Ação Contra a Mudança Global do Cl

Em consonância ao tripé Dedicação, Inovação e Integridade, com 
responsabilidade socioambiental, que rege a sua atuação empresa-
rial, e com o objetivo de tornar sua operação a cada dia mais susten-
tável, a Dimensional aborda o tema de mudanças climáticas com real 
comprometimento , buscando diminuir a geração de Gases de Efeito 
Estufa (GEE).

Em linha com o seu planejamento estratégico de sustentabilida-
de e com a crença de que desenvolvimento econômico e preservação 
do meio-ambiente não são mutuamente excludentes, a Dimensional 
Engenharia estabeleceu como meta neutralizar as emissões de carbo-
no de suas operações.

Para alcançar seu objetivo, primeiramente a Dimensional inven-
tariou suas emissões de Gases de Efeito Estufa utilizando a meto-
dologia preconizada pelo GHG Protocol.  Foram calculadas todas as 
emissões de gases do efeito estufa (GEE) nas obras que executa e, 
também, na sede e nos seus depósitos. As informações e os docu-
mentos podem ser acessados em https://registropublicodeemissoes.
com.br/participantes/3265.

Além de contemplar as emissões sob o seu controle (escopos 1 
e 2), a empresa levantou as emissões de sua cadeia de valor. O re-
sultado foi o inventário completo publicado na plataforma https://
registropublicodeemissoes.com.br/, mantida pelo Programa GHG 
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Inovação ambiental – Construtora neutraliza emissões de carbono
Protocol Brasil. Publicaram suas emissões no programa 192 empresas 
brasileiras, entre elas diversas que são consideradas referência em 
seus setores.

No setor da construção, apenas 5 empresas no Brasil participaram 
do ciclo 2021 (ano- base de 2020) e somente a Dimensional apresen-
tou o inventário completo no Rio de Janeiro.

O Programa Brasileiro GHG Protocol foi criado em 2008 e é res-
ponsável pela adaptação do método GHG Protocol ao contexto brasi-
leiro e desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas 
de emissões de gases do efeito estufa (GEE) - https://eaesp.fgv.br/
centros/centro-estudos-sustentabilidade/projetos/programa-brasi-
leiro-ghg-protocol.

O PBGHGH foi desenvolvido pelo FGVces e WRI, em parceria com 
o Ministério do Meio Ambiente, Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável(CEBDS), World Business Council 
for Sustainable Development(WBSCD) e 27 Empresas Fundadoras, 
com os objetivos de estimular a cultura corporativa de inventário de 
emissões de GEE no Brasil para uma agenda de enfrentamento às 
mudanças climáticas nas organizações, e proporcionar instrumentos 
e padrões de qualidade internacional para contabilizar emissões e pu-
blicação dos inventários.

O mindset da Dimensional é de que existem inúmeras formas de 
melhorar processos e procedimentos para diminuir o impacto ambien-
tal negativo e, com isso, ainda reduzir custos e ganhar competitivida-
de. Nesse sentido, EVITAR, REDUZIR E COMPENSAR as emissões de 
Gases de Efeito Estufa, objetivando a neutralidade em carbono, são 
premissas incorporadas nas atividades e processos da companhia e a 
participação no GHG Protocol foi um passo importante para consolidar 
sua liderança na agenda ESG (environmental, social and governance) 
entre as empresas de engenharia.

A utilização da metodologia GHG Protocol garante a fidedignida-
de da contabilização das emissões, com padronização internacional, 
e promove a transparência do inventário GEE. São dois pressupos-
tos fundamentais para dar credibilidade para as ações das empre-
sas, principalmente para se evitar o GreenWashing (iludir o mercado 
para parecer verde), eis que não há regulamentação nacional sobre 
o tema, ainda.

A jornada após inventariar as emissões é planejar a redução de 
geração de poluentes, em todas as atividades em que é possível, e 
compensar as emissões excedentes inviáveis de se evitar.

No segmento de infraestrutura viária, pode-se evitar a emissão 
de GEE através da utilização de DRONES ao invés de helicópteros 
nos levantamentos e acompanhamentos das obras. Como exemplos 
de redução de geração de gases, cabe destacar as misturas asfálti-
cas mornas e a utilização de gás ao invés de combustíveis líquidos. 
A mudança da matriz energética para fontes renováveis é aplicável a 
qualquer setor, bem como tornar mais eficientes os equipamentos e a 
reutilização de materiais. Ao evitar deslocamentos físicos desneces-
sários,  contribui-se para a redução das emissões também.

As reduções de emissões de GEE através da compensação são 
mensuradas, preferencialmente, através de certificados de redução 
de emissões de gases de efeito estufa - GEE – de instituições acredi-
tadas, como o Verified Carbon Standard (VCS) da VERRA e o Certified 
Emission Reductions - CERs da Organização das Nações Unidas - ONU 
(UN). Ambos possuem o mesmo racional e credibilidade.

Os CERs são gerados a partir de um projeto participante do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou CDM – Clean Develo-
pment Mechanism). Esses projetos, localizados em países em de-
senvolvimento, ganham 1 CER por cada toneladas de gás carbônico 
equivalente (CO2-eq) que eles evitam ou reduzem. Os CERs podem 
ser comprados por pessoas ou organizações para compensar as suas 
emissões inevitáveis, contribuindo para a agenda climática global.

Após a mensuração das emissões e a sua diminuição, o passo 
seguinte foi a escolha de um projeto gerador de créditos de carbono 
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(MDL da ONU) para apoiar. A Dimensional escolheu a PCH Maracanã 
para adquirir os créditos de carbono. Um projeto brasileiro e com o 
nome do santuário carioca do futebol, cujo objetivo é inserir energia 
renovável no grid do sistema interligado nacional. O certificado da 
ONU foi concedido à DIMENSIONAL ENGENHARIA na quantidade de 
8.888 toneladas de CO2 equivalente no dia 11 de outubro de 2021. 
Como a empresa produziu, em 2020, 1.258 t CO2e nos escopos em 
que controla, de acordo com o inventário completo publicado na pla-
taforma GHG Protocol, a Dimensional apresentou créditos de carbono 
suficientes para zerar as suas emissões.

O link a seguir identifica o registro da compensação voluntária de 
créditos de carbono da empresa na plataforma oficial da ONU (Cli-
mate Neutral Now): https://offset.climateneutralnow.org/vchistory/
details?orderId=20802

Dessa forma, a Dimensional se torna empresa Carbono Neutro 
em 2020, por ter compensado as suas emissões excedentes de GEE 
nesse ano-base.

A adesão ao programa e a neutralização das emissões de carbono 

são ações voluntárias da empresa, adotadas em função de sua visão 
e planejamento estratégico e não por imposições legais ou merca-
dológicas. Por ser uma ação voluntária, não existe uma certificação 
da empresa ser carbono neutro, mas o binômio de ter um inventário 
completo publicado com metodologia padronizada internacionalmen-
te, em conjunto com um certificado acreditado pela ONU de redução 
de emissões, garantem a realização do feito com elevado grau de con-
fiança e credibilidade.

Assim, a Dimensional demonstra que é possível às médias em-
presas se engajarem efetivamente na agenda ambiental e, com isso, 
fomenta as boas práticas no setor e na sociedade. A transição para 
uma economia de baixo carbono não é uma pauta exclusiva das gran-
des corporações e não está tão distante das pequenas e médias em-
presas, inclusive do setor de infraestrutura viária e da construção civil.  
Para tanto, baste ter visão, vontade  e organização.

Para celebrar essa conquista a empresa, criou um logotipo espe-
cial que está sendo utilizado em todos os seus materiais de comuni-
cação:

O comprometimento com a agenda ambiental e com a redução 
das emissões de carbono há alguns anos era uma visão.  Hoje ainda é 
uma opção, sendo um diferencial de mercado e em alguns anos certa-
mente será uma obrigação.

Autores do trabalho
Autor: 
Vinicius Benevides – Diretor Operacional e Head de Inovação da Dimensional 
Engenharia – viniciusb@dimensionalengenharia.com
Co-Autores: 
Time Carbono Neutro - timecarbononeutro@dimensionalengenharia.com 
Daniel Pacheco – Gestor de Projeto e Construção Virtual
Juliana Salgueiro – Arquiteta de Projeto e Construção Virtual Fernanda 
Jeovani – Engenheira Ambiental
André Rangel – Diretor de Engenharia
João Baptista Drummond – Diretor de Desenvolvimento Imobiliário
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O sistema construtivo sctp é uma inovação tecnológica relevante, 
que apresenta uma solução única de baixo custo e alta qualidade para 
o “Calcanhar de Aquiles” da moradia de interesse social, substituindo 
lajes, forros e coberturas convencionais por abóbadas de tijolo com 
significativas vantagens de custo, velocidade de execução, impactos 
sociais e ambientais.

 O sistema pode ser utilizado em quase todo tipo de obras, de 
um ou vários pavimentos. Os sistemas construtivos convencionais 
apresentam, baixa produtividade, alto desperdício de mão-de-obra e 
materiais, utilizam uma maior diversidade de materiais caros e mão-
-de-obra especializada, que redunda em alto custo, desperdício e im-
pacto maior no meio ambiente.

 O sistema construtivo SCTP é de baixo custo, capaz de atender 
plena e satisfatoriamente a demanda crescente do mercado habi-
tacional, respeitando o conceito de desenvolvimento sustentável, à 
preservação do meio-ambiente e à utilização racional dos recursos 
renováveis e não renováveis. 
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Sistema construtivo TetoParede — casa carbono zero
IMPACTOS AMBIENTAIS

30% a 50% de ganhos ambientais diretos, considerando-se os 
ganhos indiretos e as compensações ambientais, podemos ter pro-
gressivamente “Casas Carbono Zero”. 

Conforto ambiental. A cobertura em abóbadas tem grande capa-
cidade de isolamento térmico natural, tanto para climas quentes ou 
frios, facilita a ventilação e a iluminação natural zenital e evita deste-
lhamento, comum em muitas regiões do País. 

Taxa de impermeabilização zero: a cobertura verde absorve e re-
tém 70% água de chuva, evitando inundações e diminuindo a tempe-
ratura do ambiente. É um importante “sumidouro de carbono”, absor-
ve CO2 tirando-o da atmosfera. 

Compensação ambiental nos próprios empreendimentos: de 70% 
a 90% de área verde, coberturas verdes, arborização urbana em pra-
ças, calçadas e passeios. 

IMPACTOS SOCIAIS
O sistema construtivo utiliza mão de obra local, não especia-

lizada, em grande escala, sendo um forte gerador empregos dire-
tos. Utiliza materiais locais, desenvolve a indústria local, gerando 
empregos indiretos.

Gera como produto final casas dignas a baixo custo e ambien-
talmente corretas. Impacta positivamente na saúde preventiva, 
na educação e legalização de moradias.

Autores do projeto
Carlos Alberto Peychaux, Renato Picanço Cruz e Diego Netto Pena

A Subestação Modular Compacta (SMC) confronta os conceitos 
de concepção e instalação de Subestações de Alta Tensão transfor-
mando processos artesanais e manuais relacionados ao seu projeto 
e construção em produtos  modulares personalizáveis, de alta quali-
dade, confiabilidade, de montagem rápida e com preços competitivos 
com as soluções convencionais.

O projeto foi criado com o objetivo de simplificar a implantação de 
subestações com tensões entre 69 e 245 kV ,transformando uma subes-
tação num produto que engloba todos os equipamentos de uma subes-
tação convencional, montados sobre um chassi metálico fixo, autopor-
tante e modular, desenvolvido para instalação permanente em campo. 

A SMC reduz muito um dos maiores problemas dos empreendi-
mentos de energia atuais: o PRAZO de entrega! E ainda é mais barata 
ou mantém os mesmos custos de uma solução convencional, elimi-
nando quase a totalidade de obras civis, reduzindo erros de monta-
gem em campo e possibilitando instalações rápidas e padronizadas.

Utilizando distancias elétricas mais compactas de acordo com as 
normas vigentes, a SMC é construída sobre chassi metálico autopor-
tante, resistente a intempéries com peças aparafusadas e soldadas 
entre si, composto de longarinas longitudinais e horizontais onde se-
rão fixados os isoladores, cabos, tubos, equipamentos e todas as mis-
celâneas como: eletrocalhas, eletrodutos, vias para cabos em geral, 
caixas de junção para cabos de comando controle e proteção, quadros 
elétricos para distribuição dos circuitos de iluminação e tomadas.

Os módulos comportam equipamentos de alta tensão convencio-
nais necessários para implantação da subestação ou para cada etapa 
de sua construção, sendo possível a intercambialidade entre eles de 
acordo com a necessidade ao longo do tempo.

e n e r g i a  |  L 2  E n g e n h a r i a

Subestação modular compacta de montagem rápida
O chassi é construído em fábrica, composto por peças com 

tamanhos pré-determinados que possam ser facilmente trans-
portadas por caminhões de tamanho padrão da frota brasileira. 
Antes do envio a campo todas as peças metálicas serão pré-monta-
das em fábrica para teste de suas conexões, verificação dos detalhes 
de fixação e realização de eventuais ajustes.

Em campo o chassi será montado diretamente sobre o terreno 
previamente nivelado e assentado com uma camada de brita. Em 
alguns casos pode ser acomodado sobre dormentes de concreto ou 
madeira, conforme conveniência prevista em projeto.

Segue link de reportagem recente sobre a SMC (https://lnkd.
in/e-WMdGJY)
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A digitalização da Construção através do Modelo BIM nos trouxe a 
oportunidade de levar ao canteiro de obra uma réplica de como iremos 
executar todo o contexto que projetamos.

Esta engenharia moderna desenvolvida em modelos 3D, baseado a 
dados, nos permite a evoluir a dimensões que vão do 4D até o 9 & 10D.

E são estas as dimensões que estamos levando as plantas in-
dustriais de mineração com muito Know How. Em conceito é o que 
chamamos de Industrialização da Construção e na prática é um de-
senvolvimento de um trabalho integrado em todo o ciclo de vida do 
Projeto ao canteiro de obra.

E por isto atuamos em todas as fases principalmente no início 
do projeto Básico  LOD 300 onde já estudamos soluções construtivas 
mais eficientes para induzir a engenharia a projetar pensando na me-
lhor forma de construir.

c o n s t r u ç ã o  i n d u s t r i a l  |  A r c a d i s

BIM 4D e AWP aplicados a plantas industriais de mineração
Todo este trabalho é escopo de um plano de Construtibilidade 

desenvolvido por uma equipe técnica experiente, que estuda todo o 
contexto da obra como acessos, logística interna / externa, limitações 
de canteiro e montagem para entender os desafios que teremos na 
construção.

Este material é a base para a definição do planejamento da cons-
trução o qual já fazemos integrado ao modelo BIM. Nosso entregável 
é um gêmeo digital da construção com uma simulação no contexto 
real das frentes de trabalho que serão mobilizadas, juntamente com 
equipamentos de execução de infraestrutura / civil e equipamento de 
içamento para montagem eletromecânica.

Este cenário integrado ao Modelo BIM contribui para a simulação 
da sequência construtiva de toda a planta. Utilizamos os conceitos 
da Metodologia AWP para criar os pacotes de Área, sub-área e ati-
vos de toda a obra. Primeiramente definimos todas CWAs (Áreas de 
Construção) e depois estudamos de forma isolada a melhor sequência 
construtiva de cada área levando em conta a região que será traba-
lhada, os pontos ideais para uma melhor eficiência dos equipamentos 
de içamento e também a solução adotada durante a montagem. So-
luções modularizadas de montagem minimiza o volume de trabalho e 
quantidade de peças no buffer de cada CWA, além de ganhos signifi-
cativo no prazo de montagem.

Com o sentido de construção da CWA definido, podemos criar o 
empacotamento de cada CWP,e a sequência de execução e monta-
gem deve possuir uma relação entre elas por disciplina.  

Desta forma a simulação 4D em nível básico será o sequencia-
mento de CWP e o modelo BIM deve possuir dados que nos permite 
extrair os quantitativos de cada pacote a ser construído. 

(continua na pg. 24)
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A lista de materiais por CWP integrada ao planejamento e asso-
ciada às índices de execução e montagem resulta nas durações de 
cada atividade.

Todo este trabalho de plano de construtibilidade auxilia na defini-
ção do Capex total do projeto e já antecipa a melhor solução construti-
va,  para que quando o projeto evoluir do básico ao detalhado o escopo 
já entra com informações mais evoluídas, alinhado com as premissas 
do canteiro de obra.

Se durante o projeto detalhado algum ajuste surgir, o plano de 
construtibilidade deve ser revisado para que a equipe de implantação 
receba o planejamento de construção pronto para ser executado.

O processo mais importante está no alinhamento entre os em-
pacotamentos definidos no planejamento 4D com a forma que o 
suprimento da obra irá comprar dos fornecedores. O suprimento 
deve abrir as licitações no mercado por tipo de produto, mas com 
ressalvas que o fornecimento deve estar de acordo com as CWP e 
sequência construtiva.

Para que a nossa atuação seja em todo o ciclo de vida do Projeto, 
a construção, os nossos arquivos de trabalho BIM4D & AWP devem 
evoluir conforme o avanço do projeto. A mesma simulação que foi 
desenvolvida no LOD 300 deve ser atualizada para o LOD400 onde 
estaremos trabalhando 
com o modelo BIM de-
talhado para fabricação. 
Desta forma poderemos 
extrair quantitativos por 
CWP e também simular 
a construção não somen-
te com as informações 
de materiais, mas com 
a TAG de montagem da 
peça em obra.

As mesmas Tags que 

estão nos desenhos de montagem estão inseridas no modelo 
BIM 4D.  

Esta é a ultima fase do trabalho — fazer a integração do modelo BIM 
4D em LOD 400 com os status semanal dos fornecedores. A linha base 
da obra é planejamento já estudado, mas a programação semanal do 
canteiro de obra irá depender dos satus da cada peça no modelo BIM. 

Se todas as peças que compõem as CWPs planejadas a ser mon-
tada no prazo de 15 a 25 dias estiver no estoque de obra, mantém 
o planejado; caso contrário, uma tomada de decisão deve acontecer 
para não impactar os avanços da construção.

Em resumo, toda obra tem um início – meio – fim. O BIM 4D & 
AWP ajuda a escrever o início para evitar problemas no fim, mas a 
garantia do sucesso está no domínio de tudo que está acontecendo 
no meio que pode impactar no fim.

Autores do projeto
Rogério Goes - Coordenador de Contratos 
Marcos Rodrigo Banhato - Especialista em BIM / AWP / CONSTRUTIBILIDADE
Thiago Frazão Carvalho - Planejamento
Luiz Carlos de Oliveira - Especialista em Execução Industrial
João Nelson Perotta - Especialista de Execução de infraestrutura e civil

O sistema consiste em execução de reservatórios circulares, para 
grandes volumes de armazenamento, com a utilização de placas pré-
-moldadas e protendidas justapostas.

O sistema apresentado vem para atender as demandas crescen-
tes do mercado atual, com a velocidade e qualidade necessária para 
atender ao novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Os reservatórios de grandes volumes em placas de concreto pré-
-moldadas e protendidas resolvem os desafios de, principalmente, 
empresas públicas de abastecimento de água e esgoto, concessioná-
rias de água e esgoto e indústrias em geral, no que se refere à Esta-
ções de Tratamento de Efluentes e Estações de Tratamento de Água. 

Entretanto, o sistema pode ser aplicado para outros fins, podendo ter 
diâmetro e altura variáveis. 

Como o sistema é todo em estruturas pré moldadas, reduzimos 
a geração de resíduos de maneira considerável, se comparado com 
sistemas convencionais. 

Outro impacto significativo é a GARANTIA DE ESTANQUEIDADE 
do sistema, eliminando-se as juntas de concretagem, evitando vaza-
mentos e consequentemente custos com impermeabilização.

A necessidade de evolução na forma de se construir reservatórios 
em concreto foi percebido nas nossas obras e fomos aperfeiçoando o 
sistema com o tempo.

EVOLUÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 
1. SISTEMA TRADICIONAL - Forma metálica convencional
Tradicionalmente, o sistema construtivo de reservatórios em con-

creto é com formas metálicas, montadas peça a peça. Este sistema 
demanda muito HH (HoraHomem) e um tempo muito extenso em 
campo para ser concluído. 

2. SISTEMA COM MELHORIA DE PRODUTIVIDADE: Fôrma metá-
lica estruturada

Outro método que já empregamos é o sistema de Formas Me-
tálicas Estruturadas, que faz a pré-montagem de grande painéis de 
formas no chão e, posteriormente, a montagem do painel com a utili-
zação de guindastes. De qualquer forma, todo o trabalho ainda é feito 
dentro da obra. 

c o n s t r u ç ã o  i n d u s t r i a l  |  F o r t e s  E n g e n h a r i a

Reservatórios de grandes volumes construídos  
com placas pré-moldadas e protendidas
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3. SISTEMA EVOLUÍDO EM PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO 
Uma evolução é o sistema de placas pré-moldadas protendidas. 

Este sistema foi desenvolvido e aplicado com sucesso. Neste sistema 
as placas são produzidas fora da obra, transportadas e montadas. O 
ponto negativo são as solidarizações entre placas que devem ser exe-
cutadas na obra. Esta atividade ainda requer uma quantidade grande 
de HH e equipamentos na obra. 

4. SISTEMA DE ÚLTIMA GERAÇÃO: Reservatórios de Grandes 
Volumes executados com placas de concreto pré-moldadas e pro-
tendidas

Esta última evolução traz a vantagem de alta produtividade, re-
dução drástica de mão de obra no site, diminuição de não conformida-
des através de industrialização, garantia de estanqueidade, eficiente 
controle de custos, etc.

RESULTADOS QUANTITATIVOS 
• Redução de 95% de mão de obra, onde 

utilizamos somente 5 colaboradores na 
montagem do sistema na obra;

 • Redução de 50% no prazo de execução; 
• Redução de 95% dos resíduos. 

RESULTADOS QUALITATIVOS 
Maior tempo de vida útil da estrutura
 Garantia de estanqueidade nas juntas 
Ausência de juntas de solidarização 
Garantia de qualidade --ausência de fissuras 
Construção rápida e com pouquíssima 

mão de obra no site 
Eficiente controle de custos;  Ausência 

de manutenção
O sistema de Reservatórios de Grandes 

Volumes em placas de concreto pré-moldadas e protendidas já está 
implantado, com reservatórios entregues e outros em construção. A 
fábrica fica localizada em Viana – ES.

EXEMPLO (1)
• Reservatórios implantados em Vitória – ES - 01 reservatório de 

9.000 m³ com diâmetro de 30 m e altura de 13 m - 01 reservatório de 
30.000 m³ com diâmetro de 54,6 m e altura de 13 m

EXEMPLO (2)
• Reservatórios em implantação no estado de São Paulo - 11 re-

servatórios com diâmetros variados, com armazenamento total de 
aproximadamente 850.000 m³

Autor do projeto
Eng. Felipe Piccolo - Gerente Geral da Fortanks
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O Projeto Salobo III da Vale consis-
te na construção de uma nova planta 
de beneficiamento com capacidade de 
produção de 12 Mtpa utilizando a in-
fraestrutura existente em Salobo. A 
nova planta, localizada no Pará, contará 
com unidades de beneficiamento tais 
como, Britagens (primária e secundária), 
TCLDs, Moagem, Flotações, Filtragem, 
Subestações entre outras.

Durante a fase de construção, Vale e 
Verum realizaram um diagnóstico junto 
as lideranças do projeto e das contratadas a fim de avaliar as roti-
nas de gestão, maturidade do planejamento, dimensionamento de 
equipes e os principais desafios a serem vencidos no projeto. Como 
resultado, notou-se a relevante necessidade de proporcionar um tra-
balho colaborativo que direcionasse a estratégia do projeto com um 
planejamento estruturado e reconhecido por todos.

A solução foi de transformar o modelo de gestão tradicional, com-
posto por departamentos e disciplinas que gerenciavam todo o proje-
to como Construção Civil, Montagem, Engenharia, Qualidade, Plane-
jamento e Segurança, para uma gestão direcionada por contexto com 
foco na construção.

A definição de um modelo ágil de gestão trouxe a definição de 
Tribos e Squads que se caracterizavam por suas localizações geográfi-
cas, particularidades construtivas operacionais, nas quais a formação 
das equipes promoveu a multidisciplinaridade e eliminação de silos de 
informação, visto que cada Tribo e Squad contavam com especialistas 
das áreas de conhecimento, alavancando a gestão pelo contexto da-
quela construção em específico. 

Para que esse modelo pudesse funcionar, alguns outros pilares 
foram necessários se consolidar, como o uso da metodologia AWP 
(Advanced Work Packaging), BIM, métodos LEAN, processos ágeis e 
soluções tecnológicas que juntos proporcionariam rápidas decisões e 
otimização dos processos de gestão.

Com todo o planejamento fundamentado na metodologia AWP, 
os conceitos de padronização, codificação e nível de detalhamento 
dos pacotes de trabalho foram disseminados em todas as partes, 
desde fornecedores até as frentes de serviço. Dessa forma, o modelo 
de gestão fortaleceu os conceitos do planejamento integrado direcio-
nando o fluxo entre engenharia, fornecimento e construção sempre 
baseado na premissa do Construction Driven.

Também foram desenvolvidos ferramentas e aplicativos que ge-
ram praticidade na atualização e garantem informações precisas para 

uso em reuniões de rotina. Engenharia 
digital com gestão integrada por meio 
do uso do BIM, desenvolvimento de apli-
cativos com informações detalhadas e 
atualizadas dos pacotes de trabalho e de 
instalação, aplicativos para a gestão de 
restrições, área de trabalho de progra-
mação de campo integrada e sistema de 
digitalização das rotinas de campo.

Aliados ao modelo ágil de gestão, 
planejamento direcionado pela cons-
trução e aplicativos, foram definidas 

rotinas de liderança e operacionais, a fim de gerar o compromisso e 
colaboração de todas as partes, aumentando a produtividade e pro-
porcionando decisões baseadas em dados atualizados, os quais são 
utilizados nas rotinas de gestão de prontidão (Look Ahead Planning), 
Pull Planning, Programação Semanal, Check-in/Check-out, retrospec-
tiva e Gemba Walk.

A implementação de um comitê de gestão de mudanças se tor-
nou fundamental para criar um ambiente favorável à transformação, 
criando papéis e responsabilidades para definir e comunicar os obje-
tivos da mudança, promover o engajamento e empoderamento dos 
líderes, adaptar e ajustar os desvios de rotas ao longo do caminho e 
garantir a evolução do modelo definido.

Como resultado, o modelo de gestão integrado às metodologias 
AWP, BIM, LEAN e ÁGIL proporcionou a mudança de mindset da li-
derança, transformando vieses por disciplinas para decisões multi-
disciplinares e baseadas em fatos, aumentou o engajamento e co-
laboração entre todas as partes, trouxe a maximização da gestão da 
informação através de inovação e soluções integradas, empoderou 
o executor que passou a atuar como Last Planner das atividades e 
elevou o nível de aderência do planejado em relação ao executado, 
garantindo o processo de transformação e desdobrando a estratégia 
em ações práticas com foco em resultado.

PROJETO SALOBO III - VALE
Fevereiro de 2022
Autores do projeto
David Elio, Fellipe Amaral, Gustavo Bettoni, Pedro Mattos, Evelyne 
Resende, Vitor Prybeuka, Ruddy Meija, Erikson Ribeiro, Luiz Gervásio, 
Yan Veras, Vinicius Campos, Sullivan Dantas, Leonardo Bruce, Cristiane 
Alvarenga, Maurício Souza, Jathuiel Correa e Rodrigo Cupolillo – todos da 
VerumPartners.
Heuser Hortmann, Rodrigo Garrocho, Marcelo Veiga, Raul Rolim e Maikiela 
Prado – todos da Vale.
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Salobo III: O papel da gestão integrada 
na transformação cultural e digital

Segundo  divulgação  feita  pelo  IBRACON  em  2019,  estima-se  
a  existência  de  137 mil  OAEs  (Obras  de  Arte Especiais) espalhadas 
pelo Brasil. Ainda em 2019, o DNIT divulgou que 20% das 8 mil OAEs 
sob sua jurisdição necessitavam de intervenções.

A falta de manutenção de OAEs – ou manutenção incorreta – leva 
a ocorrências graves que, além de vítimas diretamente atingidas por 
acidentes, geram congestionamentos, mudança de rotas de milhares 
de veículos, interdições por meses e despesas imprevistas de milhões 
de reais em contratações emergenciais.

A norma NBR 9452:2019 determina que as OAEs devem ser alvo 

e s t r u t u r a s  |  C o n c r e m a t

SIGA-0AE Sistema Integrado de Gestão de Obras de Arte Especiais
de inspeção com rotina de até um ano, verificando a evolução de 
anomalias já observadas anteriormente, novas ocorrências e reparos 
ou recuperações efetuadas no período. As anomalias das OAEs são 
registradas em fotografias, formulários, checklists impressos, e em 
desenhos feitos à mão. Os desenhos são transcritos em CAD e os da-
dos coletados são analisados em escritório para a criação de relatórios 
de Patologia e Terapia. Quando necessário, as OAEs podem ser alvo 
também de modelagem matemática, análise estrutural e projetos de 
adequação ou reforço.

Todo esse volume de dados é fornecido às pequenas equipes de 
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gestão dos ativos, que encontram di-
ficuldade na tomada de decisões e na 
criação e organização de histórico des-
tas estruturas. Muitas vezes, essas 
equipes não possuem nem o projeto 
original disponível e são sobrecarre-
gadas com uma grande quantidade de 
documentos técnicos de engenharia 
em papel, de maneira não integrada.

A SOLUÇÃO
O SIGA-OAE é uma plataforma 

desenvolvida pela Concremat que permite a organização dos dados 
históricos de projetos e intervenções por meio de um gêmeo digital 
do ativo, criado em BIM, que pode ser utilizado durante todo o ciclo 
de vida da estrutura.

Partindo de um escaneamento a laser para capturar as condições 
existentes da OAE, de ortofotos, projetos originais e demais levan-
tamentos de campo, é criado um modelo BIM. Esse modelo, ao ser 
inserido no SIGA-OAE, pode ter suas condições atualizadas por meio 
de dispositivos mobile, de forma que o inspetor possa mapear deta-
lhadamente as anomalias em todos os elementos da estrutura, vincu-
lando-as espacialmente ao modelo BIM. Isso permite que os relatórios 
saiam praticamente em tempo real para os especialistas e gestores.

O sistema, que traz a possibilidade de gerenciamento de diversos 
ativos a nível de portfólio, ainda permite consulta às informações da 
estrutura de forma dinâmica por nível de criticidade, categorização 
prévia e com visualização isolada de elementos e seções da OAE. Com 
isso, é possível gerar relatórios técnicos e pranchas 2D, com indicadores 
visuais da localização e categorização das anomalias.

Também é possível definir os tratamentos recomendados para cada 
tipo de anomalia. Neste momento – graças a uma robusta base de dados 
– é possível estimar os serviços e materiais necessários para execução 

das intervenções, bem como os custos 
associados a cada um deles, e o crono-
grama do prazo de intervenção propos-
to. Com estas informações, os gestores 
dos ativos passam a ter uma melhor 
gestão técnica e orçamentária, baseada 
em riscos e com dados atualizados.

Atualmente, o sistema segue com 
melhorias: estamos testando o uso de 
sensores IoT com compartilhamento 
de dados em tempo real, que permiti-
rão a coleta de dados de desempenho 

da infraestrutura e a emissão de alertas.

RESULTADOS OBTIDOS
Com os novos processo e sistema, a inspeção em campo foi otimi-

zada e reduzida, gerando redução de despesas de até 25%. Também 
há a diminuição dos riscos de SST - com menor exposição dos colabo-
radores. Além disso, a velocidade no recebimento de informações no 
escritório e a segurança destas acabam sendo muito mais efetivas, 
com relatórios integrados gerados praticamente em tempo real.

Além de prover centralização das informações dos ativos numa 
mesma base, o sistema permite a gestão técnica e de riscos, maior as-
sertividade nos planejamentos das intervenções e melhor gestão orça-
mentária.

Autores do projeto
Magda de Paula Junqueira - Diretora 
magda.junqueira@concremat.com.br
Guilherme Borges de Lima - Coordenador 
guilherme.borges@concremat.com.br
Leonardo Factori - Arquiteto 
leonardo.factori@concremat.com.br
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Esse processo inovador reduziu sobremaneira o impacto ambien-
tal no rio Almada, em Ilheus, BA, como parte das obras de acesso ao 
Porto Sul. Com a extensão total de 236,80 m e fundação que atingiu 
19 m de profundidade, esta estrutura foi recentemente concluída pela 
Empa S.A. Serviços de Engenharia, empresa do grupo Teixeira Duarte. 
A ponte faz parte das obras iniciais do Porto Sul, que também com-
preendem a construção das estradas de acesso ao Terminal Portuário 
de Aritaguá, cujos serviços estão em execução. 

A ponte foi executada com o auxílio de uma plataforma de apoio à 
cravação de estacas--cantitraveller, que funcionou como estrutura pro-
visória de apoio às principais atividades.  É composta de vigas metálicas 
(tipo caixão) e possui plataforma de armazenamento e guia de cravação, 
sendo os elementos estruturais definitivos da ponte (longarina, vigas e 
estacas metálicas e as pré-lajes) lançados na passagem do equipamento. 

Por meio dessa plataforma, foram lançadas 252 t de vigas e 1.000 
m³ de concreto, envolvendo cerca de 500 colaboradores, diretos e 
indiretos. Com a utilização do cantitraveller, equipado com console 
único de lançamento de 26,40 m, elimi-
naram-se os 18 apoios provisórios que se-
riam necessários se o processo construti-
vo fosse tradicional e reduziu-se de forma 
significativa o impacto ambiental da obra.

O equipamento funciona apoiado nas 
estruturas definitivas, como viga travessa 
e estacas metálicas, por ele mesmo posi-
cionadas, dando assim sequência aos ciclos 
de deslocamento e avanço para execução de 
toda a estrutura. Após o lançamento das vi-
gas, faz-se a cravação das estacas metálicas, 
lançamento e concretagem da viga travessa.  

As pré-lajes dos tabuleiros são içadas 
e lançadas por outro guindaste que circula sobre o tabuleiro construí-
do, sendo a concretagem de consolidação realizada em fase posterior 
ao lançamento de todas elas no vão do tabuleiro. Uma estrutura auxi-
liar, suportada pelos pilares definitivos da ponte, tem função principal 
de guiar os tubos metálicos das estacas na sua fase de cravação, sem 
recorrer a apoios adicionais além dos pilares definitivos da ponte. As 
vigas de apoio do equipamento, nesta obra da ponte no rio Almada, 
foram formadas por dois conjuntos de quatro vigas caixão.
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A plataforma de armazenamento do cantitraveller neste projeto 
foi executada por um estrado de 14 m de largura por 13,5 m de com-
primento, sobre o qual estavam uma grua e os martelos vibratórios e 
de percussão para cravação de estacas, além de outros materiais de 
apoio. O movimento longitudinal no cantitraveller é realizado por cilin-
dros hidráulicos e dispõe de travão mecânico. O guia de cravação de es-
tacas tem sua movimentação também feita por cilindros hidráulicos.

A Empa foi contratada por BAMIN-Bahia Mineração para construir  
a ponte sobre o Rio Almada, como parte do sistema logístico para 
transportar o minério de ferro produzido pela mina Pedra de Ferro, 
em Caetité, BA. A estrutura  é composta por nove vãos, sendo um de 
26,00m, mais 7 de 26,40 m e o último de 26,00m; altura máxima do 
tabuleiro ao rio: 11,0 m; número dos pilares: 10 eixos x 2 pilares; vão 
livre sobre o rio: 26,40m; extensão total de 236,80 metros; fundação 
indireta e  profundidade máxima de 19,00m. A projetista da ponte foi 
a EGT Engenharia.

METODOLOGIA  PREMIADA
Devido a metodologia inovadora e 

sustentável desenvolvida para a cons-
trução da Ponte sobre o Rio Almada, em 
Ilhéus/BA, a EMPA S. A. Serviços de Enge-
nharia, empresa do Grupo Teixeira Duarte, 
é uma das vencedoras do 3º Prêmio Ino-
vaInfra 2022, na categoria “Estruturas”. 
O prêmio é uma iniciativa da Revista OE, 
que reconhece as empresas e profissio-
nais que desenvolveram soluções inova-
doras aplicadas em empreendimentos 
de infraestrutura – transportes, energia, 
saneamento, gás natural e petróleo, cons-

trução industrial e habilitação social, nos anos recentes. A obra tam-
bém já foi destaque na revista em dezembro de 2021.

Autores do projeto
Jorge Alves Barata - Diretor, com apoio Para citação, gostaria que incluísse ta
- Vagner Arêas - Superintendente de Obras
- Gleison de Souza Carvalho - Gerente de Contrato
- Edson Cunha - Chefe Administrativo

O presente artigo apresenta de forma resumida ensaios e execução 
de reforço geotécnico a partir das injeções de resinas de poliuretano no 
solo.  A estrutura original apresentava sinais de recalque nos pilares, 
ocasionados pela perda de suporte geotécnico de suas fundações de-
corrente da natureza operacional industrial. Análises de levantamen-
tos topográficos antes do reforço e após a injeção das resinas indica-
ram que os recalques foram estabilizados na região dos tratamentos.

Resinas de poliuretano têm propriedades únicas que proporcio-
nam uma variada gama de aplicações. A mesma resina, de acordo 
com a técnica utilizada, pode atingir altas resistências à compressão, 
chegando a 70 Mpa, no caso de reparo estrutural.  Para preenchimen-
to de vazio, o mesmo material pode ter seu volume expandido em 
até 25 vezes.  Essa tecnologia otimiza os trabalhos geotécnicos com 
equipamentos versáteis e possibilidade de resultados satisfatórios, 
trazendo soluções diferenciadas e econômicas.
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Empresas do Grupo na área da Construção:

UMA TRAJETÓRIA DE 
COMPROMISSO COM A 
ENGENHARIA BRASILEIRA

ENSAIOS
Para a execução dos ensaios foi determinada a seguinte meto-

dologia:

Escavação de Valas e preenchimento com material arenoso.

Instalação dos bicos de injeções;

Injeções de resinas de poliuretano.

Execução de injeção por injeção estágios.

Análise do fator forma e capacidade de expansão da resina de po-
liuretano em meio confinado;

Extrair corpos-de-prova para realização de ensaios de resistência 
à compressão.

RESULTADOS DO ENSAIO
Foram coletadas amostras do solo mais PU para análise da re-

sistência à compressão mecânica axial e compressão diametral para 
resistência à tração.

CP Nº
DATA DO
ENSAIO

ALTURA DIÂMETRO ÁREA
Carga (kgf)

Resistência
CP (MPA)(mm) (mm) (cm2)

1 28/01/2019 148,03 75,65 4494,8 660 0,4

2 29/01/2019 121,61 75,71 4501,9 1410 1

Tabela 1– Ensaio à tração por compressão diametral.

Para os ensaios de compressão mecânica foram realizados os pro-
cedimentos da NBR 7680 e da NBR 5739. Os resultados encontram-se 
no quadro abaixo:

Tabela 2– Ensaio de resistência compressão mecânica.

Com as análises dos resultados observou-se que houve melhoria 
significativa no solo em relação à resistência original sem o reforço.

CASE EXECUTIVO
Com projeto e execução desenvolvidos pela construtora G-Maia, 

o reforço das fundações foi iniciado a partir do método apresentado. 
Inicialmente, as intervenções foram realizadas nas fundações dos pi-
lares centrais da estrutura.

CONCLUSÃO
As injeções efetuadas no solo formam um bulbo que permeia a 

matriz do solo, melhorando suas características de rigidez, resistên-
cia ao cisalhamento e compressibilidade, conforme demonstrado nos 
ensaios.

O poliuretano também é especialmente formulado para ser de 
rápida reação e não se misturar com a água, garantindo que não seja 
afetado por nenhuma água ou solo úmido que possa estar sob o pa-
vimento da superfície. O material polimérico curado é inerte, ambien-
talmente neutro e não contribui para a contaminação ou poluição do 
solo ou da água.

Através de monitoramento topográfico, é ratificado a eficiência 
do método de injeção nas fundações. As intervenções nos pilares e 
fundações descritas nesse artigo são monitoradas constantemente, 
apresentando estabilidade e ausência de recalques.

Autores do projeto
Diretor - construtora gmaia, Belo Horizonte, Brasil
Leandro Filgueiras
Gerente técnico - construtora gmaia, Belo Horizonte, Brasil
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INTRODUÇÃO
Com o avanço da indústria da construção civil, é necessário acelerar 

a execução das etapas constituintes dos métodos construtivos, com 
intuito de concluir os projetos nos prazos e com a garantia do resultado 
financeiro pré- estabelecidos. Dessa forma, a resistência do concreto 
nas primeiras idades, na maioria das vezes é desprezada, por meio da 
remoção precoce dos escoramentos, que pode  gerar colapso estrutural.

Visando a redução dos prazos de execução das obras de edificação 
e para que não haja riscos de colapsos estruturais, é imprescindível o 
conhecimento das propriedades do concreto em determinados mo-
mentos de sua idade inicial de hidratação, para a realização de desfor-
mas, retirada de cimbramentos, execução de pretensões/protensões, 
ou até mesmo para aplicação de cargas construtivas ou de serviço, 
evitando a ocorrência de não conformidade aos valores mínimos de 
resistência e módulo de deformação da estrutura, para permitir a re-
tirada  de formas e escoramentos.

Os conhecidos ensaios destrutivos de corpos de prova, a serem 
realizados no local da obra, para a determinação da resistência à com-
pressão do concreto sendo utilizado na formação de uma estrutura, 
exigem não só a formação de inúmeros corpos de prova como também 
a provisão, em cada canteiro de obra, dos equipamentos necessários 
para a realização dos ensaios destrutivos de resistência dos referidos 
corpos de prova, encarecendo substancialmente o trabalhoso processo.

Visando agilizar a mensuração das propriedades do concreto, 
como sua resistência à compressão, módulo de deformação e tração 
na flexão, são propostos os ensaios não destrutivos para a determi-
nação das desejadas propriedades, geralmente a resistência do con-
creto nas idades iniciais, devido ao calor de hidratação, sem a necessi-
dade da ruptura de corpos de prova.

Um conhecido ensaio não destrutivo é o método da maturidade 
que utiliza o fato de a reação de hidratação do cimento ser uma reação 
exotérmica, gerando calor e permitindo que a temperatura do concre-
to, medida em determinados intervalos de tempo na referidas idades 
iniciais, possa ser associada a alguns parâmetros tais como, por exem-
plo, resistência à compressão, tração na flexão, módulo de deforma-
ção, tração por compressão diametral e outros, para uma determinada 
idade especificada em projeto e para um mesmo traço de concreto 
cujas características devem ser seguramente monitoradas para tornar 
possível a programação das atividades construtivas de uma edificação.

A questão a ser resolvida é a de se obter, de modo simples e eco-
nomicamente viável, não só o registro da temperatura do traço es-
pecífico do concreto em dadas idades iniciais predeterminadas, mas 
também o cálculo de automático e seletivo de diferentes proprieda-
des do concreto.

VANTAGENS DO MÉTODO DA MATURIDADE
Pelo fato do método da Maturidade levar em consideração o ca-

lor de hidratação do cimento, o qual libera calor e consequentemente 
acelera a pega do concreto e sua resistência inicial, se compararmos 
a resistência inicial obtida por meio da ruptura de corpos de prova, 
a resistência para a mesma idade será menor, devido a menor mas-
sa de concreto e calor liberado pela reação de hidratação do cimento. 
Dessa forma, uma das vantagens do método é a possibilidade de an-
tecipação da desforma ou iniciar atividades críticas com segurança, 
diminuindo o tempo de execução em função da resistência atingida, 
acelerando o processo construtivo, poupando tempo e dinheiro.

ESTUDO DE CASO
O método da Maturidade foi aplicado na obra do Colégio Bandei-

rantes realizada pela Construtora R.Yasbek em São Paulo, no período de 
agosto a novembro de 2021, no poço do elevador, o qual apresentava 
especificação para desforma de 20,0 MPa para a idade de 24 horas. Para 
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Determinação da resistência à compressão do concreto  
pelo método de maturidade

tal determinação haveria a necessidade da instalação do laboratório no 
canteiro de obras, porém, o canteiro não possuía espaço hábil para isso. 
Devido a esse motivo, optou- se por utilizar o método da Maturidade 
para determinação da resistência à compressão axial especificada em 
projeto referente a desforma das paredes. Ressalta-se que o controle da 
resistência a compressão axial para as demais idades foi determinado 
por meio da ruptura de corpos de prova conforme a ABNT NBR 5739:2018 
– Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

METODOLOGIA
A Maturidade foi determinada conforme ASTM 1074 – Standard 

Practice for Estimating Concrete Strengt by the Maturity Method. A 
Figura 1 apresenta a instalação dos termopares.

RELATÓRIO
Após a determinação da resistência à compressão do concreto no 

interior da estrutura, determinado pelo método da Maturidade, foi 
realizado o relatório de ensaio e enviado ao cliente.

Autores do projeto 
Luis Henrique Borin - Analista de Controle Tecnológico
Flavio Ferreira - Analista de Projetos Jr.
João Wilson Mancini - Coordenador de sistemas
Luis Alberto Borin - Gerente Controle Tecnológico
Leandro Vieira - Coordenador Infraestrutura de TI
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INTERESSADO: COLÉGIO BANDERANTES - CT CONCRETO E ADERÊNCIA RUA CARLOS STEINEN SÃO PAULO 

 

OBRA:  
 

1. INTRODUÇÃO 

PJ100-039799  

COLÉGIO BANDERANTES  
R. YASBEK 

SÃO PAULO 

 
Determinação da resistência à compressão do concreto pelo método da Maturidade. 
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
ASTM C 1074 - Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method 
3. RESULTADOS  

Comentário 
Resultados obtidos por meio de medição da temperatura para a idade de 24h referente ao Pilar P1, série 1A. 

 
 
 
 

Dados da medição 
Data da 
moldagem 

Descrição 
Data da 
medição 

Idade (h) Temperatura (ºC) Resistência a compressão (MPa) 

09/09/2021 Série 3A 
10/09/2021 24,00 45,7 

29,8 

 

 

São Paulo 13 de setembro  de 2021 

 

L.A. FALCÃO BAUER LTDA Centro tecnológico de Controle da Qualidade 

 

L.A. FALCÃO BAUER LTDA Centro tecnológico de Controle da Qualidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Luis Henrique Cione Borin 

Figura 1 – Instalação dos Termopares
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O artigo descreve procedimentos realizados para execução de estaca pressoancorada - 
reinjetada em obra de reforço nas fundações. Esse procedimento foi adotado em função de 
haver espaço físico reduzido, sendo aconselhável essa técnica em regiões onde existam limita-
ções de acesso de equipamentos.

O cliente possui sala técnica composta por equipamentos com peso próprio elevado, geran-
do recalque na laje de fundo e fissuras.

INTRODUÇÃO
As primeiras estacas com a técnica de pressoancoragem foram realizadas com tubo me-

cânico (Schedule 40), armação interna complementar geralmente composta de fios de alta 
resistência ou mesmo de aço comum de construção (CA-50).

A pressoancoragem foi concebida para ser executada em qualquer tipo de terreno, ou seja:
Terreno com presença de lençol freático;
Terreno com matacões;
Terreno com presença de fundações antigas;
Locais industriais, com difícil acesso e restrições de pé-direito;
Atravessando blocos/radier existentes (para reforço);
Como a pressoancoragem é injetada no terreno por meio de válvulas que impedem o retor-

no da calda ou da argamassa, obtém-se uma resistência lateral bem maior devido à protensão 
do terreno. Essa característica foi amplamente comprovada por meio de ensaios laboratoriais 
originalmente executados no Instituto de Geomecânica Alemão e por meio de ensaios “in situ”.

Uma das grandes vantagens da pressoancoragem é possuir uma “ blindagem “ da armadu-
ra; utiliza-se bainha corrugada metálica que, servindo de forma, irá garantir total proteção da 
armadura com o preenchimento de calda de cimento;

Durante a injeção sob pressão, as fitas superpostas se abrem, permitindo a passagem da 
calda. Ao cessar a pressão elas se fecham.

Devido à utilização de fios de pequeno diâmetro ou cordoalhas, a estaca fica inteiramente 
flexível antes de sua introdução no furo, sendo possível sua locomoção dentro de prédios de 
apartamentos, de salas ou em qualquer local de pequenas dimensões. Mesmo em ambientes 
com pé-direito de cerca de 2,50m, é possível introduzir a estaca em furos verticais.

O dimensionamento estrutural da pressoancoragem é basicamente concebido pelas resis-
tências da massa de aço utilizada.  

Os equipamentos de perfuração são mais compactos, o que agiliza a mobilização em locais 
de difícil acesso;

As perfurações em quase todos os casos podem ser a seco, com o equipamento roto per-
cussivo, resultando em um grande ganho no consumo de água e impacto mínimo ao meio 
ambiente;

O ensaio de verificação à tração é simples e a favor da segurança em comparação ao ensaio 
de compressão (pois não considera a resistência de ponta);

Existe ainda a possibilidade de reinjeção, aumentando a capacidade de suporte da estaca.

CONCLUSÃO
As atividades foram executadas dentro do prazo e atendeu às expectativas do cliente. Não 

houve sinais de novos recalques na estrutura. 
Os ensaios nas estacas indicaram resistências superiores as solicitadas em projeto. 
Dentre os pontos destacamos:
Facilidade de perfuração, pelo diâmetro inicial reduzido.
Proteção total da armadura, aumentando a vida útil do sistema;
Reinjetabilidade;
Com o sistema de válvulas, após a injeção de cimento, é feita uma lavagem da tubulação, 

ficando o sistema livre e limpo para outras injeções, caso sejam necessárias, podem ser feitas 
em qualquer época, mesmo até depois da edificação pronta;

Flexibilidade;
Rapidez de ensaio.
Em comparação com estaca tipo escavada, a pressoancoragem, quase sempre, é mais 

curta, por trabalhar com atrito lateral muito alto (tensão de aderência + pressão mantida), 
enquanto a escavada trabalha só por aderência;

Autores do projeto
Gleyber Paulista, Gerente operacional - Soegeo, Belo Horizonte, Brasil
Gustavo Maia, Diretor - construtora gmaia, Belo Horizonte, Brasil
Leandro Filgueiras, Gerente técnico - construtora gmaia, Belo Horizonte, Brasil
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Para manter a integridade dos equipamentos e a continuidade dos 
processos produtivos, é necessário que a parada geral de manutenção 
seja bem planejada e executada. Entretanto, problemas como improdu-
tividade, falhas de comunicação e baixa assertividade na atualização do 
progresso podem acabar acontecendo devido à complexidade do crono-
grama, diante do volume de atividades a serem realizadas, acarretando 
riscos como: perda de tempo, atraso na entrega do projeto, dispêndio 
de recursos desnecessários e impasse entre cliente e contratada. 

Na parada ocorrida entre março e junho de 2021 na Unipar, maior 
produtora de cloro/soda da América do Sul e a segunda maior na 
produção de PVC, percebeu-se a necessidade de aperfeiçoar o moni-
toramento de um cronograma unificado de 44.556 linhas, a fim de 
minimizar tais riscos.

A Timenow é uma empresa consolidada no ramo de gerencia-
mento de projetos e paradas industriais. A cultura de investimento 
em inovação e tecnologia visa garantir soluções para as necessidades 
dos clientes e atendimento às demandas do mercado. No case Unipar, 
foram identificados alguns pontos de melhoria no gerenciamento da 
parada que colaborariam no cumprimento do escopo do projeto. Entre 
os desafios listados, é possível citar: a comunicação entre as equipes 
de campo e o setor de monitoramento da parada com envio de infor-
mações diárias; o controle do progresso das atividades; e a otimização 
de todo o processo de modo que todos os envolvidos tivessem as in-
formações em tempo real.

Para solucionar tais desafios, a Timenow optou por desenvolver 
o Módulo de Paradas, dentro da plataforma proprietária de gerencia-
mento de projeto, Time Connect. Ele segue as seguintes premissas:
• Padronização de gerenciamento, ganho em eficiência e clareza nas infor-

mações de dados com atualizações online do progresso das atividades.
• Programação diária realizada na frente de execução, com passo a 

passo das atividades, tempo e recursos necessários.
• Alinhamento entre planejamento e liderança de campo, onde as in-

formações das atividades pudessem ser transmitidas via comentá-
rios e fotos através do app mobile.

Desta forma, o Módulo de Paradas ultrapassa os métodos con-
vencionais de gerenciamento, uma vez 
que os colaboradores em campo atua-
lizam e sincronizam as informações em 
qualquer hora do dia, gerando automa-
ticamente as curvas de avanços e rela-
tórios, fazendo com que a equipe de pla-
nejamento invista o tempo na análise e 
interpretação dos dados e não mais no 
lançamento e atualização das informa-
ções coletadas em campo, como é esquematizado nas figuras abaixo:

Por fim, fez-se necessário realizar adequações de segurança na 
área operacional, como: fornecimento de celulares em modo avião, 
sem chip e acompanhado de detector de gases; identificação dos 
colaboradores treinados com um adesivo colado no capacete e no 
celular; e definição de pontos específicos da área operacional para a 
sincronização online dos dados.

RESOLUÇÃO
A partir disto, podemos elencar os resultados da utilização do Mó-

dulo de Paradas:
• Maior assertividade no lançamento de dados, uma vez que o app mo-

bile direciona o apontador (colaborador responsável pelo lançamento 
das atividades), exclusivamente para tais atividades, impedindo que 
sejam lançadas informações de um outro apontador por engano;

• Melhoria na gestão de informação, uma vez que o módulo de para-
das permitiu que o responsável realizasse pesquisas de acordo com 
as características da atividade e com os filtros definidos e obtivesse 
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retorno do app de quais atividades estão em andamento ou ainda 
não foram realizadas. (Figura III)

• Minimização de falhas de comunicação entre o setor de planeja-
mento e a liderança de campo, uma vez que era feito o registro de 
datas de início e término da atividade (ou projeção da mesma), o 
lançamento de avanços físicos parciais ou totais e a realização de 
comentários e registro fotográfico para comprovação da execução 
da atividade, conforme interface apresentada na figura IV.

• Detalhamento da informação, uma vez que, além da curva principal 
do evento de parada (Figura V), a plataforma gerou curvas de avan-
ço físico por área, empresa ou equipamento (Figuras VI e VII).

• Ganho de produtividade, visto que o app mobile retornava somente 
as atividades em aberto para o operador e que retirava a necessi-
dade da liderança se deslocar até a frente de trabalho, já que era 
possível acompanhar o avanço em tempo real.

• Facilitação da tomada de decisão, uma vez que com o módulo de pa-
rada, a plataforma fornecia Relatório de Acompanhamento da Parada 
de Manutenção (Figura IX) e os Cards do Projeto (Figura X). O relató-
rio de acompanhamento gerava informações sobre o andamento da 

parada, evidenciando as atividades em 
atraso. Já os cards do projeto demonstra-
vam as atividades na mesma estrutura 
do cronograma, apontando, com o auxílio 
de cores, as etapas que estão em atraso, 
adiantadas ou concluídas, o desvio físico, 
fotos e comentários e os percentuais pre-
visto e realizado, conforme detalhamento 
da Figura XI.

• A parada geral da empresa Unipar gerou um volume de atualização 
diária de aproximadamente 1000 atividades, que foram executadas 
por um efetivo de campo de 1200 pessoas.

• Aderência de 100% do escopo, uma vez que se garantiu que as 39.161 
atividades do cronograma fossem realizadas dentro do prazo.

• Destaca-se a satisfação da empresa Unipar como uma das conse-
quências da utilização do módulo de paradas no software de geren-
ciamento remoto na parada de manutenção.

Autores do projeto
Juliano Aparecido Lúcio, Coordenador de Planejamento
juliano.lucio@timenow.com.br
Wilian Moro Aioffi, Gerente de PMO
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O Grupo Teckma é uma holding de alta performance que atua nas 
áreas de Montagem Industrial, PFT (Pharma, Food & Technology), In-
fraestrutura e Serviços.

Nossa expertise nos capacita a realizar diversas modalidades de 
contratos como EPCs, turn-keys, modernizações, reformas e amplia-
ções, atendendo com exatidão todas as especialidades que os gran-
des projetos exigem.

Com matriz em São Paulo-SP, conta com filiais estratégicas para 
facilitar e agilizar suas atividades em todo o país: Bahia, Espírito San-
to, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.

A empresa TKS Service conta com uma equipe de Engenharia al-
tamente capacitada com profissionais de diferentes especialidades, 
com formação técnica e superior, em renomadas entidades de ensino, 
oriundos de empresas de segmentos diversos, tais como Siderúrgico, 
Óleo & Gás, Petroquímico, Químico, Papel e Celulose, bens de Capital, 
Automobilístico, Farmacêutico, Alimentício e outros, com experiência 
em manutenção industrial, projetos, especificações técnicas e equi-
pamentos industriais em geral, análise de vibrações e performance de 
equipamentos, análise de problemas crônicos etc.

Dessa forma, a TKS, por intermédio da Engenharia alocada no 
cliente e da Engenharia Central, suporta a implantação de novas tec-
nologias nas plantas e instalações de seus clientes.

A TKS é responsável na prestação de serviços de Manutenção In-
dustrial e Predial na EMBRAER, através do fornecimento de mão de 
obra especializada realizando a gestão de mais de 10.000 equipamen-
tos divididos em 8 unidades fabris.

A atual situação global é acelerada e ferozmente competitiva, 
com a velocidade das mudanças tecnológicas, as organizações estão 
enfrentando cada vez mais desafios em seus respectivos mercados, 
as companhias procuram melhorar seus processos e aprimorar a tec-
nologia e processos para melhorar o nível de atualização de seu sis-
tema de produção. Neste contexto implantamos o controle diário de 
produtividade para identificar os desvios e oportunidades do processo 
e consolidamos a digitalização em todos os processos de manutenção 
da Embraer

ESTRATÉGIA ADOTADA
Desenvolver indicadores que auxiliam na melhoria da produtivida-

de, estabelecer um fluxo de melhoria contínua com foco nos seguin-
tes processos:
a) Processo de manutenção de chamados (OS´s) corretivos;
b) Processo de manutenção de chamados (OS´s) preventivos;
c) Controle de indicadores de produtividade;
d) Feedback com o time.

O controle de produtividade fornece subsídios para que os gesto-
res direcionem mudanças necessárias para maximizar a eficiência e 
os resultados do time de manutenção. Sempre visando uma melhora 
no planejamento, programação, e controle dos tempos. Com sua uti-
lização é possível melhorar os padrões dos processos e identificar a 
necessidade capacitação da mão-de-obra.

m a n u t e n ç ã o  i n d u s t r i a l  |  T K S

Produtividade na manutenção industrial
A principal função do controle de produtividade é indicar o quanto 

assertivo está o planejamento e a programação dos serviços além de 
auxiliar a gestão no entendimento dos pontos fracos do processo do 
time de campo. Com o auxílio de ferramentas digitais e a implantação 
da medição diário de produtividade, temos obtenção de resultados 
melhores e facilitada, assim como a sua tomada de decisão que se 
torna mais assertiva e ágil.

A TKS realizou a Digitalização completa da Manutenção entre 
2019 - 2020 atrelado a um sistema de gestão unificado, que é o nosso 
TKSYSTEM, no qual esse sistema próprio foi desenvolvido em 2021 
pelo nosso Centro de Inovação em Serviços, Montagens e Instalações 
(CISEMI), e através dele conseguimos gerar informações em REAL 
TIME, agilizando e facilitando as tomadas de decisões.

Além do sistema de gestão, desenvolvemos e implementamos 
também em 2021 o sistema de controle de IOT para monitoramento 
de câmeras frias. Antes da implantação tínhamos a rotina de verifica-
ção em turnos do controle de temperatura do ambiente e alimentação 
em uma planilha analógica para manter o histórico, após a implan-
tação do IOT eliminamos a rotina presencial e controlamos tudo em 
tempo real, online e digitalmente.

Junto a esses desenvolvimentos em 2021, também realizamos 
a implantação do controle dos indicadores diários de produtividade, 
onde com isso conseguimos ser mais assertivos e ágil em nossas to-
madas de decisões, sempre focando nos principais desvios.

A combinação de digitalização e a gestão da produtividade foi 
essencial, pois em um processo dinâmico como a manutenção, ao 
quantificar o resultado de uma atividade realizada, facilita-se o en-
tendimento do time criando uma linha de base atualizada, auxiliando 
a gestão no entendimento dos pontos fracos do processo do time de 
campo.

Com auxílio das informações geradas nos processos e relatórios, 
realiza-se DIARIAMENTE reunião com o time de gestão, planejamen-
to, engenharia e líderes de campo para verificação dos resultados ob-
tidos, onde todos são incentivados a propor melhorias no processo 
para aumentar a produtividade e corrigir desvios.

Nas atividades corretivas e preventivas com baixa produtividade 
são apresentados os desvios que levaram ao baixo número, e são dis-
cutidos pontos de melhorias através de Brainstorming dos participan-
tes e gerando ações efetivas para melhorar os resultados.

FEEDBACK COM O TIME E CICLO DE MELHORIA
Nesta etapa, é realizada uma ação para melhorar os processos 

dando feedback para o time e alinhando metas, com utilização da 
ferramenta de qualidade PDCA para que o processo siga evoluindo, o 
processo consiste em:
• Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para 

atingir os resultados em concordância com a política da empresa;
• Executar: Implementar os processos;
• Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a 

política, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os re-
sultados;

• Atuar: Agir para continuar melhorando o desempenho do Sistema 
de Gestão de Ativos;

• Alinhar com o time as ações realizadas para uniformidade dos pro-
cessos.

RESULTADOS
Com a implantação e gestão da produtividade, percebe-se que os 

benefícios são realmente significativos, conforme podemos verificar, 
através dos indicadores (KPI´s) abaixo:

Autores do projeto
João Ribeiro e Jefferson Figueiredo

34   |   Março / Abril 2022



51º Ranking 
da Engenharia Brasileira

Indique sua Obra / Projeto
+ RELEVANTE

Construtoras  |  Montagem Industrial
Projetos  |  Serviços Especiais de Engenharia

Participe da pesquisa em www.revistaoe.com.br

EXCLUSIVO EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

R$129,78 BI 

ENERGIA 

OBRAS DE ENGENHARIA - CONCESSÕES
INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL

RANKING MOSTRA
ALTA DE 18%
REVERTENDO 5 ANOS DE QUEDA

SANEAMENTO 
Novo marco legal dá início
a novo ciclo de investimentos

www.revistaoe.com.br
Ano  LIX - Julho / Agosto 2020 - Nº581 - R$ 60,00

REPENSANDO A ENGENHARIA PÓS-CRISE

RANKING DA ENGENHARIA BRASILEIRA 2020 – pg. 89 RANKING DA ENGENHARIA BRASILEIRA 2020 – pg. 89

VALOR PREVISTO POR CONCESSIONÁRIAS E
INICIATIVA PRIVADA EM NOVAS OBRAS

SETOR ELÉTRICO MIRA TRÊS PROJETOS DE LEI
PARA ACELERAR INVESTIMENTOS

METRÔ
SÃO PAULO 

RETOMA OBRAS 
e SALVADOR 
GANHA VLT 

DRONES VIRAM 
FERRAMENTA
NO CANTEIRO

MEGAEDIFÍCIO: 
MÓDULOS 

PRÉ-FABRICADOS 
DE AÇO ERGUEM 
ESTRUTURA DE 
284 METROS NA 

METADE DO TEMPO 

HOSPITAIS USAM 
TECNOLOGIA 

PARA 
CONSTRUÇÃO 

RÁPIDA 

NEOENERGIA, AES 
TIETÊ, VOTORANTIM 

e IBITU 
DIVERSIFICAM EM 
PARQUES EÓLICOS 

Ano  LV  -  Mar/Abr/2017 -  Nº559
www. r e v i s t a o emp r e i t e i r o . c om . b r

2º Ranking da
Construção Industrial

Rumo vai investir 
R$ 4,7 bilhões ao 
renovar concessão 
da Malha Paulista

Infoglobo
espelha a
velocidade da 
mídia digital

348 obras prontas e em curso, perfazendo um total de 13.151.937m²

Ano  LVIII - Novembro/Dezembro 2019 - Nº578 - R$ 20,00

OBRAS DE ENGENHARIA - CONCESSÕES
INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL

www.revistaoe.com.br

Infraestrutura

Concessionárias 
somaram R$ 879 bi 
em receita em 2018

Singapura
Aeroporto “esconde” 
shopping com 
floresta tropical e 
queda d’água de 40m

AEROPORTOS / AIRPORT 
R$ 7.708.734.000,00

ENERGIA / POWER 
R$ 537.016.895.000,00

FERROVIA / RAILWAY 
R$ 19.377.803.000,00

GÁS NATURAL / NATURAL GAS
R$ 28.982.643.000,00

RODOVIA / HIGHWAY 
R$ 42.636.248.000,00

SANEAMENTO / WATER & SEWAGE
R$ 57.713.148.000,00

TELECOMUNICAÇÕES / TELECOM 
R$ 170.738.543.000,00

TRANSPORTES METROPOLITANOS / 
METROPOLITAN TRANSPORTATION 

R$ 9.225.970.000,00

PORTOS / PORT
R$ 5.989.015.000,00

ENGENHARIA & INOVAÇÃO pág. 6

Capital privado amplia fluxo nas
 obras de concessionárias

e projetos industriais

OBRAS DE ENGENHARIA - CONCESSÕES
INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL

www.revistaoe.com.br
Ano  LX - Julho / Agosto 2021 - Nº584 - R$ 110,00

SANEAMENTO
Novo ciclo de concessões 

já atraiu mais de 
R$ 30 bi 

50º RANKING DA ENGENHARIA BRASILEIRA 2021
Construtoras / Montagem Industrial / Projetos / Serviços - pág. 117

CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL
Celulose lidera – e agronegócios 
e mineração avançam

ENERGIA
Expandir geração requer

R$ 200 bi em 10 anos

RODOVIAS
MT e  SP multiplicam 
concessões de estradas

FERROVIAS
Prorrogação antecipada abre

novo ciclo de obras na
MRS, Rumo e Vale

50º RANKING
Engenharia sustenta 
retomada com alta de 
27,98% em 2020



P r ê m i o  I n o v a I n f r a  2 0 2 2  |  E n g e n h a r i a

Seguindo o advento dos avanços tecnológicos na Engenharia, a 
utilização de geotecnologias voltado ao GIS (Geographic Information 
System) e BIM (Building Information Modeling), na organização de 
grande volume de dados nas áreas de Engenharia, cada vez mais se 
tornam essenciais para o planejamento, gestão e tomada de decisão 
nos projetos.  

Consequentemente, surgem plataformas que visam a essa de-
manda de grande volume de dados.

E não só se tratando do mercado da Engenharia, mas como um 
todo, quando tratamos de tecnologia e inovação, percebemos vários 
tipos de serviços (SaaS, PaaS e IaaS).  

Seja software, infraestrutura ou plataforma como serviço, cada 
vez mais se faz necessário a renovação tecnológica das empresas, 
para acompanhar as tendências e desafios do mercado.

No entanto, o conhecimento e domínio das técnicas e processos 
metodológicos desse mundo digital em constante transformação são 
determinantes para o pleno uso das tecnologias e seu sucesso.  

A partir disso, percebemos que além desses serviços supracitados 
devemos constantemente buscar inovações, com desenvolvimento 
próprio de soluções na Engenharia, atendendo demandas em cons-
tante evolução que é o caso do BIM e do GIS.

Desta forma, nesse projeto contratado pelo DER-PR, regional de 
Cascavel, das rodovias PR-574 entre Palmitópolis e Cafelândia e PR-
575 entre Palmitópolis e Jotaesse, desenvolvemos uma metodologia 
multiplataforma, visando a buscar a excelência na elaboração dos 
projetos rodoviários, com o uso de GIS e BIM, com alcance em plata-
forma web, podendo ser compartilhado com outros envolvidos se for 
conveniente.

Assim, a construção desse projeto foi focada principalmente no 
planejamento das ações, consequentemente, nos levantamentos ini-
ciais que seriam primordiais para o desenvolvimento e avanço tecno-
lógico no projeto.  

O uso dos softwares da Autodesk e Esri foi muito importante no 
decorrer do projeto. O desenvolvimento de plataformas de visualiza-
ção de nuvem de pontos, imagens 360, ortofotos e a criação de um 
servidor Geo, foram muito convenientes nos estudos de interferên-
cias, projetos e nas tomadas de decisões.

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL
Para este projeto da PR 575 e PR 574, foi desenvolvida uma me-

todologia híbrida de levantamento, onde foi utilizado VANT (Veículo 
Aéreo Não Tripulado) RTK (Real Time Kinematic), Laser Scanner Ter-
restre do tipo MMS (Mobile Mapping System), laser scanner móvel, 
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Inovações em projetos rodoviários—o uso de ambientes 
multiplataformas na PR 575 e PR 574

GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite), base e rover e es-
tação total. 

Basicamente, o VANT foi utilizado para elaboração do levanta-
mento aerofotogramétrico, na geração das ortofotos, que foram es-
senciais para diversas disciplinas de projeto, uma delas sendo a de-
sapropriação.  

Cabe destacar, que os VANTs aplicados à aerofotogrametria pos-
suem sensores (câmeras) embutidas com a finalidade de captar ima-
gens aéreas, que em conjunto com outros fatores, são capazes de 
gerar dados mais detalhados e com celeridade.

Além disso, é possível gerar modelos digitais do terreno e nuvem 
de pontos que permitem gerar dados tridimensionais nos modelos di-
gitais de superfície que compõem o modelo digital de elevação (MDE), 
proporcionando a realização de outros estudos no território.

No caso do laser scanner terrestre MMS, dentro do conceito LI-
DAR, o equipamento irradia os pontos laser para virtualização do 
terreno sendo instalado em um veículo com seu posicionamento 
geográfico garantido por sistema de navegação GPS/INERCIAL e um 
odômetro de precisão, e a multiplicação dos pontos para caracteriza-
ção topográfica do terreno se dá pela emissão de pulsos de luz (laser). 

Todos os pontos adquiridos em campo possuem coordenadas X, Y 
e Z. Com essa nuvem de pontos, é possível extrair as informações pla-
nimétricas e altimetrias, gerando plantas cadastrais, curvas de nível, 
perfis longitudinais e seções transversais. Com isso, também é pos-
sível gerar superfícies tridimensionais com ou sem textura, executar 
cálculos de volume e modelar estruturas, podendo-se utilizar muito 
mais dados nos projetos, levando-os a outro nível.

Além do sistema de navegação GPS/INERCIAL, o MMS possui 2 
sensores laser e um conjunto óptico de câmeras, gerenciados por uma 
central de processamento.  

Cada um dos sensores laser são capazes de emitir até 500.000 
pulsos de laser por segundo (500kHz), abrangendo um campo de vi-
são de 360°, sendo que os mesmos são posicionados de forma oblí-
qua, para minimizar a sombra de outros veículos.

As câmeras de alta definição, montadas junto aos sensores, for-
necem imagens georreferenciadas da superfície cadastrada pelos 
sensores, podendo ser utilizadas tanto como fonte de consulta para 
verificação de pontos duvidosos cadastrados, quanto como inventário 
de imagens digitais, além de possibilitar colorir a nuvem de pontos 
durante a etapa de processamento dos dados.

A combinação das informações obtidas pelo posicionamento do 
GPS e do sistema de posicionamento inercial resulta na localização 
georreferenciada do veículo e dos pontos obtidos na varredura laser, 
com precisão absoluta de até ± 5 cm e relativa de até ± 8 mm para 
levantamentos realizados em velocidades de até 100 km/h.

Já o laser scanner móvel foi utilizado pontualmente em trechos de 
pontes e outras Obras de Artes Especiais pontuais.  

O GNSS e a estação total foram complementares ao conjunto de 
ferramentas de geotecnologia que possibilitou esse levantamento.

Com essa experiência, percebemos que a inovação não é sempre 
de tecnologia, mas  sim saber usar a tecnologia a favor de cada tipo 
de projeto e suas necessidades. Sabendo, onde e quando, pois, umas 
ferramentas são complementares das outras, dependendo do tipo de 
situação.

AUTODESK E ESRI
Já no fluxo de projetos de Infraestrutura, é muito comum utilizar 

ferramentas da Autodesk (software proprietário).  
Seja Civil 3D, Infraworks, Recap e Navisworks, no entanto, com-

plementando com dados GIS, via ArcGIS Online (Esri), podemos cons-
truir mapas interativos das disciplinas que foram construídas no fluxo 
de projeto Autodesk. 
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DESENVOLVIMENTO MULTIPLATAFORMA
Como o levantamento planialtimétrico foi muito bem-sucedido 

em sua execução e planejamento, sendo disponibilizado um grande 
volume de dados, decidimos explorar esse volume de dados a fim de 
entender até onde poderíamos chegar com essas novas informações 
e de que forma poderíamos apresenta-las aos envolvidos.

Desta forma, iniciamos construindo uma plataforma de visualiza-
ção de nuvem de pontos.  

Num processo de extração de pontos das ortofotos do VANT, via 
processamento, foi possível utilizar esses dados diretamente via web 
e compartilhar com todos os envolvidos, principalmente o DER-PR da 
regional de Cascavel. Essa experiência foi muito proveitosa.

Logo a seguir, com o levantamento a laser via MMS, podemos ex-
trair as imagens 360º e elaborar uma plataforma web de visualização 
georreferenciada.

APLICAÇÃO NA PRÁTICA
Cabe ressaltar que os frutos desse modelo de trabalho foram dire-

tamente percebidos no desenvolvimento dos projetos e nas tomadas 
de decisão, como foi o caso da desapropriação.

Com os estudos no software Infraworks, visualizador de nuvem 
de pontos, visualizador de imagens 360 e as informações das ortofo-
tos oriundas do levantamento aerofotogramétrico, foi realizada uma 
tomada de decisão conjunta em tempo real com todos os envolvidos 
a partir desses levantamentos.

Foi constatado a necessidade de mudança viável no projeto geo-
métrico e na faixa de domínio em função das grandes desapropria-
ções onerosas que seriam.

Com isso, a partir dessa mudança de projeto, foi evitado uma de-
sapropriação maior e desnecessária.

CONCLUSÃO
Desta forma, entendemos que saber usar as tecnologias perti-

nentes e construir metodologias caso a caso, convergem para a inova-
ção tecnológica na Engenharia, possibilitando a elaboração de proje-
tos em BIM que podem simular situações.

Por fim, cabe ressaltar alguns pontos essenciais que fazem a dife-
rença nos projetos inovadores.
• Enxergar Oportunidades - Analisar Termo de Referência – Produtos 

e Intenções;
• Orçamentos - convencional vs solução tecnológica mais atual – 

avaliar custo x benefício, caso a caso;
• Estratégia/Planejamento de Trabalho – Equipes envolvidas – capa-

citação;
• Pesquisa e Desenvolvimento contínuo e atuante;
• Experiências técnicas+ BIM + GEO + TI = Muitas possibilidades.

Autores do projeto
EQUIPE NÚCLEO ENGENHARIA
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A desmobilização de Concessão Rodoviária en-
volve inúmeros desafios. Após anos de concessão, 
são milhares de documentos produzidos, tanto ad-
ministrativos como técnicos. A Sondotécnica Enge-
nharia de Solos foi contratada em 2021 na prestação 
de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica para 
a desmobilização de dois trechos de Concessões Ro-
doviárias do Anel de Integração do Paraná, no âmbito 
do Programa de Concessões Rodoviárias Federais.

Para enfrentar a extensa demanda que envolveu 
a compilação de mais de 40.000 documentos reali-
zados ao longo dos mais de 24 anos de Concessão 
desses 524,3 km de extensão total de rodovia, a Son-
dotécnica desenvolveu uma plataforma colaborativa 
inovadora por meio da utilização de software livre 
com tecnologia GIS.

Os dados contemplaram diversas disciplinas 
como pavimento, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de 
segurança e de drenagem, obras de arte especiais (OAE) e corren-
tes (OAC), terraplenos, edificações, instalações de apoio e faixas de 
domínio. A base recebida foi complementada por meio de pesquisas 
realizadas em sites como IBGE, DER, Ministério da Infraestrutura e 
ICMBIO, com objetivo de agregar informações de fontes oficiais so-
bre os limites municipais, rodovias do entorno, aeroportos, ferrovias e 
unidades de conservação.

Todas as referências foram então organizadas em ambiente comum 
de dados (Common Data Environment - CDE), com a propriedade de 
administração de usuários e permissões de acesso ao conteúdo, além 
da identificação dos responsáveis por modificações. Parte dos dados 
passou a integrar um sistema de informações georreferenciadas (SIG). 

Foram então identificados os aspectos relevantes apresentados em 
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Aplicação de GIS em Concessões Rodoviárias

temáticas tais como: os ciclos de manutenção e restauração do pavi-
mento por trechos; as 169 OAEs com identificação do tipo de estrutura 
envolvida e seu estado retratado por notas de avaliação estrutural, de 
funcionalidade e de durabilidade resultantes das inspeções rotineiras e 
especiais; os 65 terraplenos indicados com necessidades de intervenção 
ou monitoramento; além de 29 edificações como praças de pedágio, pos-
tos policiais, serviços de atendimento ao usuário (SAU), dentre outros.

Diferentemente da visualização a partir das 20 folhas distintas 
que dividia parte dos trechos da rodovia pelos mapas tradicionais, 
essa metodologia de vanguarda permitiu a visualização global dos 
trechos rodoviários. Os dados de diversas temáticas puderam ser 
compilados e sobrepostos, admitindo uma série de correlações e ge-
rando uma visão sistêmica dos trechos rodoviários. Para a geração de 
mapas temáticos, como por exemplo o de terraplenos e OAEs, foram 

(continua na pg. 38)
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Em dezembro de 2020, um novo 
contrato na área de Saneamento 
foi assinado pela OEC. O empreen-
dimento consiste na captação de 
água no Rio São Francisco, visando 
a ampliação do Sistema de Abaste-
cimento de Água de Montes Claros, 
principal município do Norte de Mi-
nas Gerais.

O cliente (COPASA) previu o uso 
de tubos de ferro fundido de 28” e 
24” para a adutora, que tem uma 
extensão total de 92,4 km e um 
prazo de execução desafiador, de apenas 12 meses, incluindo a cons-
trução e montagem hidromecânica das estruturas de apoio.

Após a análise de viabilidade do empreendimento e oferta da pro-
posta, a OEC conquistou o contrato com um desconto de 35%. Entre-
tanto, para executar o empreendimento no prazo e orçamento estipula-
dos, foi necessário assumir o risco atrelado à substituição do material da 
adutora, adotando-se tubos de aço carbono. O sucesso da proposta de-
pendia basicamente de dois fatores: elevada produtividade nas soldas 
da tubulação e garantia de estanqueidade integral nas juntas soldadas.

Após obter a aprovação do cliente para a nova concepção apresen-
tada, a equipe responsável pela obra recorreu à criatividade, empenho 
e à Inovação para alcançar os objetivos almejados.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

Juntas soldadas tipo “Butt-strap”
Diferente das juntas com soldaduras de topo e penetração total 

comumente empregadas, o sistema de juntas soldadas tipo “Butt-
-strap” reduz consideravelmente o tempo e custo das operações de 
solda e inspeção in loco.

O esquema abaixo representa uma comparação entre os dois ti-
pos de juntas.

Luvas FlexSleeve (LPS - Lined Pipe Systems)
Optou-se pela utilização de luvas confeccionadas em aço carbono 

revestidas internamente e com selos elastoméricos nas extremida-
des, eliminando assim a necessidade de prover o revestimento na tu-
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Adutora adota sistemática de montagem industrial
bulação após a execução das soldas 
dentro da vala.

As luvas são fabricadas a partir 
de chapas de aço carbono ASTM-
-A1008, providas de uma camada 
blindada de material de isolamen-
to térmico isento de amianto, com 
superfície interna revestida com 
pintura epóxi padrão AWWA C-210-
15, compatível com o revestimento 
interno adotado nas tubulações da 
adutora. A periferia da luva conta 
com selos elastoméricos que ve-

dam hermeticamente a face interna do tubo e a parede de contato 
das luvas.

Para viabilizar a inspeção fotográfica interna das juntas com mais 
segurança e eficiência, optou-se pelo uso de um robô para vídeo-ins-
peção. Equipado com uma câmera de alta resolução, o equipamento 
conseguia se deslocar por até 100 m dentro da tubulação, capturando 
imagens e transmitindo-as em tempo real para um monitor do lado 
exterior ao tubo.

A produtividade do processo “convencional”, no qual os tubos são 
descidos à vala e soldados um a um em tramos de 15 m, foi estimada 
em 6 soldaduras/dia. Nesta estimativa, considerou-se um ciclo médio 
de 90 min/junta soldada e revestida, descontando-se as horas para-
das por deslocamento entre as frentes e eventuais imprevistos, com 
uma média de 5 soldas/dia, ou 75 m/dia/equipe.

Considerando-se o prazo de execução da obra de 9 meses como 
fator crítico limitante, seria necessária uma produção diária média 
de 470 m/dia pelo sistema convencional, exigindo a mobilização de 7 
equipes padrão, no mínimo.

CONCEITO DE “LINHA DE PRODUÇÃO” NA MONTAGEM
Não sendo possível reduzir a duração do ciclo completo de solda-

dura de uma junta, buscou-se utilizar o tempo de resfriamento a favor 
do aumento da produtividade. Assim, dos 4 soldadores previstos em 
cada equipe, uma dupla executava as soldaduras fora da vala, mon-
tando conjuntos de até 4 tubos (ou “quadras” com 60 m de compri-
mento), enquanto a outra executava as soldaduras dentro da vala, 
após o abaixamento dos conjuntos já soldados. 

utilizadas informações dos relatórios de monitoramento, resultando 
em identificação daqueles que necessitavam de ações corretivas an-
teriores à desmobilização da Concessão.

O desenvolvimento da plataforma recebeu também cuidado es-
pecial para garantir o fácil acesso do usuário: as informações necessá-
rias puderam ser compartilhadas em ambientes como o Google Earth, 
evitando a necessidade de computadores ou softwares especiais.

O mapa digital em base GIS proporciona melhor visualização das in-
formações, permitindo que as necessárias tomadas de decisão ao longo 
do ciclo de vida do empreendimento possam ser mais assertivas. Além 
disso, o sistema de banco de dados colaborativo, que permite agregar 
informações tabulares de diferentes períodos à feição geográfica, pos-
sibilita, por exemplo, a compilação de valores atribuídos nos relatórios 
de vistoria ao longo dos anos, viabilizando, portanto, o monitoramento 
preciso de trechos rodoviários a médio e longo prazos.

Este trabalho, elaborado para restaurar o histórico de concessões 
rodoviárias após longo período de vigência como descrito, trouxe para 
a Sondotécnica uma experiência agregada que tem potencial para 
aplicação também em novas concessões, que desde o início poderão 
usufruir da organização das informações que são geridas nesse pro-
cesso de trabalho.
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Com essa metodologia, a equipe padrão chegou a produzir até 15 
soldas/dia, sendo 3 delas dentro da vala e 12 fora (em média). Partin-
do-se dessa premissa e em condições favoráveis de tempo e relevo, 
tornou-se possível montar 240 m de tubos fora da vala, instalando na 
vala até 3 quadras (com o comprimento de 180 m).

Assim, com este procedimento e 9 meses de obra, a média de 470 
m/dia tornou- se factível com apenas 3 equipes, menos da metade 
daquela necessária prevista com a aplicação do método convencional.

A figura abaixo ilustra uma comparação entre a metodologia tra-
dicional e a nova metodologia proposta.

RESULTADOS
Este artigo aborda o ganho de produtividade atingido no assenta-

mento de tubos de aço carbono com o emprego de uma nova meto-
dologia construtiva, adotada na implantação do Sistema de Abasteci-
mento de Água de Montes Claros.

Para evitar o detalhe tradicionalmente empregado como solução 
para as juntas, o qual prevê soldas de topo com penetração total, o 
time da OEC adotou alternativamente juntas soldadas tipo “Butt-s-

trap” associadas ao uso de luvas FlexSleeve, entre outras tecnologias, 
integradas em um método construtivo inovador.

Esta nova metodologia possibilitou um aumento de 28% na pro-
dutividade e uma redução de 19% no custo de instalação dos tubos, 
com riscos controlados, resultando no assentamento de 1,27 km de 
adutora em apenas um turno de trabalho.

Os bons resultados comprovaram o êxito no sistema de mon-
tagem inovador empregado, cujo desempenho é significativa-
mente superior se comparado aos métodos convencionalmente 
aplicados.
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A TPF Engenharia lida com Gerenciamento de Programas 
e Supervisão de obras com grau de complexidade diferenciado, 
o que impõe desafios específicos na supervisão e fiscalização 
dos projetos contemplados nos contratos. Na busca pela oti-
mização dos processos, surge a necessidade da elaboração de 
um documento que proporcione ao contratante o pleno conhe-
cimento do objeto. Assim foi implementado o Book de Obra 
Civil Automatizado, documento que descreve a edificação ge-
renciada, neste caso um hospital público com mais de 29.000 
m² de área construída, contendo mais de 1.000 ambientes.

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um 
documento que proporcione uma ampla visão do empreendi-
mento ao gestor do equipamento, bem como ao ente público 
responsável, de forma estruturada e eficiente. O documento 
a ser elaborado necessitava da descrição de todos os ambien-
tes do hospital com imagens e textos, e para isso foi desen-
volvida uma plataforma automatizada de geração de fichas 
de verificação de ambiente.

Para a automação foi utilizada a programação VBA do Mi-
crosoft Excel. Tal solução foi pautada pela sua ampla difusão 
no mercado da construção civil e linguagem de programação 
simplificada. Buscou-se implementar uma solução que possibilitasse 
a padronização entre as fichas, detalhamento de cada componente do 
ambiente, rápida execução e, ainda, proporcionando interatividade e 
extensão. Assim, novas informações poderiam ser adicionadas e/ou 
atualizadas mesmo após a finalização do Book.

Para a resolução do objetivo proposto, inicialmente foi formata-
da a ficha de verificação de ambiente a ser preenchida, bem como a 
implementação de um banco de dados alimentado e codificado com 
as especificações contidas em projetos. Na sequência, foram realiza-
dos o levantamento de informações de cada ambiente, assim como 
seu registro fotográfico. Todos os ambientes do hospital foram pre-
viamente setorizados e codificados em consonância com o projeto 
arquitetônico. Com isso, por meio da programação VBA, ao inserir o 
código do ambiente na ficha tem-se o preenchimento automático das 
informações cadastradas juntamente com seus códigos de extensão. 
Posteriormente, é inserida a planta baixa e três fotos do ambiente, 
conforme ilustrado na Figura 1.

A ficha possui dois QR Codes, que ao serem escaneados propor-
cionam uma extensão do conteúdo exposto. Um deles permite que o 
usuário acesse o conteúdo em nuvem com registros fotográficos do 
ambiente, e o outro possibilita o acesso a imagens 360º, permitindo 
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Book de obra civil automatizado

explorar o empreendimento através de um tour virtual, de modo a 
proporcionar interatividade e acesso através de múltiplos dispositi-
vos, como mostram as Figuras 3, 4 e 5.

Ao concluir o Book, tem-se um processo inovador realizado com 
rapidez e eficiência no cadastro e na apresentação das informações 
relativas à edificação. O resultado desse processo é um documento 
padronizado (Figura 6), que através de uma única ficha pode-se aces-
sar as principais informações de um ambiente (Figura 2) e um banco 
de dados em nuvem com todos os registros fotográficos e documen-
tais, com acesso via QR Code e links diretos, proporcionando ao usuá-
rio consulta às informações da obra concluída a qualquer hora e lugar.
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Lana Mara de Farias Batista – Arquiteta 
lana.farias@tpfe.com.br 
Francisco José Monte Uchoa Júnior – Auxiliar de Arquitetura 
francisco.uchoa@tpfe.com.br 
Lia Beatriz Gomes Furtado – Auxiliar de Engenharia 
lia.beatriz@tpfe.com.br 
Neil de Carvalho Barbosa – Auxiliar de Escritório
neil.barbosa@tpfe.com.br 

www.revistaoe.com.br 39

mailto:gustavomoraes@oec-eng.com
mailto:gbcosta@oec-eng.com
mailto:josemjunior@oec-eng.com
mailto:josemjunior@oec-eng.com
mailto:maicoanjos@oec-eng.com
mailto:marciorc@oec-eng.com
mailto:mateusnarciso@oec-eng.com
mailto:mateusnarciso@oec-eng.com
mailto:msales@oec-eng.com
mailto:rafaelandrade@oec-eng.com
mailto:lana.farias@tpfe.com.br
mailto:francisco.uchoa@tpfe.com.br
mailto:lia.beatriz@tpfe.com.br
mailto:neil.barbosa@tpfe.com.br


P r ê m i o  I n o v a I n f r a  2 0 2 2  |  E n g e n h a r i a

A AG está a mais de 10 anos utilizando o “Lean Construction” de 
forma estruturada em nossas obras através do nosso sistema exce-
lência, o “SAGE”. Utilizando o principal pilar do nosso sistema que é a 
Melhoria Contínua, a AG se antecipou às necessidades do mercado de 
Engenharia e Construção e aproveitou os avanços tecnológicos con-
quistados nos últimos anos,  ao promover a Digitalização da Cadeia de 
Valor de Engenharia e Construção, integrando a metodologia BIM com 
o nosso reconhecido sistema de gestão.

Dessa forma após estudo da metodologia BIM e seus mais di-
versos usos, diagnóstico de maturidade do mercado de engenharia e 
construção no Brasil e projetos piloto em nossas obras, partimos em 
2020 para implantação do Projeto Estruturante com foco na gestão 
de materiais, documentos, planejamento e construção-- que são os 
pilares para implantação da metodologia BIM e todas as suas Dimen-
sões, do 3D ao 5D nas fases de Engenharia e Construção, podendo 
chegar ao 7D, gerando um novo produto para manutenção e Operação 
para os Clientes. O projeto estruturante tem o objetivo de padronizar 
a AG, através da implantação de tecnologias de ponta, da digitaliza-
ção dos processos do nosso Sistema AG de Excelência e a capacitação 
dos nossos colaboradores e fornecedores.

A Digitalização da cadeia de valor da Construção de Projetos de 
grande porte, integrando as informações de todas as fases do EPC 
(Engenharia, Suprimentos e Construção), de forma segura, rastreável, 
ágil e visual, nos traz ganhos significativos em velocidade e assertivi-
dade, detectando e eliminando restrições ainda na fase de engenha-
ria, reduzindo o consumo de horas na busca por informações, dando 
maior assertividade no planejamento e consequentemente maior 
produtividade na execução das atividades de construção civil e mon-
tagem eletromecânica.

Com todo esse investimento em tecnologia, padronização de pro-
cessos e capacitação da nossa equipe,  criamos uma camada digital e 
um produto diferenciado no nosso mercado, a chamada Engenharia 

Em 2019, a Construtora Barbosa Mello (CBM), para responder às 
mudanças e antecipar tendências de mercado, lançou seu programa de 
transformação cultural: o Inova CBM, que posiciona a inovação como 
epicentro das decisões estratégicas do negócio. Nesse contexto, a CBM 
mantém o seu DNA técnico, alicerce em seus mais de 60 anos de histó-
ria, ousando com responsabilidade e protagonizando a inovação.

Para avançar em um de seus pilares estratégicos, a Barbosa criou 
o Programa de Excelência Operacional, em fevereiro de 2021, com apli-
cação da filosofia Lean à construção pesada. Com um mercado cada 
vez mais competitivo, é indispensável otimizar a produção, fazer mais 
com cada vez menos recursos, evoluindo a gestão organizacional com 
qualidade e segurança. Esta é a essência do Lean, traduzida como 
“Construção Enxuta”: melhoria dos processos com o menor gasto pos-
sível de recursos, visando sempre reduzir desperdícios e maximizar o 
valor agregado.

O Programa de Excelência Operacional CBM está estruturado em 
quatro dimensões: Planejamento, Produtividade, Gestão de Perfor-
mance e Funil de Benefícios. Neste case serão apresentadas inova-
ções nas duas primeiras:
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Projeto estruturante tem foco na gestão de materiais, 
documentos, planejamento e construção
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Inovação com tecnologia aplicada ao Programa 
de Excelência Operacional

4.0 da AG, assumindo a liderança e o protagonismo no uso da Meto-
dologia BIM alinhada às melhores práticas de Excelência Operacional 
e de Inovação, posicionando a AG como referência em Construção e 
Engenharia.
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Planejamento: foco no estudo e desenvolvimento das melhores 
práticas Lean Agile para um planejamento de longo, médio e curto 
prazo, com uma visão holística do projeto, ao mesmo tempo em que 
são garantidas as entregas diárias. Assim, a CBM   se estrutura para 
entregar o projeto com qualidade, no prazo acordado com o cliente, 
objetivando sua total satisfação.

Entre os rituais incorporados nessa dimensão, destaca-se a “Ges-
tão de Restrições”, que permite identificar dificultadores e impediti-
vos para o avanço da obra, resultando em ações para mitigar ou elimi-
nar impactos na evolução do projeto. O maior desafio é realizar esse 
mapeamento com antecedência, viabilizando a solução em tempo 
hábil para não afetar a obra.

A CBM respondeu de forma pioneira, integrando os processos de 
Lean e BIM, agregando o componente visual em 3D da construção di-
gital. Isso possibilita ao time visualizar os avanços planejados para 
o projeto em médio prazo (4-8 semanas). Com um banco de dados 
unificado para modelagem BIM e o planejamento, quando a equipe 
realiza o avanço físico no cronograma, é possível visualizar em tempo 
real no painel BIM (Dashboard no Power BI) os locais com restrições, 
com indicação por cores específicas do status da área (concluída, em 
andamento no prazo/atrasada, a iniciar no prazo/atrasada). Ao incor-
porar a visão via analytics, foi possível identificar um maior número de 
restrições antes do prazo de impacto.

Produtividade: foco no mapeamento de todos os processos 
produtivos e em rituais de diálogo e gestão para reduzir as perdas 
e garantir a conclusão de todas as programações. Para isso, são rea-
lizadas, nas frentes de serviço, rotinas de check-in (reunião de início 
de turno) e check-out (reunião de fim de turno). No check-out, a CBM 
inovou mais uma vez, disponibilizando um quadro digital em que os 
dados de produção do dia são imputados pelas frentes de serviço e 
acompanhados em tempo real pelo time de controle da operação, 
lotado a dezenas de quilômetros de distância do campo. De forma 
interativa e dinâmica, é possível conferir os resultados dos turnos de 
trabalho e apurar a produção  e  apontamentos  de  campo,  mantendo  
o  foco  nos  índices  de segurança, produtividade e planejamento.

Também na dimensão de Produtividade, vale destacar uma im-
portante ferramenta de acompanhamento desenvolvida pela Cons-
trutora: o RPPP – Relatório Diário de Produção, Produtividade e Per-
das. O relatório é alimentado por um sistema de apontamento de 
serviços online com informações como quantidade de equipamentos 
envolvidos, volumes movimentados e tipos de materiais. O RPPP, que 
pode ser acessado de forma rápida e simples a partir de um disposi-
tivo conectado à internet, consolida os dados da produção do dia de 
forma gráfica e dinâmica, viabilizando uma análise mais precisa, com 
base em indicadores da performance e principais desvios.

RESULTADOS
Na Barbosa Mello, uma importante conquista do Programa de Ex-

celência Operacional foi o fortalecimento da cultura de transformação 
digital com foco em resultados, com engajamento dos colaboradores 
da obra, desde o nível operacional até a equipe gerencial, e a padroni-
zação da metodologia de gestão.

Quanto aos indicadores técnicos, destacam-se abaixo três exem-
plos de evolução proporcionada pelo Programa e que demonstram a 
estabilidade básica dos processos implantados.

A partir dos resultados do primeiro ano do Programa de Excelên-
cia Operacional, a Construtora Barbosa Mello vem trabalhando para 
ampliar a implantação do Lean Construction e as inovações pioneiras 
da CBM na totalidade das obras em curso.

Autores do projeto
Andre Darós Andrade - andre.andrade@cbmsa.com.br 
Carolina Monteiro de Lima - cmonteiro@cbmsa.com.br
Alícia M. Gross Figueiró - afigueiro@cbmsa.com.br
Gutemberg Tourinho Fentanes - gutemberg.fentanes@cbmsa.com.br 
Wellington Gomes Pedra - wpedra@cbmsa.com.br
Juliano Augusto Campelo de Barros - juliano.barros@cbmsa.com.br 
Allyson Carvalho Marques - allyson.marques@cbmsa.com.br 
Rodrigo Vilela Mendonça - rodrigo.vilela@cbmsa.com.br
Alexandre Ferrarezi Campos - alexandre.campos@cbmsa.com.br

O Brasil tem um grande problema de capacitação profissional da 
mão de obra na Construção.  Segundo o diretor-geral da ANEEL, André 
Pepitone, durante o evento virtual World HVDC Week 2021, “o Brasil 
será um canteiro de obras do setor elétrico até 2030”. O setor elétrico 
brasileiro deve receber investimentos de cerca de R$ 365 bilhões até 
2030. A estimativa  contempla novos investimentos em geração cen-
tralizada (R$ 182 bilhões), em transmissão (R$ 90 bilhões) e geração 
distribuída (R$ 93 bilhões).
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EdTech acelera treinamento de mão de obra na construção
Estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas aponta que a única forma de o País obter crescimento sus-
tentável é elevando a produtividade do trabalhador, que precisa de 
melhor qualificação.

• O brasileiro leva 1h para produzir o que o americano faz em 15 
minutos

• O Brasil produz em 1h o equivalente a $16,75, enquanto o ameri-
cano produz $67 no mesmo tempo

• A produtividade do americano equivale a 4,22 brasileiros
Um levantamento feito pela Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (Cbic) aponta que 77% das empresas do setor estão com 
dificuldade para contratar mão de obra. Entre as principais causas, as 
empresas apontam o baixo número de profissionais qualificados para 
exercer as funções demandadas. O Brasil tem 6,8 milhões de traba-
lhadores formais e informais, onde 21,3% não têm o ensino médio 
fundamental e 44,6% não têm o ensino médio completo.

O cenário é que o país terá grandes investimentos nos próximos anos 
em obras de infraestrutura (usinas solares, parques eólicos e pequenas 
centrais hidrelétricas), a mão de obra tem baixa qualificação (e educa-
ção) e por consequência, a produtividade é uma das piores do mundo.

PROBLEMA
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apresentou 

alguns resultados de uma pesquisa sobre os desafios da mão de obra 
na construção e constatou em uma lista de problemas que a Leve vem 
buscando solucionar. A pesquisa trouxe alguns números alarmantes e 

(continua na pg. 42)
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identificou que a principal dificuldade na contratação de mão de obra 
é a falta de qualificação profissional. Um outro dado interessante 
mostra que 52% das empresas não tem nenhum programa de qua-
lificação de mão de obra.

Os principais problemas identificados e que requer ações corre-
tivas são:

1. Necessidade de investimento em qualificação de profissionais
2. Falta de interesse do profissional em se qualificar
3. Carga horário inconveniente para a maioria dos empregados
4. Programa de aprendizagem inadequado para a construção
5. Qualificação junto com a produção (Fazer aprendendo, aprender 

fazendo)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Leve é a EdTech da mão de obra. Somos parte de um grupo de 

empresas que acredita no poder da educação e tecnologia para trans-
formar a mão de obra na construção. Temos como pilares o Conteúdo, 
a Tecnologia e a Certificação, com uma metodologia própria, desen-
volvida a partir dos princípios da andragogia, especialmente para a 
mão de obra. Na visão corporativa, além do aumento da produtividade 
da mão de obra já citado, nossas ações oferecem redução de custos, 
menos retrabalho, práticas ESG (Social) e retenção de talentos. Na 
visão social, temos um impacto na inclusão social e digital, oferta de 
novos conhecimentos, oportunidades de carreira e consequentemen-
te redução de desigualdades.

Na Leve, temos obsessão pela jornada de aprendizagem dos 
nossos alunos. Trabalhamos de ponta a ponta em todos os proble-
mas e em todas as soluções, passando pela área de Educação, onde 
definimos os cursos que serão ofertados e aprimoramos a meto-
dologia de acordo com a validação de hipóteses em campo; a área 
de Conteúdo, onde roteirizamos os cursos, realizamos as filmagens 
em campo e editamos; e a área de Tecnologia, onde distribuímos os 
nossos cursos e mensuramos os indicadores dos alunos através da 
plataforma da Leve.

RESOLUÇÃO
O primeiro passo foi mapear toda a experiência dos trabalhadores 

da mão de obra, desde a hora que eles acordam até a hora em que eles 
vão dormir. Para resolver as maiores dores da indústria da construção 
quanto a qualificação, iniciamos o desenho da nossa metodologia e 
para cada problema que íamos encontrando, fomos em busca das so-
luções.

Criamos o Programa de Aprendizagem Inicial e Continuada 
Aplicado em Obras adequado para o setor da construção. Com o 
programa, os trabalhadores, principalmente aqueles que não tem 
nenhuma experiência, podem se capacitar antes do início da obra, 
num formato híbrido e com conteúdo que mostram o dia a dia de 
uma grande obra de infraestrutura, a partir de recursos audiovi-
suais.

Na formação continuada, durante o projeto da obra, o trabalhador 
pode desenvolver novas habilidades a partir de cursos ofertados em 
áreas como Não Operadores, Operação de Máquinas, Liderança, Segu-
rança, Solar e Eólica. Toda a programação é realizada na Escola Leve, 
dentro do canteiro de obras, onde oferecemos uma infraestrutura de 
ponta para que os trabalhadores possam realizar os cursos, durante o 
expediente de trabalho, de 8h às 9:30h, liberando-os em seguida para 
o trabalho ou para atividades práticas enquanto trabalham, sendo 
monitorados por um instrutor certificado pela Leve. Temos também 
o Centro de Treinamento Leve, também dentro do canteiro de obras, 
onde ocorrem aulas práticas de execução civil, mecânica e elétrica.

Para resolver o problema de falta de interesse do profissional em 
se qualificar, estamos criando um Programa de Gamificação, onde os 
alunos ganham prêmios e benefícios. A ideia é que isso se expanda 
posteriormente para uma competição saudável entre obras de todo 
o Brasil. Para apoiar tudo isso, criamos a Leve EaD, uma plataforma 
LMS (Learning Management System) desenvolvida do zero, onde ofe-
recemos a melhor experiência de aprendizagem digital focado para a 
mão de obra. Além disso, por estarmos rodando esses programas em 
lugares remotos do Brasil, onde a infraestrutura de internet não é tão 

boa, embarcamos a tecnologia ABR (Adaptive Bitrate Streaming), que 
adapta a entrega de conteúdo (vídeo) ao dispositivo de acordo com a 
velocidade da internet, sem que trave a experiência do usuário.

E por fim, para avaliar a eficácia da nossa metodologia juntamen-
te com nossos cursos e provar que a aprendizagem impulsiona tam-
bém o negócio, estamos trabalhando em um algoritmo para analisar 
a evolução das habilidades desenvolvidas por cada trabalhador e tam-
bém por grupos de trabalhadores, além de fazer o comparativo com 
outras obras no quesito de produtividade. A Leve está apenas come-
çando e pretende melhorar suas soluções impactando a qualificação 
da mão de obra e consequentemente melhorando a produtividade na 
construção.

DEPOIMENTO DA ELASTRI ENGENHARIA
A Leve Educação vem transformando cada canteiro de obra 

da Elastri em uma verdadeira escola.Com esta parceria, temos 
como principal objetivo capacitar as equipes de mão de obra di-
reta da Elastri Engenharia, com áreas de ensino interno gerando 
mais qualidade,produtividade e desenvolvimento profissional 
para nosso grande time.

Com uma metodologia moderna, ágil e eficiente, a Leve pro-
porciona aulas a distância,práticas no canteiro de obras, atualiza-
ções e avaliações. Os cursos são divididos em categorias e todos 
tem oportunidades de cursar as mais variadas disciplinas de de-
senvolvimento dentro da sua função.

A Elastri Engenharia já empregou milhares de colaboradores, 
em dezenas de obras atuando em todo território nacional na indús-
tria da construção pesada e infraestrutura, comfoco na execução de 
obras e terraplanagem em empreendimentos de geração de ener-
gia hidrelétrica, solar, eólica e linhas de transmissão de energia.

O mercado exige profissionais cada vez mais qualificados, 
principalmente na construção pesada em função das novas tec-
nologias empregadas nas obras. Essa iniciativa da Elastri com a 
Leve Educação tem o objetivo de capacitar cada vez mais nossos 
colaboradores para produzir um trabalho diferenciado no mercado, 
com qualidade e práticas seguras.

Com o projeto piloto, na usina fotovoltaica de Sol do Sertão, 
na Bahia, conseguimos impactar 80 profissionais. Para este ano 
de 2022, esperamos impactar mais de 4 mil colaboradores da mão 
de obra da Elastri, não só formações técnicas e profissionais, mas 
também formação em temas transversais e interpessoais.

Rodolfo Pinto
Diretor-presidente

Elastri Engenharia S/A

Autor do projeto
Leve Educação Ltda
João Hugo Reis
Gerente Geral
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Equipamentos já foram utilizados para monitoramento  
e inspeção de mais de 1 milhão de m² de áreas

Atualmente é cada vez mais comum contar com inovações tecno-
lógicas para otimizar o trabalho humano, melhorando sua performan-
ce e até mesmo garantindo mais segurança para os profissionais que 
atuam em campo. Essa já é uma realidade para a Progen, empresa de 
serviços e investimentos que trabalha com ferramentas da Indústria 
4.0 em seus projetos. Em dois deles, por exemplo, drones são utiliza-
dos para o monitoramento e acompanhamento das obras e inspeção 
de segurança de áreas remotas e/ou de risco.

Anteriormente, as tarefas de inspeção de segurança eram realiza-
das pelos profissionais da Progen por meio de avaliações presenciais 
nos locais. As compras de drones da marca DJI em 2020, vieram para 
complementar o trabalho presencial, trazendo mais agilidade na exe-
cução dos serviços, além de uma melhoria na segurança do projeto. Os 
profissionais de segurança da Progen foram treinados para conseguir 
operar os drones dentro de mineradoras.

Com o apoio da tecnologia são sobrevoados diversos locais e gran-
des distâncias – cerca de 2 km por voo - em no máximo 30 minutos, 
captando condições que dificilmente seriam visualizadas presencial-
mente. As imagens e os vídeos são analisados diariamente por di-
versos profissionais das mais variadas áreas para que seja possível 
antecipar possíveis riscos de forma mais ágil e abrangente.

“Durante nossa atuação em Minas Gerais, um sobrevoo identifi-
cou um tráfego intenso de veículos pesados que não estavam respei-
tando o distanciamento mínimo de 5 metros, o que poderia causar 
um acidente. A partir dos dados obtidos, pudemos atuar e corrigir a 
situação”, conta Cleydson Marques Resende, Técnico de Segurança do 
Trabalho na Progen.
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Apoio de drones aprimora segurança e performance  
no gerenciamento de obras

Os equipamentos, possuem uma velocidade média de 30 km/h, 
dependendo do modo e da condição climática, com câmeras acopla-
das para aerofotografia e cinematografia, que permitem a captação 
de fotos em uma resolução de 12 a 24 MP e de vídeos em Full HD e 
4K, para uma visão mais detalhada dos ambientes. Apesar de pos-
suir a funcionalidade de mapeamento automatizado, o equipamento 
é comumente utilizado em modo manual, deixando livre ao operador 
a condução do sobrevoo, o que permite uma abrangência de áreas 
maiores e/ou não mapeadas. Dessa forma, também é possível aces-
sar locais que os profissionais não conseguem.

Os benefícios da utilização dos drones vão além da segurança. Em 
um outro projeto, a Progen substituiu as fotos tradicionais por imagens 
aéreas de drone para facilitar o acompanhamento semanal das obras. 
“Identificamos que as imagens captadas poderiam ser excelentes, tan-
to para programação de atividades, quanto para a visão da obra como 
um todo, reconhecendo novas áreas onde serão executadas obras fu-
turas. A perspectiva se torna diferente quando são captadas imagens 
de outros ângulos que os habituais”, explica Vitor Monteiro, Analista de 
Planejamento na Progen, responsável pela operação do equipamento.

A área somada dos locais onde os trabalhos com os drones são realiza-
dos possui mais de 1 milhão de m², ou seja, mais de cinco vezes a área do 
estádio do Maracanã. É possível perceber as vantagens, tanto em termos 
de segurança, quanto de produtividade, ao contar com a tecnologia para 
sobrevoar a área regularmente, garantindo o sucesso de toda a operação.

Autor do projeto 
Fabrício Bistene Ferreira: Diretor de operações
Vitor Monteiro: Analista de Planejamento
Cleydson Marques Resende: Técnico de Segurança do Trabalho

Um dos vencedores do Programa de Melhoria Contínua da A.Yoshii da 
edição de 2021, o CHECK-TESTE foi criado para fazer os testes de elétrica 
(quadro, tomadas, pontos de luz) das unidades sem a necessidade do 
quadro elétrico estar energizado. Ele é composto de três dispositivos: 
A CENTRAL DE LED, o TESTE DE TOMADAS e o TESTE DE LÂMPADAS.

Com a “Central de LED” conectada na Central de Medição é pos-
sível identificar problemas no circuito elétrico, falhas de curto circui-
to ou fugas. Com a “Central de LED” ligada no CM, são realizados os 
testes dentro das unidades: Com o aparelho “Teste de tomadas” é 
possível verificar se fase, neutro e terra estão corretos ou invertidos, 
de acordo com a norma ABNT NBR 5410 e se estão funcionando; Com 
o aparelho “Teste de lâmpadas” é possível verificar se o circuito de 
iluminação está funcionando corretamente.

Com o CHECK-TESTE é possível testar 100% das instalações elétri-
cas das unidades antes da entrega ao cliente.

VANTAGENS
1 - A principal vantagem é que esse teste é muito mais seguro, 

pois os testes são realizados em baixa tensão (12V), isso zera os riscos 
de choque elétrico ou de fechar curto, mesmo que uma ponta seja 
encostada na outra.

2 - O teste garante o funcionamento correto das intalações elétri-
cas antes da entrega ao cliente.

3 - O teste é feito muito mais rápido, é necessário apenas um pro-
fissional e em cerca de trinta minutos uma unidade é testada.
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Testes de elétrica sem quadro energizado
4 - A manutenção do aparelho é 

muito simples, não há necessidade 
de um técnico especializado para 
isso. O próprio funcionário que o 
utilizar conseguirá dar as manuten-
ções necessárias.

5 - O aparelho é de fácil manuseio.
6 - O aparelho “teste de lâmpa-

das” exclui a necessidade do funcio-
nário carregar uma escada.

COMO ERA FEITO ANTES
Sem o Check-Teste os testes são realizados com multímetro, lâm-

pada, escada e extensão para energizar a unidade a ser testada. É ne-
cessário ponto de energia no pavimento. O teste não é muito eficiente, 
pois não há como saber se a posição de fase/neutro/terra está correta, 
apenas se existe curto ou não. Existe o risco de choque elétrico e o tem-
po gasto para realizar o teste é maior.

Contato: Jordy C. Mega Filho  
Nome do projeto: CHECK-TESTE
Local de aplicação do projeto: Londrina / PR 
Autor do projeto: Valdecir Clementino Oliveira - Eletricista 
Demais envolvidos: Paulo Luiz Magalhães - Supervisor de Elétrica e 
Maurício Carneiro - Engenheiro Residente
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A MRV&CO investe cada vez mais em soluções tecnológicas em 
busca de eficiência e melhores resultados operacionais. Dados apura-
dos indicam uma variabilidade de cerca de 200% no prazo médio de 
conclusão de blocos de 4 pavimentos, ocasionando custos adicionais, 
como da permanência das equipes indiretas e operacionais nos can-
teiros de obra.

Diante disto, se identificou na filosofia de Lean Construction a 
oportunidade de:
• buscar estabilidade na produção com visão de ritmo balanceado, 

fluxo de valor e padronização de atividades;
• entender na raiz a causa desses desvios; e
• formar as equipes com melhor visão processual e senso de melhoria.

O Projeto Linha Verde consiste na implantação da filosofia Lean 
em canteiros de obra da MRV&CO, através de metodologia e ferra-
mentas adaptadas para a realidade da empresa. Atualmente, as 
obras iniciadas na companhia já incorporam essa filosofia, que racio-
naliza os processos construtivos de modo a evitar desperdícios.

Com foco na implantação e sustentabilidade do método, foi con-
cebido um programa de melhoria contínua que visa periodicamente  a 
revisar os processos estabelecidos. As fotos 1, 2 e 3, retratam o último 
evento multidisciplinar realizado.

Além disso, para solidificar esse modelo de produção, o Projeto Li-
nha Verde tem como objetivo a capacitação de sua equipe através de:
• Treinamentos e cursos específicos sobre Lean Manufacturing e 

Lean Construction, disponíveis para toda a organização;
• Consultorias especializadas para capacitação, com treinamentos 

conceituais, práticos e dinâmicas colaborativas para equipe de obra 
e backoffice; 

• Curso Master internacional para alguns membros da liderança da 
companhia;

• Formação de multiplicadores espalhados nacionalmente, para es-
tes serem os guardiões do método desenvolvido baseado na filo-
sofia.

O LAST PLANNER NA LINHA VERDE
Dentre as metodologias implantadas, pode-se citar a aplicação do 

Last Planner System (LPS), que tem o objetivo de melhorar a confia-
bilidade do fluxo de trabalho e proteger a produção contra os efeitos 
da variabilidade, a partir de planos semanais mais confiáveis. Para 
alcançar este propósito, o LPS apresenta uma estrutura hierárquica 
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Projeto Linha Verde: Lean Construction para estabilizar a produção

pautada em três níveis hierárquicos (BALLARD, 2000): Longo Prazo; 
Look ahead, ou Médio Prazo; e Curto Prazo. 

O maior impacto do projeto é no estabelecimento de práticas para 
o Planejamento de Médio Prazo, que detalha e ajusta cronogramas, 
“puxando” os recursos, removendo as restrições. A dinâmica tem 
visão de 6 semanas e é feita de forma colaborativa, integrando os 

múltiplos setores envolvidos 
na obra.

RESOLUÇÕES
Inserido a partir dos con-

ceitos Lean, o leadtime se 
tornou um indicador impor-
tante. Apurando resultados 
de uma regional considerada 
madura, podemos observar 
uma variabilidade média de 
50% para blocos com 4 pavi-
mentos (bem abaixo do valor 
nacional) e uma redução mé-
dia de 60% do valor desse 
indicador, se comparado com 
obras anteriores ao projeto e 
de mesma tipologia. O qua-
dro 1 resume os principais 
resultados. As fotos abaixo 
mostram uma mesma obra 
em abril/21 (foto 8) e em ju-
lho/21 (foto 9).

Indicador Antes da Linha Verde Regional Madura na Infra Verde

Variabilidade  
de Prazo

200% entre blocos  
de 4 pavimentos

50% entre blocos  
de 4 pavimentos

Leadtime
Redução de 60%  

em relação ao histórico

Como citado, um dos principais objetivos do projeto é o incenti-
vo ao conhecimento, ou seja, um novo olhar para a capacitação da 
equipe. Um dos cursos disponibilizados pelo projeto possui cerca de 
1.020 conclusões, computando mais de .10 mil horas de treinamento 
realizado.

Desta maneira, a construtora mira na sustentabilidade de seus 
empreendimentos, com foco este ano de 2022 em aprimorar a linha 
de produção, elevando o nível de eficiência e produtividade das ope-
rações.

Autores do projeto
Mariana Del Carlo Pereira - Líder do Projeto
mariana.pereira@mrv.com.br
Maria Gabriela Alves Silva Meireles Guimarães - Coord. Plan. Estratégico de Obras
maria.guimaraes@mrv.com.br
Bernardo Martim Beck da Silva Etges - Sócio-Consultor
bernardo@climbgroup.com.br
Ralf Sade Haddad - Diretor de produção e sponsor 
ralf@mrv.com.br
Ana Carolina Mulotto Matos - Gestor Regional de Plan. e Controle
ana.mulotto@mrv.com.br
Joao Eduardo Martins Bombacini - Mentor
joao.bombacini@mrv.com.br
Luan Dos Santos Balbaroti - Mentor
luan.sbalbaroti@mrv.com.br
Matheus Almeida Miranda Silva - Líder Comitê Técnico
matheus.miranda@mrv.com.br
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O homem primitivo habitava em cavernas que ele esculpia em 
pedras. Com o passar dos anos, ele aprimorou e começou a empi-
lhar pedras.  Hoje, após 300 mil anos, o setor da construção civil 
se desenvolveu, inventando o tijolo, o cimento, o reboco, porém, 
continua construindo habitações residenciais, comerciais ou in-
dustriais com a mesma “metodologia” do homem primitivo, “em-
pilhando pedras”.

Os métodos construtivos que perduram no Brasil são métodos 
convencionais, que consistem em um sistema estrutural de concreto 
armado in loco, juntamente com paredes de vedação de blocos ce-
râmicos ou em um sistema de alvenaria estrutural. Comparado aos 
métodos utilizados em países exemplos da Construção Civil, como os 
Estados Unidos e o Japão, esses métodos são considerados ultrapas-
sados, dispendiosos, improdutivos, poluentes, com desperdícios de 
material, mão de obra e de tempo. Estes fatores contribuem para o 
atraso do desenvolvimento econômico do setor da construção e para 
o agravamento do déficit habitacional. Segundo a Fundação João Pi-
nheiro, o déficit habitacional do Brasil está em 5,8 milhões de mora-
dias (ano base: 2019).

Mesmo com recurso financeiro disponível, estes processos cons-
trutivos possuem uma resposta lenta, retorno de investimento de-
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Construção industrializada com paredes portantes 
de concreto pré-moldado

morado e risco alto.
Para atender a demanda habitacional brasileira e alavancar o de-

senvolvimento econômico no setor, a construção civil deve ser ágil, 
padronizada, eficiente, produtiva, segura, sustentável e com custo 
acessível. O uso de sistemas construtivos industrializados, padroni-
zados, racionalizados, com produção offsite, como os que utilizam 
pré-fabricados, drywall, stellframe, woodframe, kits elétricos e hidráu-
licos produzidos offsite, são algumas das soluções.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com o objetivo de substituir o método convencional de constru-

Após uma primeira etapa remota, aconteceu no dia 19 e 20 de ou-
tubro, na obra da Syslog Cajamar, uma etapa presencial do treinamen-
to para aprender e aprimorar a utilização de drones nas obras da Matec. 
Em parceria com a SmartSky Tech Hub - um Hub de Soluções de Tecno-
logias de Captura da Realidade, Realidade Aumentada, Realidade Vir-
tual, entre outras tecnologias – o Time Matec está sendo capacitado 
para que possa tornar essa tecnologia parte do seu processo de obras.

A ideia do treinamento presencial foi aplicar, na prática, a teoria 
de voo estudada, contemplando entendimento das aeronaves (dro-
nes), sobrevoo e captura em tempo real de pontos pré-estipulados. 
Com os dados coletados serão possíveis análises e estudos de enge-
nharia que permitirão mais assertividade nas tomadas de decisões e 
reengenharias possíveis.

Desde 2018 a Matec Engenharia tem utilizado a aerofotograme-
tria como uma ferramenta para otimizar a gestão das atividades em 
grandes obras, influenciando diretamente na melhoria da comuni-
cação entre as partes (cliente/empreiteiros/gerenciador) e trazendo 
uma visão precisa e atualizada do andamento de toda a obra.

O QUE É A AEROFOTOGRAMETRIA?
A aerofotogrametria consiste na ciência e tecnologia para captu-

ra da realidade em campo, utilizando aeronaves, com a finalidade de 
obter dados da superfície terrestre por meio de fotografias aéreas e 
reconstruir o espaço 3D a partir de fotos 2D. No início, o processo era 
realizado com o uso de aviões, entretanto, com o avanço da tecnolo-
gia, estão sendo utilizados drones.

AEROFOTOGRAMETRIA NO PARQUE DA CIDADE
A obra do Parque da Cidade foi o nosso primeiro contato com essa 

tecnologia e lá percebemos que ela pode proporcionar ganhos estra-
tégicos, tais como:
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Aerofotogrametria — Ferramenta para otimizar atividades  
em grandes obras

• Maior precisão no desenvolvimento e compatibilização dos nossos 
projetos, visto que gera dados reais do local em questão;

• Acompanhamento semanal das obras com a superfície 3D levan-
tada em campo;

• Controle visual do avanço físico, com a possibilidade de comparar as 
imagens dos voos feitos em datas distintas;

• Mapear e levantar os locais das obras em prospecção.

Por tudo isso decidimos internalizar a operação dos voos, capa-
citando ainda mais colaboradores através destes treinamentos, para 
que façamos todo o tratamento e análise dos dados, numa operação 
que nos garantirá mais liberdade e autonomia.

Autores do projeto
Laura Almeida (Engenheira BIM) – Email: lalmeida@matec.com.br 
Pedro França (Arquiteto de Propostas – Email: pfranca@matec.com.br 
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Torre vizinha ao VIP, com moradoresem circulação, fica a 6 metros de distância da obra.

O condomínio First Class teve a primeira torre (Ed. Premium) en-
tregue em 2014. A construção da segunda torre, Ed. VIP, teve início 
em fevereiro de 2021. A distância entre as duas torres é de aproxima-
damente 6 m.

A construção de uma torre com outra já em funcionamento, mo-
radores em circulação, sempre é passível de transtornos e uma das 
questões de maior relevância para o uso do andaime fachadeiro na 
torre VIP foi a segurança dos vizinhos e da própria equipe de obra que 
circula no local.

Para esta aplicação do andaime fachadeiro na torre VIP, contratamos 
a empresa especializada JOG. Toda a estrutura foi montada de acordo 
com os requisitos de segurança da Norma Reguladora número 18 (NR 18) 
– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

A engenharia de montagem da contratada, antecedendo a con-
cretagem da laje e subindo toda a estrutura lateral, fechando a cons-
trução, favoreceu a obra, evitando qualquer tipo de intercorrência en-
tre os vizinhos. Foram 3 meses até atingir a altura máxima.

Serviços nos quais utilizamos o andaime fachadeiro: estrutura, 
alvenaria, hidráulica (prumada de gás), revestimento externo (massa) 
e pintura.

RESOLUÇÃO
Ao utilizar o andaime fachadeiro,  foi eliminada a contratação das 

bandejas (primarias, secundárias e terciárias) de segurança, proteções 
de madeira e tela nas sacadas, rede de sistemas limitadores para 
quedas de altura (slqa), balancins para a execução da massa exter-
na, “cadeirinhas” para a pintura externa e a “linha de vida” durante a 
execução da alvenaria. Com tecnologia e foco na segurança, o sistema 
do andaime fachadeiro garantiu segurança máxima aos moradores 
vizinhos e aos colaboradores da obra.
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Aplicação de andaime fachadeiro
Vantagens: Aumento na produtividade e qualidade dos serviços 

de estrutura, alvenaria, hidráulica, reboco externo e pintura, pois os 
andaimes permitem simultaneidade de serviços e acesso em todas 
as áreas da obra. Segurança máxima, pois os andaimes eliminam a 
necessidade de periférico de segurança coletiva.

Produtividade: No edifício VIP, além da questão de segurança sa-
nada, sem intercorrências com os vizinhos nesta questão, a outra van-
tagem com a contratação do sistema, foi a redução no prazo final da 
obra. No caso específico do VIP, redução de 60 dias, bem como de cus-
tos fixos diretos e indiretos relacionados ao prazo. Tal vantagem se ba-
seia na alteração da sequência/cronologia dos serviços, pois o andaime 
permite que seja possível iniciar a massa externa antes do término da 
estrutura, dependendo da altura do edifício, e da alvenaria. No modo 
tradicional é necessário concluir 100% a estrutura e alvenaria, para as-
sim, iniciar a massa externa no sentido de cima para baixo e com a utili-
zação do andaime, basta concluir a alvenaria de 5 pavimentos acima do 
pavimento que precisa iniciar a massa, no sentido de baixo para cima.

Obra: 
VIP MBigucci (condomínio First Class)
Local: 
Rua Ascencional, 237 – Morumbi, São Paulo 
Período aplicação: 
maio/2021 a novembro/2021 
Descrição da obra VIP: 
8 pavimentos tipo, 32 unidades
Diretor técnico: 
Milton Bigucci Junior - miltonjr@mbigucci.com.br / 11 5067-6550 
Engenheiro: 
Luiz Felipe Alves - luiz.felipe@mbigucci.com.br / 11 96328-9619

ção, o projeto desenvolvido combinou painéis de paredes portantes 
em concreto pré-moldado, painéis de laje alveolares em concreto 
protendido pré-moldado, sistema de fechamento interno em drywall, 
kits elétricos e hidráulicos produzidos offsite, e outros elementos pré-
-moldados de concreto, como as escadas. A fabricação das paredes de 
concreto e das lajes ocorreu em parque fabril e elas são transportadas 
até a obra para montagem. As paredes em drywall foram executadas 
no canteiro de obra.

O projeto possui um alto grau de padronização, controle de qua-
lidade, repetitividade e escalabilidade devido a utilização de lajes e 
de paredes portantes de concreto pré-fabricadas, kits de elétrica e 
hidráulica produzidos offsite e acopladas à estrutura pré-moldada na 
obra, oferecendo alto nível de regularização e de velocidade na cons-
trução. As lajes e as paredes de concreto pré-moldadas eliminaram o 
tempo de cura do concreto em obra, a grande quantidade de mão de 
obra (reduzindo riscos de acidente de trabalho), a utilização de ma-

deira (um dos insumos mais comuns na construção civil) e, quase por 
completo, a geração de resíduos na obra.

Para racionalizar as instalações complementares (hidrossanitária, 
elétrica, comunicação, gás, contra incêndio e outras) em tempo e cus-
to, foram desenvolvidos os projetos em ambiente

B.I.M. (Building Information Modeling) e executados através 
de kits de montagem, produzidos offsite e aliados às paredes em 
drywall, reduzindo desperdícios e agilidade e padronização na 
execução.

Autores do projeto
Tiago Henrique Stangherlin - CEO - tiago@construtorabs.com.br 
Ronaldo Michels - Diretor de Expansão - ronaldo@lexto.com.br
Ederson Bez Birolo - Engenheiro Civil
engenharia@construtorabs.com.br
Eduardo Pizzetti - Comercial - eduardo@construtorabs.com.br
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RESUMO
Este projeto tem a proposta de resolver problemas de rateio justo 

e proporcional de água e gás, além de aplicar inteligência nas análises 
em tempo real sobre consumo de água, gás e energia, evitando des-
perdícios com vazamentos e propondo consumo consciente.
PALAVRAS-CHAVE: Consumo de água, consumo de gás, rateio, con-
domínios, uso consciente de recursos, IoT. 

INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas de condomínios resi-

denciais, sejam verticais ou horizontais, é a medição 
e posterior rateio justo dos consumos de água e gás 
e, ocasionalmente, de energia elétrica. Além disso, 
o desperdício de recursos como água, gás e energia 
têm sido alvo cada vez mais ações par mitigação.

Para solução deste problema, desenvolvemos 
um sistema composto por hardware, software e pla-
taforma para medição em tempo real dos consumos 
destes ativos.

O SISTEMA NEOB
O sistema desenvolvido é chamado de Neob: 

Inteligência Construtiva. O Neob é composto por 3 
partes distintas: Hardware + software embarcado 
(de fabricação própria), Plataforma (de fabricação 
própria) e medidores (de terceiros):

HARDWARE:
Possui a função de integrar as medições, tratar 

os dados e disponibiliza-los em nuvem

PLATAFORMA:
Possui a função de autenticar os acessos, disponibilizar os dados 

de consumo em tempo real para cada consumidor independente, para 
cada síndico com visão geral do seu condomínio, gerar relatórios de 
consumos individuais e em grupo, geral rateio e divisão justa para 
consumidor em função do seu consumo mensal.

O neob é uma plataforma que fornece total controle para instala-
ções de água, gás ou energia, monitorando dados importantes como 
qualidade da energia elétrica, qualidade e turbidez da água, nível de 
reservatório, consumo, desperdícios, falhas e vazamentos.
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Neob – Inteligência Construtiva: Plataforma para  
monitoramento de água, gás e energia

Nossa plataforma consegue atender às mais diversas edificações, 
como prédios comerciais, residenciais e industriais.

Computação inteiramente em nuvem: significa que você tem o 
controle de qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet.

Relatórios de consumo individual e rateio de áreas comuns são 
gerados automaticamente, com os respectivos valores devidos para 
cada consumidor.

MEDIDORES
O sistema neob utiliza medidores calibrados e certificados pelo 

Inmetro, normalmente de fabricantes com solidez de mercado como 
Elster, Schneider, LAO, dentre outros. Todos os medidores possuem 
saída pulsada padrão a qual é interligada à central eletrônica Neob.

IMPLANTAÇÃO E CASOS REAIS
Atualmente o sistema encontra-se em fase de implantação, 

sendo que a implantação mais antiga está no condomínio Vila 
Real, localizado no Bairro Castelo em Belo Horizonte/MG desde 
fevereiro de 2020.

Mais informações sobre o sistema acesse: https://neob.tech.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A plataforma possui sistema possui inteligência nativa que gera 

alertas instantâneos caso detecte consumo incomum de água ou gás, 
como por exemplo um pequeno consumo constante durante longos 
períodos.

A plataforma possui também uma “gamificação” que desafia o 
usuário comum a bater seus próprios recordes de economia em água, 
luz e gás.

REFERÊNCIAS
https://neob.tech

Autores do projeto 
Andrei Roger Silva de Oliveira - Engenheiro Eletricista, desenvolvedor de sistemas 
embarcados 
andreirr.oliveira@gmail.com
Reinaldo Régis - Analista de sistemas, programador full stack
reinaldoregis@gmail.com
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Ecorodovias toca obras  
de concessões por seis estados 

Após divulgar os resultados em 2021, com o registro de lucro lí-
quido recorrente de R$ 69,3 milhões, a Concessionária EcoRodovias 
concedeu entrevista à Revista OE e detalhou as principais obras e 
investimentos que estão em andamento pelo país. A empresa infor-
mou que tem programas de obras em curso abrangendo seis estados: 
Ecovias do Araguaia (BRs – 153, 414 e 080, entre Goiás e Tocantins); 
ECO 101 (BR 101, entre Bahia e Espírito Santo); ECO 135 (BR-135, MG-
231 e LMG-754, entre Curvelo e Montes Claros, em Minas Gerais); ECO 
050 (BR-050, entre Goiás e Minas Gerais); Ecovias do Cerrado (BR-
364/465, entre Goiânia e Minas Gerais); e a ECOVIAS (SP-148) e a 
ECOPISTAS (SP-070), ambas em São Paulo.

Isa Cteep quer energizar seis Lts  
no 1º semestre

Com nove projetos em construção, a ISA CTEEP informou que 
planeja energizar seis desses empreendimentos, ainda no primeiro 
semestre deste ano. As informações são do diretor executivo de pro-
jetos da ISA, Dayron Urrego. Em entrevista à Revista OE, o diretor 
contou que os empreendimentos em curso estão nos municípios de 
Aimorés (MG), Biguaçu (SC), Itaúnas (ES), Ivaí (PR), Paraguaçu (BA e 
MG) e Três Lagoas (MS e SP). 

Concessionária investe no  
Cerrado e Ecovias do Araguaia

Das obras de maior investimento, além da Ecovias do Araguaia, 
que soma mais de R$ 430 milhões em obras por 18 municípios, a con-
cessionária citou a Ecovias do Cerrado que realiza a administração da 
BR-364/465, ao longo dos 437 km, entre Jataí-GO e Uberlândia-MG, 
onde somente nos dois primeiros anos já investiu mais de R$ 463 
milhões. A empresa contou à OE que novas frentes de obras estão 
voltados para os serviços iniciais da Ecovias do Araguaia, concessão 
iniciada em outubro de 2021 para administrar o sistema rodoviário 
Anápolis/Aliança do Tocantins, das rodovias BRs-153, 414 e 080, en-
tre GO e TO. As obras iniciais contemplam drenagem, recuperação de 
pavimento, implantação de 19 bases operacionais, nove praças de pe-
dágio e ponto de apoio para caminhoneiros(as), que devem entrar em 
operação  no 2º semestre deste ano. 

Rio+Saneamento assina contrato  
e prevê aporte de R$4,7 bi 

Formada através da parceria entre o Grupo Águas do Brasil e a 
gestora de fundos de investimentos Vinci Partners, a Rio+Saneamen-
to, vencedora da segunda fase do leilão da Cedae, assinou o contrato 
de concessão do serviço. A empresa irá atender mais de 2,7 milhões 
de pessoas pelos próximos 35 anos, sendo responsável pelo sanea-
mento básico da Zona Oeste do Rio e de outros 18 municípios do es-

tado. A companhia espera que a ampliação do tratamento de esgoto 
da Zona Oeste contribua para a despoluição da Baía de Sepetiba. A 
expectativa é de que a concessionária faça o investimento de R$ 4,7 
bilhões nos próximos dez anos. Nas comunidades carentes da Zona 
Oeste, a empresa espera investir R$ 350 milhões em obras de sanea-
mento básico.

Fábricas da Michelin terão  
energia 100% renovável

A Michelin fechou parceria de certificados de uso de energia re-
novável com a Engie Brasil Energia, para que todas as suas unidades 
fabris no Brasil passem a operar com energia elétrica 100% renová-
vel. Em 2021, a fábrica de pneus percebeu que a iniciativa neutralizou 
cerca de 50% da emissão de CO2 nas fábricas do Rio e de São Paulo 
comparado ao ano de 2019. Em 2022, a Michelin investiu na mesma 
iniciativa para a fábrica do Amazonas e para as Usinas de Beneficia-
mento de borracha natural do Espírito Santo e da Bahia. A Michelin já 
possui 100% de energia elétrica renovável contratada até 2023 e 80% 
da energia necessária para 2024 e 2025. Entre os contratos assinados 
para o abastecimento até 2025, um dos principais fornecedores é a 
Engie, que comercializa I-RECs.

MRS projeta R$10 bi em novos 
investimentos e 800 km de novas linhas

A MRS Logística programa cerca de R$ 10 bi em novos investi-
mentos e tem cinco pedidos de autorização para novas linhas que 
somam 800 km aguardando aval do Ministério da Infraestrutura. A 
operadora logística divulgou as informações durante sua apresenta-
ção no evento NT Expo – Pro Trilhos, realizado nos dias 15, 16 e 17 de 
março, em São Paulo. Os dados foram apresentados pelo presidente 
da MRS, Guilherme Segalla de Mello, que falou sobre as perspectivas 
de negócio com a renovação da concessão e novos investimentos e os 
cinco pedidos que foram formalizados pela diretoria da MRS Logísti-
ca, em Juiz de Fora (MG).  São segmentos voltados ao transporte de 
vários tipos de carga, como celulose, grãos, café e minério de ferro, 
estimadas em 87,3 milhões de toneladas úteis por ano, e divididas 
entre os estados de MS, SP e MG.

Novo berço e armazém no Porto de Itaqui
Além dos avanços no Projeto Cerrado, a Suzano inaugurou no 

mês de março, o novo berço construído no Porto do Itaqui, no estado 
do Maranhão. O berço 99 contou com o investimento total de cerca 
de R$ 2 bilhões, no período de 2015 a 2021, entre recursos públicos e 
privados. O projeto é estratégico para a continuidade do escoamen-
to da celulose produzida na Unidade Imperatriz, transportada até o 
Porto do Itaqui por meio de uma malha ferroviária com 670 km de 
extensão. Desde sua fusão com a Fibria, que deu origem à Suzano 
S.A., em 2019, a companhia já investiu no Brasil aproximadamente 
R$ 770 milhões em terminais portuários, número que deve chegar a 
cerca de R$ 900 milhões quando somados os desembolsos previs-
tos para 2022. 



50   |   Março / Abril 2022

I n v e s t i m e n t o s  &  N o v o s  P r o j e t o s

Novo Buggy de fibra terá fábrica  
no sertão de Araripina

O Grupo NBR (Novo Brasil) lançou a pedra fundamental da nova 
montadora cujo investimento inicial será de R$ 260 milhões, podendo 
chegar a R$ 1 bilhão em até cinco anos. O lançamento aconteceu no 
dia 24 de março, em Araripina, no sertão pernambucano, onde a plan-
ta será construída. O espaço possui uma área de 29 hectares e contará 
com 30 mil m² de área construída. 

O primeiro carro a ser lançado pela fabricante será do estilo buggy, 
com motor flex, que terá espaço para até cinco pessoas com porta-
-malas, podendo ser convertido em um buggy aberto. Segundo Evan-
dro Lira, presidente do NBR, a fábrica trabalhará com motores do Bra-
sil, China e Índia. Por serem veículos leves, com chassi feito em fibra 
de carbono e vidro, os modelos prometem uma economia de 30% no 
consumo de combustíveis em relação a um carro popular tradicional.

Arteris avança nas obras  
do Contorno de Florianópolis

Além da duplicação SP – 255, iniciada em 2021, a empresa contou 
à OE que as obras do Contorno de Florianópolis estão em ritmo acele-
rado. Segundo a empresa, a maior obra de infraestrutura rodoviária do 
país já está com todos os túneis sendo escavados ao mesmo tempo, 
além de vários trechos e dispositivos em diversas fases de evolução, 
desde a terraplanagem até a pavimentação. Somente neste projeto, 
a Arteris está investindo R$ 3,7 bilhões. O Contorno de Florianópolis 
será um corredor expresso com 50 km de extensão, seis acessos por 
trevos, quatro túneis duplos, 14 pontes e mais de 20 passagens em 
desnível. A via tem como objetivo desviar o tráfego pesado do trecho 
principal da BR-101 em Santa Catarina, na região que dá acesso a Flo-
rianópolis, melhorando a mobilidade da região.

“Adeus” carros-pipa: projeto irá 
abastecer nove cidades no Ceará

Com 37 estações elevatórias de bombeamento e a capacidade 
para atender cerca de 281 mil pessoas, a Passarelli lidera o consór-
cio que vai executar o projeto chamado “Malha D’água”, no Ceará. Em 
entrevista à OE, o Superintendente Operacional da Passarelli, Décio 
Dias, informou os detalhes da obra que tem como objetivo principal 
reduzir custos com carros-pipa, além de oferecer segurança hídrica e 
água de qualidade para população. Segundo Dias, a obra contará com 
uma adutora principal com 291 km e adutoras secundárias (ramais) 
com a extensão de 384 km. 

“Malha d’Água” terá custo de R$5,5 bi  
e irá gerar 800 mil empregos

Centralizado em um dos maiores açudes do estado, em Bana-
buiú, o projeto idealizado pelo Governo do Ceará, estima o custo de 
R$ 5,5 bilhões. A previsão de término está prevista para acontecer 

em 25 anos, atendendo 178 municípios cearenses através de 34 sis-
temas adutores no total. As obras nesta etapa serão executadas pelo 
consórcio da Passarelli com PB Construções e Engeform. O projeto vai 
gerar oportunidade de emprego local, de 800 a mil vagas, diretas e 
indiretas, em fase ainda inicial da obra. As obras e o gerenciamento 
do projeto estão orçados em R$643 milhões.

Nova Ferroeste pode tornar Paraná 
hub logístico continental

Com mais 1.304 km de extensão, desde Maracaju (MS) a Parana-
guá (PR), incluindo os Ramais Cascavel – Foz do Iguaçu, e Cascavel a 
Chapecó (SC) totalizando mais 284 km, o governo do Paraná informou 
que a Nova Ferroeste tem tudo para ser o modal ferroviário para o 
agronegócio no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, além de 
Paraguai e Argentina. 

No Brasil, o traçado da Nova Ferroeste passará por 49 municípios 
no país, entre Paranaguá e Maracaju. O projeto proposto pelo Governo 
do Paraná e que vai ampliar a atual Ferroeste, tem Capex projetado de 
R$ 29,4 bilhões e será construído pelo vencedor do leilão previsto na 
Bolsa de Valores do Brasil (B3). A outorga mínima será de R$ 160 mi-
lhões, com prazo de concessão , incluindo as obras, de 70 anos. O leilão, 
com licença ambiental, está previsto para o segundo semestre de 2022.

Duplicação da SP- 255 pronta e 
construção de duas novas pontes

Em entrevista exclusiva à OE, a Concessionária Arteris contou 
suas obras que estão em andamento e os projetos para 2022. A 
empresa anunciou que já entregou o primeiro trecho de duplicação 
de 10 quilômetros entre Bocaina e Jahu nas obras da SP-255, e que 
incluiu ainda a construção de duas pontes, um novo acesso e a re-
modelação de um retorno. Ao todo, serão 230 quilômetros dupli-
cados na SP-255, 31 quilômetros na SP-318 e 14,25 quilômetros na 
SP-249 com um investimento total de R$ 1,4 bilhão. No total, serão 
duplicados 275 quilômetros de vias, em uma ampla modernização 
da malha rodoviária da região, transformando o interior paulista em 
um novo eixo logístico entre a parte norte do estado, em Franca, e 
a divisa com o Paraná.

Suzano concluirá obras de 
infraestrutura do Projeto Cerrado 
este ano

Com quase 15km² de área e um investimento total de R$ 19,3 bi-
lhões, as obras de infraestrutura da nova fábrica de celulose da Su-
zano devem ser concluídas ainda este ano. A notícia foi divulgada 
durante o Suzano Day, evento anual da companhia que abordou o ba-
lanço de 2021 e suas metas para 2022 e os próximos anos. Dentre sua 
apresentação, a companhia de papel e celulose que está presente em 
oito países, prevê de que a nova fábrica em Ribas do Rio Pardo (MS) 
deve iniciar suas operações no segundo semestre de 2024. A compa-
nhia detalhou ainda, que do Capex de R$ 19,3 bilhóes para o projeto, 
já terá investido 38% até o final deste ano. Na sequência inicia-se a 
montagem das instalações industriais e equipamentos.






