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APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI NA COMUNICAÇÃO DE
PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Ana Paula B. Capraro1 e Sérgio Scheer2

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Novas Tecnologias na construção civil

RESUMO
Um setor especialmente influenciado pela comunicação nos projetos desenvolvidos
é a construção civil, isto decorre pelo fato das alterações serem constantes e
também por elas serem abrangentes, demandando adequações de toda a cadeia
produtiva. Diante disso, se tem a necessidade de planejar meios e desenvolver
mecanismos eficientes para garantir a comunicação com todas as partes
interessadas do projeto. Com o objetivo de estudar os benefícios trazidos pela
implementação de ferramentas de TI na comunicação de projetos da construção
civil, o presente artigo aborda um histórico das ferramentas utilizadas no setor, bem
como os avanços e as dificuldades encontrados com a utilização das mesmas. Por
fim, é apresentado o panorama atual e perspectivas futuras para as ferramentas de
TI na comunicação de projetos da construção civil.
Palavras-chave: Comunicação de projetos, Mecanismos eficientes e Ferramentas
de TI.

ABSTRACT
One sector especially influenced by the communication in the developed projects is
the civil construction, this is due to the fact that the changes are constant and also
because they are comprehensive, demanding adjustments of the entire productive
chain. Given this, there is a need to plan means and develop efficient mechanisms to
ensure communication with all project stakeholders. In order to study the benefits of
implementing IT tools in the communication of civil construction projects, this article
presents a history of the tools used in the industry, as well as the advances and
difficulties encountered with the use of these tools. Finally, it presents the current
panorama and future perspectives for the IT tools in the communication of
construction projects.
Key-words: Project Communication, Efficient Mechanisms and IT Tools.
1. INTRODUÇÃO
A construção civil é um setor fortemente influenciado pela comunicação dos
projetos desenvolvidos. A quantidade de mudanças e de envolvidos durante o
1

Doutoranda em Engenharia Civil, Programa de pós-graduação em Engrenharia Civil UFPR – e-mail:
<anapcapraro@gmail.com>.
2
Professor Doutor, Programa de pós-graduação em Engrenharia Civil UFPR – e-mail:
< scheer@ufpr.br >.
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desenvolvimento de projetos nessa área faz com que a exigência por velocidade e
qualidade nas informações seja muito grande.
Para Beber et al (2007) o gerenciamento das comunicações é imprescindível
na execução de todas as etapas do projeto, pois este objetiva coletar, distribuir,
armazenar e recuperar todas as informações, de forma a auxiliar o fluxo destas ao
longo do ciclo do projeto.
Segundo Duque, Guimarães e Pegetti (2013), a comunicação em um projeto
é muito mais do que um simples envio de e-mail ou uma conversa formal dentro de
uma reunião, ela deve ser planejada, bem como as outras partes do projeto. É
preciso reconhecer a importância da comunicação e saber que essa importância
não é clara para todos.
Para o PMBoK (2008), a comunicação eficaz cria uma ponte entre as
diversas partes interessadas envolvidas no projeto, conectando vários ambientes
culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas
perspectivas e interesses na execução ou nos resultados do projeto.
Segundo Spanhol e Santos (2009), um dos maiores desafios da
comunicação em um projeto está na manutenção das informações, pois coletar,
sistematizar e disseminar as informações não é um trabalho simples. E para dar
suporte a esta tarefa complexa, são muitas as possibilidades de ferramentas que
podem ser utilizadas.
As ferramentas de TI, se bem utilizadas, podem auxiliar na comunicação
entre os diversos envolvidos.
A implantação de sistemas pode trazer uma preocupação com relação a
tecnologia adequada, considerando a variedade de softwares e hardwares
disponíveis no mercado.
Levando em consideração o setor estudado e a sua necessidade de possuir
informações específicas e precisas, é relevante que todos envolvidos tenham
clareza sobre as facilidades e dificuldades que podem ser encontradas antes,
durante e depois da inserção de uma nova tecnologia.
Nesse sentido, o presente artigo procura levantar as principais ferramentas
de informações utilizadas para a comunicação de projetos na construção civil. Além
disso, pretende-se apresentar os benefícios e as dificuldades encontradas na
utilização dessas ferramentas.

2. REVISÃO DA LITERATURA
A comunicação é um processo que envolve muitos aspectos, dentre eles
troca de informações, que está diretamente relacionada à cultura e à percepção do
outro, podendo ser interpretada, muitas vezes, de forma diferente do que se propôs
o comunicador (HUGO e GIUGLIANI, 2010).
De acordo com o PMI (2004), o modelo de comunicação (Figura 1) consiste
em quatro partes principais:
Emissor ou transmissor: quem origina a mensagem, ele determina qual a
idéia que deverá ser transmitida e compartilhada com o receptor e de que forma
será codificada, considerando qual será o meio utilizado para transmissão e
particularidades do receptor.
Mensagem: São os pensamentos, sentimentos ou idéias transformadas em
um código que deve ser compreensível tanto pelo emissor quanto pelo receptor.
Meio a mídia: O veículo de mecanismo usado para encaminhar a
mensagem. A escolha do meio vai destacar e influenciar o efeito da mensagem. Os
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meios mais comuns são o visual, o auditivo e o tátil.
Receptor: Aquele para o qual a mensagem é destinada. Utilizando os
sentidos ele decodifica e aplica a ela sua percepção. Este processo é bastante
variável e dependente da formação cultural, estresse, humor, aceitação,
preconceitos, etc. Essas variáveis fazem com que algumas vezes a idéia
originalmente transmitida possa ser percebida de forma diferente, criando uma
espécie de filtro e produzindo uma falsa compreensão. Este efeito de filtragem cria
as barreiras de comunicação.
Figura 1 - Modelo de comunicação.

Fonte: CAVALIERI et al. (2005)

De acordo com Muchielli (1993), a comunicação está presente na literatura
organizacional com a mesma importância que a gestão da produção, a gestão
financeira ou a gestão de recursos humanos.
No PMBoK, a área de comunicação configura entre as nove áreas de
conhecimento da Gerência de Projetos. Conforme esse guia, a comunicação é um
tema abrangente e requer um corpo de conhecimento que extrapola o contexto do
projeto. A Gerência das Comunicações do Projeto envolve a aplicação específica
destes conceitos e conhecimentos às necessidades específicas do projeto (PMI,
2004).
Segundo Hugo e Giugliani (2010) o processo de planejamento das
comunicações determina as necessidades de informações e comunicações das
partes interessadas; por exemplo, quem precisa de qual informação, quando
precisarão dela, como ela será fornecida e por quem.
Segundo a Revista Mundo PM – Ed. 37, a matriz de comunicação é uma
ferramenta que especifica quais documentos serão comunicados, para
quais stakeholders, em que frequência (quando) e por qual meio (como). O Quadro
1 representa um formato de matriz de comunicação que poderia ser aplicado para o
gerenciamento de comunicação de um projeto.
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Quadro 1 – Matriz de comunicação

Tipo de
comunicação

Objetivo

Meio

Reunião de
início

Apresentar a
equipe e o
projeto

Face a
Face

Uma vez

Face a
Face;
Telefone

Semanalmente

Reuniões da
equipe de
projeto
Reuniões
técnicas de
design

Revisar o
status do
projeto com
a equipe
Discutir e
desenvolver
o design
técnico

Relatar o
Reuniões de
status do
status mensal
projeto para
do projeto
a gestão
Relatórios de
status do
projeto

Relatar o
status do
projeto,

Face a
Face
Face a
Face;
Telefone

Email

Frequência

Audiência

Dono

Entrega

Patrocinador;
Gerente
time do
do
projeto;
projeto
Stakeholders

Ata de
reunião

Time do
projeto

Gerente
do
projeto

Ata de
reunião

Quando
preciso

Pessoal
técnico do
projeto

Líder
técnico

Ata de
reunião

Mensal

PMO

Gerente
do
projeto

Mensal

Patrocinador;
Gerente
time do
do
projeto;
projeto
Stakeholders

Ata de
reunião

Fonte: Revista Mundo PM – Ed. 37

Levando em consideração a teoria apresentada no PMBOK (2015), o plano
de comunicação determina as necessidades de informação e comunicação dos
envolvidos no projeto. Um bom plano de comunicação deve especificar métodos
que permitam transmitir a informação sem ruído, de maneira clara, tendo sempre o
feedback do receptor. Assim, a matriz de comunicação, como exposto no Quadro 1,
apresenta informações de grande utilidade para o plano de comunicação do projeto.
Ainda de acordo com o PMBOK (2004), o gerenciamento das comunicações
do projeto é a área de conhecimento que emprega os processos necessários para
garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação
final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Todos os
envolvidos devem entender como as comunicações afetam o projeto como um todo
(PMBOK, 2004).
Os processos de gerenciamento das comunicações do projeto incluem as
seguintes etapas:
a. Planejamento das comunicações: determinação das necessidades de
informações e comunicações das partes interessadas no projeto.
b. Distribuição das informações: colocação das informações necessárias à
disposição das partes interessadas no projeto no momento adequado.
c. Relatório de desempenho: coleta e distribuição das informações sobre o
desempenho. Isso inclui o relatório de andamento, medição do progresso e
previsão.
d. Gerenciar as partes interessadas: gerenciamento das comunicações para
satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas
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com elas.
Segundo Newton (2002), a área da Construção Civil é intensiva na utilização
de informações já que um projeto típico produz milhares de documentos.
Na engenharia a comunicação se torna essencial entre os profissionais
envolvidos. O bom profissional precisa saber expressar seu raciocínio em relação
ao seu trabalho. Ter simplesmente uma brilhante ideia mas não conseguir transmitila é sem valor (BAZZO, 2002 apud FERREIRA Jr et al.,2011,p.11), pois todos
precisam compreender a informação que está sendo transmitida.
As TICs que, segundo Arruda (2007), são um conjunto de conhecimentos,
refletidos em equipamentos, programas e ferramentas, para a criação, registro,
armazenamento e difusão de conteúdos informacionais, proporcionam maior
flexibilidade para a comunicação, uma vez que, a comunicação por meios
eletrônicos ultrapassa barreiras como espaço e tempo, bem como permite a troca
de um grande volume de informações de maneira rápida e precisa.

3. FERRAMENTAS DE TI UTILIZADAS NA COMUNICAÇÃO DE PROJETOSDA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Segundo Nascimento e Santos (2003), e as empresas do ramo da
construção civil estão adotando várias inovações tecnológicas e algumas delas
estão se consolidando como uma estratégia competitiva para as organizações.
Contudo, de acordo com Toledo et al. (2000), devido aos riscos e incertezas
inerentes às inovações tecnológicas, essas não são bem aceitas por boa parte do
setor, só sendo adotadas por um número razoável de companhias quando estão
consolidadas no mercado.
Scheer et al. (2006) realizaram uma pesquisa de levantamento das
ferramentas de TI utilizadas no processo de gerenciamento das comunicações na
construção civil. As três ferramentas levantadas neste estudo foram: computador de
mão, as extranets e o CADnD.
Kuladinithi et al. (2004) mencionam que a utilização de computadores de
mão, na época, deveria revolucionar os processos de trabalho do setor da
construção, com um novo paradigma na computação: levar as capacidades de um
computador normal ao dispositivo pessoal do construtor, podendo ser usado para
melhoria da eficiência e eficácia do trabalho.
Segundo Soibelman (2001), o uso das extranets foi levantado como de
extrema importância na engenharia civil, para agilizar o fluxo de informações e
interligar várias interfaces de um projeto. Contudo, o mesmo autor, ainda destaca a
resistência na implementação desses sistemas na época, principalmente pela
característica fragmentada e conservadora do setor da construção civil.
O uso das extranets mudou o contexto das informações, porque influenciou o
uso de todos os outros meios de comunicação e ferramentas usuais das equipes de
projeto (DAVENPORT, 1997).
Moraes, Guerrini e Serra (2006) comentam que a internet está sendo cada
vez mais usada como uma plataforma da colaboração, de modo que o projeto e a
informação estejam disponíveis a todos os envolvidos.
Em 2003 Whyte já apresenta informações empíricas sobre a utilização de
realidade virtual na arquitetura e na construção. Segundo a autora, a tecnologia
ainda era vista como emergente e instável, com lenta difusão no setor. Contudo, no
trabalho é destacado os benefícios da implementação da tecnologia em atividades
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como: simulação de operações dinâmicas, cronogramas de obras e
desenvolvimento de projetos.
Os sistemas integrados CADnD são conhecidos também como sistemas de
apoio ao projeto, com representação multidimensional. Esse sistema permite que os
usuários coletem e gerenciem grande quantidade de dados necessários para a
construção e concepção de uma obra (ARNDT, SCHEER e PHILIPS, 2012).
Dados mais recentes mostram que ferramentas de armazenamento in cloud
começaram a ser utilizadas no setor, tornando possível a edição online de arquivos
do AutoCAD, por exemplo, e documentos do Word, Excel e Project, entre outros,
facilitando a comunicação entre os envolvidos do projeto (CUNHA, 2015).
No segundo semestre de 2011, a própria empresa de softwares Autodesk
lançou um serviço na web composto por mais de dez recursos “baseados na
nuvem” aos usuários cadastrados. Dentre os recursos disponibilizados pela
empresa encontram-se o Autodesk Clould Documents, para armazenamentos de
arquivos, o Autocad WS, ferramenta que possibilita a edição online de arquivos
AutoCad 2d, entre outras (MELO e RUSCHEL, 2012).
Freitas (2015) destaca a utilização da Realidade Virtual, não mais de forma
empírica, mas como forma de interação entre o cliente e a construtora. Segundo a
autora, a tecnologia vem sendo utilizada na construção civil para a elaboração de
projetos, treinamento de profissionais e como ferramenta de divulgação e venda de
imóveis.
Em 2014 Scheid ainda comenta que a utilização de dispositivos móveis e
soluções de automatização por empresas do mercado da construção civil ainda se
encontra em estado incipiente. Segundo o autor o que se tem notado, entretanto, é
que o uso de smartphones e tablets no canteiro de obras é uma das principais
tendências do setor, pois possibilita uma melhor gestão de processos e a
substituição do controle manual, ainda predominante.
Contudo, a aceitação das ferramentas faz com que essas demorem a serem
utilizadas amplamente no setor. Nascimento e Santos apresentaram em 2002,
realidade essa ainda atual no setor, algumas barreiras à tecnologia aplicada na
construção civil, como:
 O tamanho da construção civil, que é muito grande, e por isso diversificada e
fragmentada;
 Falta de treinamento adequado na implantação de novas tecnologias, como as
extranets, comentadas anteriormente;
 A área de TI, mesmo quando existe nas empresas do setor, tipicamente não
tem orçamento significativo;
 Há incerteza dos dirigentes do setor sobre a compensação dos investimentos
em TI, devido ao aspecto cíclico do mercado;
 Mão de obra atuante no setor com pouca qualificação, predominantemente
analfabeta ou semianalfabeta.
Em outro trabalho, Nascimento e Santos (2003), mencionam que, na época,
a indústria da construção civil estava iniciando sua fase de consolidação do uso da
Tecnologia de Informação através de Sistemas de Informação (SI).
Em 2004 Loturco afirma que soluções tecnológicas tonaram possíveis o
compartilhamento de projetos e controle in loco das obras, indicando a aproximação
do canteiro high-tech. O mesmo autor afirma que não faltam ferramentas para a
integração e melhor comunicação na construção civil, mas que a barreira cultural e
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a terminologia confusa do setor dificultam a organização dos dados.
Contudo, em 2009, uma avaliação feita pelo presidente da Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), professor Francisco
Cardoso, indica que a tecnologia está disponível na construção civil, mas que ainda
é novidade para a grande maioria dos empreendimentos e dos projetistas isolados.
Um dado que confirma ainda a resistência à utilização de novas ferramentas
é apresentado por Orihuela et al. (2016), em que, em um levantamento em
empresas do setor, constataram que a comunicação, em sua maioria (42%), ainda
se da no formato de reuniões, face-a-face. 20% indicaram a utilização de telefones
como ferramentas de comunicação e somente 7% a intranet ou extranet.
Por fim, Pimenta e Quaresma (2016) afirmam que o sucesso do sistema de
informação empregado está diretamente ligado a segurança do processo e do
comportamento dos usuários. A principal conclusão do estudo dos autores revela
que os usuários, de uma forma geral, constituem uma proteção para a segurança
dos sistemas de informação nas organizações.
4. CONCLUSÃO
As informações levantadas mostram que as ferramentas de TI estão sendo
cada vez mais aplicadas na construção civil para auxiliar nos seus processos, que
são complexos e demandam muita atenção. Devido a complexidade e diversidade
do setor, como mão de obra desqualificada e tamanho do setor, barreiras ainda
existem, fazendo com que o processo de adaptação às novas tecnologias seja
lento.
Estudos realizados nos anos 2000 indicavam a inserção de ferramentas
como a internet, CADnD e computador de mão nas obras civis. Pesquisas mais
recentes consideram o uso de novas tecnologias no canteiro, como tablets,
smartphones e softwares, indicando o avanço da indústria nesse setor.
A tendência, mencionada por diversos autores da área, é que as novas
ferramentas auxiliem na comunicação entre os diversos envolvidos nos projeto da
construção civil, diminuindo os erros e com isso, garantindo maior eficiência e
eficácia no processo.
É importante ressaltar que o uso, e consequente eficiência, das novas
tecnologias no setor, exigem maiores investimentos, não só de aquisição, mas de
treinamento para os usuários, para que as ferramentas sejam usadas da forma
correta.
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CONCRETOS DOSADOS COM AGREGADOS CONTAMINADOS POR
SULFATO DE SÓDIO: MUDANÇAS MICROESTRUTURAIS E
MECÂNICAS
Ana Paula B. Capraro1; Cristofer Scremim2; Natália S. Polegato3 Marcelo H. F.
Medeiros4

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Novas tecnologias na construção civil

RESUMO
A durabilidade das estruturas de concreto está atrelada à qualidade dos constituintes
utilizados na mistura, a utilização das estruturas e ao meio no qual as mesmas estão
inseridas. Para se obter concretos duráveis destaca-se a necessidade de utilizar
materiais bem selecionados, para evitar agentes agressivos ao concreto já nas
primeiras idades do compósito. O presente estudo tem por objetivo analisar as
mudanças microestruturais e mecânicas de concretos dosados com agregado miúdo
contaminado artificialmente por sulfato de sódio (NaSO4) (0,74%; 1,48%; 7,44%). Os
teores de contaminação da mistura foram obtidos através de regulamentações
normativas internacionais, que limitam o teor máximo de óxido sulfúrico (SO3) com
relação ao peso total dos agregados do compósito. Para favorecer a ocorrência das
reações de hidratação dos compósitos, optou-se pela permanência dos corpos de
prova, até os 28 dias de idade, em câmara úmida. Após esse período os materiais
foram submetidos a um mecanismo de envelhecimento acelerado, no qual os corpos
de prova foram alternados semanalmente entre uma câmara úmida e uma câmara
seca, ambas com temperatura e umidade controladas. Os ensaios empregados
neste estudo foram: resistência à compressão axial; resistividade elétrica do
concreto; ultrassom; microscopia eletrônica de varredura (MEV) e porosidade. Os
resultados indicam mudanças comportamentais para as séries de maior
contaminação de enxofre aos 56 dias de idade, como menor resistência mecânica e
o preenchimento dos poros por produtos oriundos da reação do sulfato de sódio com
os compostos hidratados de cimento Portland, indicando assim prejuízo no uso de
agregados contaminados.
Palavras-chave: Durabilidade, Concreto, Sulfato de sódio, Microestrutura.
ABSTRACT
The durability of the concrete structures is linked to the quality of the constituents
used in the mix, the use of the structures and the medium in which they are inserted.
In order to obtain durable concrete it is necessary to use well selected materials to
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avoid aggressive agents to the concrete already in the early ages of the composite.
The present study has the objective of analyzing the microstructural and mechanical
changes of concretes dosed with small aggregate artificially contaminated by sodium
sulfate (NaSO4) (0.74%, 1.48%, 7.44%). The contamination contents of the mixture
were obtained through international normative regulations, which limit the sulfuric
oxide (SO3) content in relation to the total weight of the composite aggregates. In
order to favor the occurrence of the hydration reactions of the composites, it was
decided to stay the test specimens, until the 28 days of age, in a humid chamber.
After this period the materials were subjected to an accelerated aging mechanism, in
which the specimens were alternated weekly between a humid chamber and a dry
chamber, both with controlled temperature and humidity. The tests used in this study
were: axial compression strength; electrical resistivity of concrete; ultrasound;
scanning electron microscopy (SEM) and porosity. The results indicate behavioral
changes for the series of higher sulfur contamination at 56 days of age, as lower
mechanical resistance and pore filling by products from the reaction of sodium sulfate
with the hydrated compounds of Portland cement, thus indicating a loss in use of
contaminated aggregates.
Key-words: Durability, Concrete, Sodium sulfate, Microstructure.

1.

INTRODUÇÃO

Segundo Faquinelli (2010), a durabilidade das estruturas de concreto está
cada vez mais presente em discussões acerca do comportamento deste material de
construção. A durabilidade do material está relacionada com as propriedades
químicas e físicas dos produtos de hidratação do Cimento Portland, assim como
com os materiais constituintes do concreto e com o ambiente no qual a estrutura de
concreto estará exposta.
De acordo com Brunetaud et al. (2008), o ataque de sulfatos, foco da
pesquisa, ocorre devido a uma combinação de dois fatores: a precipitação de
produtos secundários de sulfato, potencialmente expansivos, e uma deterioração
químico-mecânica.
O ataque por sulfatos pode acontecer de duas maneiras diferentes. Ele pode
ser externo, quando a fonte agressiva está fora do concreto e tende a entrar por sua
rede de poros, ou pode ser interno, quando a fonte agressiva já está no concreto,
ou seja, faz parte de sua composição.
Esse ataque, não importando a maneira de ocorrência dele, é uma das
deteriorações ambientais mais agressivas ao concreto (GAO et al., 2013) e
prejudica seu desempenho em relação à durabilidade das estruturas em condições
de serviço.
Segundo Souza (2006), a disponibilidade de sulfato de sódio no interior do
material faz com que ocorram reações tardias à hidratação do cimento. Uma vez
que há presença de umidade no composto, a solução agressiva de NaSO4 reage
com os compostos hidratados do cimento Portland, como o monossulfoaluminato e
o hidróxido de cálcio, formando etringita e gipsita.
Entender o comportamento mecânico e microestrutural de concretos, quando
estes estão em processo de deterioração, permite não só o entendimento do
processo em si, mas também a análise de medidas que de alguma forma auxiliem
na mitigação do processo.
Diante do exposto, o presente trabalho visa avaliar as mudanças
microestruturais e mecânicas de concretos contaminados artificialmente por sulfato
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de sódio. Para a análise das propriedades foram utilizados os ensaios de
Microscopia eletrônica de varredura (MEV), Velocidade de ondas de ultrassom,
Resistividade elétrica do concreto e Resistência à compressão axial.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para avaliação das mudanças microestruturais e mecânicas de concretos
dosados artificialmente por sulfato de sódio foram adotadas quatro séries de estudo,
sendo uma delas a referência (sem nenhuma contaminação) e outras três com
teores de substituição do agregado miúdo por sulfato de sódio, simulando a
contaminação do mesmo.
Para a análise das propriedades dos materiais foram realizados os ensaios
de ultrassom, resistividade elétrica e resistência à compressão axial do concreto
aos 28 dias de idade, sendo que até este momento os corpos de prova foram
mantidos em câmara úmida (UR>95% e 23±3 ºC) para alcançar um estágio
avançado de hidratação.
Para a aceleração do mecanismo de degradação foi adotada a ciclagem
semanal dos corpos de prova. Após o período de cura, os corpos de prova foram
alternados entre a câmara úmida e a câmara seca. Aos 56 dias de idade, os
mesmos ensaios foram realizados para uma análise comparativa entre as séries, e
também foi realizado o ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV).
A metodologia de avaliação do processo de ataque por sulfatos com a
proposta de aceleração do processo por meio de ciclos de umedecimento e
secagem já foi utilizada por outros autores, como: Gao et al. (2013), Gong et al.
(2016), Jiang e Niu (2016) e Capraro et al. (2017a). Para justificar esse
procedimento é possível citar o caso de um concreto exposto a um ambiente
marinho, no qual os ciclos de umedecimento e secagem podem acelerar a
deterioração do concreto, assim como nas zonas de respingo de maré.
Para a realização dos ensaios de ultrassom, resistividade e de resistência
foram moldados corpos de prova cilíndricos, (10x20) cm, seguindo as
recomendações da NBR 5738 (ABNT, 2003). Foram considerados cinco corpos de
prova para cada série, em cada idade estudada (28 e 56 dias). Os ensaios de
resistividade elétrica e ultrassom, por serem não destrutivos, foram realizados
previamente nos corpos de prova que seriam submetidos ao ensaio de compressão
axial.
Para o ensaio de MEV foram utilizados fragmentos das amostras ensaiadas à
compressão axial.
Na produção dos corpos de prova foi empregado como aglomerante o
cimento Portland CP V – ARI, com massa específica igual a 3,14 g/cm3. Como a
pesquisa analisa um mecanismo com reações químicas, esse material foi escolhido
por ser, dentre as opções ofertadas na região sul do país, o mais puro, ou seja, o
que possui menor porcentagem de adições.
A caracterização química, mecânica e física do cimento empregado está
disposta na Tabela 1.
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Tabela 1 – Caracterização do cimento.
CaO SiO2 Al2O3
(%)
(%)
(%)
60 18,4
4,2

Expansão
Quente
(mm)

Início
de
pega
(h)

0,5
02:20
Fonte: Autores (2017)

Fe2O3
(%)
2,6

MgO
(%)
4,4

Análise física
Fim
Consist.
de
Normal
pega
(%)

Análise química
SO3 CaO livre P.F.
(%)
(%)
(%)
2,8
0,7
2,9

28

Equivalente
Alcalino (%)
0,6

Análise mecânica (MPa)

(cm /g)

(%)

#32
5

4,1

0,4

3,6

Blaine
2

#200

(h)

03:00

Resíduo
Insolúvel (%)
0,7

(%)

1
Dia

3
dias

7
dias

28
Dias

22,5

34,8

42

48,8

O agregado miúdo empregado é uma areia natural, proveniente da região de
São Luiz do Purunã, Paraná, com massa específica igual a 2,38 g/cm3. O agregado
graúdo utilizado foi uma brita 01 proveniente da região de Curitiba com massa
específica de 2,72 g/cm3.
O traço adotado como referência (fck de 30 MPa), empregado em uma usina
de concreto da região, foi de 1:2,70:3,20 com relação água/cimento de 0,58, e
1,0% de aditivo superplastificante para abatimento do tronco de cone de 100 ±20
mm.
O aditivo superplastificante utilizado foi o Eucon® PL310, que, segundo as
especificações do fabricante, possui pH de 6,5, massa específica de 1,180g/cm³ e
não contém cloretos em sua composição.
Como nenhum dos agregados empregados não possui contaminação natural
de enxofre,optou-se neste estudo simular a presença do sulfato no agregado do
concreto, desse modo, foi feita a substituição em massa de parte do agregado
miúdo por sulfato de sódio anidro, cuja a massa específica, segundo informações
do fornecedor é de 2,70g/cm³.
Como os materiais a serem substituídos possuem massas específicas
distintas (agregado miúdo a ser substituído por NaSO4), optou-se pela adaptação
do traço, em massa, a cada teor avaliado, com o intuito de manter o consumo de
cimento fixo em 309,7 kg/m³.
Os teores de contaminação foram adotados com base nas referências
normativas existentes sobre o assunto. A norma francesa, NF P18-540 (AFNOR
1997), por exemplo, permite a utilização de agregados contaminados, desde que o
teor de SO3 não ultrapasse 1% da massa total de agregados. Já para o Instituto
Americano de Concreto, 201.2R-01 (ACI, 1991), este limite é de 0,5%.
No presente artigo, foram adotados 4 teores de SO3, sendo dois teores
considerados abaixo do limite estabelecido pelo ACI e 2 teores acima. Em relação à
norma francesa, apenas um dos teores é considerado elevado.
Os teores empregados de NaSO4 foram obtidos a partir das porcentagens
em SO3 multiplicadas por 2 fatores de conversão, sendo eles: equivalência de
enxofre entre o SO3 e o SO4 e quantidade de SO4 presente no sulfato de sódio
anidro (NaSO4).
Os teores empregados no estudo estão dispostos na Tabela 2.
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Tabela 2 - Teores de equivalentes entre o SO3, SO4 e NaSO4
% SO3

% SO4

% NaSO4

0,000

0,000

0,000

0,500

0,738

1,000

0,600
1,200

5,000

6,000

7,437

1,476

Fonte: Autores (2017)

Portanto, são apresentados na Tabela 3, os quatro traços adaptados estudados
nesta pesquisa.
Tabela 3 - Teores de contaminação e proporções estudadas

0

0,58

1,00

-

2,70

3,20

Consumo
de
cimento
(kg/m³)
309,70

0,74

0,58
0,58

1,00

43,58

2,66

3,20

309,70

1,00

87,47

2,62

3,20

309,70

1,00

442,72

2,31

3,20

309,70

% NaSO4

1,48

Relação a/c

0,58
7,44
Fonte: Autores (2017)

Sulfato de
Sódio
(g)

CP V ARI
(kg)

Areia
(kg)

Brita 01
(kg)

Nas idades pré-determinadas, 28 e 56 dias, o primeiro ensaio a ser realizado
nos corpos de prova cilíndricos foi o ensaio de velocidade de propagação de ondas
de ultrassom, executado de acordo com a NBR 8802 (ABNT, 2013). O objetivo
deste ensaio foi detectar variações no concreto, como surgimento de fissuras
devido ao ataque interno por sulfatos.
Para que se garantisse que as superfícies estivessem secas e planas para a
realização do ensaio, os mesmos foram retirados da água 0,5 horas antes de serem
ensaiados e regularizados com lixa.
Para permitir o acoplamento entre as faces dos transdutores e o concreto foi
aplicada uma fina camada de gel. Logo após, os transdutores foram posicionados
em faces opostas dos corpos de prova.
Assim, para cada idade do concreto, o resultado final deu-se pela média das
leituras de velocidade nos 5 corpos de prova ensaiados.
Posteriormente ao ensaio de ultrassom, os corpos de prova foram
submetidos ao ensaio de resistividade elétrica pelo método de Wenner. A técnica
empregada consistiu no posicionamento de quatro eletrodos alinhados e
equidistantes na superfície dos corpos de prova de concreto. Como o ensaio é
realizado em corpos cilíndricos de (10x20) cm foi aplicado um coeficiente (fator de
forma) de 0,377, valor este recomendado pela norma espanhola 83988-2 (UNE,
2012).
Para o ensaio de resistividade elétrica foram consideradas válidas as leituras
obtidas quando os valores individuais não diferiram da média em mais de 10%.
Assim, o resultado final deu-se pela média calculada dos valores válidos de
resistividade elétrica dos 5 corpos de prova ensaiados para cada idade do concreto.
Por fim, os corpos de prova cilíndricos foram submetidos ao ensaio de
resistência à compressão axial, de acordo com a NBR 5739 (ABNT, 2007).
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Antes da realização do ensaio, os corpos de prova foram preparados e
capeados com pasta de enxofre.
A máquina de ensaio utilizada foi uma prensa Dinatest, utilizando uma
velocidade de carregamento na faixa de 0,45 ± 0,15 MPa/s, como estabelece a
NBR 5739 (ABNT, 2007).
Alguns fragmentos do ensaio de resistência mecânica foram coletados para a
realização do ensaio de MEV. Os mesmos foram preparados em laboratório para
que as reações de hidratação fossem paralisadas aos 56 dias, seguindo a
metodologia indicada por Duart (2008).
Conforme tal metodologia, as amostras foram imersas em álcool etílico p.a.
por 24 horas. Após esse período, as amostras foram retiradas do álcool e colocadas
em estufa a 40ºC por 24 horas. Ao fim do processo, as amostras foram
armazenadas em um dessecador contendo sílica gel até o momento de realização
do ensaio.
As imagens de microscopia foram obtidas com um microscópio FEG SEM,
Tescan, Mira 3 e microssonda analítica de raios-X Oxford X-Max 50 (EDS).
No momento de obtenção das imagens os fragmentos do concreto foram
colados no porta amostras, com cola de prata, para tornar o material condutor e
permitir o fluxo de elétrons em seu interior, já que o ensaio foi feito na superfície de
fraturada amostra.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro parâmetro avaliado foi a velocidade de propagação de ondas
ultrassônicas, que apontou, aos 28 dias, valores menores para os traços
contaminados, quando comparados com o referência (Figura 1). Com relação ao
teste estatístico empregado, teste de Tukey com 95% de confiança, foi possível
indicar equivalência estatística somente entre os traços de 0,5% e 1,0% de
contaminação, os demais são considerados estatisticamente diferentes.
Aos 56 dias de idade houve o aumento da velocidade de propagação das
ondas no interior dos materiais para todos os traços (Figura 1), sendo considerado
um ganho significativo estatisticamente. Entre os grupos foi possível notar
equivalência entre os traços referência e 0,50% e entre os traços 0,5% e 1,0%.
Como já mencionado, as velocidades de ultrassom obtidas neste estudo
apontam menores resultados para as séries contaminadas. O mesmo não ocorreu
nos estudos de Pereira (2015) e Capraro et al. (2017b), em que, nas mesmas
idades estudadas (até os 84 dias), os concretos contaminados por sulfato (pirita)
obtiveram velocidades semelhantes ou superiores ao traço referência.
A queda da velocidade de propagação indica o surgimento de espaços
vazios no interior da amostra, podendo estes, serem decorrentes de fissuras
causadas pelas contaminações empregadas nos traços.
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Figura 1 - Velocidade de propagação de ondas ultrassônicas nos concretos aos 28 dias de idade
(condição de cura em câmara úmida) e 56 dias (condição de ciclagem semanal)

Velocidade de Ultrassom (m/s)

5400
5200

5.096

5.092

5.044

5.036

28 dias

56 dias

4.890

5000

4.846

4.829

4800

4.640

4600
4400
4200

0,0% SO3

0,5% SO3

1,0% SO3

5,0% SO3

Fonte: Autores (2017)

Os resultados de resistividade elétrica dos materiais, parâmetro analisado na
sequência, estão apresentados na Figura 2. Observou-se, aos 28 dias, que o traço
referência, com 0,0% de contaminação, apresentou os valores mais baixos de
resistividade. Quando feito o estudo de equivalência estatística pelo teste de Tukey,
notou-se diferença comportamental somente neste traço, sendo os demais
estatisticamente equivalentes (0,5%; 1,0% e 5,0%).
Como a propriedade de resistividade elétrica está ligada à dificuldade de
passagem de corrente elétrica em um composto, pode-se afirmar que essa
dificuldade foi maior nos concretos contaminados.
Esse impedimento de passagem de corrente poderia ser explicado pelo
preenchimento dos poros no interior do concreto. Isso vai de acordo ao exposto por
Biczók (1972) e Ouyang et al. (2014), que, estudando o ataque externo por sulfato
de sódio, chegaram a resultados que demonstram o preenchimento dos poros por
cristais formados com as reações de sulfatos, aumentando sua compacidade. No
entanto, o resultado de ultrassom, apresentado anteriormente, indica o aumento dos
espaços vazios presentes na amostra, sugerindo, assim, o aumento da resistividade
por efeito químico, e não físico, ou seja, provavelmente a solução presente nos
poros dos concretos contaminados ajudou para que estes se tornassem mais
resistivos.
Aos 56 dias de idade houve considerável aumento na resistividade dos
concretos, sendo este apontado como significativo para todos os traços no teste
estatístico.
Analisando comparativamente os resultados entre os grupos, nesta última
idade, nota-se comportamento estatisticamente diferente para todos os grupos,
sendo o grupo referência o de menor resistividade e o grupo com maior
porcentagem de contaminação (5,0%) o de maior resistividade.
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Figura 2 - Resistividade elétrica dos traços aos 28 dias de idade (condição de cura em câmara úmida)
e aos 56 dias (condição de ciclagem semanal)

25
Resistividade Elétrica (kΩ.cm)

28 dias

20,2

56 dias

20
12,76

15

11,19

9,28
8,15

10

7,78

7,75

5,53
5

0

0,0% SO3

0,5% SO3

1,0% SO3

5,0% SO3

Fonte: Autores (2017)

Quanto à resistência à compressão axial, observou-se que, já aos 28 dias de
idade, o traço com maior contaminação (5,0%) apresentou o menor valor. Por meio
do teste estatístico, este foi o único grupo que pode ser considerado
estatisticamente diferente dos demais. A Figura 3 apresenta os valores obtidos
nesta idade.
Aos 56 dias só foi notado ganho de resistência significativo (28x56dias) para
o traço com 0,5% de contaminação, os demais não aumentaram nem diminuíram a
resistência.
Nesta idade os grupos referência e 0,5% de contaminação são considerados
estatisticamente equivalentes, assim como os grupos 1,0% e 5,0% de
contaminação. Os demais indicaram diferença estatística, como pode ser observado
na Figura 3.
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Resistência à compressão (MPa)

Figura 3 - Resistência à compressão axial aos 28 dias de idade (condição de cura em câmara úmida)
e aos 56 dias (condição de ciclagem semanal)
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Fonte: Autores (2017)

Os resultados de resistência à compressão axial, como os de velocidade de
ultrassom, também indicam um comportamento diferente do mencionado pela
literatura. Neste trabalho a série de maior contaminação apresentou valores
menores, quando comparado aos demais, nas duas idades estudadas. Outros
trabalhos relacionados com o tema (ARAÚJO, 2008; BICSOK, 1972; OUYANG et
al., 2014; CAPRARO, 2016) indicam que para a idade avaliada neste estudo, há um
comportamento de aumento da resistência para concretos contaminados por
sulfato, justificado pela colmatação dos espaços vazios.
Uma possível explicação para os dois ensaios, velocidade de ultrassom e
resistência à compressão axial, estaria ligada a disponibilização do contaminante
para as reações. Biczók, (1972) e Ouyang et al. (2014) trabalharam com ataque
externo de sulfatos com soluções de sulfato de sódio. Já Araújo (2008) e Capraro
(2016) trabalharam com agregados contaminados por sulfetos, não sendo feita a
adição pura do contaminante. Assim sendo, acredita-se que a adição de sulfato de
sódio anidro foi mais agressiva que as demais, pela disponibilização do material no
interior do composto.
As imagens de microscopia eletrônica de varredura indicaram, para as
amostras de maior contaminação (5,0% de SO3), cristais aciculares semelhantes à
cristais de etringita (Figura 4-A), sendo estes indicadores da disponibilidade de
sulfato e formação deste cristal.
A técnica de energia dispersiva de raios-X (EDS) confirmou a presença de
enxofre, cálcio e alumínio nas quantidades equivalentes aos cristais de etringita.
Na coleta de imagens também foi possível observar o surgimento de fissuras
(Figura 4-B) nas amostras de maior contaminação, corroborando os ensaios de
ultrassom e resistência à compressão axial.
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Figura 4 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para a amostra
de maior contaminação (5,0% de SO3).

A

B

Fonte: Autores (2017)

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração as mudanças microestruturais e mecânicas
estudadas neste artigo é possível destacar que:








A contaminação por sulfato de sódio aumenta a resistividade elétrica
do concreto, provavelmente pelo efeito químico da solução presente
nos poros, que deve ser avaliada em estudos futuros para validação;
A contaminação por sulfato de sódio tende a reduzir a velocidade de
propagação de pulso de ultrassom. Provavelmente esta redução da
velocidade se deve ao surgimento de microfissuras no concreto,
provocadas pelo ataque por sulfatos incipiente, confirmadas nas
imagens obtidas por MEV;
O aumento da contaminação por sulfato de sódio reduziu a resistência
à compressão do concreto, explicado pelo surgimento de micro
fissuras nos concretos contaminados por sulfatos e formação de
cristais frágeis, detectados nas imagens obtidas;
Com tempos de exposições prolongados, o processo de degradação
do concreto por sulfato de sódio produz manifestações patológicas
mais intensas e visíveis, então seria interessante a realização do
estudo por um período maior.
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RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM
ATMOSFERA INDUSTRIAL: CAUSAS E TÉCNICAS DE EXECUÇÃO
Paulo Roberto Campos Alcover Junior1 e Cesar Lopes Figueiredo2

Área de Concentração: Engenharias e Segurança
Grupo de Trabalho: Novas tecnologias na construção civil

RESUMO
As manifestações patológicas em estruturas de concreto armado são uma preocupação
recente no ramo da engenharia civil e aumenta à medida que a idade das edificações
avança. Costumeiramente entendido como um produto durável, pesquisadores afirmam que
as estruturas de concreto têm seu ciclo de vida estimado em cinquenta anos sem a
necessidade de maiores manutenções. Apesar disso, construções com pouco tempo de
existência precocemente têm apresentado doenças que podem levá-las a total debilidade se
não receberem uma intervenção terapêutica de reabilitação para proporcionar-lhes uma vida
residual. As causas que afetam a saúde das estruturas advêm de diversos fatores, sendo
um deles o meio onde estão inseridas. A recuperação dessas estruturas, no entanto, pode
ter nas suas causas a indicação da terapia adequada. O propósito deste trabalho é abordar
genericamente os motivos das manifestações patológicas correlacionando a terapia
cientificamente amparada ao resultado prático em estruturas de concreto armado
recuperadas em atmosferas industriais.
Palavras-chave: Recuperação Estrutural, Causas das Manifestações Patológicas,
Terapia.

ABSTRACT
Pathological manifestations in reinforced concrete structures is a recent concern in the field
of civil engineering, which is increasing as the age of buildings progresses. Usually
understood as a durable product, scholars say that the concrete structures have their life
cycle estimated at 50 years without the need of major maintenance. However, buildings with
a short time of existence have, early, introduced diseases that can take them to total
weakness if they don't get a therapeutic intervention for rehabilitation to provide them with a
residual life. The causes that affect the health of structures arising from several factors, one
being the middle where they are inserted. The recovery of these structures, however, can
have on their causes the appropriate therapy. The purpose of this research is to address
generically the reasons of pathological manifestations correlating scientifically supported
therapy to the practical result in reinforced concrete structures retrieved in industrial
atmospheres.
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1. INTRODUÇÃO
No final da década de 1970, foi introduzido o conceito de “Patologia e Terapia
das Construções” porque era preciso entender o que de fato estava ocorrendo com
algumas das obras de engenharia civil que apresentavam vida útil limitada.
Atualmente está amplamente difundido o conceito de Life Cycle Cost (Custo do Ciclo
de Vida), ferramenta indispensável para análise e escolha adequada de determinado
processo construtivo exposto a particulares condições ambientais (THOMAZ, 2001).
Este conceito permite afirmar que entre as causas que afetam a durabilidade
de edificações em atmosfera industrial, a agressividade química inerente ao
processo produtivo é condição importante nesta análise.
Cabe alertar que a deterioração do concreto raramente é devida a uma causa
isolada; um concreto pode, muitas vezes, ser satisfatório apesar de alguns aspectos
desfavoráveis, mas um único fator adverso suplementar pode provocar deterioração,
sendo difícil atribuir o problema a um fator determinado (NEVILLE, 1982).
De acordo com Cánovas (1988), as patologias em estruturas de concreto
armado advêm de diversos fatores. Assim, mesmo empregando projetos bem
elaborados, mão de obra qualificada e materiais adequados, não é possível garantir
indefinidamente plena saúde às edificações, obrigando em algum momento aplicar
medidas apropriadas para que a sua capacidade estrutural preserve suas
características de origem.
Neste aspecto, conhecer os mecanismos e as formas de deterioração do
concreto possibilita avaliar as reais condições das estruturas para promover medidas
e soluções efetivas para combate às deteriorações (REIS, 2001).
É importante ressaltar que as manifestações patológicas não são atributos de
obras antigas, podendo ocorrer prematuramente independentemente do seu tempo
de existência, considerando que em algum momento será necessária ou mesmo
imprescindível uma intervenção visando à saúde da estrutura no sentido de
reconstituir suas condições de base ou atribuir-lhe uma sobrevida (THOMAZ, 2001).
Vale lembrar que as normas relacionadas preconizam diretrizes buscando a
longevidade das construções como um todo, extraindo do proprietário o poder de
estabelecer critérios que de alguma forma possam comprometer o desempenho das
edificações (HERVÉ NETO, 2006).
Pretende-se, então, demonstrar que a recuperação das estruturas de
concreto é uma atividade intrínseca, portanto inevitável no ciclo de vida das
edificações. Além disso, espera-se abordar de forma generalizada as causas das
manifestações patológicas comumente presentes em meios com agressividade
química, correlacionando as técnicas de reconstituição aplicadas aos elementos
estruturais afetados.
2. METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido com base nas teorias relacionadas às causas
de manifestações patológicas mais comumente observadas em estruturas de
concreto armado presentes em atmosferas industriais, apoiando-se nos métodos de
ensaio propostos pelos autores consultados para orientar a elaboração de um
diagnóstico abalizado e posterior análise dos resultados, bem como identificar a

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

solução dos problemas patológicos verificados, sendo possível confirmar as técnicas
de recuperação estrutural recomendadas para os casos mais generalizados.
Em campo, o instrumento de pesquisa teve como base elementos estruturais
reais de construções de categoria industrial afetados em sua capacidade de
resistência quanto aos esforços pelos quais foram originalmente projetados.
Para isso, o horizonte de análise explorou a evolução do desempenho de
estruturas recuperadas segundo a metodologia aqui ilustrada durante um lapso
temporal superior a vinte e cinco anos, período em que outras práticas calcadas no
costume arraigado na rotina de obras convencionais também foram implementadas.
Estes parâmetros fundamentados nos conceitos bibliográficos pesquisados
permitiram comparar os resultados experimentados às metodologias científicas,
possibilitando entender as causas de deterioração e mensurar qualitativamente a
efetividade da aplicação das técnicas em recuperação estrutural abordadas.
3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
As estruturas de concreto devem ser projetadas, construídas e utilizadas de
modo que sob as condições ambientais previstas e, respeitadas as campanhas de
manutenção preventiva especificadas no projeto, conservem sua segurança,
estabilidade, aptidão em serviço e aparência aceitável durante um período pré-fixado
de tempo, sem exigir medidas extras de manutenção e reparo (HELENE, 2014).
Na fase de projeto, a escolha da solução e dos parâmetros estruturais deve
passar por uma criteriosa análise dos agentes ambientais atuantes na edificação ao
longo de toda sua vida útil, não sendo possível desconsiderar a influência do meio
ambiente sobre a estrutura, evidenciando que soluções viáveis para um determinado
local podem se tornar inviáveis para outro, sob pena de aumentar os custos,
principalmente os de manutenção e recuperação (MORAES FILHO, 2013).
Em sistemas de reparo e de acordo com a importância econômico-social de
uma estrutura de concreto e seu grau de deterioração, resumidamente
(GROCHOSKI; HELENE, 2008) definem formas de atuação segundo as
características de recuperação e suas consequências, sendo:
•

•

•

•

•

atuações emergenciais: ocorre quando há risco elevado de colapso total
ou parcial da estrutura, tornando-se prioritária a tomada de medidas de
proteção para evitar sua ruína ou acidentes graves;
atuações preventivas: devem ser adotadas nos casos onde a estrutura
apresenta baixo grau de deterioração, com o propósito de protegê-la
contra o ingresso de contaminantes, reduzindo a velocidade de
degradação;
reparos: são ações destinadas a restituir as condições originais da
estrutura para reduzir ou interromper o processo de degradação dos
elementos afetados;
reforços: são intervenções necessárias motivadas por falhas de projeto ou
de execução em situações em que a estrutura deixa de atender às
solicitações de carregamento, bem como nos casos em que a utilização da
estrutura difere das características previstas em projeto, ampliando a sua
capacidade de suportação;
substituição da estrutura ou parte dela: recurso empregado nos casos
onde o custo da recuperação estrutural ultrapassa a sua importância
econômico-social.
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No âmbito das construções industriais, onde o empreendimento está voltado
basicamente ao resultado decorrente do investimento realizado, surge uma natural
dificuldade de justificar gastos nesta área, fazendo com que o empreendedor
naturalmente desconhecedor das consequências futuras reaja contra decisões nesta
direção, uma vez que a importância desses investimentos comprova as vantagens
econômicas de longo prazo, mas pouco evidentes à primeira vista (HERVÉ NETO,
2006).
O autor suprarreferenciado complementa este entendimento tendo em conta o
despreparo dos proprietários e usuários ao optarem pelos gastos de manutenção,
quando esta medida será realizada em custos de despesas, entendendo ser a
decisão economicamente mais favorável.
Helene (2014) alerta que do ponto de vista econômico todas as medidas
visando durabilidade tomadas a nível de projeto são sempre muitas vezes mais
convenientes, mais seguras e mais baratas que medidas protetoras tomadas
posteriormente. Os custos de intervenção na estrutura para atingir um determinado
nível de durabilidade e proteção, crescem exponencialmente quanto mais tarde for
essa intervenção. A evolução desse custo pode ser assimilada ao de uma
progressão geométrica de razão 5, conhecida por lei dos 5 ou regra de Sitter,
representada na Figura 1.
Figura 1 – Regra de Sitter

Fonte: Helene (2014)

Em 2004, a exemplo da exposição de Helene sobre a Regra de Sitter, a
Alemanha gastou aproximadamente 90 bilhões de euros com manutenção e reparo
de estruturas de concreto armado (UEDA; TAKEWAKA, apud MEDEIROS, 2008).
Além disso, a parcela dos gastos realizados com reparos e manutenção frente
ao total gasto pela indústria da construção civil é em muitos países superior a 15%,
podendo chegar a superar o montante gasto com construções novas, como é o caso
da Itália, onde a parcela dos gastos com manutenção e reparo chega a 57% (UEDA;
TAKEWAKA, apud MEDEIROS, 2008). A Tabela 1 mostra os gastos com a
construção civil em diversos países.
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Tabela 1: Gastos com manutenção em países desenvolvidos

Gastos (Bilhões de Euros)
Ano Construções Manutenção Totais com
novas
e reparo
construção
França
2004 85,6 (52%)
79,6 (48%)
165,2 (100%)
Alemanha 2004 99,7 (50%)
99,0 (50%)
198,7 (100%)
Itália
2002 56,8 (43%)
76,8 (57%)
135,4 (100%)
Reino Unido 2004 60,7 (50%)
61,2 (50%)
121,9 (100%)
País

Fonte: Ueda e Takewaka apud Medeiros (2008)

4. CAUSAS DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS
Para Souza e Ripper, apud Weber (2014), a normatização estabelece
padrões de qualidade para materiais e componentes ao mesmo tempo em que
determina a forma de aplicação para estruturas de concreto armado. Porém, o
sistema de controle dos construtores se mostra significativamente falho não
aplicando uma metodologia de fiscalização e aceitação de materiais, negligenciando
também os procedimentos de execução. Com isso, as falhas de construção são
frequentes devido à deficiência de qualificação profissional da equipe técnica e
aponta exemplos das principais irregularidades:
•
•

•

falhas de concretagem decorrentes dos processos de transporte e
lançamento, juntas de concretagem, adensamento e cura;
inadequação de escoramentos e fôrmas, bem como deficiência das
armaduras motivadas pela interpretação equivocada dos projetos, erro na
quantificação e posicionamento das barras, cobrimento insuficiente, falhas
de transpasses e ancoragens entre outros;
utilização e aplicação incorreta de materiais, como: resistência do concreto
inferior ao determinado em projeto ou dosagem inadequada, aço de
qualidade diferente do especificado, utilização de agregados reativos.

De acordo com o Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários
do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Departamento de Infraestrutura de
Transportes (IPR/DNIT, 2010), praticamente todas as causas químicas de patologia
do concreto têm origem em falhas humanas ocorridas desde a fase inicial de projeto,
prolongando-se durante a execução da obra referindo-se, neste último caso, a
montagem de fôrmas pouco rígidas, vibração e adensamentos incompletos e
insuficiente tempo de cura.
As falhas de projeto são apontadas como as principais causas dos problemas
patológicos ou defeitos na Construção Civil. Na fase do projeto são adotadas
soluções que têm grandes repercussões no processo da construção. O projeto
desempenha um forte impacto no processo de execução da obra, pois define
detalhes construtivos e especificações que permitem uma maior ou menor facilidade
de construir (OLIVEIRA, 2013).
Na etapa de projeto e especificações a avaliação otimista da agressividade do
meio ambiente, a escolha inadequada do cimento, a dosagem imprópria e a falta de
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indicação de aditivos são fatores que, isolados ou combinados, contribuem para
tornar o concreto poroso, permeável e fragilizado, características propícias para a
presença das manifestações patológicas nas edificações.
No entendimento de Cascudo e Helene (2001) a corrosão de armaduras em
estruturas de concreto constitui um dos problemas de maior exponencial no contexto
da patologia das construções.
Conforme Tinoco e Figueiredo (2001), apud Weber (2014), devido à
importância da função do aço ao sistema do concreto armado, e em virtude da sua
propriedade de resistência à tração, a deterioração desse elemento em caso
extremo pode levar a estrutura ao colapso.
Vale ressaltar que o concreto oferece ao aço uma dupla proteção. Primeiro
uma proteção física, separando o aço do contato direto com o meio externo e,
segundo, uma proteção química, conferida pelo elevado pH do concreto, o qual
promove a formação de uma película passivadora que envolve o aço (FIGUEIREDO;
MEIRA, 2013).
As armaduras no interior do concreto estão protegidas por estarem em um pH
alcalino, em torno de 13. Essa condição denominada de passivação pode ser
alterada por ação de agentes agressivos como o dióxido de carbono, CO2,
atmosférico ou a presença de íons de cloreto (CARMONA, 2005).
Neste sentido, um problema recorrente no surgimento de manifestações
patológicas em estruturas de concreto armado é a penetração de agentes externos
na massa de concreto. Quando se dimensiona um elemento de concreto, parte-se
da premissa de que as fissuras superficiais podem aparecer tardia ou precocemente.
Em um ou noutro caso, essas fissuras, praticamente imperceptíveis aos olhos,
comprometem a utilização do concreto, prejudicam seu funcionamento e reduzem a
sua durabilidade (STOTZ, 2015).
A durabilidade da estrutura fica comprometida por facilitar a penetração de
agentes agressivos na massa de concreto porque causam a corrosão da armadura
quando as estruturas se encontram em atmosfera quimicamente agressiva.
Nestes ambientes, segundo Stotz (2015), a abertura da fissura até 0,4mm
parece não exercer influência significativa na intensidade da corrosão uma vez que
as armaduras das peças de concreto armado quase que invariavelmente são
posicionadas nas proximidades de suas superfícies. Nos casos de cobrimentos
insuficientes, as armaduras ficarão sujeitas à presença de água e de ar, podendo
desencadear um processo de corrosão que tende a abranger toda a extensão
inadequadamente protegida da armadura.
A perda da proteção natural oferecida à armadura pelo cobrimento do
concreto pode ocorrer através de diversos mecanismos, sendo preponderante a
despassivação por carbonatação e por elevadas concentrações de íons de cloreto
(HELENE, 2014). Nos dois casos, sustenta o autor, na maioria das vezes, todo o
componente estrutural é atacado pelo ambiente externo, porém somente em alguns
pontos localizados ocorre a manifestação de corrosão como resultado da própria
natureza de corrosão eletroquímica onde regiões anódicas alternam-se com regiões
de caráter preponderantemente catódicas.
5. MECANISMOS DA DETERIORAÇÃO DO CONCRETO
A lixiviação afeta a durabilidade do concreto, seja pela redução da
alcalinidade, que leva à corrosão das armaduras, seja pelo aumento da porosidade,
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que facilita a ocorrência dos principais mecanismos de transporte que induzem à
deterioração química do concreto (CASCUDO, 1997).
A sintomatologia básica da lixiviação defendida por Helene (2014) é uma
superfície arenosa ou com agregados expostos sem a pasta superficial, com
eflorescências de carbonato e elevada retenção de fuligem, e com risco de
desenvolvimento de fungos e bactérias. Como consequência, observa-se também
uma redução do pH do extrato aquoso dos poros superficiais do concreto do
componente estrutural com risco de despassivação da armadura.
Em meio úmido, ocorrem reações químicas que darão origem a carbonato de
cálcio (CaCO3) e a carbonato de magnésio (MgCO3). A transformação dos
hidróxidos em carbonatos recebe o nome de carbonatação (SAN JOSÉ, 2009).
A carbonatação é considerada um dos mecanismos mais frequentes de
deterioração do concreto armado. O dióxido de carbono presente na atmosfera
penetra nos poros do concreto e reage com o hidróxido de cálcio formando
carbonato de cálcio e água. Este processo é acompanhado pela redução da
alcalinidade do concreto (FIGUEIREDO; MEIRA, 2013).
A carbonatação redunda em acentuada queda no pH do concreto com
consequente redução na proteção das armaduras (SAN JOSÉ, 2009). Assim,
estruturas de concreto armado quando sujeitas à corrosão de armaduras por ação
da carbonatação têm sua vida útil reduzida com consequências graves na
estabilidade global, na segurança, na estética e no crescimento significativo dos
custos de manutenção (HELENE; CUNHA, 2001).
Normalmente a carbonatação é condição essencial para o início da corrosão
da armadura no interior do concreto. A alcalinidade do concreto é obtida
principalmente pela presença de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, liberado das reações
do cimento e pode ser reduzida com o tempo (POLITO, 2006).
Apesar disso, a carbonatação por si só não causa a deterioração do concreto,
mas possui efeitos importantes como a corrosão das armaduras quando na sua
vizinhança houver a presença de cloreto (LAPA, 2008).
Isso porque os íons cloreto penetram nos poros do concreto em conjunto com
a água e o oxigênio e, ao encontrar a película passivadora da armadura, provocam
desestabilizações pontuais nessa película com eventos repetidos de despassivação
e repassivação até a despassivação definitiva da armadura. Essa é uma
característica que faz com que a corrosão desencadeada por cloretos seja
tipicamente por pites, diferindo do que ocorre devido à carbonatação, que provoca
uma corrosão generalizada (FIGUEIREDO; MEIRA, 2013).
A carbonatação inicia-se pela penetração lenta do CO2 da superfície para o
interior do concreto. Com isso, concreto de mediana qualidade observa-se que a
velocidade da carbonatação varia entre 1mm e 3mm por ano (SILVA, 1995, apud
LAPA, 2008). Decorrente disso, a intensidade da corrosão devido à carbonatação é
influenciada pela espessura do cobrimento, iniciando-se, portanto, nas armaduras
onde as espessuras da camada de cobrimento são menores (LAPA, 2008).
É importante destacar que a despassivação prejudicial por carbonatação só
ocorre de maneira significativa em ambientes de umidade relativa abaixo de 98% e
acima de 60%, ou em ambientes sujeitos a ciclos de molhagem e secagem,
possibilitando a instalação da corrosão. O fenômeno da carbonatação propriamente
dita, não é perceptível a olho nu e não reduz a resistência do concreto, e até
aumenta sua dureza superficial. A identificação da frente ou profundidade de
carbonatação requer ensaios específicos. Ao atingir a armadura, dependendo das
condições de umidade ambiente, pode promover séria corrosão com aparecimento
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de manchas, fissuras, destacamentos de pedaços de concreto e até perdas da
seção resistente e de aderência, promovendo o colapso da estrutura ou de suas
partes (HELENE, 2014).
Além da carbonatação, a presença de cloretos está entre os principais
agentes promotores da despassivação das armaduras no interior do concreto
(CARMONA, 2005). A degradação das armaduras por ação de íons de cloreto é um
sério problema tanto econômico quanto do ponto de vista de segurança (OUGLOVA,
2006, et al., apud TORRES, 2011).
Isso porque os cloretos destroem de forma pontual a capa passivadora,
podendo produzir em determinadas concentrações críticas uma ruptura localizada da
barra de aço (CARMONA, 2005). Em ambiente marítimo, o cloreto pode penetrar
pela rede de poros. O concreto também pode ser contaminado por cloretos através
de aditivos aceleradores, como: água contaminada, ambiente industrial (papel,
celulose, fertilizantes, etc.), dentre outros (GRANATO, 2002).
Este também é o entendimento de Carmona (2005) ao afirmar que os cloretos
podem estar presentes nos materiais constituintes do concreto referenciando o uso
de aditivos aceleradores de pega que contêm cloretos ou, ainda, devido à ação
agressiva de águas e atmosferas marinhas ou industriais, uma vez que os principais
mecanismos de transporte envolvidos na penetração dos cloretos do meio externo
são a difusão, a capilaridade e a permeabilidade.
Segundo Souza e Ripper apud Gonçalves (2015), em obras em concreto
armado é imprescindível limitar o teor de cloretos nos cimentos por serem eles
excelentes condutores de corrente elétrica, corrente esta gerada por pilhas de
aeração ou por alcalinidades diferenciais, o que, com toda a certeza, virá a
ocasionar a corrosão localizada das armaduras.
Este processo, é oportuno ressaltar, abrange o período de tempo que vai
desde a etapa de execução da estrutura de concreto até a ação do agente agressivo
em penetrar no concreto de cobrimento e atingir a armadura despassivando-a
(TORRES, 2011).
É recomendável considerar, portanto, que a relação água-cimento é um dos
fatores mais importantes no processo de corrosão devido ao fato de que ela
determina a qualidade do concreto. Assim, quanto menor for a relação água-cimento
menor será a difusão de cloretos, CO2 e oxigênio, bem como maior será a redução
de poros e permeabilidade, tornando mais difícil a penetração de umidade e agentes
agressivos no interior do concreto, ampliando a resistência a tensões geradas por
tensões induzidas pela corrosão (POLITO, 2006).
Além disso, é essencial conhecer a influência do tipo de cimento sobre a
estrutura de poros da pasta de cimento e sobre a sua permeabilidade e
resistividade, atentando para o fato de que as mesmas propriedades da pasta
endurecida que influenciam na movimentação de cloretos, também influenciam no
suprimento de oxigênio e umidade, essenciais ao processo de corrosão e instalação
das manifestações patológicas (NEVILLE, 2016).
De acordo com Medeiros (2010) além da corrosão de armaduras,
carbonatação, ataque de soluções ácidas e ação de cloretos, figura entre as
principais manifestações patológicas da estrutura de concreto por agentes químicos
o ataque por sulfatos. Helene (1992) enfatiza que a vulnerabilidade do concreto ao
ataque químico depende basicamente da permeabilidade, alcalinidade e reatividade
dos compostos hidratados do cimento.
Os sulfatos podem ter origem nos materiais constituintes do concreto, sendo:
água de amassamento, agregados e no próprio cimento ou no contato do concreto
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com os solos ou águas ricas em sulfato. O ataque produzido por sulfatos decorre de
sua ação expansiva, que pode gerar tensões capazes de fissurar o concreto. Os
sulfatos podem penetrar desde o exterior por difusão iônica ou por sucção capilar
(SILVA, 1998, apud LAPA, 2008).
Entre os diversos tipos de sulfato os mais agressivos ao concreto, segundo o
grau de criticidade crescente, aparecem: o sulfato de cálcio, o sulfato de sódio, o
sulfato de magnésio e o sulfato de amônia. Ao reagirem com a pasta de cimento
hidratada, o resultado de seus ataques pode levar à expansão do material e ao
fissuramento ou desagregação das partículas, resultando, consequentemente, na
perda de resistência da estrutura (COSTA, 2004).
A presença de sulfatos solúveis, principalmente de sódio, cálcio e magnésio,
é comum em áreas de operação de minas e indústrias químicas. Sódio e cálcio são
os sulfatos mais comuns nos solos, águas e processos industriais. Todos os sulfatos
são potencialmente danosos ao concreto, reagindo com a pasta de cimento
hidratado (LAPA, 2008).
O ambiente industrial é bastante propício ao desgaste das estruturas de
concreto. São várias as atividades industriais, onde cada uma delas, devido à
natureza dos processos, emite fatores de degradação. Destaca-se, por exemplo, o
lançamento na atmosfera de substâncias como: monóxidos, dióxidos, derivados de
sulfatos, as quais, em contato com a água da chuva são absorvidas pelas estruturas
de concreto e originam manifestações patológicas (LIMA, 2005, apud GONÇALVES,
2015).
Os dois principais meios de ataque por sulfatos são a reação com os produtos
de hidratação do aluminato tricálcico não hidratado (C3A), produzindo etringita e a
reação com o hidróxido de cálcio produzindo gipsita. No concreto endurecido, a
formação da etringita resultante do ataque de sulfato pode levar à expansão e
devido à baixa resistência à tração do concreto pode fissurar a peça (COSTA, 2004).
As consequências do ataque por sulfatos não compreendem somente a
desagregação por expansão e fissuração, mas também a perda de resistência do
concreto devido à perda de coesão na pasta de cimento e à perda de aderência
entre a pasta e as partículas de agregado (NEVILLE, 1997, apud KULISCH, 2011).
Ao ser atacado por sulfatos, o concreto adquire externamente uma coloração
esbranquiçada em um primeiro momento, podendo, em seguida, com a formação de
compostos expansivos em seu interior, apresentar fissuração externa e/ou até
mesmo desplacamento, com perda de resistência à compressão (COSTA, 2004).
A Figura 2 ilustra estruturas de concreto atacadas por carbonatação, íons
cloreto e sulfatos, respectivamente:
Figura 2 – Estrutura com agressão química por carbonatação, íons cloreto e sulfatos.

Fonte: arquivo do autor
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6. TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
A análise e o estudo de um processo patológico devem permitir ao
investigador a determinação, com rigor, da origem, do mecanismo e dos danos
subsequentes de forma que possa avaliar e concluir sobre as técnicas e
recomendações mais eficazes. A denominação mais comum, para caracterizar este
tipo de estudo, é a inspeção ou avaliação da estrutura.
Em termos gerais, Helene (2007) apud Tutikian e Pacheco (2013) enumera
etapas correspondentes à inspeção de uma estrutura, envolvendo: o registro das
campanhas realizadas através de fichas de antecedentes, exames visuais com
apontamento dos danos e cadastro das anomalias, mapeando as regiões para
realização de ensaios; medições e análises tanto do concreto quanto das armaduras
em função do ambiente para verificação das ações fisioquímicas presentes para a
elaboração de um plano de amostragem, que deve contemplar ainda as técnicas de
ensaio selecionadas para uma análise mais apropriada.
Dependendo do tipo de estrutura e dos problemas incialmente avaliados é
importante que se realize uma averiguação mais detalhada na estrutura, a fim de
poder realizar um diagnóstico preciso (HELENE, 2007, apud TUTIKIAN; PACHECO,
2013).
A Figura 3 apresenta um fluxograma das etapas de uma inspeção preliminar e
detalhada.
Figura 3 – Fluxograma de etapas de inspeção preliminar

Fonte: Helene (2007), apud Tutikian e Pacheco (2013)

Para a execução de serviços de recuperação de uma estrutura de concreto
armado os profissionais envolvidos devem necessariamente ser especialistas para
que possam identificar corretamente as causas dos problemas existentes e
especificar adequadamente os materiais e técnicas a serem empregados (FERRARI,
2007).
Quando este princípio é desconsiderado, o que se observa é um despreparo
inconsequente que leva a simples reparos superficiais ou, inversamente, a
demolições ou reforços estruturais injustificados. Dois extremos desaconselháveis,
uma vez que atualmente existem o conhecimento tecnológico e uma elevada gama
de técnicas e produtos desenvolvidos especificamente para solucionar problemas
patológicos (HELENE, 2003).
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Diante disso, segundo Silva (2011), quando uma estrutura apresenta
manifestações patológicas, é comum executar sua recuperação através de reparos,
o que pode ser comparado ao remédio receitado na medicina. O médico não
ministra um medicamento antes de saber a doença e suas causas, além de solicitar,
quando necessário, uma série de exames comprobatórios ao paciente sobre estes
tópicos.
A engenharia civil há décadas comparava-se a uma medicina que não fazia
exame, Figura 4, e sequer procurava identificar a doença. Os serviços de reparo
eram realizados sem o envolvimento de especialistas na área de patologia das
construções. Não existia, portanto, a possibilidade de um diagnóstico adequado para
evidenciar uma correta especificação de materiais (remédio) e procedimentos de
recuperação (procedimento cirúrgico), hoje disponibilizados no mercado (SILVA,
2011).
Figura 4 – Diagnóstico da estrutura

Fonte: Silva (2011)

Com facilidade, segundo Helene (2003), encontram-se hoje no mercado,
manuais que servem como guias técnicos orientativos que oferecem solução para a
maioria dos problemas relacionados à patologia do concreto, contudo, ressalta o
autor, o manual não dispensa a assessoria de especialistas em patologias para
obter resultados efetivos nas intervenções de recuperação de estruturas de
concreto.
Para padronizar a linguagem, a patologia estuda os sintomas, os
mecanismos, as causas e as origens dos defeitos das construções civis para compor
o diagnóstico do problema (HELENE, 1992). Assim, cabe à terapia, através de um
estudo precedente, diagnosticar a questão desses problemas patológicos para obter
êxito nas medidas terapêuticas de correção para melhor conduzir as técnicas e
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materiais a serem aplicados, aproveitando suas vantagens de acordo com o sistema
de recuperação estrutural que melhor atenda a cada caso particularmente (HELENE,
2003).
É importante destacar que um bom diagnóstico se complementa com algumas
considerações sobre as consequências do problema no comportamento geral da
estrutura, que é o prognóstico da questão, separando as causas que afetam a
condição de segurança da estrutura associadas ao estado limite último e as que
comprometem as condições de serviço e funcionamento da edificação, associadas
aos estados limites de utilização (HELENE, 2003).
7. CONCLUSÃO
A bibliografia examinada permitiu entender que figura entre as principais
causas de deterioração de elementos de concreto armado a corrosão da armadura
através de um processo eletroquímico altamente influenciado pelos agentes
agressores presentes em atmosferas industriais.
Para minimizar os efeitos maléficos provenientes de ambientes químicos, os
autores consultados defendem a elaboração de projetos dedicados e criteriosamente
detalhados observando além das camadas compatíveis de cobrimento, a utilização
de produtos desenvolvidos para combater patologias desta natureza.
Ficou caracterizado que a má qualidade dos projetos e o desrespeito às
técnicas de execução devido ao emprego de mão de obra sem capacitação são
fatores que influenciam diretamente no surgimento das manifestações patológicas,
que podem ser precocemente agravadas quando materiais de baixa qualidade são
aplicados ou quando a utilização das estruturas ocorra de forma diversa aos
propósitos pelos quais foi concebida.
Em conjunto ou isolados quaisquer dos fatores apontados afetam
proporcionalmente o ciclo de vida das construções, podendo levá-las a sua total
debilidade caso um diagnóstico de recuperação estrutural seja tardio ou ignorado.
Neste sentido, conforme defendido pelos pesquisadores, a execução de
consertos alheios a metodologias específicas ao invés de beneficiar acabam por
prejudicar o desempenho da estrutura, reduzindo o seu tempo de vida útil, uma vez
que paliativos podem ocultar patologias graves, retardando o diagnóstico e a terapia
adequada resultando em agravamento da situação.
Ficou claro, sobretudo, que em algum momento a aplicação de técnicas de
recuperação estrutural será inevitável não somente para reconstituir as condições de
base, mas para conservar e prover vida residual de uma edificação e que, portanto,
não podem ser substituídas por reparos desprovidos de metodologias específicas,
equipe capacitada e materiais exclusivos.
Deve-se considerar, ainda, que as técnicas desenvolvidas para a reabilitação
de uma estrutura de concreto armado em atmosfera quimicamente agressiva, por
tratar-se de uma especialidade relativamente recente na história da engenharia civil,
necessitava, assim como ocorre na área da medicina, de comprovações de
resultados, ou seja, evidenciar se o tratamento ministrado revelou-se eficiente, o que
invariavelmente dependeria de um prazo de acompanhamento de desempenho,
condição que pôde ser confirmada pelos elementos estruturais seriamente
debilitados recuperados há mais de 25 anos através da metodologia aqui
apresentada.
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CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO E
FIBRAS DE AÇO
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Arakawa3, Maicon Ramon Bueno 4 e Pedro Fernandes Neto5,

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Novas tecnologias na construção civil

RESUMO
Os materiais compósitos vêm sendo utilizados na construção civil desde a
antiguidade. Recentemente surgiram novas possibilidades tecnológicas como os
concretos reforçados com fibras. O concreto reforçado com fibras é um compósito
que é empregado como uma possibilidade ao uso do concreto armado. As fibras tem
o objetivo de melhorar as propriedades do concreto, reduzindo o tempo de execução
e gerando economia na construção. Este trabalho apresenta uma análise
comparativa das propriedades no estado fresco e endurecido do concreto reforçado
com fibras de polipropileno e fibras de aço, não levando em consideração custos
econômicos e a produção do mesmo. A pesquisa tem natureza exploratória, visto
que o tema é pouco explorado e por vezes gera desapontamento de usuários,
quando o uso de fibras não resulta em um concreto livre de fissuras. Com este
estudo pretende-se oferecer um melhor entendimento do comportamento do material
e de seu desempenho.
Palavras-chave: Concreto reforçado; Fibras; Polipropileno; Aço.

ABSTRACT
Composite materials have been used in civil construction since antiquity. New
technological possibilities have recently emerged, such as concrete reinforced with
fibers. Fiber reinforced concrete is a composite that is employed as a possibility to
use reinforced concrete. The fibers have the objective of improving the properties of
the concrete, reducing the execution time and generating savings in the construction.
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This work presents a comparative analysis of the fresh and hardened properties of
reinforced concrete with polypropylene fibers and steel fibers not taking into account
economic costs and the production thereof. The research has an exploratory nature,
since the subject is little explored and sometimes it generates disappointment of
users, when the use of fibers does not result in a concrete free of cracks. This study
intends to offer a better understanding of the behavior of the material and its
performance.
Key-words: Reinforced Concrete; Fibers; Polypropylene; Steel.

1 INTRODUÇÃO
O concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, perdendo apenas
para água. Segundo Santos (2013) projeções animadoras presumem que o material
poderá ocupar o primeiro lugar a partir de 2025, superando a geração de água
potável.
Com a crescente demanda do mercado industrial, está se tornando cada vez
mais necessário o uso de novas tecnologias em concretos, que permitam uma
maneira mais viável, mais econômica, de execução mais rápida e de melhor
desempenho (CATSUME et al., 2014).
O concreto reforçado com fibras e o concreto armado constituem uma classe
de compósitos que é constituída por uma matriz frágil e algum tipo de reforço. A
matriz cimenticía é a pasta de cimento, frágil, que envolve os agregados e as fibras.
As fibras são elementos descontínuos, cujo comprimento é bem maior que sua área
de seção transversal. As fibras destinadas ao reforço do concreto podem ser de aço
ou poliméricas (FIGUEIREDO, 2011).
Conforme Onuki e Gasparetto (2013) o concreto simples é um material frágil,
quebradiço, com uma baixa resistência à tração e uma baixa capacidade de
deformação quando submetido à tração, com a adição de fibras essas propriedades
são reduzidas e o mesmo passa a ter um desempenho de um material pseudodúctil,
apresentando resistência pós-fissuração, possibilitando uma transferência dos
esforços no material. Quando se deseja um material que resista a fadiga e impactos
e que a fissuração do material possa ser controlada, se faz interessante o uso de
CRF (Concreto Reforçado com Fibras).
O objetivo do uso de fibras no concreto é o aumento da resistência à fadiga,
aumento da resistência ao impacto, aumento de ductilidade, controle de fissuração
dentre outras. Porém, não existem normas sobre o concreto reforçado, o que
acarreta, em muitas das vezes, o emprego e a produção incorreta do mesmo, em
virtude disso, salienta-se a necessidade de estudos para analisar a viabilidade da
aplicação de fibras no concreto, visando ter um concreto mais resistente a impactos,
a abrasão e com resistência pós-fissuração.
2 METODOLOGIA
Iniciou-se com a definição do tema e com a pesquisa de fontes bibliográficas,
através de livros, artigos, normas técnicas e internet, referentes ao assunto
respectivo. Posteriormente, foram feitas revisões bibliográficas e um estudo de
vários materiais a fim de se obter a fundamentação teórica da pesquisa. A pesquisa
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tem natureza exploratória, pois as fibras têm sido encaradas como uma panaceia
para todos os problemas que possam ser encontradas nas obras de concreto.
Será realizada uma análise dos resultados obtidos por outros autores quanto
à resistência à compressão axial e a resistência à tração quando submetido à
flexão. Por último, será elaborada a conclusão sobre o comportamento que o
concreto passou a ter com a adição de fibras.
Desse modo, pode ser possível obter fundamentos de aplicação para as
principais aplicações do CRF.
3 DESENVOLVIMENTO
O mercado brasileiro dispõe de vários tipos de fibras para ser empregadas
como reforço no concreto, dentre elas destacam-se as fibras de aço e de
polipropileno.
O comportamento da fibra no concreto irá depender de uma série de
propriedades da mesma. O modulo de Young e a resistência mecânica são as
características mais expressivas e irão definir a capacidade de reforço que a fibra
pode desempenhar no concreto (FIGUEIREDO, 2011).
Segundo Neville (2013), para que as fibras desempenhem a função de
reforço (armadura), a resistência à tração, o alongamento na ruptura e modulo de
elasticidade das fibras devem ser fundamentalmente mais elevados que da matriz
cimenticía. O modulo de elasticidade deve se assemelhar ao da matriz a fim de
evitar tensões laterais induzidas, pois qualquer tensão lateral grande pode afetar a
união da conexão, que deve ter uma grande resistência ao cisalhamento que seja
capaz para possibilitar a transmissão de tensão axial da matriz para as fibras.
3.1 Fibras de Aço
No reforço de concreto, as fibras de aço são as mais utilizadas por serem de
fácil mistura, mais econômicas e mais eficazes (ONUKI, GASPARETTO, 2013). Sua
forma pode ser bastante variável, com objetivo de aumentar a aderência e ter uma
boa ancoragem na matriz cimentante.
O Brasil conta com uma norma que especifica as fibras de aço, a ABNT NBR
15530 (2007). Esta norma conta com atribuições de uma tipologia e classificação de
fibras de aço. Na norma são previstos três tipos básicos de fibras em função de sua
configuração geométrica, são elas:
Tipo A: fibra de aço com ancoragem nas extremidades;
Tipo C: fibra de aço corrugada;
Tipo R: fibra de aço reta.
A norma brasileira conta com três classes de fibras, as quais foram
associadas ao tipo de aço que às deu origem:
Classe I: fibra proveniente de arame trefilado a frio;
Classe II: fibra proveniente de chapa laminada cortada a frio;
Classe III: fibra proveniente de arame trefilado e escarificado.
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A conformação geométrica associada a cada um dos tipos de fibra de aço
contempla o perfil longitudinal da fibra. A seção transversal irá depender do tipo de
aço utilizado na produção da fibra que pode ser trefilado ou laminado, gerando
assim seções diferentes a cada caso. (FIGUEIREDO, 2011).

Figura 1 - Classificação e geometria das fibras para reforço de concreto

Fonte: Figueiredo (2011)

3.2 Fibras de Polipropileno
As fibras de polipropileno são produzidas em duas formas básicas: as
macrofibras e as microfibras. As microfibras são de dois tipos: monofilamentos e
fibriladas. As fibriladas (Figura 2a), apresentando-se como uma malha com vários
filamentos. As fibras denominadas de monofilamento são fios cortados em
comprimento padrão (Figura 2b).
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Figura 2 - Fibras de polipropileno (a) fibriladas e (b) monofilamentos

(a)

(b)

Fonte: Fabricante Neomatex – Fibras e Têxteis técnicos para Engenharia.

Hoje em dia, podem-se encontrar, no mercado brasileiro, diferentes tipos de
macrofibras essas por sua vez são destinadas ao reforço estrutural, como é
apresentado com os exemplos apresentados nas figuras a seguir.
Figura 3 -Cilindro de macrofibras poliméricas para lançamento em betoneira

Fonte: Figueiredo (2011)

Figura 4 -Macrofibras Poliméricas Mescladas, contendo fibras de baixo e alto módulo

Fonte: Figueiredo (2011)
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3.3 Concreto
Para compreender melhor a função das fibras no concreto, devemos
entender alguns conceitos fundamentais, como é feito o concreto, de onde vêm
seus materiais constituintes, quais as características a serem analisadas nos
materiais, quais as características a serem analisadas no próprio concreto no
estado fresco e endurecido. No presente trabalho, serão abordadas algumas
dessas propriedades, levando em consideração seu grau de importância quando
analisado com fibras.
Segundo Pedroso (2009) o concreto é uma pedra artificial, que em seu
estado fresco permite a admissão de variadas formas e depois de endurecido, tem
resistência similar às rochas naturais.
3.3.1 Cimento
Cimento Portland é o principal material que constituiu o concreto, que é mais
consumido no planeta depois da água. As propriedades e características de não
sofrer alterações químicas pela exposição à agua ao longo do tempo são as mais
importantes e contribuíram para difundir o uso do concreto como material de
construção.
De acordo com a ABNT NBR 5732 cimento é um aglomerante hidráulico
obtido pela moagem de clinquer Portland4 ao qual se adiciona, durante a operação,
a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a
moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais pozolânicos, escórias
granuladas de alto-forno e/ou materiais cabonáticos, nos teores especificados por
norma.
Portanto, o cimento pode ser definido como um aglomerante hidráulico ativo,
aglomerante, pois efetua a união de grãos de agregados, ativo por precisar de um
componente externo para principiar sua reação e hidráulico porque o componente
externo é a agua.
São quatro compostos que normalmente são considerados como os
fundamentais constituintes do cimento de Portland e são listados na Tabela 1,
juntamente com suas abreviaturas. É utilizada a química do cimento para abreviar
os compostos, essa notação abreviada descreve cada oxido por uma letra.
Tabela 1- Principais Compostos do Cimento Portland

Nome do Composto

Composição de Óxidos

Abreviatura

Silicato tricálcico

3CaOSiO2

C3S

Silicato dicálcico

2CaOSiO2

C2S

Aluminato tricálcico
Ferroaluminato tetracálcico

3CaOAl2O3
4CaOAl2O3Fe2O3

C3A
C4AF

Fonte: Neville (2016), adaptado pelo autor.
4

Material resultante da calcinação de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como o
silício, o alumínio e o ferro, queimados num forno a temperatura de aproximadamente 1400°C.
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De acordo com Neville (2013) os silicatos C3S e C2S são os mais importantes,
pois são responsáveis pela resistência da pasta de cimento hidratada. Na realidade
os compostos do cimento não são puros, pois contem alguns óxidos secundários na
solução sólida. A presença de C3A é indesejável porque contribui pouco ou nada
para a resistência do cimento, exceto nas primeiras idades.
3.3.2 Agregados
Os agregados constituem ¾ do volume do concreto e é, sem via de dúvidas,
que sua qualidade é importante. Os agregados, quando tem propriedades
indesejáveis, limitam a resistência do concreto e afetam seu desempenho estrutural
e sua durabilidade. Os agregados também influenciam na redução de retração da
pasta de cimento, aumento de resistência à abrasão, melhoria no trabalhabilidade
entre outros.
Os agregados destinados à produção de concreto podem ser classificados
quanto a sua origem e tamanho das partículas, dentre outras classificações, mas
para este trabalho, serão abordadas sua origem e o tamanho de suas partículas.
Quanto à origem podemos classifica-los em Naturais e Artificiais. Os
agregados naturais são formados por processos de intemperismo e abrasão. Assim,
muitas propriedades dos agregados dependem das propriedades da rocha mãe,
como sua estrutura de poros, classificação petrografica, dureza, resistência, etc.
(Neville, 2013).
Os agregados artificiais são aqueles que necessitam de um tratamento ou
benéfico a fim de obterem-se as condições apropriadas para utilização no concreto.
Os mais conhecidos provem da moagem e britagem de uma rocha estável. Este
agregado geralmente é extraído da rocha mãe por processos de escavação,
podendo, em alguns casos, ser por meio de implosão. Posteriormente é levado a um
britador, onde este reduz o tamanho de suas partículas.
Segundo a ABNT NBR 7211, os agregados para concreto se dividem em
agregado graúdo e miúdo. O concreto é produzido com agregados de diferentes
dimensões que variam e são divididas após peneiramento. A distribuição das
dimensões é denominada granulometria. Para que seja feita a separação das
diferentes granulometrias é utilizado um conjunto de peneiras que atendem a ABNT
NBR NM ISSO 3310-1, o ensaio é realizado conforme ABNT NBR NM 248.
3.3.3 Agregado miúdo
Define-se agregado miúdo aquele que passa pela peneira de 4,8mm de
origem natural ou resultante do britamento de rochas ou mistura de ambas.
A NBR 7211 ainda define limites granulométricos de agregado miúdo. Esses
limites devem ser obedecidos e respeitados. O agregado deve se enquadrar dentro
dos limites estabelecidos por norma. Podem-se utilizar agregados que estejam fora
dos limites estabelecidos desde que estudos prévios de dosagem comprovem sua
aplicabilidade.
3.3.4 Agregado Graúdo
Pedregulho ou a brita proveniente de rochas estáveis, ou mistura de ambos,
cujos grãos passam por uma peneira com malha de 75 mm e ficam retidos na
peneira 4,8mm.
Assim como é utilizado limites granulométricos para agregado miúdo, a NBR
7211 define limites granulométricos para o agregado graúdo.
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3.3.5 Concreto Simples
Por muito tempo a composição do concreto ficou restrita a uma definição
simples, contendo agregado graúdo e miúdo, cimento e água, esta definição
perdurou inalterada sem grandes avanços. Nos dias de hoje, com avanços na
tecnologia e técnicas do concreto, pode-se chegar numa definição mais ampla e
técnica do concreto e defini-lo como, qualquer produto ou massa produzido a partir
do uso de um meio cimentante (NEVILLE, 2013).
De acordo com Onuki e Gasparetto (2013) o concreto simples é um solido
frágil, com uma baixa resistência à tração e uma baixa capacidade de deformação
quando submetido à tração. A tração no concreto pode ocorrer por carregamentos
externos e também por processos internos como é o caso de retração plástica,
retração autógena, retração e expansão térmica e exsudação.
3.3.5.1 Exsudação
É o fluxo de agua no concreto recém-lançado causado pelo assentamento de
partículas mais pesadas. A agua que sobe para a superfície do concreto deixa um
“caminho” por onde passa, isso aumenta a porosidade superficial do concreto, que
reduz sua resistência a abrasão (RODRIGUES, 2010).
3.3.5.2 Retração Plástica
A retração plástica gera fissuras na face superior do concreto e é causada
pela sucção de agua nos poros, gerada inicialmente pela secagem dos poros.
Quando o concreto tem uma velocidade de ganho de resistência nas primeiras
idades, o enrijecimento da pasta ocorre de forma rápida, esse enrijecimento rápido
que é responsável pelas fissuras de retração plástica (RODRIGUES, 2010, p. 49).
3.3.5.3 Retração Autógena
Sua causa é a passagem da água livre no concreto para adsorvida, isto
ocorre de forma natural durante a hidratação do concreto em seu processo de cura
(RODRIGUES, 2010).
3.3.5.4 Retração e Expansão Térmica
A expansão ocorre quando o cimento hidratado gera calor no interior no
concreto, este calor faz com que a pasta de cimento se expanda. A retração térmica
ocorre quando a pasta de cimento se resfria. Se a amplitude térmica for alta, por
certo o concreto terá fissuras originadas da expansão e retração térmica.
3.3.6 Concreto Reforçado com Fibras
Nos últimos 40 anos a tecnologia em concretos cresceu muito, devido às
necessidades do mercado da construção civil. Estudos e aprimoramentos da
tecnologia desse material, visando melhoria das propriedades que surgiu o concreto
reforçado com fibras.
Essas fibras podem ser de origem natural ou produzida na indústria. Dentre
as fibras naturais podemos citar como exemplo, fibras de asbesto, sisal e celulose.
Quanto às fibras industrializadas temos como exemplo, fibras de vidro, aço, carbono
e polímeros.
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A natureza frágil do concreto foi que estimulou pesquisadores estudar
melhorias de suas propriedades, com a adição de fibras, para que seu
comportamento seja mais dúctil. (RODRIGUES, 2010). As fibras no concreto podem
atuar controlando o surgimento de macrofissuras e também atuar na pasta
endurecida restringindo que fissuras aumentem sua abertura e seu comprimento.
A função das fibras no concreto é o aumento da resistência à tração pelo
retardo da propagação de fissuras e pelo aumento da tenacidade, pela distribuição
de tensões numa seção fissurada, de modo que seja possível uma deformação
muito maior após a tensão de pico do que sem o reforço com fibras (NEVILLE,
2013).
Na Figura 5, uma ilustração de como os esforços, por linhas de tensão, são
transmitidos no concreto com e sem fibras.
Figura 5 - Esquema de Concentrações de Tensões

Fonte: Medeiros (2012)

Pode se observar na Figura 6, que a tenacidade aumenta quando o concreto
tem reforço com fibras.
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Figura 6 -Ensaio de tenacidade

Fonte: Rodrigues (2010)

As fibras de polipropileno reduzem a retração e a exsudação, pois dificultam a
movimentação da agua no interior do concreto. As fibras de polipropileno têm
compatibilidade mecânica, física e química com o concreto. O polipropileno é inerte,
não absorve água é imputrescível e não enferruja. Economicamente o polipropileno
tem baixo custo e fácil disponibilidade.

4 CONCLUSÃO
As fibras, utilizadas para reforço do concreto, ainda são pouco utilizadas nas
construções estruturais, devido à falta de compreensão real comportamento das
fibras dentro do concreto e também devido à falta de normas para a utilização das
mesmas.
Qualquer tipo de fibra é capaz de controlar a propagação e aumento das
fissuras, sejam poliméricas ou metálicas. Cabe ressaltar que, mesmo com o uso de
fibras, não se pode obter um concreto livre de fissuras. Alguns fabricantes de fibras
atribuem à fibra propriedades que levam a crer que esta é a solução para todo e
qualquer problema encontrado no concreto. Infelizmente, essa é uma panaceia que
desaponta diversos consumidores.
O concreto reforçado com fibras garante melhorias em várias propriedades
do concreto, passando a ter comportamento mais dúctil. O que lhe assegura melhor
desempenho quando solicitado à tração e passa a restringir fissuras, essas
qualidades só são asseguradas, quando a dosagem de fibras é feita de forma
correta, além do controle tecnológico que deve ser realizado.
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RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL PARA O ENGENHEIRO
CIVIL AUTÔNOMO
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RESUMO
As atividades na construção civil exigem hoje, a harmonia entre conhecimento técnico
e conhecimento jurídico, na qual suas características trabalham em conjunto para
exercício e desempenho da carreira profissional. Certo grau de atenção deve ser
tomado ao tratar sobre este assunto, visto que são inúmeras as variáveis ao
estabelecer as responsabilidades. Os Engenheiros Civis que atuam autonomicamente
estão mais expostos aos riscos de cometerem anomalias em sua carreira, pois não
existe para si um conselheiro, melhor dizendo, um segundo profissional para amparalo nos seus possíveis tropeços. Ao longo do estudo será possível identificar quando
ocorrem as exigências de responsabilidades civis e criminais, no exercício da carreira
do profissional atuando como Engenheiro Civil Autônomo. Contribuindo para a relação
produtor e comprador, resultando na conscientização e assim, minimizando os
problemas quanto à prestação de serviço e possíveis impactos na sociedade. Para
tanto o estudo constitui-se em pesquisa aplicada, de propriedade exploratória,
relacionando as informações ligadas ao estudo delimitado, apresentando conceitos
quanto a responsabilidade civil e criminal; demonstrando a partir de que momento o
engenheiro é responsável por seu trabalho; trazendo em pauta o que o engenheiro
está sujeito responder cível e/ou criminalmente, de acordo com a sua atuação no
mercado de trabalho; e analisando fatos que demonstre as consequências para o
engenheiro que porventura venha a ser sancionado em razão destas
responsabilidades. Concluindo numa conscientização, resultando na transfiguração
da realidade através das análises de conceitos.
Palavras-chave: Responsabilidade; Construção civil; Engenheiro Autônomo.

ABSTRACT
The activities of civil construction require nowadays, the harmony between technical
knowledge and legal knowledge, in which their features have a joint work to the
professional career practice and performance. It should be take a certain degree of
attention in dealing with this subject, given there are countless the variables in
establishing the responsibilities. The Civil Engineers who work as independent
professional are more exposed to the risks of committing anomalies in their career, it
1

2
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because doesn’t exist for itself an adviser, better saying, a second professional to
support in their possible slips. Throughout the study it will be possible identify when
occur the demands of civil and criminal liability, in the career of the Independent Civil
Engineer. Contributing to the producer and buyer relationship, resulting in the
awareness and thus, minimizing the problems involving the provision of services and
possible impacts on the society. For this purpose the study embody in applied
research, of exploratory property, relating the information linked to the delimited study,
presenting concepts with regard to civil and criminal liability; demonstrating from what
moment that the engineer is liable by your work; bringing in agenda what the engineer
is subject to respond civil and criminally, according to their work in the business market;
and analysing the facts that demonstrate the consequences to the engineer that
perhaps it will be sanctioned because of these responsibilities. Concluding in a
awareness, resulting in the transfiguration of the reality through the analysis of
concepts.
Key-words: Liability; Civil Construction; Independent Engineer.

1. INTRODUÇÃO
As atividades na construção civil exigem hoje, a harmonia entre conhecimento
técnico e conhecimento jurídico, na qual suas características trabalham em conjunto
para o exercício e o desempenho da carreira profissional. Certo grau de atenção deve
ser tomado ao tratar-se sobre este assunto, visto que são inúmeras as variáveis ao
estabelecer as responsabilidades. O Engenheiro Civil que atua autonomicamente está
mais exposto ao risco de cometer anomalias, em razão de ser o modelo de profissional
que trabalha de forma independente, ou melhor dizendo, não conta com o privilégio
de uma segunda opinião profissional, ou com o amparo de um departamento de
trabalho.
O termo “Responsabilidade” tem como significado genérico de ressarcir,
retribuir, obrigação de reparar danos3. A lei visa que na arte de construir são utilizados
operários, na qual se tem a responsabilidade da prática, por isso estará o engenheiro
tecnicamente e teoricamente responsável pelo serviço, quando o mesmo for o
executor da obra em questão. Caso a responsabilidade venha a ser somente em
projetos deverá ser analisado a possibilidade de falha técnica para apresentar o
verdadeiro responsável. Atentando-se a relevância das responsabilidades civis e
criminais para os engenheiros autônomos, e a necessidade do devido conhecimento
para a conscientização dos profissionais, este estudo estabelece assim o seu
problema de pesquisa: “Destacando os cuidados e a atenção sobre a
responsabilidade civil e criminal dos profissionais de Engenharia Civil, sendo assim,
isto levaria a conscientização dos profissionais? E, mostraria a importância do
conhecimento jurídico para execução serviços autonomicamente? ” Assim, o objetivo
geral passa a ser identificar quando ocorrem as exigências da responsabilidade civil
e criminal, no exercício da carreira do profissional atuando como Engenheiro Civil
autônomo. Contribuindo para a relação produtor e comprador, resultando na
conscientização dos interessados, na minimização dos problemas na prestação de
3

“Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada – um dever
jurídico sucessivo – de assumir as consequências jurídicas de um fato, consequências essas que
podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os
interesses lesados”. (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO. 2008, p.45)
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serviços e possíveis impactos na sociedade. Posteriormente será conceituada a
responsabilidade civil e criminal, demonstrando a partir de que momento o engenheiro
é responsável por seu trabalho, trazendo em pauta o que o engenheiro está sujeito a
responder cível e/ou criminalmente de acordo com a sua atuação no mercado de
trabalho e por fim, apresentar fatos que demonstrem exemplos de consequências para
o engenheiro que porventura vier a ser sancionado em razão destas
responsabilidades.
Para efetuar o desenvolvimento dos objetivos específicos, foi abordado como
processo metodológico uma pesquisa aplicada de maneira exploratória, focando nas
referências dos cadernos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado do Paraná (Crea-Pr), também utilizando trabalhos publicados virtualmente,
para o conhecimento jurídico foram utilizadas obras de diferentes autores encontradas
na biblioteca da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB). A pesquisa apresenta
resultados qualitativos.
Para obter seu objetivo principal, este trabalho encontra-se organizado em
quatro seções, sendo esta introdução a primeira. Na segunda seção, se faz presente
a exposição dos processos metodológicos. Na terceira seção, está definida a
responsabilidade civil e criminal na construção civil, e explorada a responsabilidade
do engenheiro, do construtor e responsabilidade pela solidez e segurança da obra.
Posteriormente, estão apresentadas as reponsabilidades para o Engenheiro Civil
autônomo, na esfera cível, de maneira subjetiva e objetiva, bem como também na
esfera criminal, relacionado ao dolo e a culpa e por fim estão apresentados através
de fatos exemplos de consequências advindas pela conduta do profissional. Em suma,
na quarta seção, estão apresentadas as considerações finais.
2. METODOLOGIA
O seguinte estudo constitui-se numa pesquisa aplicada, buscando produzir e
utilizar conhecimentos para a aplicação em situações concretas, de propriedade
exploratória, que pretende utilizar as informações de forma a relacionar ao estudo
delimitado, sendo elaboradas análises de conceitos a fim de conscientizar e resultar
na transfiguração da realidade.
Nessa lógica, os resultados estão apresentados de maneira qualitativa, sendo
o colhimento de informações de fontes primárias e secundárias, incluindo revisão
bibliográfica.
A elaboração da pesquisa insere, em primeiro lugar a extração dos dados
jurídicos, através de obras encontradas na biblioteca da Faculdade de Telêmaco
Borba (FATEB) e assim, também pesquisa virtual para leis e códigos, com intenção
de posteriormente compreender a pesquisa virtual buscando trabalhos, artigos e
monografias publicadas, incluindo e focando as referências dos cadernos de ética e
responsabilidade profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado do Paraná (Crea-Pr).
A apresentação dos resultados qualitativos está vinda através de fatos
relacionados ao contexto que representa o foco do estudo, de forma que se cumpram
os objetivos aqui propostos.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Antes de começar a apresentar os referenciais teóricos relacionados ao tema
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e critérios deste estudo é fundamental a definição jurídica, do termo
“Responsabilidade”, que significa o dever de reparar danos e prejuízos, quando assim,
ocorre à violação a um direito de outrem. Na construção civil não é diferente. O Código
de Defesa do Consumidor prevê o consumidor sendo vítima de danos, nesta medida
dispõe os direitos quando são expostos a acidentes de consumo, sendo estes, por
danos à saúde, a integridade ou ao patrimônio do consumidor4.
Conforme leciona Nery Junior (2013, p. 935):
“A prática do ato ilícito coloca o que sofreu o dano em posição de recuperar,
da forma mais completa possível, a satisfação de seu direito, recompondo o
patrimônio perdido ou avariado do titular prejudicado”.

Diante da afirmação do autor, é possível identificar a importância do
conhecimento jurídico e a conscientização dos Engenheiros Civis responsáveis pelas
obras. Sendo assim, as responsabilidades surgem com o intuito de dar maior
desenvoltura nos serviços prestados para as partes interessadas, que estão ligadas à
construção civil. Tudo isto relacionado também com a responsabilidade social visto
que, “A emergência dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais tem feito
surgir no Brasil uma série de iniciativas destinadas a garantir a vigência desses
direitos. ” (SHEBALJ, 2008), também transcrevo parte de um texto da autora que nos
esclarece que os assuntos à responsabilidade social estão entrelaçados, na medida
em que todos dizem a respeito do homem e seu habitat, podendo perceber que é uma
crescente preocupante ao estudar, propor e legislar regras para um mundo melhor.
Apresentando os quatros pilares para a educação deste século: aprender a conhecer,
aprender a atuar, aprender a viver juntos e aprender a ser.
O ato de construir decorre de muitas responsabilidades, sendo assim, o
descuido com relação a normas técnicas, ou pela falta de cautela na elaboração do
projeto e/ou na execução do serviço, podendo acarretar em inúmeros prejuízos,
inclusive, suprimindo vidas. Sendo assim, os profissionais devem se precaver
tecnicamente e juridicamente. Como na visão de Pelacani (2010), na qual apresenta
a abrangência das responsabilidades, o qual é criado um microssistema jurídico,
envolvendo as áreas cível, comercial, administrativa, processual civil e penal e de
direito penal. Neste sentido Mello (2010), refere-se à influência de vários profissionais
envolvidos nas construções modernas, sendo cada especializado nas diversas áreas
da construção civil, embora todos tenham a mesma formação cientifica, todos têm a
mesma responsabilidade técnica. E assim reforça Pusch (2010), expressando que o
termo Responsabilidade tem o mesmo significado de obrigação ou dever. E assim,
um profissional dizendo: Eu me responsabilizo pelo que estou fazendo, talvez esteja
querendo dizer: Eu estou consciente das minhas obrigações.
Para fim do desenvolvimento deste trabalho, torna-se como base a importância
4

“O artigo 17 do CDC estabelece: “Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas
as vitimas do evento”. A seção em questão é a que regula a responsabilidade dos fornecedores por
fato do produto ou serviço, qual seja, a responsabilidade por danos á saúde, á integridade ou ao
patrimônio do consumidor (acidentes de consumo). Deste modo, consideram-se consumidores
equiparados todas as vitimas de um acidente de consumo, não importando se tenham ou não
realizado ato de consumo (adquirido ou utilizado produto ou serviço). Basta para ostentar tal
qualidade, que tenha sofrido danos decorrentes de um acidente de consumo (fato do produto ou do
serviço). Trata-se da extensão para o terceiro (bystander) que tenha sido vitima de um dano no
mercado de consumo, e cuja causa se atribua ao fornecedor, 15 da qualidade de consumidor, da
proteção indicada pelo regime de responsabilidade civil extracontratual do CDC”. (MIRAGEM. 2013,
p. 140).
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da familiaridade com as responsabilidades segundo afirma Pelacani (2010, p. 21):
“Em juízo ou opinião sem fundamento preciso, e, pois, raciocinando em nível
Aquém do científico, acredito, até como profissional da área de engenharia e
já construir, inclusive para uso próprio, que depois de solucionarmos
viavelmente e solidariamente e/ou até a passar a conviver na construção com
algumas situações negativas de mínima ordem, é certo: temos que nos
preparar, não só tecnicamente e juridicamente, mas, e principalmente,
psicologicamente para construir”.

O Engenheiro Civil tem a responsabilidade civil (reparação de dano ao
patrimônio) e responsabilidade criminal (penalidade criminal) por atos decorrentes da
obra, pois é teoricamente capacitado e está no comando dos serviços. Essas podem
englobar e associar-se ao construtor, ao autor de projeto complementar, ao fiscal e o
proprietário da obra. Pois serão analisados todos os fatos de acordo com o contrato e
a descriminação do serviço na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
obra.
Desta forma, destaca Pelacani (2010, p. 43) apud Meirelles (1996)5:
“Meirelles (1996) acrescenta que se uma obra vier a desabar, por imperícia
do construtor, causando danos materiais a terceiros e lesões pessoais em
operários, dará ensejo, simultaneamente, às quatro espécies de
responsabilidades, ou seja, à reparação do dano patrimonial
(responsabilidade civil), à punição criminal responsabilidade penal), à sanção
profissional (responsabilidade administrativa) e à indenização do acidente
dos operários (responsabilidade trabalhista)”.

A Lei N° 6.496/77 estabelece a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
na qual os regulamentos e regimentos são explicados de maneira a adaptar-se à
realidade atual, pela Resolução N° 1.050 de dezembro de 2013, no que diz aos
serviços prestados na área de Engenharia e Agronomia. Na qual é exposto o contrato
para a execução de obras ou prestação de serviços. A ART aponta os responsáveis
técnicos pelo empreendimento, mediante resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea)6. E assim Costella et. al. (2015, p. 360) apud Del
Mar (2008)7, afirmam que a ART permite a fiscalização no exercício da carreira
profissional e garante identificar se o serviço está sendo executado por profissional
habilitado. Complementa MELLO (2010), sobre a identificação do responsável pelo
empreendimento. Assim podendo ser caracterizado o serviço para que em caso de
sinistros e acidentes identifique o profissional responsável. Pelacani (2010), ressalta
a importância da descriminação do serviço, tendo em vista que pode haver a isenção
do autor/profissional em determinadas responsabilidades especificas.
A responsabilidade civil intenta a transmitir autoconfiança em reparar danos, o
qual por causalidade tenha ocorrido a alguém. Neste sentido aquele que causar dano
5

MEIRELLES, H. L. Direito de Construir. 7.ed.atual.São Paulo: malheiros,1996.
Lei n° 6.496 de 07 de Dezembro de 1977: Art 1º - “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução
de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART)”. “Art 2º - A ART define para
os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e
agronomia”. § 1º - “A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)”.
7
DEL MAR, Carlos Pinto. Falhas, responsabilidades e garantias na construção civil. São Paulo: Pini, 2008.
6
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a outrem fica obrigado a reparar8.
No Art. 186 do Código Civil (NERY JUNIOR, 2013. p. 453), menciona
que aquele que por negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
A responsabilidade criminal ou penal ocorre quando o fato é considerado crime,
ficando o responsável obrigado a reparar o dano e responder a multa ou pena, caso
julgado necessário. São incrimináveis atos que caracterize perigo a vida ou a
propriedade, havendo ou não dano material ou lesão corporal. O mesmo irá ocorrer
com relação aos crimes ambientais, caso se construa sem autorização ou em
desacordo da autoridade competente.
No Art. 163 do Código Penal (PRADO, 2011. p. 526), está previsto que destruir,
inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Submete-se a Pena - detenção, de 1 (um) a 6
(seis) meses, ou multa.
3.1.1 RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO
O setor da construção civil na sua execução de serviços hoje, conta com a
intercessão de inúmeros profissionais especializados, nas várias áreas relacionadas
aos empreendimentos modernos, desta maneira não há submissão entre eles, dado
que todos possuem o mesmo nível de formação cientifica e a mesma responsabilidade
técnica pelo serviço executado.
Os engenheiros são responsáveis pelo seu serviço, seja executado por si
mesmo, ou os façam a ser realizados através de profissionais recomendados ou
assistentes.
No que diz a íntima associação de direitos e deveres do engenheiro, Pusch
(2011, p. 8) apresenta a definição encontrada em certos dicionários, na qual condiz a
teoria dos direitos, sendo: ”Direitos - O conjunto de liberdades, exigências, poderes,
privilégios e imunidade do qual a pessoa tem uma reivindicação moral, jurídica ou
justa... (Dicionário de Ética – Stanley J. Grenz & Jay T. Smith – Ed. Vida)”. Neste
sentido, a meio tantas responsabilidades, o autor cita os direitos do profissional, onde
o mesmo poderá realizar a proteção do seu título e propriedade intelectual. Intitulado
como “Direito de Recusa”, dito: “CEP – art. 12, g - à recusa ou interrupção de trabalho,
contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar incompatível com sua titulação,
capacidade ou dignidade pessoais;”. (PUSCH, 2011 p. 32)
O campo de atuação dos engenheiros torna-se muito amplo, sendo estes
realizados dentro do interesse social e humano o qual realmente importem aos
seguintes empreendimentos: indo desde utilização e aproveitamento de recursos
naturais, até o desenvolvimento e a melhorias de projetos específicos 9.
Neste sentido o Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos esclarece a
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a reparálo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. (NERY JUNIOR. 2013, p. 933)
9 Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966. “Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiroagrônomo são caracterizadas pelas realizações de interêsse social e humano que importem na
realização dos seguintes empreendimentos:
a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;
b) meios de locomoção e comunicações;
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e
artísticos;
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres;
e) desenvolvimento industrial e agropecuário”.
8
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definição de fornecedor do produto ou serviço, do consumidor e do produto em
questão:
“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1°
Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”.

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), tem notável importância para
o engenheiro, uma vez que pode ser utilizada como contrato na prestação de serviço
e execução do trabalho, garantindo os direitos autorais e as medidas das
responsabilidades. Quando houver profissionais que serão colaboradores do projeto,
deve assim constar sua assinatura nas plantas, nos documentos, nos relatórios, etc.
Porquanto são mencionados como autores da parte confiada e considerados
coautores dos projetos, com os direitos e deveres equivalentes, baseado no Art. 19 e
Art. 20 da Lei n° 5.194/6610. E assim enquanto durar a execução do serviço nas obras
é obrigatório a disposição da placa de identificação, para que o público possa
identificar os responsáveis, ou seja, o autor e os coautores do projeto11.
Os engenheiros são profissionais no qual ao vender o seu serviço e produto
estão orientados pelo CDC, que regulamenta os direitos básicos do consumidor, por
intermédio de deveres jurídicos aos fornecedores podendo responder a
consequências na violação desses direitos12.
3.1.2 RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
No que diz respeito aos construtores analisa-se um vasto campo de
responsabilidades, compreendendo desde sua responsabilidade ético-profissional,
indo até a perfeição do seu trabalho e também sua responsabilidade sobre possíveis
danos a terceiros13.
Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966. “Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um
plano ou, projeto fôr elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão
considerados co-autores do projeto, com os direitos e deveres correspondentes”.
“Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que colaborarem numa
parte
do projeto, deverão ser mencionados explicitamente como autores da parte que lhes tiver sido
confiada, tornando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres,
relatórios, análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao
projeto, sejam por
êles assinados”.
“Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, prosseguimento ou conclusão de
qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou
entidade registrada que aceitar êsse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das
obras, devendo o Conselho Federal dotar resolução quanto às responsabilidades das partes já
executadas ou concluídas por outros profissionais”.
11 Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966. “Art. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações
e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis
ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos
e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos”.
12 MIRAGEM, BRUNO. Curso de direito do Consumidor / Bruno Miragem, - 4. Ed. rev., atual. e ampl. –
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2013, p. 187.
13 MELLO, G. Q. Responsabilidades e garantias na construção civil - Monografia submetida a á
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, como requisito parcial á obtenção do grau de Bacharel de
Direito. Itajaí. 2010, p. 45 - 50.
10
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Como estipulado no Art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o
construtor também responde pela reparação de possíveis danos aos consumidores,
expressado na seguinte maneira:
“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Neste contexto o Art. 6 do CDC firma os direitos dos consumidores, ressaltando
a proteção a vida, a saúde e a segurança do consumidor, no ato de adquirir o produto
ou serviço, o qual seja considerado perigoso14. E assim havendo outros decorrentes
envolvidos nas atividades junto ao construtor, deverá solidariamente também
responder por seus atos, como citado no Art. 7 do CDC parágrafo único, “Tendo mais
de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo”.
Desta forma, se a obra quando entregue estiver em desacordo das regras
combinadas, o consumidor poderá rejeitá-la, segundo o Art. 615 do Código Civil (CC),
onde diz:
“Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o
dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se
afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas
em trabalhos de tal natureza”.

O setor da construção exige alta habilidade e eficiência dos envolvidos nas
suas atividades práticas, iniciando desde o ato de boa fé na formulação dos contratos
e prosseguindo até o término da prestação do serviço ou na venda do produto, e assim
os profissionais devem seguir as orientações dos projetos para que não venha
acarretar prejuízos. Diante disso relata o Art. 65 do CDC, que executar serviços que
exija alto grau de perigo, sem os devidos cuidados e desobedecer a autoridade
competente, sofrerá pena de detenção de seis meses à dois anos e multa, firmando
no parágrafo único que, as penas são aplicáveis mesmo que não haja prejuízos
ligados à lesão corporal e a morte.
3.1.3 RESPONSABILIDADE PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA
Expressando-se então sobre a responsabilidade pela solidez e segurança da
obra, tanto o empreiteiro de materiais, quanto o empreiteiro de execução responderão
sempre pelos possíveis defeitos nos materiais utilizados, e pela falha na execução e
finalização do seu serviço15. E assim expressa Pelacani (2010, p. 53) apud Meirelles
(1996), que se a obra apresentar vícios de solidez e segurança, com a obra já
finalizada entende-se que a responsabilidade é do construtor, não importando a
modalidade contratual do serviço da construção.
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos”. (BRASIL, 1990)
15 PELACANI, V. L. Responsabilidade na construção civil. Caderno do Crea-Pr., No. 7, Curitiba –
2010, p. 53.
14
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“A solidez e segurança podem ser afetadas por cálculos equivocados de:
estruturas e concreto armado; sondagens erradas de solo e subsolo;
estaqueamento impróprio; fundações inadequadas; redução de materiais
indispensáveis (ferro, cimento); subdimensionamento de circuitos elétricos
etc” (MIRANDA, n.d.).

Assim sendo, MELLO (2010, p. 51) apresenta os requisitos da mesma:
“São requisitos para que haja a responsabilidade pela solidez e segurança da
obra: (a) o vício de solidez e segurança da obra deve ser oculto tendo em
vista que o Código Civil não tutela o vício aparente, já que os considera
conhecidos e aceitos quando do recebimento; (b) a obra deve ser
considerável, de grande vulto, tais como a construção de edifícios, casas,
pontes, estradas; e (c) o vício deve comprometer a solidez e segurança da
obra, “de modo a criar um estado de insegurança quanto a possibilidade de
ruína”.

A responsabilidade pela solidez e segurança da obra é mencionada no Art.
61816 do Código Civil, onde diz que é aplicável a qualquer modalidade de construção,
o empreiteiro responderá num prazo de cinco anos em razão dos materiais como
também do solo. Como cita Mello (2010, p. 51), a responsabilidade pela solidez e
segurança da obra, é na maioria dos casos única e integral do construtor, mais
dependendo o caso pode ser transmitida ao autor do projeto e seus equiparados,
assim analisando a culpa de cada um. Nesta mesma linha de pesquisa afirma o autor
que a responsabilidade pela solidez e segurança da obra deve ser apreciada em
concordância com a responsabilidade profissional do engenheiro e construtores.
Desta maneira Pelacani (2010, p. 50), expõe as penalidades, baseadas no Art. 66 17
do CDC o qual se refere a fazer afirmação falsa ou enganosa, onde fica concluído que
o profissional é responsável desde a qualidade, quantidade, durabilidade e segurança
do produto, com pena estipulada de detenção de três meses a um ano e multa.
No longo desta discussão que se iniciou neste capitulo, foi apresentado o
mundo das responsabilidades presentes no setor da construção civil, ficando explicito
a responsabilidade do engenheiro, a do construtor e responsabilidade pela solidez e
segurança da obra, o qual apresenta grande relevância para os profissionais
envolvidos nas construções. Agora, é possível discutir com mais propriedade a
Responsabilidade Civil e Criminal para Engenheiro Civil Autônomo.
3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL PARA O ENGENHEIRO CIVIL
AUTÔNOMO
A responsabilidade civil e criminal está ligada diretamente ao exercício da
carreira profissional do Engenheiro Civil autônomo, devido em que atualmente o setor
da construção civil tem sofrido grande impacto com relação a patologias e defeitos.
Segundo Pelacani (2010, p. 15), a indústria da construção civil nas suas atividades
envolve os conhecimentos técnicos especializados e os conhecimentos jurídicos e
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. (BRASIL, 2002)
17 “Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza,
característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de
produtos ou serviços: Pena - Detenção de três meses a um ano e multa”. (BRASIL, 1990)
16

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

assim se harmonizam. Desta forma, tal conhecimento apresenta extrema relevância
na atualidade, pois contribui com a relação produtor/comprador, para a minimização
de problemas na hora de executar o serviço, deixando claros os direitos do
consumidor quando expostos a estas situações, e também visando os impactos a
sociedade, considerando com relação a percas de vida. Neste enquadramento
Shebalj (2008, p. 8-10), versa a responsabilidade social apresentando como prólogo
o egoísmo do ser humano a ser competitivo, com atração pela concorrência, não nos
permitindo a parar e prestar auxílio com mãos estendidas, a simples ações sociais.
Nesta ideia devem assim, executar estratégias de relacionamento entre sua
organização e seu público de interesse e a própria sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade, com o respeito ao ser humano, independentemente
da sua crença ou opinião, pela valorização cultural e pela defesa da liberdade de
expressão e de pensamento. Portanto pode-se concluir logo, que as
responsabilidades civis e criminais se tornam ainda mais importante para o
profissional que atua autonomicamente, dado que no exercício de sua profissão, por
exemplo, ele não conta com o privilégio de ter uma segunda opinião profissional, ou
com o amparo de um departamento de trabalho. Consequentemente irá responder
individualmente pelos atos praticados, assim, considerando a sua especificação de
serviço.
Segundo a definição de Engenheiro Autônomo, Empregado e Empresário.
Miranda (n. d.) define o Engenheiro que atua autonomicamente do seguinte modo:
“Autônomo é aquele que tem maior independência de decisão sobre sua profissão,
estabelecendo seus horários e condições de trabalho, atuando geralmente em
escritório próprio”.
Tendo em vista que o Engenheiro Civil é prestador de serviços, cabe revelar o
disposto no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Engenheiro Civil torna-se responsável pela obra ou pelo serviço a partir do
momento em que se formula a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), na qual
fica sujeito todo contrato escrito e verbal, permitindo assim identificar o responsável
técnico. Conforme Mello (2010, p. 52), [...] “a ART é importante porque garante os
direitos autorais, funciona como contrato de trabalho ou de serviço entre as partes,
define os limites de responsabilidade e viabiliza o acervo técnico. ” Quando a atividade
dentro da área da Engenharia e da Agronomia tenha comportado vários profissionais,
a ART deverá ser desdobrada para que o número de formulários seja relacionado à
quantidade de profissionais envolvidos18.
O engenheiro encara uma abundância de leis na realidade social, na qual se
deve fazer ciência ao conhecimento jurídico. Pois as leis são a maneira do estado
expressar sua vontade. Pusch (2011, p. 15) define a lei como normas que são
18

Confea - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Resolução N° 1.025 de outubro de 2009.
“Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela
execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea”. “Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART
no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade”. (CONFEA, 2009)
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formuladas por órgão competente, sendo de conhecimento público no qual relações
jurídicas são criadas. Neste contexto as leis amparam tanto os profissionais
prestadores de serviço, quantos os consumidores do produto. Neste momento, meio
a normas e leis faz-se presente as responsabilidades. E assim, a responsabilidade
civil segundo o Código Civil se funda da teoria da culpa ou na teoria do risco, sendo
chamada responsabilidade civil subjetiva e objetiva, respectivamente19. Fica claro aqui
que caso engenheiro cause danos através de ato ilício, está obrigado a rapara-lo
independente da culpa, em casos especificados em lei20. Já a responsabilidade
criminal (penal) trabalha com elementos subjetivos, que são de dolo e da culpa. Sendo
o dolo a vontade de praticar a conduta, e a culpa do ato que poderia ser evitado, pois
era previsível e assim acaba resultando ato ilícito21. Neste caso é julgado quando o
profissional comete o crime contra a pessoa, crime de dano e perigo, crime contra a
vida e das lesões corporais. Podendo assim responder pena de multa, quando julgado
necessário pela autoridade competente.
3.2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL
“A Responsabilidade Civil na Engenharia trata de temas e questões muito
importantes, e não só no campo da Engenharia Civil (onde os exemplos são
mais comuns), mas também em outras modalidades, tais como a engenharia
eletrônica, elétrica, química, mecânica. É fundamental entender os pilares da
Responsabilidade Civil na Engenharia, especialmente em tempos de Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, no sentido de se adotar sempre, à luz
da ética e da moral, comportamentos preventivos e compatíveis com a
dignidade da profissão” (NOGUEIRA, n.d.).

De acordo com Santos (n.d), A responsabilidade civil é a ideia de não prejudicar
outro. Desta maneira a responsabilidade é definida como medidas que obriguem
alguém a reparar os danos causados a outrem em virtude de seu ato ou omissão.
Neste assunto doutrina Miragem (2013, p. 522):
“Em responsabilidade civil, reconhecem-se como indenizáveis os danos
materiais, prejuízos patrimoniais que se verificam em relação a interesses
avaliáveis em dinheiro; e os danos morais, que se verificam em relação a
interesses insuscetíveis de avaliação pecuniária. O artigo 6°, VI, do CDC,
estabelece como direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA: “O sistema geral do CC é o da responsabilidade civil
subjetiva (CC 186), que se funda na teoria da culpa: para que haja o dever de indenizar é necessária
a existência: a) do dano; b) do nexo de causalidade entre fato e dano; c) da culpa lato sensu (culpa
– imprudência, negligencia ou imperícia – ou dolo), do agente.” REPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA – PG 933“O sistema subsidiário do CC é o da responsabilidade civil objetiva (CC 927 par.
Ún.), que se funde na teoria do risco: para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta (dolo
ou culpa) do agente, pois basta a existência: a) do dano; b) do nexo de causalidade entre o fato e o
dano”. (NERY JUNIOR. 2013, p.933)
20 Código Civil Comentado: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. (NERY JUNIOR. 2013 p.
933)
21 NUCCI, G. de S. Manual de direito penal : parte especial / Guilherme de Souza Nucci. – 8. ed rev.,
atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012.
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3.2.1.1 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
O Art. 186 do Código Civil (CC) diz que, aquele que descuido, negligência e
imprudência, violar o direito de outrem e assim causar dano, comete ato ilícito 22.
Desta forma, doutrina Nery Junior (2013, p. 933):
“O sistema geral do CC é o da responsabilidade civil subjetiva (CC 186), que
se funda na teoria da culpa: para que haja o dever de indenizar é necessária
a existência: a) do dano; b) do nexo de causalidade entre fato e dano; c) da
culpa lato sensu (culpa – imprudência, negligencia ou imperícia – ou dolo),
do agente”.

Para este sistema a culpa do agente (se houve imprudência, negligência ou
imperícia) é primordial para que se haja o dever de indenizar, uma vez que o sistema
é firmado na teoria da culpa.
3.2.1.2 RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
Como já citado do CC - BRASIL (2002), “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. ” E assim
ressaltando no parágrafo único que é obrigatória a reparação dos danos,
independentemente da culpa.
E assim apresenta Nery Junior (2013, p. 933):
“O sistema subsidiário do CC é o da responsabilidade civil objetiva (CC 927
par. Ún.), que se funde na teoria do risco: para que haja o dever de indenizar
é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a existência: a)
do dano; b) do nexo de causalidade entre o fato e o dano”.

O qual esclarece que para haver o dever de indenizar para este caso é
desprezível a conduta do agente, mesmo que apresente imprudência, negligência ou
imperícia o sistema é baseado na teoria do risco, onde exige somente a existência do
dano e do nexo de causalidade entre fato e dano.
3.2.2 RESPONSABILIDADE CRIMINAL
O direito penal é dividido de duas maneiras, o objetivo e subjetivo: sendo o
primeiro o conjunto das leis penais, já o segundo, na verdade, inexiste, uma vez que
o que o Estado faz valer, quando ocorre um crime, é o seu soberano poder de punir e
não simplesmente um direito. Já no que diz respeito aos crimes de dano e de perigo:
os crimes de danos são os que se consumam com a efetiva lesão a um bem jurídico
tutelado, já os crimes de perigo são os que se contentam, com mera probabilidade de
haver um dano. Falando-se dos crimes contra a vida: são aqueles que comportam
mecanismos diretos fortes o suficiente para, por si sós, provocarem a morte, indiretos
(depende de outro instrumento, como instigar um louco a matar a vítima), materiais
(atingem a integridade física de forma mecânica, química ou patológica), morais
(atuam através da produção de um trauma no ofendido, como a geração de um
enfarte, decorrente de uma grave ofensa). E assim, os crimes advindos das lesões
corporais: comportam mecanismos diretos (fortes o suficiente para, por si sós,
provocarem a lesão, como, por exemplo, desferir um violento soco no rosto da vítima),
22

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
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indiretos (dependentes de outro instrumento, como instigar um louco a ferir a vítima),
materiais (atingem a integridade física de forma mecânica, química ou patológica),
morais (atuam através da produção de um trauma no ofendido, como a geração de
um enfarte, decorrente de uma grave ofensa)23.
“Por sua vez, há também a responsabilidade penal ou criminal, resultada da
prática ou de uma contravenção, sujeitando o acusado às sanções previstas
em lei, que podem ir desde multas a detenção, prisão ou reclusão.
Genericamente, as infrações penais podem ser dolosas ou culposas, em
função de ter havido ou não a intenção do agente em praticá-lo” (MIRANDA,
n.d.).

Neste sentido, analisando os perigos que a construção civil pode gerar, são
apresentados alguns artigos do Código Penal (CP) que podem entrar em vigor nas
distintas situações.
E assim Nucci (2012), comenta o Art. 132 do CP relacionado à vida e saúde:
“Expor (colocar em perigo ou deixar a descoberto) a vida ou a saúde de
outrem a perigo direto e iminente (risco palpável de dano voltado a pessoa
determinada).“A pena é de detenção, de três meses a um ano, “se o fato não
constituir crime mais grave”.

Dos crimes contra a pessoa, nos comentários de Prado (2011, p. 395), “Art.
121. Matar alguém: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos”.
Das lesões corporais, nos comentários de Prado (2011, p. 416), “Art.
129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de 3
(três) meses a 1 (um) ano”.
Das tipologias dos crimes contra as relações de consumo:
“Da mesma forma, não se perca de vista que todos os tipos penais
estabelecidos pelo CDC são crimes de menor potencial ofensivo, de acordo
com o disposto no artigo 61 da Lei 9.099/95. Neste sentido, nos crimes em
que a pena máxima prevista seja igual ou menor de dois anos, não havendo
previsão de procedimento especial, são passiveis de transação penal, uma
vez observados os requisitos estabelecidos pelo artigo 76 da mesma Lei”
(MIRAGEM, 2013. p. 757).

3.2.2.1 DO DOLO
[...] “Já no jurídico, a conduta reprovada pela lei é a danosa” [...] “O autor do ato
ilícito responde pelo dano causado por sua conduta” [...] “Ato ilícito - conduta contrária
à norma que viola direito ou produz dano à terceiro” (PUSCH, 2010, p. 21).
Numa definição do conceito de dolo, explica Nucci (2012, p. 236), “Depende da
teoria adotada: a) é a vontade consciente de praticar a conduta típica (visão finalística
– é o denominado dolo natural)”.
De modo igual para Pusch (2010, p. 21): “Dolo - vontade consciente de produzir
resultado ilícito”.
3.2.2.2 DA CULPA
23

NUCCI, GUILHERME DE SOUZA. Manual de direito penal : parte especial / Guilherme de Souza
Nucci. – 8. ed rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012.
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De acordo com Nucci (2012, p. 242), culpa “É o comportamento voluntario
desatencioso, voltado a um determinado objetivo, licito ou ilícito, embora produza
resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado”.
Para Push (2010, p. 21): “Culpa - elemento subjetivo do ato ilícito pelo qual o
agente é responsabilizado pelo dano causado a outrem”.
Agora que já se conhece como a responsabilidade civil e criminal pode advir na
carreira profissional de Engenharia Civil atuando autonomicamente, passa-se a
apresentação de fatos que apresentam consequências decorridas da conduta
profissional.
3.2.3 CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA CONDUTA NA CARREIRA
PROFISSIONAL
Neste capítulo serão apresentadas através de três exemplos, algumas
consequências que foram acarretadas sobre profissionais de Engenharia Civil, por
meio da sua conduta ao exercer a sua profissão.
É de fundamental importância que o Engenheiro Civil tenha conhecimento da
dimensão das consequências pelos seus atos no método legal, na esfera do Direito
Penal e no âmbito cível. Para que assim possa atuar de maneira o qual condiz ao
profissionalismo, cumprindo com a segurança necessária exigida no campo de
atuação da sua profissão.
Primeiro exemplo, identificado dentro da esfera criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL). FUNCIONÁRIO DE OBRA QUE CAI NO POÇO DE UM
ELEVADOR DE MATERIAIS. ENGENHEIRO CIVIL E PROPRIETÁRIO DA
EMPRESA QUE DEIXARAM DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS
DE PROTEÇÃO DO TRABALHO. VÍTIMA QUE NÃO UTILIZAVA OS
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
DE
USO
OBRIGATÓRIO.
IMPRESCINDÍVEL A FISCALIZAÇÃO POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS.
ELEVADOR DE MATERIAIS FORA DO PADRÃO RECOMENDADO NA
NORMA REGULAMENTAR N. 18 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. RÉUS QUE DEVERIAM CUMPRIR COM
AS RESPONSABILIDADES E COM O DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL
CONTIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA”. (TJ-SC - ACR: 309335 SC
2008.030933-5, Relator: Alexandre d’Ivanenko, Data de Julgamento:
22/06/2009, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação
Criminal n. , de Chapecó).

Consequências para o engenheiro responsável: Cumprimento de pena de 1
(um) ano de detenção, sendo em regime aberto. Sendo a pena privativa de liberdade
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, a razão de uma hora diária pelo tempo da
condenação24.
Segundo exemplo, demonstrado dentro do âmbito cível:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO-ESPECIFICADO.
ENGENHEIRO CIVIL. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Caso em que a prova produzida nos autos
dá conta de que o engenheiro réu, contratado pela parte autora para
24

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. ACR: 309335 SC 2008.030933-5, Relator: Alexandre
d’Ivanenko, Data de Julgamento: 22/06/2009, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
Apelação Criminal n. , de Chapecó.
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construção de um imóvel, agiu com negligência no exercício da profissão,
mostrando-se cabível a pretensão indenizatória. Recurso adesivo nãoconhecido. Inteligência do art. 500, I, do CPC. APELO DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO NÃO-CONHECIDO”. (TJ-RS - AC: 70059466193 RS,
Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima
Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
05/08/2014).

Consequências para o engenheiro responsável: a) CONDENAR o réu ao
pagamento à autora de quatorze mil reais (R$ 14.000,00) a título de danos morais,
corrigido monetariamente, pelo IGP-M, a contar da data do arbitramento, com juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação; b) CONDENAR o réu a ressarcir à autora os
valores por ela despendidos: cinquenta e quatro mil e oitocentos reis e setenta e um
centavos (R$ 54.800,71), para a correção dos defeitos oriundos do projeto e da
execução da obra, o que deve ser apurado em liquidação de sentença por
arbitramento. Ante a sucumbência, a autora arcará com o pagamento de 20% das
custas processuais e o réu de 80% delas. A parte ré arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 20% sobre o valor da
condenação a título de dano moral, e a parte autora arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios aos patronos da demandada, fixados em: oitocentos reais (R$
800,00)25.
Terceiro exemplo, também se encontra no Direito Penal:
“Apelação Criminal - Homicídio culposo (art. 121, § 3.º e 4.º do código penal)soterramento de operários na escavação de poço - alegação de nulidade do
processo por ausência de intimação da defesa da audiência para a inquirição
das testemunhas de acusação - não se há falar em nulidade quando intimada
a defesa por carta com aviso de recebimento da expedição de carta precatória
para a oitiva das testemunhas de acusação - presume-se recebida a carta de
intimação quando recebida no endereço fornecido pelo defensor nos autos alegação de ocorrência de nulidade na situação de lançamento da sentença
sem a conclusão da instrução - não se há falar de nulidade quando a sentença
é prolatada depois de escoado o prazo fixado na carta precatória expedida
para a inquirição da testemunha de defesa- alegação de ausência de culpa
no evento danoso - está materializada a culpa do agente que na condição de
engenheiro responsável pela obra assumiu a posição de garante e, nessa
condição, deixa de promover a proteção das paredes de poço em escavação
antes da descida de operários para serviços de alinhamento manual de que
decorre o desmoronamento e a morte de dois deles por asfixia mecânica
decorrente de soterramento - na situação em que o engenheiro responsável
pela obra assumiu a posição especial de garante e deixou de observar o
dever de cuidado estabelecido nas normas técnicas de segurança
materializou-se espécie de omissão a dar ensejo a responsabilidade penal
por crime de homicídio culposo - pena pecuniária - deve ser excluída da
condenação a pena pecuniária fixada quando existente acordo no juízo civil
em torno do montante da indenização devida a família das vítimas em razão
do acidente - interpretação e aplicação do art. 13, § 2º, art. 18, inc. ii, art. 45,
§ 1º e 121, §§ 3º e 4º, , todos do código penal; art. 222, "caput", do código de
processo penal; súmula nº 273 do stj e súmula nº 155 do stf - recurso
conhecido e parcialmente provido”. (TJ-PR - ACR: 5204342 PR 0520434-2,

25

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. AC: 70059466193 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo,
Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 05/08/2014.
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Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 22/04/2010, 1ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 392).

Consequências para o engenheiro responsável: Celebrando acordo no juízo
cível ficando o acusado obrigado ao pagamento de indenização equivalente a setenta
mil reais (R$ 70.000,00) para os familiares das vítimas; concluindo assim, que deve
ser excluída da condenação a pena pecuniária ficando a substituição da pena privativa
de liberdade restrita à prestação de serviços à comunidade26.
Decorrente do exposto fica claro a necessidade de o engenheiro ter
conhecimento da dimensão dos seus atos no mundo jurídico, podendo assim atuar
com mais consciência, visando a sua própria segurança e direito, quanto a dos seus
clientes.
4. CONCLUSÃO
Quanto aos distintos campos de atuação do Engenheiro Civil, apresentam
assim, além dos relacionados direitos e deveres do profissional várias
responsabilidades, presentes para o êxito na conduta da sua carreira, podendo então
serem analisadas de diferentes perspectivas. Para o engenheiro que atua de maneira
mais independente nas tomadas de decisões, dentro do setor da construção civil,
sempre será acompanhado de reponsabilidades, no qual condiz ao direito na área
cível e criminal.
Os diversos argumentos comentados deixam claros que os profissionais que
atuam autonomicamente estão mais expostos ao risco de cometer ato ilícito, visto que,
a classe de engenheiros que atuam neste campo, ainda é uma classe desunida.
Gerando assim, como apresentado, quando respondem pelos seus atos de maneira
cível e criminalmente, diversas consequências para a sua própria carreira éticaprofissional.
Como os engenheiros encaram uma vasta gama de responsabilidades no setor
da construção civil, não somente a responsabilidade civil e criminal, mais também
considerando as áreas de contrato, ambiental, técnica, trabalhista, etc. E claro,
incluindo além dos engenheiros autônomos, os engenheiros empregados e
empresários. Resulta-se então, numa área propícia para pesquisa e para as
informações da ciência, ligada diretamente as funções práticas da engenharia.
É comum ouvir escapar da boca dos engenheiros na qual lhe foi concedida a
autonomia e o controle sobre seu próprio trabalho, que “trabalham em parceria para
evitar a disputa pelo serviço”, enquanto eles continuam encarando os demais
profissionais como mais um de seus concorrentes.
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pesquisa até a finalização da mesma, hoje contribuindo para que esta seja
reconhecida no mundo das pesquisas cientificas.
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RESUMO
O objetivo desse artigo é identificar alternativas não onerosas para solucionar um
grande problema presente principalmente em grandes centros urbanos: o excesso
de ruído. Esse mal foi gradativamente aumentando ao longo dos anos,
principalmente com o avanço da tecnologia, onde máquinas vêm causando
gradativo aumento da intensidade sonora, causando deficiências tanto na parte
física, quanto auditiva das pessoas, provocando o que conhecemos como poluição
sonora. Dessa forma, surgem inovações de materiais com baixa condutividade
acústica cada vez mais eficientes para diminuição da grande intensidade de ruídos
em edificações, tanto conciliando as formas tradicionais de edificações, como é o
caso da alvenaria tradicional, quanto em modernizações, através de fechamentos
alternativos já disponíveis no mercado. O grande desafio é associar as soluções
estudadas e suas características de isolamento de ruídos verificando se a
aplicabilidade não irá elevar demasiadamente o custo dessa obra.
Palavras-chave: conforto acústico, materiais com baixa condutividade acústica,
ruído, baixo custo.

ABSTRACT
The objective of this article is to identify non-costly alternatives to solve a big problem
present mainly in large urban centers: excessive noise. This trouble has gradually
increased over the years, especially with the advancement of technology, where
machines have been causing a gradual increase in sound intensity, causing
deficiencies in both the physical and auditory parts of people, causing what we know
as noise pollution. In this way, innovations of materials with low acoustic conductivity
appear increasingly efficient to reduce the high intensity of noise in buildings, both
conciliating the traditional forms of buildings, as is the case of traditional masonry,
and in modernizations, through alternative closures already available in the market.
The great challenge is to associate the studied solutions and their characteristics of
noise insulation verifying if the applicability will not raise too much the cost of this
work.
Key-words: acoustic comfort, materials with low acoustic conductivity, noise, low
cost.
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1. INTRODUÇÃO
A compreensão que se tem de conforto está intimamente ligada à sensação
de bem-estar da população. Além disso, esse conceito deve estar relacionado aos
ambientes que as pessoas frequentam, ou participam, como o trabalho, escola,
lazer, etc. Desse modo, segundo Ruas (1999), o bem-estar do homem é um
conceito amplo que engloba desde os fatores necessários à manutenção de sua
saúde física, até aqueles responsáveis pelo seu sentimento de satisfação. Nesse
sentido, qualquer coisa que possa tirar a harmonia de equilíbrios necessários para o
bem-estar de qualquer indivíduo se torna um desconforto à sua vida, em qualquer
lugar ou em qualquer circunstância. Então, cada vez mais se tem pensado em
soluções para esses fatores que não contribuem para uma vida melhor entre as
pessoas.
Um aspecto importante para a abrangência do assunto, é que ao longo da
história da humanidade verificou-se um aumento significativo da tecnologia
disponível no mercado nos mais variados segmentos. Entretanto, os estudos que
envolvem essas tendências inovadoras constataram a existência do crescimento
gradativo de um problema que vêm trazendo novas preocupações para as pessoas:
o ruído excessivo. Este problema está intimamente ligado ao conceito de
desconforto. Essa nova perspectiva vivida na atualidade está preocupando a todos,
pois fatores ligados ao excesso de ruídos têm resultado em doenças e distúrbios
causados por esse mal. Estresse, ansiedade, falta de sono, problemas gástricos e
principalmente a falta de audição são alguns exemplos de transtornos relacionados
à saúde da população onde há incidência de ruídos. Stephens e Rood (1976), citam
experiências mostrando que a exposição prolongada a intensos níveis de ruído
pode provocar alterações significativas em um indivíduo como vertigens, desmaios
e dilatação de pupilas. Segundo Gomes e Fischer (1989), outras possíveis
alterações como fadiga, redução da produtividade e aumento do número de
acidentes do trabalho, também podem ser observados após longa exposição a
algum tipo de ruído.
Segundo a norma ISO (International Standard Organization) 2204 (1973), os
ruídos podem ser classificados de acordo com a variação de nível de intensidade
com o tempo. Quanto às suas características, estes podem ser contínuos,
intermitentes ou de impacto. Entende-se que todos esses tipos de desconforto
sonoro podem ser prejudiciais à saúde, tanto física, quanto auditiva.
Nesse sentido, o bom desempenho que uma edificação pode promover
quanto ao conforto acústico se faz necessário para promover ao homem o
adequado desenvolvimento de suas atividades diárias, tanto relacionadas ao
trabalho e estudo, quanto ao descanso e o lazer.
2. METODOLOGIA
A partir dos conceitos estudados, a abordagem se desenvolveu a partir dos
principais tipos de distúrbios sonoros e principalmente as soluções para esses
problemas. Tanto os ruídos impulsivos, quanto os intermitentes e os contínuos,
além da reverberação, se caracterizam como um problema extremamente sério
para pessoas que estão expostas a esse contexto. Então, a análise feita foi
abordada a partir de soluções que contribuam para a diminuição desses tipos de
incômodo sonoro em vários tipos de ambientes construídos inserindo isso a um
contexto de baixo custo.
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As soluções e cálculos de custo mencionadas nesse trabalho foram
analisados levando-se em consideração o ano de conclusão desse estudo e
considerando a média de preço de empresas e lojas fornecedoras dos materiais
presentes no mercado, como Leroy Merlin e Balaroti. De acordo com a simulação
realizada nesse estudo, o valor dos fechamentos de alvenaria e laje será de R$
50,00 o m² para ser somado ou comparado com as soluções a seguir.
Portanto, o estudo foi dividido por análise de soluções disponíveis, levando
em consideração que tipo de ruído necessitava ser combatido, considerando
apenas os materiais com boa eficiência no combate à grande intensidade sonora,
promovendo o conforto acústico para usuários de edificações posicionados em um
ambiente interno a essas, e desfrutando bem estar a partir do conforto acústico
produzido por essas soluções.
Iniciando pelo ruído de impacto e sua incidência em ambientes construídos
de mais de um pavimento, pois estes podem gerar incômodos entre os moradores,
principalmente a partir do caminhar das pessoas nos ambientes superiores, ou da
trepidação de máquinas, como as de lavar roupa, quando essas situações não têm
o devido tratamento de absorção do impacto.
Para tanto, o carpete de borracha tem uma boa eficiência no combate ao
ruído de impacto levando em consideração os ambientes internos de múltiplos
pavimentos em sua aplicação em pisos de edificações com estas particularidades,
justamente por suas características fibrosas. Quanto ao custo este carpete deve ser
somado à estrutura já instalada, no caso, a laje, e pode ser considerado como
sendo de baixo custo, pois a área de abrangência desse material pode ser
considerada como pequena, e o custo aproximado por m² é de R$ 100,00, e o custo
aproximado do piso da laje por m² é de R$ 50,00, somando o valor aproximado de
R$ 150,00 por m² a utilização desse tipo de material.
Com relação ao carpete de tecido, também este tem eficiência no combate a
ruídos de impacto por suas características fibrosas, e também pode ser utilizado em
pisos de laje de ambientes internos em edificações de mais de um pavimento.
Quanto ao custo, este também deve ser utilizado sobre a estrutura já instalada, e
seu custo será somado ao valor final. Como o preço de um tapete de tecido gira em
torno de R$ 200,00 a R$300,00 com as dimensões de 200cmx240cm, tomando uma
média desses valores e levando em consideração 1m² como referência, chegamos
a um valor de R$ 45,00 o m² desse carpete, portanto a um custo final de R$ 95,00 o
m² como valor final desse material.
Quanto ao piso vinílico, este pode ser considerado como acabamento,
portanto, seu custo já pode ser incluído ao valor final da obra. Também pode ser
considerado como eficiente na absorção do ruído de impacto eu sua utilização no
piso de edificações. Quanto ao custo, tem um valor aproximado de R$ 30,00, muito
próximo ao valor de cerâmica tradicional, e o custo final de sua aplicação será de
aproximadamente R$ 80,00.
A borracha sintética comumente é aplicada a corredores de hospitais, por
exemplo. Como esses ambientes têm a necessidade de não ser ruidosos, sua
utilização tem boa eficiência na absorção de ruídos de impacto pelas características
fibrosas desse material. O custo pode ser considerado baixo, mesmo que seu valor
deva ser somado ao valor final da obra e gira em torno de R$ 20,00 o m², chegando
a R$ 70,00 o m² já somado ao custo final.
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O segundo tipo de ruído estudado a ser combatido é a reverberação. Como
sua incidência pode atrapalhar muito a comunicação em ambientes com esse tipo
de problema, algumas soluções puderam ser elencadas.
Primeiramente as espumas elastoméricas têm grande eficiência no combate
à reverberação justamente por suas características porosas. Sua utilização
comumente se resume a fechamentos internos de ambientes, mas também pode
ser utilizado em tetos, entretanto existe certa resistência na aplicação desse
material em salas maiores por ser muito relacionado à estúdios de gravação e não
ser considerado como um belo acabamento. As espumas elastoméricas têm um
custo aproximado de R$ 30,00 o m² e como não podem ser considerados como
acabamento, deve ser somado seu custo ao valor final da obra, chegando este a R$
80,00.
Já o jateamento de celulose é utilizado em salões maiores e têm grande
eficiência no combate à reverberação por suas características fibrosas. Esse
material é utilizado em ambientes internos de edificações e é aplicado nas paredes
e principalmente nos tetos de salas grandes como igrejas. Quanto ao custo, pode
chegar a R$ 40,00 o m² de aplicação e este valor deve ser somado ao final da obra,
que pode chegar a R$ 90,00 o m² as áreas de sua aplicação, já contando a locação
dos materiais, andaimes, etc., portando podendo ser considerados como baixo
custo.
As outras formas de ruídos, ou seja, os intermitentes e os contínuos, também
podendo ser incluídos os de impacto de origem externa às edificações podem ser
combatidos com os fechamentos verticais. Como esses fechamentos são internos e
externos, é preciso separar prováveis soluções de ruídos, dependendo das
características dos materiais e sua utilização.
Quanto aos fechamentos internos, a utilização das lãs (de rocha, vidro e
PET) em parceria principalmente com o drywall, que custa em média R$ 25,00 o m²,
onde estes materiais são ensanduichados.
A lã de rocha tem características porosas, portanto com eficiência nos três
tipos de ruídos citados anteriormente produzidos externamente ao ambiente. Sua
aplicação é comum em fechamentos internos verticais e o custo gira em torno de
R$ 20,00 o m², portanto R$ 45,00 o m² já somado ao valor final da obra em conjunto
com o drywall, podendo ser considerado como de baixo custo.
A lã de vidro tem características semelhantes à lã de rocha, e também tem
eficiência na absorção de ruídos por ser porosa. Também pode ser utilizada em
conjunto com o drywall e seu custo gira em torno de R$ 15,00, portanto R$ 40,00
como valor final aproximado, sendo também de baixo custo.
A lã de PET também tem características semelhantes às duas lãs anteriores
em sua aplicação e porosidade. Quanto ao custo gira em torno de R$ 12,00,
portanto R$ 37,00 como valor final aproximado, sendo também de baixo custo.
Com relação aos fechamentos externos de edificações, estes devem ter a
utilização de materiais mais rígidos, portanto o drywall já não se aplica, e a grande
preferência é a alvenaria tradicional. Como esta gira em torno de R$ 50,00 o m² a
partir da simulação deste estudo, os materiais a seguir foram comparados a esse
modelo construtivo.
No caso da vermiculita, esta já faz parte da estrutura construída, pois está
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presente no traço da argamassa de assentamento e emboço. Ela tem boa eficiência
no combate a ruídos por suas características porosas dos seus grãos expandidos.
Pode ser utilizada tanto em fechamentos verticais internos quanto externos,
dependendo do modelo construtivo. Quanto ao custo esta não precisa ser somada
ao valor final da obra, pois já faz parte dos materiais usados no assentamento dos
fechamentos, e o valor final chega a R$ 52,00 o m² de parede. Como o valor da
alvenaria sem sua utilização é de R$ 50,00, esta não encarece demasiadamente a
obra, podendo ser considerada como sendo de baixo custo.
Quanto aos blocos ISOPET, estes ainda não são comercializados em grande
escala, e são fabricados artesanalmente, principalmente em projetos específicos.
Como sua eficiência é a combinação dos materiais, no caso concreto magro,
garrafas PET e isopor, as características de eficiência quanto a absorção de ruídos
se caracterizam pela somatória da porosidade das fibras desses materiais e pode
ser muito eficaz no isolamento acústico. Quanto ao custo, somando todos os
materiais envolvidos, chega-se a um valor final de R$ 57,00 o m², e se comparado à
alvenaria tradicional e levando em consideração seus benefícios de isolamento
termo acústicos, pode ser considerado como de baixo custo.
A partir dos cálculos elaborados e dos estudos propostos no corpo deste
trabalho, pode-se considerar que, a partir do pressuposto que a análise baseia-se
no conforto acústico e em uma possível eliminação da incidência de ruídos
perturbatórios, tanto estes sendo intermitentes, de impacto, ou contínuos, ou ainda
a reverberação, independentemente de sua origem, as soluções apresentadas se
mostram com grau satisfatório de eficiência na diminuição da incidência desses
sons tanto nos fechamentos internos e externos, quanto na repetição sonora ou
reverberada em qualquer ambiente. Também se pode afirmar que essas soluções
apresentadas se encaixam no que se entende como baixo custo.
Os carpetes, piso vinílico e borracha sintética, têm como característica sua
instalação com a estrutura da obra já montada e são eficientes para absorção de
ruídos de impacto. Dessa forma, sua função parte do princípio que seu custo tem
que ser acrescentado ao valor final da edificação. Por outro lado, no caso do piso
vinílico, este pode ser considerado acabamento, e pode ser considerado como
custo da obra, e não como acréscimo de valor ao final.
As espumas elastoméricas e o jateamento de celulose têm como função
principal a diminuição da reverberação. No caso das espumas, estas não são tão
apreciadas quando o assunto é acabamento, e são normalmente usadas em
estúdios ou pequenas salas e são utilizadas com a estrutura já pronta, devendo ser
somado o seu valor ao final. Já o jateamento de celulose tem certa apreciação de
usuários quanto ao acabamento, porém é utilizado em salas maiores, normalmente
na parte superior e são utilizadas também em estruturas já construídas, sendo seu
valor acrescido ao final.
A lã de rocha, lã de vidro e lã de PET têm as mesmas características quanto
ao seu funcionamento em uma obra, ou seja, são materiais porosos para absorção
de ruídos de qualquer natureza, e são posicionadas somando sua aplicação à
estrutura de fechamentos já instalada, somando seu valor ao final da edificação.
A vermiculita e o ISOPET têm características diferentes das soluções já
mencionadas, pois, ao invés de serem acrescentadas com a estrutura já
estabelecida, estes materiais têm como particularidade o fato de fazerem parte da
estrutura instalada. No caso da vermiculita, esta é acrescentada ao traço da
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argamassa de assentamento e de emboço, substituindo parte da areia deste traço,
portanto basicamente sem onerar muito ao final da obra. Já o ISOPET é a própria
estrutura de fechamento, portanto apenas deve ser considerado a diferença de
custo entre esta solução e a alvenaria tradicional.
Considerando todas estas características, pode-se montar as seguintes
tabelas:
Tabela – Características das soluções quanto à eficiência na absorção de ruídos
Tem
Combatem
Diminui a
eficiência
ruídos de Aplicada
incidência
Solução
no
Característica
origem
sobre qual
de que tipo
combate
interna ou estrutura
de ruído
a ruídos
externa
Carpete de
borracha

sim

fibroso

impacto

interna

piso

Carpete de
tecido

sim

fibroso

impacto

interna

piso

Piso vinílico

sim

fibroso

impacto

interna

piso

Borracha
sintética

sim

fibroso

impacto

interna

piso

Espumas
elastoméricas

sim

poroso

reverberação

interna

parede/teto

Jateamento
de celulose

sim

fibroso

reverberação

interna

parede/teto

externa

parede

externa

parede

externa

parede

externa

parede

externa

parede

Lã de rocha

sim

Lã de vidro

sim

Lã de PET

sim

Vermiculita

sim

ISOPET

sim

Fonte: O autor (2017)

intermitentes,
poroso
contínuos e
impacto
intermitentes,
poroso
contínuos e
impacto
intermitentes,
poroso
contínuos e
impacto
intermitentes,
poroso
contínuos e
impacto
intermitentes,
poroso/fibroso contínuos e
impacto
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Tabela 2 – Valor final das soluções por m²
Soma-se
sua
Pode ser Pode ser Deve ser
Valor
Valor
instalaçã considera considera somado
somado
aproxima
Solução
oà
da com do como seu valor
aproxima
do por m²
estrutura
baixo
acabame ao final
do por
em R$
já
custo
nto
da obra
m² em R$
instalada
Carpete de
borracha

sim

sim

não

sim

100,00

150,00

Carpete de
tecido

sim

sim

não

sim

45,00

95,00

Piso vinílico

sim

sim

sim

não

30,00

80,00

Borracha
sintética

sim

sim

não

sim

20,00

70,00

Espumas
elastoméric
as

sim

sim

não

sim

30,00

80,00

Jateamento
de celulose

sim

sim

sim

sim

40,00

90,00

Lã de rocha

sim

sim

não

sim

20,00

45,00

Lã de vidro

sim

sim

não

sim

15,00

40,00

Lã de PET

sim

sim

não

sim

12,00

37,00

Vermiculita

não

sim

não

não

-

52,00

ISOPET

não

sim

não

não

-

57,00

Fonte: O autor (2017)

Dessa forma, todas as soluções podem ser consideradas como sendo
eficientes quanto à absorção sonora por diminuírem a incidência de ruídos devido
suas características, tanto porosas como fibrosas, e também podem ser
enquadradas como sendo de baixo custo, mesmo que tenham que ser somadas ao
valor final da obra, destacando-se umas das outras dependendo da necessidade do
usuário em sua edificação, além das características de cada solução no isolamento
acústico e ainda o valor por m² de cada uma delas.
3. DESENVOLVIMENTO
O Brasil teve no início de sua História uma influência extremamente
portuguesa em suas edificações. Com o passar do tempo o país começa a ter
acesso a materiais mais variados, o que foi gradualmente permitindo com que as
construções se tornassem mais leves. Porém, esses materiais não foram
contribuindo para a diminuição de ruídos, que também gradativamente foram

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

aumentando em decorrência de novas tecnologias e a chegada de uma grande
variedade de máquinas, resultando no surgimento de uma grande problemática: a
poluição sonora. Duarte e Viveiros (2004) afirmam que conforme as cidades foram
se desenvolvendo, a arquitetura foi acompanhando essa evolução, e as
consequências para a vida moderna nem sempre são saudáveis nesse contexto e
uma grande herança negativa é a poluição. No mundo contemporâneo esta está
presente em vários segmentos, inclusive no ar, que é poluído por inúmeros gases,
partículas tóxicas, e pelo ruído. Ainda segundo os autores, pesquisas demonstram
que o ruído já se tornou um problema de saúde pública, sendo a terceira causa de
poluição no mundo. Entretanto, em nosso país, essa preocupação e os estudos
relacionados a esse assunto, estão apenas começando, e ainda não há nenhum
regulamento de construção relacionado ao isolamento acústico.
Portanto, nos dias atuais, a poluição sonora é um dos maiores problemas
que assolam a humanidade, principalmente nos centros urbanos. Cada vez mais
temos que conviver com cidades mais barulhentas. Por isso, passa a ser necessária
a compreensão de como funcionam os níveis de intensidade sonora capazes de
Segundo a NBR 10151, existem níveis aceitáveis de intensidade sonora para
ambientes externos de acordo com a localização de medição. Por essa norma,
existe uma diferença entre os níveis sonoros para o período diurno, e outro para o
período noturno. Essa classificação pode ser observada na Tabela 3, extraída
dessa norma.
Tabela 3 - Nível de critério de avaliação para ambientes externos, em dB(A)
Tipos de áreas
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas
Área mista, predominantemente residencial

Diurno
40

Noturno
35

50

45

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

65
70

55
60

Fonte: ABNT-NBR 10151/2000 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o
conforto da comunidade – Procedimento

Já na NBR 10152 (2000) podem ser encontrados os níveis de ruído
compatíveis com o conforto acústico em ambientes internos diversos. Segundo
essa norma, existe uma faixa de tolerância dependendo do ambiente a ser levado
em consideração. Essa classificação pode ser observada na Tabela 4, extraída
dessa norma.
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Tabela 4 – Nível de ruído compatível por ambiente
Locais

dB(A)

Hospitais
Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos
Laboratórios, Áreas para uso do público
Serviços

35 - 45
40 - 50
45 - 55

Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho
Salas de aula, Laboratórios
Circulação

35 - 45
40 - 50
45 - 55

Apartamentos
Restaurantes, Salas de Estar
Portaria, Recepção, Circulação

35 - 45
40 - 50
45 - 55

Dormitórios
Salas de estar

35 - 45
40 - 50

Salas de concertos, Teatros
Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo

30 - 40
35 - 45
40 - 50

Escolas

Hotéis

Residências

Auditórios

Restaurantes
Escritórios
Salas de reunião
Salas de gerência, Salas de projetos e de administração
Salas de computadores
Salas de mecanografia
Igrejas e Templos (Cultos meditativos)
Locais para esporte
Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas

30 - 40
35 - 45
45 - 65
50 - 60
40 - 50
45 - 60

Fonte: ABNT-NBR 10152/2000 - Níveis de ruído para conforto acústico

A escala utilizada para quantificar a intensidade sonora é o decibel (dB). Para
se ter uma ideia da amplitude do som, uma conversa entre pessoas pode chegar a
45 dB; o trânsito a 80 dB; um show ao vivo ou fones de ouvido a 100 dB e a
decolagem de um avião a 140 dB. Além disso, o excesso de ruído causa fadiga,
alterações no sono, problemas cardiovasculares, irritabilidade, problemas
digestivos, falta de concentração, etc. Os efeitos do ruído na audição podem ser
divididos em três categorias, segundo Melnick (1985): mudança temporária no limiar
(TTS — Temporary Threshold Shift), trauma acústico e mudança permanente no
limiar (PTS — Permanent Threshold Shift), também chamada entre especialistas de
Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR). Para Hungria (1995) a poluição sonora
dos grandes centros urbanos afeta o psiquismo de seus habitantes. As condições
psicológicas são afetadas, principalmente em indivíduos com predisposições,
acarretando instabilidade de humor, irritabilidade, alterações emocionais, depressão
e excitação, redução da memória e estresse.
A poluição sonora ocorre quando se altera os níveis sonoros normais de um
ambiente. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), ruídos acima de 55 dB (55
decibéis), podem causar estresse além de outros problemas. Ruídos acima de 75
dB podem causar perda auditiva se o indivíduo ficar exposto por um período de oito
horas por dia. Segundo a NBR 10152/1987, níveis de ruído aceitáveis para
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ambientes internos habitáveis em residências, apartamentos, hospitais, etc. podem
variar entre 35 e 55 dB dependendo do ambiente. Por isso, eliminar ou reduzir
ruídos se torna um fator preponderante em nossos dias, bem como controlar ecos e
reverberações sonoras que possam até mesmo dificultar a comunicação em
ambientes. É importante salientar que nem todo som é considerado ruído. Este
segundo, apresenta uma onda disforme e causa desconforto, diferente do som de
uma música, por exemplo, onde as ondas são uniformes. Menezes, Caldas Neto e
Mota (2005) afirmam que fisicamente, o ruído é composto por inúmeras frequências
sem que exista um padrão acústico. O resultado é um sinal complexo, sem uma
frequência fundamental fixa, sendo, portanto, um sinal não periódico. Estes sinais
têm um comportamento imprevisível e, consequentemente, são difíceis de
caracterizar com exatidão.
Para ter uma ideia utilizando aspectos visuais, uma imagem pode ser criada
exemplificando a diferença entre som e ruído, sendo este último representado
graficamente de forma disforme, diferente de um som musical, por exemplo. Isso
pode ser observado na Figura 1.
Figura 1 – Som musical e ruído.

Fonte: Site “Algosobre”.

Para saber como proceder quando a incidência sonora pode ser prejudicial,
existe a necessidade de conhecimento de algumas características da propagação
do som. Planejamentos para projetos acústicos baseiam-se nos fenômenos de
propagação do som através do ar e de sólidos. Em superfícies planas, como são os
casos das paredes, por exemplo, o som é refletido com ângulo igual a origem do
som, e essa reflexão será maior dependendo do material utilizado, o que pode
contribuir para a passagem do som para dentro do ambiente. Segundo Halliday,
Resnick e Walker (2009), o movimento das moléculas de ar é paralelo à direção de
propagação da onda que se propaga no ar é uma onda longitudinal e move-se na
mesma direção de oscilação dos corpos que estejam em seu caminho. O ideal,
porém, é a absorção do som na superfície incidente, ocasionando o decaimento da
energia sonora.
O comportamento do som dentro de recintos também é algo a ser
considerado em edificações, pois podem ocasionar problemas como a dificuldade
de comunicação, entre outros problemas relacionados à saúde. A reverberação é
um exemplo disso. Nesses ambientes incidem dois campos sonoros aos ouvidos; o
som da fonte, e o refletido. Esses dois tipos de som chegam juntos ou com
intervalos de tempo ao ouvinte e normalmente ocasionam falta de compreensão
quando em uma conversa e irritação quando na incidência de ruído. Esse fenômeno
caracteriza a reverberação do som. Logicamente que essa incidência depende do
tamanho do ambiente relacionado ao volume de absorção sonora de suas paredes
ou fechamentos. Portanto, as características físicas de cada ambiente têm relação
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direta à forma como este vai reagir à exposição sonora. Para Mitidieri e Helene
(1998), o edifício e suas partes constituintes possuem determinadas propriedades e
características que influenciam, de uma forma ou de outra, o modo como elas
reagem às condições de exposição sonora.
Caracterizar que tipo de ruído pode incidir dentro de uma edificação também
pode ser fundamental justamente para saber como combatê-lo. Portanto, podem ser
encontrados vários tipos de ruídos que se tornam um problema para as pessoas
que tentam buscar o conforto acústico em suas casas.
Dessa forma, encontramos o ruído contínuo, onde o som produzido próximo
à edificação tem intensidade permanente, dificultando a tranquilidade desses
moradores. Exemplo disso são residências próximas a indústrias ou ao trânsito
intenso.
Outro tipo de ruído é o intermitente. Este atua quando o som aumenta e
diminui sem uma constância. Um exemplo muito comum é quando um carro passa
próximo à edificação, ou seja, o som aumenta e diminui gradativamente.
O terceiro tipo de ruído é o impulsivo, ou de impacto, que corresponde a um
som breve e abrupto. Exemplos muito comuns são pessoas pregando com um
martelo ou os famosos sapatos de salto usados por pessoas que moram em
edificações de mais de um pavimento, como é o caso de apartamentos.
Esses tipos de ruídos acabam se tornando comuns nos ambientes
habitacionais, e invadem os cômodos das casas, fazendo com que os usuários não
tenham conforto acústico. Isso faz com que providências tenham que ser tomadas
para reverter esse quadro, e novidades em sistemas construtivos se fazem
necessários para diminuir, ou resolver esse problema. Segundo Mitidieri e Vicente
(1998) os novos sistemas construtivos no Brasil surgiram como alternativa em
comparação com o processo de construção tradicional, buscando suprir o déficit de
habitações em nossa realidade, principalmente com a construção de grandes
conjuntos habitacionais a partir da década de 70.
Então, o tratamento acústico pode contribuir no sentido de atenuar o nível de
energia sonora produzida por esses tipos diferentes de ruído através de isolamento
acústico, tratamento para absorção sonora, ou os dois casos combinados.
Em todo o desenvolvimento do desempenho construtivo em habitações
existe a preocupação com as inovações que proporcionem o conforto e satisfação
do proprietário de determinada edificação. Para Mitidieri e Helene (1998), o edifício
é entendido como um produto que deve atender às exigências do usuário.
Nesse contexto, surge a necessidade de um olhar especial para o conforto
acústico. Esse tema vem sendo estudado ao longo da história em vários lugares
diferentes por se tratar de um aspecto relevante a ser considerado em uma
construção para alcançar a satisfação do proprietário do imóvel.
Entretanto, o que acontece na prática quando em uma execução de obra é
algo diferente desse contexto. O que comumente é levado em consideração é a
facilidade de acesso ao material construtivo e o custo final de determinada obra,
predominando em detrimento ao conforto térmico ou acústico que atenderiam a
satisfação e bem-estar desse usuário. Isso acontece pelo próprio desconhecimento
do proprietário relacionado a esse assunto.
Então, surgem dois aspectos importantes que devem ser ligados ao resultado
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final quanto à absorção de ruídos: a facilidade de acesso aos materiais para
construção de uma edificação e o baixo custo final da obra. Deve-se considerar,
portanto, a busca por materiais mais baratos e preferencialmente mais leves, com o
cuidado para estes não contribuírem para o aumento da incidência de ruídos.
Segundo Borges (2011) a partir do desenvolvimento tecnológico da indústria da
construção, os materiais aumentaram a sua resistência e as estruturas se tornaram
mais esbeltas (lajes com espessuras menores, por exemplo), o que não gerou
nenhum problema de estabilidade para os edifícios, mas aumentou o ruído
percebido pelos usuários em alguns casos.
A falta de conhecimento sobre o conforto acústico vem contribuindo para a
gradativa diminuição da impermeabilidade sonora dos ambientes construídos.
Duarte e Viveiros (2004) afirmam que materiais mais leves e mais baratos são mais
procurados para compor uma construção, gerando uma eficiência regressiva no
desempenho de isolamento acústico em edificações, o que vem criando uma
situação crítica, pois estas estão cada vez mais permeáveis à transmissão do som,
o que torna o ambiente urbano cada vez mais ruidoso.
Até mesmo fatores relacionados à busca de uma melhor estética têm seu
grau de interferência e podem ser determinantes quanto ao conforto acústico e
ainda ser mais valorizados pelas pessoas em uma construção. Upjohn (1980)
afirma que expressões plásticas relacionadas a edificações podem ser definidas por
fatores como local onde esse trabalho é realizado, as condições climáticas e
econômicas da região e o estilo arquitetônico do local, entre outros.
Apesar de o tema ser extremamente importante, a pesquisa sobre a acústica
em edificações é muito recente no Brasil. Estudos mostram que desde o século XVII
até os dias atuais, houve uma queda quantitativa de isolamento acústico em várias
regiões do país em construções.
Rachel Dimetre (2005) afirma que o casario colonial de Ouro Preto, com
muitas edificações datadas do século XVIII, foi na maior parte construído com
paredes de tijolos cujo isolamento acústico é maior do que o verificado em grande
parte das casas brasileiras atuais.
Conforme o tempo foi passando, aspectos relacionados à construção foram
se desenvolvendo no país, porém, paredes de tijolos, e o grande número de
aberturas caracterizam a maioria das casas do Brasil atualmente. Duarte e Viveiros
(2004), afirmam que países onde o clima é mais quente como é o caso do Brasil, as
construções geralmente apresentam maior quantidade de aberturas em
comparação com países mais frios, e os fechamentos têm menor densidade. Essas
duas características são desfavoráveis para o isolamento sonoro, e deveriam ser
motivo de maior estudo.
Portanto, o contexto histórico habitacional brasileiro tem sido determinante
quando o assunto é a impermeabilidade sonora em ambientes construídos. Até
meados da década de 70, a alvenaria tradicional era predominante quando o
assunto era conforto térmico ou acústico. Mitidieri e Helene afirmam que no Brasil, a
tendência claramente explícita no Colégio de Edificações do Município de São
Paulo de 1975, com relação à especificação das paredes externas do edifício, onde
a parede de tijolos maciços de 25 cm de espessura, revestida em ambas as faces,
era a referência adotada para resistência tanto mecânica como ao fogo, isolamento
térmico e acústico e para impermeabilidade.
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Além dos níveis de ruídos saíram de baixos para altos patamares atualmente
no Brasil, as características climáticas favorecem construções onde a preocupação
com conforto térmico e acústico não é prioridade. Duarte e Viveiros (2004) afirmam
que os países mais frios que necessitam de aquecimento interno nos ambientes ou
isolamento térmico, o isolamento acústico já acompanha os tipos de fechamento
utilizados pelas próprias características dos materiais, mesmo este não sendo o
alvo principal. Por outro lado, os países mais quentes, como é o caso do Brasil, as
necessidades de isolamento sonoro exige outra tipologia de construção para ter um
bom desempenho nesse sentido, pois caso contrário o conforto acústico será
extremamente pobre.
O bom desempenho esperado em vários aspectos em edificações é um tema
bastante atual e, mesmo sendo o custo final a maior preocupação de uma obra,
existe ainda a preocupação com novidades de materiais e com o conforto térmico e
acústico. Segundo Mitidieri (1998) foi durante os anos 60 e 70, em função
principalmente da modernização do pós-guerra que o conceito de desempenho e a
avaliação de desempenho de produtos inovadores foi sistematizada.
Essa inovação de materiais, na atualidade, pode conciliar o baixo custo, a
modernidade, a leveza e o acesso a opções que proporcionem principalmente o
conforto acústico. Mitidieri e Helene afirmam que logo após a segunda guerra
mundial, em 45, foi criada a aprovação técnica de produtos inovadores para a
construção, na França, pelas autoridades públicas, visando a avaliação do grande
número de produtos inovadores colocados no mercado, visando uma construção
rápida e de baixo custo.
Portanto, as novidades tecnológicas podem estar ligadas à absorção de
ruídos, pois existe a possibilidade dos materiais utilizados em edificações terem
características que tornem possível o isolamento sonoro. Segundo Soleiro (2004),
materiais porosos e fibrosos são ótimas alternativas para essa finalidade. Essas
propriedades fazem com que a energia acústica seja transformada em energia
térmica através da viscosidade do ar. Dessa forma, grande parte da incidência
sonora se dissipa em forma de calor nas fibras ou poros, fazendo com que o
ambiente que possua materiais com essas características tenha um melhor
desempenho quanto ao conforto acústico.
Aliando isso ao que diz a Resolução Conama nº 1, de 08 de março de 1990,
onde é estabelecido que a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, não devem ser superiores às considerados aceitáveis pela
Norma NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da
comunidade –, respeitando os valores descritos na Tabela 3, pode-se dizer que é
fundamental dar atenção a esse tema, e que, ao projetar uma edificação, deve-se
também levar em consideração possíveis incidências sonoras indesejáveis e o uso
adequado de materiais de construção e estratégias construtivas que busquem unir a
resistência à passagem de som, ou o tratamento de possíveis ruídos de qualquer
natureza, unindo esses fatores a um custo mais baixo possível.
Dessa forma, mesmo que tenhamos certos padrões edificativos dependendo
da região de uma residência, e o fato desses padrões poderem ou não contribuir
para o conforto acústico mesmo sendo de forma empírica, pode efetivamente
ocorrer que os ruídos afetem de forma perturbatória o interior de construções
justamente pela passagem do som por paredes, muros, etc. que não tenham sido
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projetadas ou planejadas para impedir a passagem sonora indesejada. Segundo
Carvalho (2006), o som requer um meio qualquer para se propagar. Portanto, se a
passagem de som for restringida, pode-se diminuir ou até mesmo eliminar a
incidência de ruído no interior de edificações.
Portanto, ao mesmo tempo que as modernidades são desenvolvidas para
facilitar as técnicas construtivas, também existe a preocupação com a ineficiência
de isolamento acústico em construções. É nesse momento que surgem no
mercado, alternativas que podem contribuir para o conforto acústico em edificações.
Quando se pode aliar isso a um baixo custo, o objetivo passa a ser não somente o
bem-estar das pessoas, mas também o pensamento se volta ao meio ambiente a
partir do momento que somos ecologicamente corretos tanto ao tentar solucionar o
problema da poluição sonora, quanto ao procurar a utilização de materiais menos
poluentes.
Além disso, o grande objetivo é solucionar a dificuldade encontrada por
muitas pessoas que têm que enfrentar situações de ruídos intensos, aliando tudo
isso justamente a soluções de baixo custo, não onerando os bolsos desses usuários
com alternativas de custo elevado.
Por isso, deve-se levar em consideração o estudo da Acústica. Esta se divide
em inúmeras atividades de abrangência, porém a acústica arquitetônica ocupa-se
de duas áreas específicas segundo Marco (1982): a defesa contra o ruído, que
abrange a amenização ou eliminação de ruídos indesejáveis e o controle de sons
no recinto, que trata de assuntos relacionados à boa comunicação em locais
específicos.
Para o desenvolvimento dos cálculos de custo das soluções estudadas é
necessário considerar uma parede de 1m2 de área de cobrimento sem
acabamentos. Para esta, serão necessárias as seguintes quantidades de materiais,
já convertendo os volumes em litros para facilitar o cálculo e somando os valores de
materiais a serem utilizados para o volume de argamassa de assentamento mais o
volume de argamassa para o emboço:
40 tijolos, 4 litros de cimento, 10 litros de cal e 40 litros de areia.
Para essa configuração construtiva, tem-se aproximadamente o custo de R$
14,00 de tijolos, R$ 20,00 de cimento, R$ 6,00 de cal e R$ 10,00 de areia. Ou seja,
o custo total dessa simulação de parede será de R$ 50,00.
A partir desse custo mínimo calculado, poderão ser feitas comparações com
soluções que contribuam no conforto acústico e se estas serão onerosas ao final de
uma edificação.
4. CONCLUSÃO
A partir do pressuposto que nos dias atuais a poluição sonora faz parte do
cotidiano das pessoas, e que o excesso de ruído pode causar diversos tipos de
distúrbios relacionados à saúde de qualquer usuário de uma edificação, o conforto
acústico aparece como sendo um assunto relevante para qualquer obra a ser
planejada e construída. Dessa forma, conhecer soluções disponíveis no mercado,
ou ainda opções que ainda não são comercializadas, porém possíveis quanto a sua
utilização, passam a contribuir na resolução desse problema, tornando esse
assunto fundamental em nossos dias. Portanto, os materiais disponíveis e
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estudados nesse trabalho, além de ter a função de diminuir ou isolar a incidência de
ruídos, se encaixam na categoria de baixo custo, proporcionando tanto a
comodidade a partir de suas propriedades de isolamento acústico, como também
não onerando o custo final de uma obra. Esses materiais com suas propriedades
fibrosas ou porosas, têm tido um desempenho altamente satisfatório para o conforto
acústico, independentemente se a incidência de ruídos seja com características
intermitentes, de impacto ou contínuo, e ainda a reverberação. A possibilidade de
utilização desses materiais depende da incidência do distúrbio sonoro, e sua
eficiência pode contribuir na diminuição tanto dos ruídos produzidos internamente,
quanto nos produzidos externamente a uma edificação. Logicamente existem
muitos outros materiais capazes de produzir o conforto acústico, porém os carpetes,
piso vinílico, borracha sintética, as espumas elastoméricas, jateamento de celulose,
lã de rocha, vidro e pet, vermiculita e ISOPET, se enquadram em materiais de baixo
custo com propriedades adequadas como soluções para os três tipos de ruídos e
para os fechamentos internos e externos de edificações.
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RESUMO
O presente estudo objetivou realizar uma implementação de um projeto de
prevenção contra incêndio. O mesmo foi realizado através de um estudo bibliográfico
e trabalho em campo, sendo realizado através de uma entrevista informal com a
empresa estudada. Este trabalho visa demostrar os princípios básicos da
implementação do projeto contra incêndio, demostrando todos os dados
necessários, plantas e matérias que a empresa deve possuir, para assim estar apto
para utilizar o local como comercial. Com os resultados obtidos, pode-se concluir
que a implementação do projeto pode ser realizada, onde a empresa e o prédio
possui as características necessárias para a utilização do mesmo como comercial.
Palavras-chave: Implementação, projeto, prevenção, incêndio, pequena empresa.

ABSTRACT
The present study objected to carry out an implementation of a fire prevention
project. The same was done through a bibliographical study and work in area, be
carried out through an informal interview with a company studied. This work aims to
demonstrate the basic principles of fire project implementation, demonstration of all
necessary data, plants and materials that the company must possess, so as to be
able to use as a local as a commercial. With the obtained results, it can be concluded
that an implementation of the project can be carried out, where a company and the
building has characteristics like application.
Keywords: Implementation, design, prevention, fire, small business.

1. INTRODUÇÃO

¹Mestrando em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. – e-mail:
<dieury_tb@hotmail.com>.
²Mestrando em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. – e-mail:
<marko.cardoso@hotmail.com>.
³Mestrando em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. – e-mail:
<erickson.lima@outlook.com>.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

A prevenção contra incêndio é um dos assuntos mais comentados e
discutidos nos últimos anos. Há importância da avaliação e planejamento deles se
tornaram expressamente necessários para segurança coletiva, onde se aplica uma
educação pública para proteção e conscientização do termo proteção e prevenção
contra incêndio. O projeto de prevenção contra incêndio é obrigatório para todo uso
comercial e não comercial um imóvel, prédio, barracão, fabricas, industrias e
precisam possuir o mesmo para fins comerciais, tendo um responsável habilitado
para realizar esta função. O projeto é em seu princípio um projeto que tem como
finalidade a evitar um incêndio e que o mesmo se propague pelo seu meio ou seja é
“um projeto que planeja, distribui e dimensiona um certo local para prevenir a
propagação do fogo” (SIMIANO, 2013). O objetivo deste artigo é discorrer sobre o
projeto de prevenção contra incêndio e realizar um esboço do mesmo para uma
pequena empresa do interior do Paraná. O local é classificado como um prédio,
possuindo área comercial, pavimento 1-2 e garagem.
As industrias em seus princípios não se preocupava em padrões de
segurança, pois não havia um modelo de normas a ser seguido, após alguns
acontecimentos os empregados e patrões foram se preocupando, pois quando
acontecia acidente a produtividade diminuía, desta forma perdendo capital. Após
estudos realizados foram desenvolvendo padrões para assim fazer a prevenção dos
mesmos, onde utilizam tecnologia para precação até chegar onde nos conhecemos
hoje como padrões de segurança e prevenção. Alguns objetivos foram essenciais
para assim haver a prevenção onde são eles: “Proteger a vida dos ocupantes das
edificações e áreas de riscos em caso de incêndio; dificultar a propagação do
incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; proporcionar meios de
controle e extinção do incêndio; dar condições de acesso para as operações do
corpo de Bombeiros; proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e
áreas de riscos” (CSCIP, 2015).
2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste estudo consiste em uma análise literária em
busca dos procedimentos para implementação do projeto contra incêndio, visando
desta forma demostrar todos os dados necessários, plantas e matérias que a
empresa deve possuir, para assim estar apto para utilizar o local como comercial,
aplicar de forma sucinta e ao final do estudo obter um projeto de implementação
dentro das leis de segurança.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Caracterização do fogo
Para abordarmos sobre o conceito de prevenção contra incêndios é
necessário abrejemos alguns princípios inicias, o fogo é caracterizado como uma
consequência de uma reação química denominada combustão, onde o mesmo libera
calor e luz, para que ocorra a combustão, deve possuir quatro elementos básicos:
combustível, oxigênio, calor e a reação em cadeia. Combustível é toda substancia
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de queima e alimentação da combustão, onde o mesmo realiza a propagação do
fogo. “Calor é uma forma de energia em transito, gerada através da transformação
de outras energias. Oxigênio é o reagente, onde junto com o combustível participa
da reação química da combustão, desta forma possibilitando assim a intensidade da
combustão e chamas. A reação em cadeira é uma reação provocada por um único
elemento ou grupo de elementos para assim gerar reações entre elementos”
(STOCKMANN, 2012).
Essas combinações tornaram possível a utilização do fogo, onde através dos
séculos o homem fez o processo evolutivo, “sendo que o fogo foi utilizado para
diversas criações para a humanidade, mas também para a destruição, onde o fogo
em si, não é bom e nem ruim, é um instrumento que temos em nossas mãos, onde
podemos a utilização correta é uma questão de inteligência” (Silva, 1998).
O Fogo pode ser classificado de acordo com o tipo de material combustível: o
mesmo é classificado em cinco classes:
Classe A: Originado por combustíveis sólidos, que após a queima originam
cinzas e brasas, tais como: Madeira, papel, tecidos, palhas.
Classe B: Este tipo de fogo tem origem de combustíveis líquidos, ou que
destilem liquido pelo calor, o mais conhecido é a gasolina, outros também
considerados são: óleos, graxas, dissolvente.
Classe C: Esta classe se caracteriza por combustíveis gasosos, tais como
propano, metano, butano, acetileno. O fogo originado desta classe é de difícil
eliminação.
Classe D: Ou também conhecido como fogos especiais, são os originados por
produtos químicos ou metais combustíveis, sendo eles o sódio, alumínio, titânio, lítio,
potássio, esta classe possui certa dificuldade em extinção de fogo, pois para cada
material existe um sistema apropriado para extinção.
Classe E: São originados em equipamentos ou instalações elétricas, são mais
conhecidos como fogos elétricos, qualquer fogo ocorrido com presença de tensão
elétrica.
3.2 Meios da extinção do fogo
Combater princípios de incêndios aparentemente em seu princípio básico
aparente ser simples, mas quando averiguamos a quantidade de variáveis
presentes, verificamos que uma base teórica forte é fundamental e treinamentos em
campo é necessário. “Os agentes extintores se diferem no quesito da atuação sobre
a combustão, podendo utilizar mais de um método simultaneamente para extinguir o
incêndio” (BIZERRA, 2014). Os meios para realizar a extinção do fogo são:





Retirada do material combustível
Retirando o oxigênio – abafamento.
Retirando o calor – resfriamento.
Interferência da reação em cadeira, utilizando lançamento dos agentes
extintores – extinção química.
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A eficiência dos agentes extintores é diferente para cada tipo de material a ser
extinto. Hoje em dia os “agentes extintores com maior eficiência em ação extintora
são os pós químico, pois a extinção está diretamente relacionada com a reação em
cadeia, onde especificamente o agente extintor age, mas não podendo excluir os
outros métodos de extinção” (GOODFIRE, 2010), pois como já mencionado depende
do tipo de material a ser realizado a extinção do fogo, a tabela 1 representa os
diferentes tipos de classes e agentes extintores de maior eficiência para cada classe.
Tabela 1 - Classes de Fogo e meios de extinção apropriados
CLASSE DO FOGO
CLASSE A
AGENTE
EXTINTOR

Fogos de sólidos que
deixam brasas

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

CLASSE E

Fogos de
Metais

Fogos com
presença de
tensão eléctrica
superior a 25 V.

Nulo

Nulo

Perigoso

Nulo

Nulo

Muito Perigoso

Nulo

Nulo

Bom

Fogos de líquidos ou
Fogos de gases
sólidos liquidificáveis

Água
pulverizada

Excelente

Água a jacto

Bom

Aceitável para
combustíveis
líquidos não solúveis
em água (gasóleo,
óleo, etc.)
Nulo

Aceitável

Aceitável

Dióxido de
Carbono (CO2)

Pode ser utilizado
para fogos pequenos
Não apaga as brasas

Pode ser utilizado
para fogos pequenos
Bom

Espuma Física

Bom

Não utilizar em
líquidos solúveis em
água

Nulo

Nulo

Perigoso

Bom

Bom

Nulo

Bom

Aceitável
Pó Seco Normal
(BC)

Pode ser utilizado
para fogos muito
pequenos
Não apaga as brasas

Pó Seco
Polivalente
(Anti-brasa)
(ABC)

Bom

Pó Seco
especial para
metais

Nulo

Nulo

Aceitável

Aceitável

Pode ser utilizado
para fogos pequenos

Pode ser utilizado
para fogos pequenos

Substitutos dos
Halons (FM200,
NAF SIII,
INERGEN)

Bom

Bom

Nulo

Bom para
tensões
inferiores a
1.000 V.
Não utilizar a
partir dessa
tensão

Fonte: ISASTUR 2010

Nulo

Bom

Nulo

Nulo

Nulo

Bom
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3.3 Saídas de Emergência e sinalização

Segundo o CSCIP (2015), as saídas de emergências é o caminho continuo,
devidamente protegido e sinalizado proporcionado por portas, corredores, halls,
passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, conexões entre tuneis
ou outros dispositivos de saídas ou ainda combinações a ser percorrido pelos
usuários em caso de emergência de qualquer ponto da edificação até que se atinja
uma via pública ou espaço/ área de refúgio, com garantia de integridade física.
Devemos nos preocupar com outros tipos de perigos quando temos fogo, de
acordo com Seito et A (2008) a fumaça é um exemplo, que faz vitima por intoxicação
pela fumaça, onde se torna muito preocupante o tempo em que as pessoas
demoram para realizar uma evacuação. Uma função bastante simples e que vários
estabelecimentos ainda não utilizam são as sinalizações de emergência, a figura 1
identifica estas funções básicas bem como direção de saída e extintores, onde
proporciona um maior nível de segurança como por exemplo a iluminação para um
deslocamento seguro, desta forma incidindo diretamente na orientação, sentido e
direção que os indivíduos devem percorrer até a saída do local.
Figura 1 - Planta baixa vista superior comercial

Fonte: Elaborado pelos autores

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Outro fator importante onde deve estar presente em anexo a um projeto
contra incêndio são os outros pavimentos que possuem o prédio, na figura 2, e 3
demonstrados os pavimentos garagem, apartamento 1 e 2 respectivamente, a figura
4 é uma representação da vista frontal do prédio com as medições de pé direito. As
plantas são se suma importância para caso necessite de uma consulta para
verificação de saídas de emergência. Outro lado que é pouco mencionado é a
questão do tamanho de cada pavimento, onde ele deve ser igual ou maior em até
30% da área térrea ou pavimento térreo segundo Martha (2011).
Figura 2 - Planta baixa vista superior garagem

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 3 - Planta baixa vista superior Apartamento 1 e 2.

Fonte: Elaborado pelos autores
Figura 4 – Representação da vista frontal prédio

Fonte: Elaborado pelos autores
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3.4 Memorial Descritivo
A seguir nas tabelas 1, 2 e 3 temos um breve memorial de sistema móvel de
prevenção contra incêndio, classificando a natureza do fogo, substancias utilizadas
para a extinção do fogo, área total constituinte das plantas como: dados do imóvel,
tipo de edificação por andar, classificação, altura da edificação, características
construtivas e área dos pavimentos.
Tabela 2 - Memorial: Natureza do fogo

Natureza do fogo:
Classe A: Fogo em materiais comuns
Classe C: Fogo em equipamentos energizados
Fonte: O autor
Tabela 3 - Memorial: Extinção do fogo

Substancias utilizadas para extinção do fogo:
Classe A e C: Agente extintor de ordem ABC
Fonte: O autor

Como pode ser visto, as naturezas do fogo que podem ser de origem classe A
ou C podem ser extintos pelos agentes extintores presentes no próprio
estabelecimento, onde a extinção pode ser iniciada cuidadosamente pelos próprios
colaboradores com conhecimento na área.
Tabela 4 - Memorial do prédio com as principais características.

Dados do Imóvel:
Tipo de Edificação: Alvenaria
Comercial - Piso Térreo
Residência - Piso 1 e 2
Estacionamento - Piso Garagem
Classificação:
Residência multifamiliar em alvenaria vertical, com
utilização de garagem subtérreo.
Comercial - Empresa com ramo de atividade principal:
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
Altura do Imóvel:
Subtérreo: 2,10 m
Comercial: 2,60 m
Residencial: 2,4 m
Dimensões em planta:
Pequeno Subsolo: < 500 m²
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Pequeno Pavimento: < 750 m²
Características Construtivas:
Alvenaria - Media Resistencia ao Fogo
Área do Pavimento:
Subsolo: 97,82 m²
Térreo: 100,03 m²
Pavimento 1 e 2: 93,19 m²
Área total: 384,23 m²
Fonte: Elaborado pelos autores

O memorial descritivo da construção é obrigatório por lei para qualquer
construção, é de suma importância o mesmo estar presente em um projeto contra
incêndio, onde o mesmo mostra a transparência dos dados colocados para a
conferencia do examinador para aceite de projeto junto ao corpo de bombeiros.
4. CONCLUSÃO
Ao se analisar um projeto contra incêndio, vários fatores devem ser
verificados para que o mesmo seja validado e aceite, deve estar presentes todos os
dados e plantas necessários. Este trabalho identifica todos os dados, plantas e
requisitos de um projeto contra incêndio, especificamente plantas de todas as áreas,
síntese memorial com dados do projeto arquitetônico, extinção de fogo, classes de
riscos e natureza do fogo, desta foram abrangendo todas as partes necessárias para
que o projeto seja considerado. Como conclusão deste trabalho temos que a
construção do projeto do prédio foi um sucesso, apresentando todos os projeto que
o mesmo deve possuir e alguns princípios básicos como já mencionados, um
cuidado que deve ser tomado é com a transparência dos dados, pois uma das
grandes falhas que ocorrem na construção de um projeto é a divergência dos dados,
podendo até o projeto ser negado, desta forma o projeto deverá ser revisado e
posteriormente ser realizado um novo pedido de verificação e aceite.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO DE CALCIO
PARA FABRICAÇÃO DE GRÉS PORCELANATO
Diéury de Lima Carvalho1, Marco Antonio Cardoso de Souza² Erickson Alex de
Lima³

Área de Concentração: Engenharia Civil
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RESUMO
Com o decorrer dos anos, notou-se uma elevada produção de carbonato de cálcio
CaCO3 durante as etapas do processo de fabricação de papel kraft, principalmente
na parte do forno de cal na etapa de recuperação química. Desta forma devido a sua
elevada produção resulta-se em um impacto ambiental, sendo desta forma
necessário buscar alternativas para se empregar este resíduo sólido. Umas das
alternativas para redução do impacto gerado pelo mesmo é a utilização do resíduo
como matéria prima para a fabricação de gres porcelanato na indústria cerâmica.
Para a produção de porcelanas são utilizados diversos produtos tais como argila,
feldspatos, caulim e quartzo, sendo necessário que esses produtos possuam uma
determinada qualidade e características para o seu aproveitamento. Portanto tornase necessário a realização de testes para se realizar uma caracterização das
propriedades da massa cerâmica. O presente artigo tem como finalidade acrescentar
diferentes proporções de carbonato de cálcio na massa cerâmica de gres
porcelanato sendo as mesmas de 10% 15% 30% e determinar a curva de
gresificação e a resistência mecânica obtida pelo material. Conforme os dados
obtidos pôde-se determinar que a utilização de CaCO3 mostra-se como uma
alternativa viável para a fabricação de porcelanas possibilitando uma substituição
parcial de aproximadamente 10% a 15% da matéria prima
Palavras-chave: Porcelanas, Carbonatos, Resíduos Sólidos.

ABSTRACT
Over the years, a high production of CaCO3 calcium carbonate was noted during the
kraft papermaking process, mainly in the lime furnace part of the chemical recovery
stage. In this way, due to its high production results in an environmental impact,
being therefore necessary to look for alternatives to use this solid waste. One of the
alternatives to reduce the impact generated by it is the use of waste as a raw material
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for the manufacture of porcelain stoneware in the ceramic industry. For the
production of porcelain several products are used such as clay, feldspar, kaolin and
quartz, being necessary that these products have a certain quality and characteristics
for their use. Therefore it is necessary to carry out tests to carry out a
characterization of the properties of the ceramic mass. The purpose of the present
article is to add different proportions of calcium carbonate in the porcelain stoneware
and 10% 15% 30% and determine the gresification curve and the mechanical
strength obtained by the material. According to the data obtained it was possible to
determine that the use of CaCO3 is shown as a viable alternative for porcelain
making possible a partial replacement of approximately 10% to 15% of the raw
material.
Key-words: Porcelain, Carbonates, Solid Waste.
1. INTRODUÇÃO
Para que se obtenha a fabricação de materiais cerâmicos torna-se
necessário que se possua uma matéria prima de elevada qualidade possuindo,
portanto características desejadas como a plasticidade e a maleabilidade do
material. Por volta da década de 70 e 80 com a origem do processo de biqueima de
materiais cerâmicos desenvolveu-se a técnica de fabricação de gres porcelanato
sendo as mesma porcelanas não esmaltadas que possuem uma absorção de água
que tende a 0, onde os mesmos foram amplamente aplicados devido a processos
de polimento e esmaltação.
O gres porcelanato se difere dos outros tipos de materiais cerâmicos devido
as suas propriedades tais como: a elevada resistência álcalis, ácidos, a abrasão e
congelamento, e a facilidade de desenvolvimento de diversos tipos de composições
da massa cerâmica possibilitando por tanto o reaproveitamento de resíduos sólidos
com a lama de cal.

1.1.

MATERIAIS CERÂMICOS

As composições dos materiais cerâmicos podem ser diversas, entre eles
destacam-se elementos metálicos, semimetálicos, óxidos, nitritos, carbetos entre
outros. Os materiais mais comuns são aqueles compostos por minerais argilosos,
cimentos, vidro. As principais características são as baixas condutividade térmica e
elétrica, resistência mecânica a altas temperaturas e quando submetido a tensões
possui comportamento frágil
1.2.

SECAGEM E SINTERIZAÇÃO

Atualmente, o processo de produção de placas cerâmicas para
revestimentos mais utilizado entre as indústrias cerâmicas é por monoqueima. Os
processos de secagem e de queima (sinterização) são etapas importantes, já que a
partir destas fases o material adquire as propriedades necessárias para a sua
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utilização, devido à energia térmica necessária recebida para promover uma série de
reações químicas e físicas. Tem-se então a preocupação de garantir a obtenção de
produtos dentro de uma mesma categoria dimensional, além das características
estéticas. O controle das dimensões e formato dos revestimentos cerâmicos é de
fundamental importância para se garantir a qualidade do produto (JUNG,2012).
De acordo com Jung secagem é um fator importante que antecede a etapa
de sinterização. É durante a secagem que ocorre a saída de umidade do material.
Nessa operação, retira-se unicamente a água agregada que resta na massa.
É uma etapa que deve ser lenta e uniforme, a fim de que a água seja
eliminada igualmente de toda a massa de forma gradual (MEDEIROS,2010)
Na secagem ocorre o surgimento de tensões que podem levar ao
aparecimento de defeitos que comprometem a qualidade das placas cerâmicas
(JUNG,2012).
Segundo Medeiros é no processo de sinterização que os produtos adquirem
suas propriedades finais. As peças, após secagem, são submetidas à queima, em
temperaturas elevadas, em fornos contínuos ou intermitentes. Durante a
sinterização, diversas transformações em função dos componentes da massa
ocorrem, como a perda de massa, desenvolvimento de novas fases cristalinas,
formação de fase vítrea e a soldagem dos grãos.
O sistema de partículas individuais ou um corpo poroso sofrem modificações
em algumas de suas propriedades no sentido de chegar num estado de máxima
densificação possível, reduzindo a porosidade do material (JUNG,2012).

1.3.

RESIDUOS SOLIDOS

Os resíduos sólidos são todos os restos de sólidos de atividades de origem
industrial, domestica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, ficando incluídos
todos os subprodutos que tornam inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou corpos de agua (ABNT, 2004).
A geração dos resíduos sólios e seu descarte no meio ambiente podem
originar vários problemas ambientais, como por exemplo os agentes contaminantes,
que interagem nos processos químicos naturais, dando lugar a sua dispersão e
aumentando o problema mais ainda (V. S. M., 2006). Os resíduos apresentam vasta
diversidade e complexidade, variando nas suas características físicas, biológicas e
químicas, podendo variar de acordo com a fonte ou atividade, com isso pode ser
classificado de acordo com os riscos de potenciais de contaminação do meio
ambiente, onde o mesmo pode ser classificado em 3 classes distintas (ABNT, 2004
e ABETRE, 2004):
Classe I ou Perigosos
Classe II ou Não-Inertes
Classe III ou Inertes
Dentro destas classes podemos gerenciar os resíduos sólidos de acordo
com a natureza ou origem que o mesmo possui, desta forma a tabela a seguir faz
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este demonstrativo de resíduos, demostrando os resíduos gerados pelos diversos
setores, tanto residencial, industrial e público (ABETRE, 2004 e Gouvêa).
Atualmente o gerenciamento de resíduos é um dos principais problemas
enfrentados pelas empresas, dentro da área ambiental, sendo que o Brasil como o
exemplo, transformou-se em um mais urbano, antes sendo agrário, concentrando
cerca de 85% da sua população nas cidades. A Política Nacional de Resíduos
Sólidos estabelece princípios, objetivos instrumentos e diretrizes para a gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos, onde o poder público e os consumidores, bem
como os instrumentos econômicos aplicáveis são responsáveis (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE).
Para alguns processos industriais os resíduos são definidos como matéria
prima e insumos não convertidos em produtos, logo este subproduto significa
minimização do lucro da indústria, e por isso várias empresas tem utilizado
tecnologia para fazer a otimização do processo (LOPES), com isso diminuindo a
produção deste subproduto e tornando o mesmo menos dispendioso, ou utilizando
deste subproduto para geração de um novo produto de maior valor agregado.
Conhecer o resíduo gerado é uma estratégia de gerenciamento muito
utilizada para um processo de geração, transporte, tratamento e disposição final
buscando garantir a preservação da qualidade do meio ambiente e recuperação da
qualidade das áreas degradas com excelência (LOPES e ICLEI).
Todos os resíduos que geramos devem ser destinadas de forma correta,
para assim evitar efeitos negativos que eles podem fazer no meio ambiente, como a
poluição de rios e solos. Os principais destinos são aterros, reciclagem e incineração
(DEPEC).
A grande maioria dos aterros destinados para resíduos sólidos industriais
são controlados, ou seja, um local onde os descartados recebem um controle para
assim minimizar os impactos que a mesma causa no solo diretamente. Todos os
aterros controlados são cercados para impedir a entradas de pessoas não
autorizadas (Ministério do Meio Ambiente).
Os aterros industriais possuem o mesmo esquema básico que os aterros
sanitários, possuem exclusivamente um sistema de pré-tratamento antes que os
mesmos sejam enterrados, onde inclui-se a estabilização, solidificação e
neutralização. Os aterros podem ainda ser classificado com o tipo de resíduos que
ele recebe, pela sua periculosidade, classe I para resíduos perigosos, classe IIA
onde o mesmo não é perigoso e classe IIB para resíduos inertes (GOUVÊA, 2006), o
carbonato de cálcio é classificado como resíduo inerte.
2. METODOLOGIA
O presente artigo tem como finalidade analisara aplicação de carbonato de
cálcio CaCO3 para a fabricação de materiais cerâmicos de gres porcelanato,
levantando sua principais características e comparar com dados obtidos em
literatura , desta forma verificando a viabilidade da utilização do mesmo como
matéria prima para utilização em massa cerâmica.
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2.1.
















2.2.

MATERIAIS UTILIZADOS
Argila clara;
Óxido de Calcio (CaO)
Moinho de bolas;
Béquer
Bastão
Proveta
Copo Ford
Prensa uniaxial;
Paquímetro;
Balança analítica;
Estufa;
Forno;
Máquina universal de ensaios (Flexão de três pontos);
Picnômetro de gás hélio (Ultrapycnometer 1000);
Água destilada;
Sistema de Arquimedes;

MÉTODOS
Inicialmente se pesou uma determinada quantidade de carbonato de cálcio
em uma balança analítica e se depositou o mesmo em um cadinho que foi colocado
em uma mufla durante 1 semana, proporcionando desta maneira a eliminação da
água presente no mesmo e a sua conversão em oxido de cálcio.
Posteriormente, preparou-se a suspensão cerâmica com 5 kg de matériaprima (porcelana clara) constituída de 50% de albita (feldspato sódico), 25% de
argila plástica e 25% de quartzo e com 3,5 l de água, e acrescentou-se uma
determinada quantidade de óxido de cálcio CaO a mistura, sendo as mesmas de 10,
15 e 30% em relação a massa total.
A suspensão foi colocada sob agitação em um moinho juntamente com
bolas de porcelana de alta alumina (Figura 5), de diferentes tamanhos, completando
aproximadamente 50 a 55% do volume do moinho, durante aproximadamente 36
horas a uma velocidade de 36 rotações por minuto.
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Figura 1 - Moinho e bolas utilizadas

Fonte: Elaborado pelos autores

A suspensão cerâmica foi então retirada do moinho e separada das bolas,
com auxílio de uma peneira, colocada em dentro de um bequer e posteriormente
misturada com uma espátula (Figura 2), durante aproximadamente 5 min.
Figura 2 Agitação da Suspensão Cerâmica

Fonte: Elaborado pelos Autores

Com o auxílio de um paquímetro, mediu-se o diâmetro interno do moinho e o
diâmetro de 10 bolas de tamanho pequeno, médio e grande.
Em uma proveta, colocou-se 100 ml (Figura 3) da suspensão e mediu-se sua
massa. Com a divisão da massa pelo volume, obteve-se a massa específica
(densidade) da suspensão.
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Figura 3 - Amostra da Suspensão

Fonte: Elaborado pelos Autores

Utilizando-se um viscosímetro Copo Ford (Figura 4), pode-se determinar o
tempo de escoamento da água para referência. Três medidas foram realizadas, e
uma média foi calculada. Em sequência, o mesmo viscosímetro foi utilizado para a
verificação do escoamento da suspensão, realizado em triplicata.
Figura 4 - Preparação do experimento

Fonte: Elaborado pelos Autores

Mediu-se, em uma balança analítica, a massa de uma gota de defloculante.
Adicionou-se, em seguida, uma gota de defloculante por vez, e o mesmo processo
de medição do escoamento foi realizado, em triplicata (Figura 5). A adição deveria
ser finalizada quando o menor tempo de escoamento fosse atingido, ou seja, quando
a melhor dispersão das partículas fosse encontrada.
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Figura 5 - Realização do teste de Viscosidade

Fonte: Elaborado pelos Autores

Com o auxilio de uma prensa (Figura 6) e um molde para a compactação de
argila (Figura 7), fez-se a prensagem de 20 corpos de prova (Figura 8) utilizando
argila clara e a massa com carbonato de cálcio em uma pressão de 250 Kgf (7,27
Ton).
Figura 6 - Prensa

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 7 - Molde

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 8 - Corpos de Prova

Fonte: Elaborado pelos autores

Posteriormente, com o auxilio de um paquímetro, realizou-se a medida das
dimensões dos corpos de prova fabricados, e com uma balança, realizou-se a
pesagem dos mesmos (Figura 9).
Figura 9 - Pesagem dos corpos de prova

Fonte: Elaborado pelos autores

Os corpos de prova foram levados à uma estufa, com a temperatura de
110°C, durante 48h. Após secagem, realizou-se a sinterização dos mesmos.
Após sinterização, determinou-se a resistência mecânica à flexão dos corpos
de prova, medida na máquina universal de ensaios, através do ensaio de flexão em
três pontos.
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Em um picnômetro de gás hélio, modelo Ultrapycnometer 1000 da marca
Quantachrome Instruments, determinou-se a massa específica real dos corpos de
prova sinterizados.
Os corpos de prova foram colocados durante 24h em estufa, e
posteriormente foram pesados (massa seca). Em seguida, foram colocados durante
24h em água destilada, e posteriormente foram pesados (massa úmida). Com o
auxílio de um sistema de Arquimedes, determinou-se a massa imersa. Estes valores
foram importantes para a determinação da massa específica aparente dos corpos de
prova sinterizados.
Construiu-se a curvas de gresificação (Contração linear - absorção de água
em função da temperatura de sinterização).
Construiu-se o gráfico que representava a porosidade (aberta, total e
fechada) pela temperatura de sinterização, e a resistência mecânica em função da
temperatura de sinterização.
3. DESENVOLVIMENTO
Após a prensagem de 20 corpos de prova se realizou a medida das
dimensões dos corpos de provas de comprimento, largura e altura com o auxilio de
um paquímetro e pesou-se os mesmos com um balança analítica para a mistura sem
adição de CaCO3.
Figura 10 – Dimensões dos corpos de prova puros

Fonte: Elaborado pelos autores
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Posteriormente se realizou o mesmo procedimento para todas as porcentagens
de carbonato de cálcio misturado a massa cerâmica
Figura 11 – Dimensões dos corpos de prova com 10%

Fonte: Elaborado pelos autores
Figura 12 – Dimensões dos corpos de prova com 15%

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 13 – Dimensões dos corpos de prova com 30%

Fonte: Elaborado pelos autores

A seguir se realizou a determinação da da densidade dos materiais
conforme demonstrado na figura 14
Figura 14 – Determinação da densidade dos corpos de prova

Fonte: Elaborado pelos autores
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Posteriormente, foi realizado o procedimento de resistência mecânica a flexão
3 pontos em uma maquina universal de ensaios para cada conjunto de proporção
de massa, a tabela 4 encontra-se os resultados do mesmo.
Tabela 1 – Dados do experimento de flexão

Corpo de
prova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Força Máxima
(N)
480,906
479,094
478,906
481,906
479,375
457,859
447,266
448,354
453,961
448,637
433,734
437,913
435,164
433,965
436,128
320,688
351,094
337,098
328,153
347,416

Alongamento Máximo
(mm)
1,273
1,148
1,181
1,227
1,171
1,003
0,995
1,019
0,997
1,009
0,991
0,897
0,989
0,993
0,991
0,758
0,793
0,813
0,749
0,791

Pressão Máxima
(N/mm²)
34,0274
32,8475
36,9843
36,9172
36,3578
36,242
36,2231
37,241
37,7526
34,2171
30,2929
32,3276
31,1806
34,6783
31,6291
26,7845
26,3749
27,1319
24,4761
23,2719

Fonte: Elaborado pelos autores

O procedimento foi realizado e o resultado foi separado pelos corpos de prova
na seguinte ordem respectivamente: 1 a 5, corpos de provas sem adição de
carbonato, 6 a 10, adição de 10% em massa de carbonato, 11 a 15, adição de 15%
em massa de carbonato e 16 a 20 adição de 30% em massa de carbonato.
Posteriormente foi realizado a determinação da media da porosidade aberta,
total e fechada dos corpos de prova e se obteve os valores presentes na tabela 5
Tabela 2 – Dados do experimento de flexão

% de CaCO3 Porosidadade Aberta Porosidade Fechada Porosidade Total
0% CaCO3
20,05541048
3,596763498
23,65217397
10% CaCO3
18,55659398
3,60366752
22,1602615
15% CaCO3
5,914309472
3,314495979
9,22880545
30% CaCO3
2,703115646
3,084539147
5,787654793
Fonte: Elaborado pelos autores
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E com os valores obtidos se elaborou o gráfico da curva de gresificação do material
puro, e com adição de carbonato de cálcio.
Figura 15 – Determinação da curva de gresificação

Fonte: Elaborado pelos autores

4. CONCLUSÃO
Com todos os teste realizados foi possível verificar que a adição de
carbonato de cálcio em massa cerâmica, especificamente para este estudo o semigrês pode ser realizado, a adição superior a 15% identificou que as peças estavam
sujeitas a ruptura com maior facilidade, desta forma pode-se considerar que a
adição de 10% a 15% não ocasionaram modificações aparente na estrutura, sendo
que o mesmo pode ser utilizado como matéria prima alternativa na produção de
corpos cerâmicos utilizando parcialmente resíduo industrial carbonato de cálcio.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
BLOCO DE CONCRETO ECOLÓGICO COM POLIESTIRENO
EXPANDIDO COMO AGREGADO GRAÚDO
Beatriz Brasileiro de Queiroz1, Heronilton Fernandes da Silva2, Larissa Vicente3,
Pedro Gabriel Justus4 e Pedro Fernandes Neto5

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Sustentabilidade I

RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo verificar a viabilidade do uso de EPS
(Poliestireno expandido), em substituição total do agregado graúdo para produção
de blocos. Foi elaborada uma forma para o bloco com dimensões de 25x15x12 cm
(comprimento x altura x largura), sendo 3 amostras de blocos com traços diferentes
submetidas ao ensaio de compressão com 7 dias de idade. Depois de determinar as
propriedades do bloco (resistência à compressão), verificou-se que a terceira
amostra atende aos requisitos de resistência dos padrões de alvenaria exigidos pela
Associação de Normas Técnicas Brasileira - NBRs 6136/2007 e 12118/2013 , onde a
resistência característica do bloco atingiu os 20 Mpa (Mega Pascal) determinados
pela norma. O bloco ecológico é mais leve que o comercial, visto que o bloco
elaborado apresentou uma massa de 5 Kg e o bloco de concreto convencional
apresentou uma massa de 10,5 Kg, portanto a massa do bloco diminui para um
pouco mais da metade de um bloco convencional, deste modo à diminuição de
massa por consequência contribui para redução da carga estrutural da construção.
Contribuindo para um desenvolvimento mais rápido da obra, pois visto que o
material é mais leve que o convencional consegue-se uma economia no tempo de
transporte deste material na obra. Oferecendo qualidade e sustentabilidade à
construção. A economia de custos, tempo e a sustentabilidade que vem ganhando
espaço nesse meio, são três dos conceitos mais importantes no setor da construção
civil, buscando produzir mais com menos desperdício, gerando menos resíduos e os
reaproveitando.
Palavras-chave: Bloco de Concreto Ecológico; EPS; Sustentabilidade.
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ABSTRACT
The following paper has the objective of verifying the viability of the use of EPS
(Expanded Polystyrene), in total replacement of the aggregate for the block
production. A mold was developed for the block with dimensions of 25x15x12 cm
(length x height x width), being 3 samples of blocks with different traits submitted to
the compression test with 7 days of age. After determining the properties of the block
(compressive strength), it was verified that the third sample meets the resistance
requirements of masonry standards required by the Brazilian Technical Standards
Association – NBRs 6136/2007 and 12118/2013, where the characteristic resistance
of the block reached the 20 MPa (Mega Pascal) determined by the standard. The
ecological block is lighter than commercial block, since the elaborated block
presented a mass of 5 kg and the conventional concrete block had a mass of 10.5
kg, so the mass of the block decreases to a little over half of a conventional block,
this way to the decrease of mass by contributory consequence to reduce the
structural load of the construction. Contributing to a faster development of the
construction work, since the material is lighter than the conventional one can save
time in transporting this material in the work. Offering quality and sustainability to the
construction. The cost savings, time and sustainability that are gaining ground in this
environment are three of the most important concepts in the construction industry,
seeking to produce more with less waste, generating less waste and reusing them.
Key-words: Ecological Concrete Block; EPS; Sustainability.

1. INTRODUÇÃO
"As atividades humanas afetam constantemente o meio ambiente, estas com
o passar do tempo levam ao desgaste, a poluição e ao esgotamento dessas áreas
afetadas pela ação das atividades humanas. Uma das condutas humanas que mais
degradam o meio ambiente são a indústria e a construção civil e por este motivo
são objetos mais utilizados para o estudo de sustentabilidade." (SILVA, 2003).
No que se refere à construção civil, a sustentabilidade pode ser adquirida,
por exemplo, através do reaproveitamento de resíduos gerados nas construções,
melhor uso dos recursos naturais e uso de materiais ecológicos para redução dos
impactos ambientais.
Este exemplo está conexo à qualidade de vida das pessoas e as futuras
construções devem compreender os fundamentos da sustentabilidade, produzindo
mais com menos desperdício, diminuindo a geração de resíduos a um mínimo
reciclável, reaproveitando os mesmos, procurando materiais alternativos.
Atualmente, a construção civil é responsável por 42% do consumo de energia
elétrica. (LAMBERTS et al. 1997)
EPS, sigla de Expanded PolyStyrene ou Poliestireno expandido, conhecido
no Brasil como ISOPOR®, marca registrada da Knauf Isopor Ltda. O EPS é uma
espuma com microcélulas fechadas, composto basicamente de “vazios” contendo
98% de ar e apenas 2% de poliestireno com um arranjo único de propriedades,
como a leveza, propriedades de isolamento, durabilidade e uma excelente
processabilidade.
A ocupação da construção civil proporciona uma grande oportunidade de
obter os resíduos de EPS, como os oriundos de embalagens de eletrodomésticos,
equipamentos, resíduos de indústrias fabricantes etc. No entanto tais
aplicabilidades ficam limitadas em função da lacuna de informações e de subsídios
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em estudos para comprovar a viabilidade de tal aplicação.
A utilização de EPS reciclado deveria ser utilizada pela indústria da
construção com mais frequência, pois este não é um material biodegradável, ou
seja, seu descarte inadequado contamina o meio ambiente.
Visando uma maior economia para a construção com utilização de EPS como
agregado reciclado, pode-se gerar um custo menor para a obtenção do bloco de
concreto ecológico. Segundo Carneiro et al. (2001) a utilização do agregado
reciclado denota vantagens econômicas em comparação aos agregados naturais
que pode chegar a discrepância de custos finais de até 50%.
Tendo em vista tais fatores: a busca de um modelo de desenvolvimento
ecológico e sustentável para o presente estudo se justifica pelo fato de que o EPS
possui um feitio negativo referente ao longo tempo para a sua deterioração,
avaliada em 150 anos provocando uma poluição visual na estética urbana das
cidades, quando descartados em locais impróprios.
O problema caracterizado pelo estudo é a atual situação da grande geração
destes resíduos consequentemente causando poluição ao meio ambiente.
Entretanto, o presente estudo pretende utilizar estes resíduos para a confecção de
blocos de concreto ecológico, pois o uso do EPS no lugar do agregado graúdo
reduzira o peso do bloco e acrescentará qualidade termo acústica ao ambiente
construído.
Portanto, o emprego deste material realmente garante a sustentabilidade que
se indaga e a resistência mecânica característica comparada a blocos de concreto
comum?
2. METODOLOGIA
Buscando analisar a temática proposta, este estudo será pautado na
investigação a respeito do emprego de EPS como agregado graúdo em um bloco
de concreto. De forma a atingir a maior veracidade possível para desenvolver a
melhor resposta para a problemática a ser estudada.
O estudo visa abordar o conhecimento a respeito do bloco de concreto
ecológico para isso faz necessário direcionar a abordagem em base da utilização de
materiais teóricos, ou seja, o uso de NBRs – Norma Brasileira Técnica, que
regulamentam as especificações para a fabricação de blocos de concreto para
alvenaria simples e utilizando juntamente o método experimental para o mesmo.
Os ensaios presentes na pesquisa estão sendo realizados no laboratório da
Faculdade de Telêmaco Borba.
A primeira etapa da pesquisa foi o levantamento do material teórico, onde
pesquisou se através da internet, livros, artigos e teses que pudessem introduzir um
conhecimento básico sobre os estudos relacionados ao bloco de concreto
ecológico. O material teórico forneceu uma base de dados para que o estudo
pudesse ser considerado viável a pesquisa no objetivo da sustentabilidade.
Na segunda etapa da pesquisa realizou-se a elaboração do traço que por
definição, é a indicação da quantidade de materiais que constituem o concreto. O
primeiro traço elaborado seguiu-se da seguinte maneira 1:2:4, onde o algarismo de
número 1 indica a quantidade de cimento a ser usado, o algarismo de número 2
indica a quantidade de areia e o algarismo de número 4 seria a quantidade de brita,
porém para o presente estudo substitui-se a brita por EPS, ou seja, para o referido
traço a quantidade esta relacionada a um volume de cimento, por dois volumes de
areia e 4 volumes de EPS. Para elaboração da massa do referido traço utilizaram-
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se 600 ml de cimento Portland tipo dois e 1200 ml de areia, 2400 ml de EPS e 660
ml de água, todos os materiais elencados foram medidos em um Becker.
A massa de concreto elaborada com o primeiro traço foi colocada em um
molde cilíndrico para corpo de prova, seguindo as especificações da NBR
5738/2003, onde depois de seca retirou-se do molde, colocando-a em água por sete
dias para o processo de cura do concreto.
Na terceira etapa após os sete dias de cura do concreto submerso em água
realizou-se o ensaio de compressão seguindo os parâmetros estabelecidos pela
NBR 12118/2013 para o rompimento do corpo de prova cilíndrico.
Portanto, a quarta etapa foi a elaboração de um segundo traço
correspondente a 1:3:3 atendendo os parâmetros de algarismos citados
anteriormente um volume de cimento por três volumes de areia e três volumes de
EPS, ou seja, mediu-se em um Becker as quantidades dos elementos a seguir,
1000 ml de cimento Portland tipo dois, 3000 ml de areia, 3000 ml de EPS, 1000 ml
de água e 100 ml de cola comum branca para melhor o fechamento de vazios entre
o concreto e o EPS. Porém para o segundo traço a massa de concreto elaborada,
foi adicionada a uma forma molde para bloco de concreto de medidas elaboradas
pelos autores da pesquisa, com as seguintes dimensões de 25x15x12 cm
(comprimento x altura x largura)
O bloco foi desenformado e colocado em água para o processo de cura do
concreto por 14 dias.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Neste capitulo encontra se os resultados obtidos com a pesquisa até o
presente momento, de acordo com as etapas descritas no capítulo anterior.
Para o primeiro traço 1:2:4 descrito na segunda e terceira etapas dos
métodos utilizados no capitulo anterior, realizou se após os sete dias de cura em
água do concreto o ensaio de compressão seguindo os parâmetros estabelecidos
pela NBR 12118/2013. Porém ao executar se o ensaio, o corpo de prova atingiu
somente 1,02 Mpa (Mega Pascal) de resistência, não obtendo um bom resultado,
pois segundo a NBR 6136/2007 as exigências de resistência à compressão devem
corresponder à média de 2,0 a 2,5 Mpa.
Para o quarto passo descrito no capitulo anterior, referindo se ao segundo
traço 1:3:3 elaborado, após os 14 dias de cura do concreto , realizou se o ensaio a
compressão seguindo os mesmo parâmetros estabelecidos, assim ao executar se o
ensaio, o terceiro bloco de concreto atingiu o resultado de 2,0 Mpa especificado na
NBR 6136/2007. Para maior comparação entre o um bloco convencional e o bloco
ecológico elaborado pesou-se os dois, o bloco comum apresentou uma massa de
10,5 kg e o bloco ecológico uma massa de 5 kg, comprovando então a viabilidade
do projeto, pois esta diminuição de massa por consequência contribui para
diminuição da carga estrutural da construção.
Com base nos experimentos realizados pode se descrever algumas
diferenças entre o bloco de concreto comum e o bloco de concreto com emprego do
EPS, como esperado apenas ao pegar o bloco na mão percebe se como este é leve
comparado a um bloco comum de concreto. Sendo assim pode se relatar que o
mesmo contribuirá para uma diminuição das cargas e esforços na construção, até
mesmo para os trabalhadores.
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4. CONCLUSÃO
A confecção dos blocos de concreto ecológico com EPS como agregado
graúdo mostrou que é viável a reciclagem de um material não biodegradável e que
mesmo com a substituição total do agregado graúdo, os blocos admitem as
exigências da ABNT que arregimenta os blocos comuns, possuindo a média de 2,0
Mpa no ensaio de resistência à compressão, porém deve se realizar estudos mais
aprofundados com testes que verifiquem se o bloco atende as outras propriedades,
como a resistência a tração e ao fogo.
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CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONFECÇÃO DE TIJOLOS SOLOCIMENTO
Jean de Oliveira1, Lislaine Cristina Silva da Luz2, Marcos Leandro Maurer3 e
Vinicius Iuchs Pedroso4

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Sustentabilidade II

RESUMO
A construção civil é um dos setores responsáveis por gerar a maior quantidade de
resíduos sólidos, sendo também um dos únicos setores que pode ter um
reaproveitamento de quase 100% dos resíduos gerados. Desta forma o presente
artigo tem como ponto inicial o macro tema sustentabilidade, dando ênfase ao
reaproveitamento de resíduos sólidos da construção civil, que quando bem
processados trazem benefícios de ordem econômica, social e ambiental.
Inicialmente foi realizado um embasamento bibliográfico sobre tijolo solo-cimento,
sendo produzido com resíduos da construção e demolição (RCD), para que
posteriormente fosse realizada a caracterização de amostras de RCD e de solos de
diferentes regiões do município de Telêmaco Borba, e caracterizar a adição de 30,
50 e 70% de RCD nestes solos. Em trabalhos analisados os solos arenosos são
citados como os mais indicados para a confecção de tijolo solo-cimento, desta forma
a utilização de RCD neste artigo tem como propósito o aumento de material arenoso,
a fim de melhorar as características dos solos. Para caracterização das amostras foi
realizado em laboratório análise granulométrica, equivalente de areia, limites de
Atterberg e teste de compactação do solo, de acordo com a NBR- Norma Brasileira
Regulamentadora. Conforme os resultados obtidos, os solos analisados quando
sofrem a adição de RCD melhoram suas características, sendo que com a adição de
70% de RCD todos os solos analisados obtiveram características dentro das
estipuladas pela NBR 10833/2012.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Tijolo solo-cimento; RCD.

ABSTRACT
Civil construction is one of the sectors responsible for generating a greater amount of
solid waste, being also one of the only sectors that can have a reuse of almost 100%
of the waste generated. In this way, this article has as its starting point the macro
sustainability theme, emphasizing the reuse of solid waste from civil construction,
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when it is successful, bringing economic, social and environmental benefits. Initially,
a bibliographic base on soil-cement brick was carried out, being produced with
construction and demolition residues (RCD), so that if it was made from RCD
samples and soils from different regions of the municipality of Telemaco Borba and
characterize the addition 30, 50 and 60% RCD in these soils. In the present work,
sandy soils are cited as the most suitable for making soil-cement brick, in this way,
the use of RCD in this article to increase the sandy material in order to improve soil
characteristics. For the characterization of the samples in the laboratory of
granulometric analysis, sand equivalent, Atterberg limits and soil compaction test, in
accordance with the NBR - Norma Brasileira Regulamentadora. According to the
obtained results, the soils analyzed when they undergo an addition of RCD improve
their characteristics, being that with an addition of 70% RCD all analyzed soils
obtained characteristics within those stipulated by NBR 10833.
Key-words:Sustainability; Brick soil-cement; RCD.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente a reciclagem e a reutilização de resíduos vêm ganhando
destaque, a fim de diminuir os impactos gerados pelo descarte destes materiais na
natureza. Desta forma, varias medidas são criadas para o gerenciamento correto
destes materiais. Neste contexto segundo o estudo realizado por Oliveira e Mendes
(2008), os resíduos gerados em construções e demolições (RCD) podem ser
reciclados ou reutilizados como agregados alternativos, substituindo então as
matérias-primas que atualmente são mais utilizadas dentro da construção.
Pensando nisso o presente trabalho pretende reutilizar o RCD como agregado
miúdo em solos, a fim de corrigir a deficiência de areia e a característica dos solos
coletados no município de Telêmaco Borba, que serão utilizados para a confecção
de tijolos ecológicos, já que alguns estudos apontam que o solo ideal para a
produção deste tijolo é o solo arenoso.
O tijolo ecológico é composto basicamente por solo, cimento e água, ele
recebe a definição de ecológico visto que sua produção é feita através de
prensagem, dispensando o processo de queima, desta forma não contribui para o
desmatamento e nem para a emissão de CO2. Além de ser um tijolo sustentável o
tijolo solo-cimento se torna mais viável economicamente, já que dispensa alguns
processos obtendo um menor custo para sua produção, e quando utilizado em
obras este economiza material, pois não desperdiça argamassa, dispensa a quebra
de paredes pra a passagem de encanamentos de água e conduítes para fiação
elétrica, e após o assentamento não há necessidade de acabamento para cobrir
imperfeições como é realizado em obras que utilizam os tijolos cerâmicos
convencionais (FERRAZ, 200x e GRANDE 2003).
Segundo o estudo realizado por Motta et. al. (2014), antes que o solo seja
utilizado para a confecção do tijolo é necessário que este passe por algumas
análises, como a análise granulométrica, limite de liquidez, índice de plasticidade e
equivalente de areia. Estas análises são realizadas a fim de saber se o solo que
pretende-se utilizar se encaixa nas características, especificadas pela NBR
10833/2012, para que se obtenha um tijolo com a qualidade necessária. Sabendo
disso, neste artigo serão realizadas as análises necessárias para a identificação das
características de solos diferentes e da mistura destes solos com RCD.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

2. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada uma pesquisa de
natureza quantitativa, através de pesquisa experimental, adotando como método
testes e experimentos em laboratório. Para isso foi realizado um embasamento
bibliográfico sobre tijolo solo cimento, sendo produzido com resíduos da construção
e demolição, a fim de levantar hipóteses sobre o tema e obter parâmetros de
comparação para os resultados encontrados no desenvolvimento deste trabalho. A
utilização de resíduos da construção civil em tijolos ecológicos, mesmo sendo uma
prática sustentável e aparentemente viável, é um assunto pouco estudado
atualmente, pensando nisso neste artigo pretende-se observar as características
dos solos utilizando RCD, para compará-los.
Em laboratório foram adotados como matéria-prima 3 tipos de solo
coletados em diferentes pontos do município de Telêmaco Borba, além dos solos
foram utilizados resíduos resultantes de uma demolição, os quais foram submetidos
a análises de acordo com a NBR- Norma Brasileira Regulamentadora.
As amostras analisadas foram: 100%solo, solo+30%RCD, solo+50%RCD e
solo+70%RCD, tendo como parâmetro os 3 tipos de solos coletados. Estas
amostras foram submetidas às seguintes análises: análise granulométrica, limite de
liquidez, limite de plasticidade, equivalente de areia e teste de compactação.
3. DESENVOLVIMENTO
No trabalho realizado por Ferraz e Segantini (2004), é relatado que mesmo
com mão de obra qualificada e maior controle do desperdício de materiais, em uma
construção ainda assim o desperdício pode chegar a 8%, fora os entulhos que são
descartados em reformas ou demolições de edifícios e casas. Muitas das vezes os
resíduos gerados na construção civil são descartados de forma incorreta, sendo
destinados a aterros sem especialização ou até mesmo jogados em lotes baldios.
Quando descartados de forma inadequada tais materiais tendem a prejudicar o
meio ambiente através da degradação de áreas urbanas, assoreamento de rios e
córregos, além de causar o entupimento de bueiros e galerias, sendo responsável
então pelas enchentes geradas em vias marginais.
Segundo o site Téchne (2006) a construção civil encontra-se como grande
geradora de impactos ambientais, aumentando de maneira assustadora a geração
de resíduos e modificando paisagens. Portando é necessária a criação de
programas e metas para redução dos resíduos e até mesmo formas para reutilizalos.
A utilização de resíduos da construção e demolição (RCD) além de diminuir
os danos hoje causados ao meio ambiente, também é uma alternativa viável para o
reaproveitamento, visando também à parte econômica através da substituição de
parte da matéria-prima do tijolo por materiais que antes seriam descartados, e ainda
auxilia na melhora das características do produto final (FERRAZ E SEGANTINI,
2004). Desta forma, depois de triturados os RCD’s possuem características
arenosas sendo então viáveis para a aplicação na mistura do solo-cimento a fim de
tornar a mistura mais arenosa e consequentemente mais adequada para a
fabricação de tijolos ecológicos.
Em estudos realizados por Mieli (2009), onde foram utilizados 3 tipos de
solos (argiloso, areno-argiloso e solo arenoso) para a produção de tijolos solocimento, os tijolos produzidos com solo arenoso, se comparados com os demais,
obtiveram uma resistência a compressão simples maior e uma absorção de água
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menor, sendo descrito então como o melhor tipo de solo a ser utilizado para este
procedimento.
Segundo Ferraz e Segantini (2004), uma construção com tijolo solo-cimento
além de ser ecologicamente sustentável ainda pode reduzir em até 40% do custo de
uma obra, já que a quantidade de argamassa para assentamento é menor e para a
passagem de tubulações não é necessário à ruptura das paredes, desta forma
também dispensa o acabamento convencional para cobrir imperfeições.
Segundo Silva (2005), uma das desvantagens da confecção do tijolo solocimento é a variedade de solos existentes e consequentemente a necessidade de
análises para a caracterização do solo a ser trabalhado. Além disso, as
características do solo, como a fração argilosa e arenosa, interferem nas
características finais do tijolo formado, sendo que na maioria das vezes os solos
mais arenosos apresentam melhores resultados quando empregados na confecção
de tijolo solo-cimento.
Segundo o estudo realizado por Motta et. al. (2014) antes que o solo seja
utilizado para a confecção do tijolo é necessário que este passe por alguns
processos de análises, como análise granulométrica, limite de liquidez, índice de
plasticidade e equivalente de areia, a fim de identificar as características do solo a
ser utilizado.
De acordo com Neves et. al. (2005), o solo é constituído por partículas com
diferentes dimensões, as quais são responsáveis pelas características do solo e seu
comportamento como material de construção. Para determinar a quantidade de
partículas em relação ao seu tamanho é utilizada a análise granulométrica, sendo
que nesse processo é identificada a quantidade de partículas que passam ou que
ficam retidas em peneiras de aberturas normatizadas. Neste processo é possível
identificar as partículas de granulação maior (pedregulhos e areia), já para
identificação de partículas menores, como o silte e a argila, pode ser utilizado o
ensaio de sedimentação, o qual mede a velocidade de decantação das partículas
em água, em função da variação de densidade da solução, calculando-se as suas
proporções na amostra.
Além da análise granulométrica é utilizado também para caracterização do
solo os testes de Atterberg, este ensaio consiste na realização do limite de líquidez
(LL) e limite de plasticidade (LP), sendo que o LL mede a umidade necessária para
que o solo passe a se comportar como líquido, e o LP mede o momento que o solo
deixa de ser plástico (perda parcial de umidade) e passa a se comportar como
sólido, momento em que para de ser deformado e tornasse quebradiço, conforme
ilustrado na Figura 1 (PINTO, 2015).
Figura 1 - Representação LL e LP.

Fonte: adaptado de Pinto (2015).
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Ainda segundo Pinto (2015) o índice de plasticidade (IP), esta relacionado
com o consumo de cimento durante a confecção de tijolos solo cimento conforme
mostrado na Figura 2.
Figura 2 - Relação IP com o consumo de cimento.

Fonte: adaptado de Pinto (2015).

Após a realização da caracterização do solo e este se encaixe nas
especificações da NBR10833/2012, é feita a mistura do traço, onde o solo escolhido
deve ser triturado e peneirado, para que os terrões sejam desmanchados, após isso
é acrescentado o cimento e misturado até que a mistura apresente coloração
homogênea, posteriormente deve ser acrescentada a água gradativamente
misturando até atingir umidade ideal para o trabalho, esta umidade pode ser prédeterminada em laboratório através do teste de compactação. Após ser realizada a
mistura adequada dos materiais, estes são destinados a prensa manual ou
hidráulica, sendo esta responsável por compactar a mistura garantindo com que este
atinja um determinado peso específico ou densidade aparente, que lhe confira
resistência mecânica apropriada (NBR 10833 e MIELI, 2009).
Um detalhe importante durante a prensagem manual é que em tijolos de
pequena altura a prensagem se torna mais eficaz, visto que a tensão de compressão
se torna mais uniforme por toda extensão do tijolo. A dificuldade de prensagem de
um tijolo pode estar relacionada com a presença de muita areia no solo que está
sendo utilizado, ou ainda pode ser causada devido a uma umidade inferior ao ponto
ideal (RIBEIRO, 2013).
Depois de compactados os tijolos são reservados em pilhas por durante 7
dias para que o corra o processo de hidratação do tijolo, caso estes tempo não seja
respeitado a resistência pode ser reduzida em até 40%, além disso o tijolo pode
apresentar uma superfície com esfarelamento, ou seja, mais vulnerável a
intempéries e a ações mais rigorosas. Durantes estes 7 dias os tijolos devem passar
pelo processo de molhagem diária para que seja mantida a umidade dos tijolos
garantindo a ausência de trincas e a qualidade final do material (SILVA, 2005).
3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1.1. Preparo e caracterização das amostras.
A fim de identificar o melhor tipo de amostra a ser trabalhada no decorrer do
trabalho e comparar a interferência dos RCD, coletou-se solos de diferentes regiões
do município de Telêmaco Borba. Para a coleta das amostras foi retirada a camada
superficial do solo e foram utilizadas como matéria prima três tipos de solos,
AMOSTRA 1 ( retirada do conjunto habitacional Casa Bella ), AMOSTRA 2 (
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coletada do pátio da instituição de ensino FATEB) e AMOSTRA 3 (proveniente de
uma obra em construção). Além destes solos, foi utilizado entulho proveniente da
casa de um dos autores deste trabalho. Todas as matérias primas citadas estão
dispostas na Figura 3.
Figura 3 - a) Amostra 3; b) RCD; c) Amostra 2; d) Amostra 1.

a)

c)

b)

d)

Fonte: os autores (2017).

Na Figura 3 pode ser observado que mesmo os solos sendo provenientes do
mesmo município, estes apresentam já em sua coloração uma diferença bem
significativa em seus tons, destacando então a importância das análises de
caracterização dos solos, mesmo se for coletados na mesma região.
O destorroamento das amostras, que consiste na redução granulométrica
dos materiais para que possam ser feitas as análises, no solo foi realizado de forma
manual com o auxilio de um almofariz e um pistilo, já a trituração dos RCD foi
realizada na máquina de Abrasão Lós Angeles, conforme mostrada na Figura 4.
Ambas as amostras foram peneiradas na peneira de nº 10 e malha 2mm.
Figura 4 – a) Destorroamento do solo; b) trituração dos resíduos.

a)

b)

Fonte: os autores (2017).

3.1.2. Análise granulométrica (NBR- 7181/2016).
A NBR 10833/2012 descreve que o solo para confecção de tijolos solocimento deve apresentar, após passar pela análise granulométrica, 100% de
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material que passe pela peneira de malha 4,75 mm e de 10% a 50% de material que
passe pela peneira de 0, 075 mm.
Tabela 1- Análise Granulométrica (g).
Peneira (nº) Peneira (mm) Amostra 1
10
2,00
0
16
1,18
221,05
30
0,6
258,96
40
0,425
122,19
50
0,3
99,87
100
0,15
195,97
200
0,075
69,21
Fundo
26,81

Amostra 2
0
199,27
212,04
134,84
115,16
215,56
89,1
23,29

Amostra 3
0
151,2
216,67
127,39
92,66
214,08
134,77
57,6

RCD
0
51,05
175,83
289,74
148,77
166,06
82,05
78,36

Fonte: os autores (2017).

Analisando os resultados dispostos na Tabela 1, e comparando com os
critérios estabelecidos pela NBR 10833, percebe-se que todas as amostras
apresentam material 100% passante pela peneira de malha 4mm, porém estas
amostras não se enquadram na seguinte especificação: 10 a 50% de material
passante pela peneira de 0,075 mm, já que a Amostra 1 obteve 2,7%, Amostra 2
obteve 2,3%, Amostra 3 obteve 5,8% e o RCD teve apenas 7,8% de material
passante nesta peneira.
Devido à observação da presença de muito material pulverulento na
amostra de RCD e para a obtenção de maior precisão no peneiramento realizou-se
a lavagem de 500g de material sobre a peneira de malha 0,075 mm obteve-se
23,25% de material pulverulento.
Conforme o estudo realizado por Segantini e Wada (2011), sabe-se que
para a confecção de tijolos solo-cimento é indicado o uso de solos mais arenosos,
mas seu teor de areia ainda é controverso entre os trabalhos referentes a este
tema, sendo que Segantini e Wada (2011) cita um teor de 45 a 50%, Figueiredo
(2011) um teor de 45 a 90% e Netto (2011) um teor de 60% de areia. Desta forma,
para a determinação do teor de areia presente, tanto nas amostras de solo como na
de RCD, foi realizado o ensaio de equivalente de areia o qual obteve os resultados
descritos na Tabela 2.
Tabela 2 - Equivalente de Areia
Ensaio
Amostra 1
Amostra 2
1
0%
0%
2
0%
0%
3
0,00%
0,00%
Média
0%
0%

Amostra 3
19,60%
20%
19%
20%

RCD
36%
33%
34,66%
34,50%

Fonte: os autores (2017).

Em muitos dos trabalhos analisados como Lanes et. al. (2016), Pinto (2015)
e Machado e Araújo (2014), a quantidade de areia fina e grossa é determinada pela
análise granulométrica, entretanto após realizarmos o equivalente de areia das
amostras, percebemos que esta determinação não condiz com os resultados da
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análise granulométrica presente na Tabela 1. Devido a estes resultados e ao fato
dos trabalhos não usarem valores exatos para o teor de areia do solo, e como este
não é citado na NBR10833, não levaremos em consideração este parâmetro para o
decorrer dos estudos, apenas analisaremos a interferência da adição de RCD nas
características do solo.
3.1.3. Limites de Atterberg (NBR- 6459/2016 e NBR-7180/2016).
De acordo com a NBR10833, a qual é responsável pelos procedimentos
relacionados à fabricação de tijolo e bloco de solo-cimento feitos com prensa
manual ou hidráulica, descreve que o solo escolhido deve apresentar um limite de
líquidez menor ou igual a 45% e índice de plasticidade menor ou igual a 18%.
Conforme mostrado na Figura 5, os solos podem ser classificados conforme os
resultados obtidos na análise granulométrica, LL e LP. Analisando os dados
fornecidos pela Figura 6 e comparando com as especificações da NBR10833/2012,
os solos que se apresentam adequados para a confecção de tijolo ecológico são, o
A-2-4 e A-4 já que estes não excedem os valores fornecidos.
Figura 5 - Classificação de solos.

Fonte: Adaptado de AASHTO.

Os resultados obtidos na Amostra 1, com suas respectivas adições de RCD,
estão dispostas na Tabela 3, onde observa-se, conforme especificado pela NBR
10833/2012, que a Amostra 1 solo e solo+30%RCD, devido ao LL ser superior a
45%, estes não se apresentam adequados para confecção de tijolos ecológicos, já
o solo+50%RCD apresentou resultados próximos dos limites estabelecidos porém
sua classificação de solo não se encaixa dentro dos parâmetros. Desta forma
somente a amostra solo+70%RCD obteve valores mais aptos para a confecção de
tijolo ecológico.
Tabela 3 - Limite de Liquidez e Plasticidade Amostra 1
Solo Solo+30%RCD Solo+50%RCD
Limite de Líquidez
59,2%
51,50%
42,80%
Indice de Plasticidade
0%
24,20%
15,50%
Classificação do solo
A5
A 7-6
A 7-6
Fonte: os autores (2017).

Solo+70%RCD
31,70%
5,80%
A4
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Os resultados da Amostra 2 mostrados na Tabela 4, onde a amostra de solo é a
única que apresentou valores acima do adequado, e a amostra solo+30%RCD
apresentou valores dentro dos adequados, porém quanto a sua classificação o solo não
se encaixa dentro destes parâmetros, já as demais amostras apresentaram valores e
classificação de solo correspondentes ao ideal.
Tabela 4 - Limite de Líquidez e Plasticidade Amostra 2
Solo Solo+30%RCD
Solo+50%RCD
Limite de Líquidez
63
31,20%
40,20%
Indice de Plasticidade
4,6
11,90%
0,00%
Classificação do solo
A5
A6
A4

Solo+70%RCD
30,30%
3,80%
A4

Fonte: os autores (2017).

Na Tabela 5 pode ser observado os resultados obtidos pela Amostra 3 e
suas adições, sendo que com esta amostra todas as amostras analisadas se
mostraram aptas para a confecção de tijolos solo-cimento.
Tabela 5 - Limite de Líquidez e Plasticidade Amostra 3
Solo Solo+30%RCD Solo+50%RCD Solo+70%RCD
Limite de Líquidez
15,30%
28,60%
25,40%
26,20%
Indice de Plasticidade 0,00%
0,00%
0,00%
6,70%
Classificação do solo
A4
A4
A4
A4
Fonte: os autores (2017).

Após análise dos resultados encontrados, percebe-se que as amostras que
apresentaram valores que satisfazem as condições descritas na NBR 10833/2012
são as: Amostra 1+70%RCD; Amostra 2+50%RCD; Amostra 3+70%RCD; Amostra
3 e Amostra 3+ 30, 50 e 70%. A porcentagem de RCD que mais se encaixou para
todos os tipos de solos analisados foi o de 70% e a amostra que mais se encaixou
para todas as Porcentagens de solo propostos foi a Amostra 3.
3.1.4. Compactação do solo (NBR-7182/2016 e DNER-ME 162/94)
Conforme o trabalho de Pinto (2015), no ensaio de compactação é
identificado uma relação entre compactação, umidade e a massa específica atingida
(densidade aparente) do solo, como mostrado na Figura 6. Através deste ensaio
pode-se identificar a umidade ótima de compactação do solo, sendo que esta se
encontra quando a umidade apenas ocupa os vazios presentes na amostra, acima
da umidade ótima a água além de ocupar os vazios da amostra, passa também a
ocupar o espaço do solo e é neste momento em que a quantidade de solo da
amostra cai e consequentemente diminui a densidade aparente, já que a densidade
da água é menor que a densidade do solo.
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Figura 6 – a)Ensaio de compactação; b) Amostras resultantes.

a)

b)

Fonte: os autores (2017).

Após ser analisados os limites de Atterberg percebe-se que todas as
amostras de solo com 70% de RCD apresentaram resultados adequados, com isso
para a etapa de compactação foi preferível à utilização das amostras:
Amostra2+70%RCD e Amostra 3+70%RCD.
Na Tabela 6 podemos observar os resultados obtidos durante o ensaio de
compactação da Amostra 2.
Tabela 6 - Compactação Amostra 2 + 70%RCD
Compactação
1
2
3
Porcentagem de água (%)
18
20
22
Água adicionada (ml)
540
600
660
Densidade aparente úmida (g/cm³)
1,781 1,845 1,9205

4
24
720
19215

5
26
780
1,8914

Fonte: os autores (2017).

Já na Figura 7 observamos a curva de compactação da Amostra 2, onde
pode ser observada com maior facilidade a umidade ótima do solo sendo ela 24%.
Figura 7 - Curva de compactação Amostra 2.

Fonte: os autores (2017).

A Tabela 7 apresenta os resultados referentes a compactação da Amostra
3. Já a Figura 8 apresenta a curva de compactação gerada através dos resultados
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obtidos, sendo a umidade ótima do solo 14%.
Tabela 7 - Compactação Amostra 3 + 70%RCD
Compactação
1
Porcentagem de água (%)
10
Água adicionada (ml)
300
Densidade aparente úmida (g/cm³)
1,681

2
3
4
12
14
16
360
420
480
1,7801 1,9703 1,9365

5
18
540
1,866

Fonte: os autores (2017).

Densidade aparente umida (g/cm³)

Figura 8 - Curva de Compactação Amostra 3.

Compactação Amostra 3 + 70%RCD
2
1,95
1,9
1,85
1,8
1,75
1,7
1,65
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Úmidade (%)
Fonte: os autores (2017).

Observando os resultados obtidos na compactação de ambos os solos pode
ser percebido a importância deste ensaio já que cada tipo de solo apresenta
umidade ótima diferente um do outro. Com este teste é estabelecida a proporção
ideal de água a ser adicionada a mistura de solo, RCD e cimento no momento da
confecção de tijolos ecológicos. Analisando a umidade ótima do solo a Amostra 3 é
a que tem mais chances de obter um melhor desempenho na resistência do tijolo, já
que quanto maior a umidade menor a resistência do cimento, porém esta hipótese
só pode ser confirmada após a realização do teste de compressão dos tijolos.
3.1.5. Confecção tijolo ecológico
Antes de serem realizadas todas as análises para caracterização das
matérias primas, conforme mostrado na Figura 11, foi realizada a confecção de um
tijolo utilizando uma prensa hidráulica de oficina mecânica utilizando calços para que
a prensagem ocorre-se de forma mais uniforme possível, em forma também
adaptada com o formato parecido ao do tijolo ecológico.
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Figura 9 - Prensa e forma adaptadas para a confecção do tijolo.

Fonte: os autores (2017).

Durante as tentativas para a confecção do tijolo utilizando diferentes traços,
diferentes proporções de água e diferentes pressões na prensagem, todos os tijolos
confeccionados durante a retiragem da forma apresentavam ranhuras e
posteriormente a ruptura total do tijolo, conforme ilustrado na Figura 12.
Figura 10 - a) Retiragem do tijolo; b) Aparecimento de ranhuras; c) Ruptura do tijolo.

a)

b)

c)

Fonte: Os Autores (2017).

Após varias tentativas, foi possível confeccionar apenas um tijolo, o qual foi
utilizado um traço diferenciado de 8% de cimento em relação à mistura
solo+50%RCD e adição de 30% de areia em relação à massa total. Já a quantidade
de água utilizada foi um pouco acima do recomendado.
Figura 11 - Tijolo produzido.

Fonte: Os Autores (2017).
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Mesmo não apresentando uma resistência inicial adequada, após os 7 dias
de cura, sendo submerso em água todos os dias e seco a sombra, o tijolo
confeccionado aparentemente apresenta boa resistência. Conforme relatado por
Silva (2005), durante a compactação é necessário cuidado extra com as
extremidades do tijolo, onde a compactação apresenta maiores chances de ser
deficiente, sabendo disto durante o período de cura foi observada uma deficiência ou
na prensagem ou no formato da forma, visto que nos quatro cantos do tijolo
apresentaram degradação não muito significativa, a qual cessou após poucos dias.
Através deste resultado pode ser constatada a importância da prensagem correta,
forma correta e do traço correto para a confecção de um tijolo solo-cimento.
4. CONCLUSÃO
No trabalho apresentado foram utilizados 3 solos de regiões diferentes, os
quais foram submetidos os limites de Atterberg, análise granulométrica, equivalente
de areia e ensaio de compactação. Estes ensaios foram utilizados para se obter as
características dos solos e do RCD, a fim de melhor entender tais características e
o comportamento destes solos quando submetidos a diferentes adições de RCD,
sendo estas proporções de solo+30%RCD, solo+50%RCD e solo+70%RCD.
Após a análise dos resultados encontrados no teste de Atterberg e a
comparação destes com os dados estipulados pela NBR10833, pode se constatar
que a adição de resíduos faz com que as características do solo se modifiquem,
onde os três tipos de solo em que foram realizados tais testes a utilização de 70%
de RCD se mostrou a mais promissora para a confecção de tijolos solo-cimento,
pois esta adição faz com que as características dos solos se modifiquem e
correspondam com as seguintes condições: Limite de Liquides ≤ 45% e Índice de
Plasticidade ≤ 18%.
Com o propósito de identificar a umidade ótima para a compactação dos
tijolos foi realizado o ensaio de compactação na Amostra2+70%RCD e na
Amostra3+70%RCD as quais obtiveram melhores resultados nos testes anteriores.
Neste ensaio a Amostra 2 apresentou umidade ótima de 24%, já a Amostra 3
obteve 14% de umidade ótima para uma compactação eficiente, de acordo com
estes valores e sabendo que o cimento perde resistência em umidades elevadas, a
amostra mais ideal para a confecção de tijolo solo-cimento é a Amostra 3, pois
obteve umidade ótima menor.
Após realização de todas as análises é visto que a amostra de solo que
obteve melhores valores foi a Amostra 3, e em todas as amostras a porcentagem de
RCD que obteve melhores valores durante a caracterização foi a de 70%.
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RESUMO
Neste trabalho apresenta-se uma alternativa no setor da construção civil, a
qual se resume em edificações sustentáveis, sendo que, os recursos naturais são
aproveitados, reciclando resíduos e reaproveitando entulhos gerados em
demolições, os quais são destinados incorretamente pela grande parte da
construção convencional. Na construção sustentável utiliza-se á taipa de solo
cimento como forma de substituição das paredes convencionais, piso interno e
externo por concreto sem fins estruturais confeccionado com resíduo de tipo ARC
(Agregado de Resíduos de Concreto), caixa longa vida, que é utilizada na
confecção de mantas térmicas proporcionando maior conforto térmico ao ambiente
e garrafa PET como lâmpadas alternativas, a qual será preenchida com água e
exposta aos raios solares, iluminando o ambiente em que forem inseridas, sendo
assim, poupando o consumo de energia elétrica. Desta forma, pretende-se oferecer
uma alternativa para reduzir a utilização de materiais convencionais em uma
construção, atentando para a viabilidade técnica e econômica, buscando construir
uma edificação sustentável, eficiente e mais barata. Por fim, percebe-se que, com a
metodologia de estudo utilizada os usos dos materiais convencionais causam um
enorme prejuízo ao meio ambiente e, para resolver este problema faz-se necessário
o uso das edificações sustentáveis, pois reduzem drasticamente os danos ao meio
ambiente.
Palavras-chave: Construção civil; Resíduos; Sustentabilidade.
.
ABSTRACT
This paper presents an alternative measure in the civil construction sector,
which is summarized in sustainable buildings focused on the concept of
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sustainability, being that natural resources are used, recycling waste and reusing
waste generated in demolitions, which are destined by much of the conventional
construction. In sustainable construction, the cement floor is used as a substitute for
conventional walls, internal and external floor for non-structural concrete made with
ARC (Concrete Waste Aggregate) type, long life box, which is used in making of
thermal blankets providing greater thermal comfort to the environment and PET
bottle as alternative lamps, which will be filled with water and exposed to the sun's
rays, illuminating the environment in which they are inserted, thus, saving the
consumption of electric energy. In this way, it is intended to offer an alternative to
reduce the use of conventional materials in a construction, considering the technical
and economic feasibility, seeking to build a sustainable, efficient and cheaper
building.
Finally, it can be seen that, with the study methodology used, the use of
conventional materials causes enormous damage to the environment, and to solve
this problem it is necessary to use sustainable buildings, as they drastically reduce
damages to the environment.
Key-words: Construction; Waste; Sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Nosso planeta vem sofrendo uma enorme degradação, causada
principalmente pela alta emissão de CO2 na atmosfera, grande consumo energético
e pelo descarte incorreto de resíduos, sendo o setor da construção civil um dos
grandes responsáveis por essa degradação. Diante deste cenário, busca-se
alternativas que amenizem ou eliminem esses problemas, optando por soluções
sustentáveis e garantindo uma qualidade de vida melhor a todos.
No setor da construção civil, as emissões de gases e o alto consumo
energético estão concentrados em sua maior parte na produção de materiais, como
o cimento, cal, tijolos e telhas cerâmicas, aço, entre outros, que somando com os
entulhos gerados em demolições e destinados incorretamente, contribuem
significativamente para inúmeros desastres ambientais.
Diante desses fatores buscam-se alternativas para reduzir a utilização de
materiais convencionais em uma construção, atentando para a viabilidade técnica e
econômica, a fim de construir uma edificação sustentável e mais barata, utilizando
resíduos de construção como agregados para concretos não estruturais, caixas
longa-vida como manta térmica, garrafas pet como lâmpadas alternativas e também
a substituição da alvenaria convencional por taipa de solo cimento, que além da
economia proporciona maior conforto térmico ao ambiente.
O sistema taipa solo cimento é um sistema que utiliza barro molhado nas
paredes, substituindo assim os tijolos convencionais. A taipa de pilão é uma
alternativa ecológica e sustentável, é chamado taipa de pilão quando se comprime a
terra ou argila em fôrmas de madeira, ela é compactada horizontalmente até atingir
uma boa resistência e densidade. O processo de compactação se chama
“apiloamento” e pode ser feita de forma manual ou mecânica, pode ser trabalhada
com o uso de solo e cimento para obter uma maior resistência. Com o uso de
formas autonivelantes pode se obter paredes quanto em “L” ou em “T””. (IMBROISI,
2016).
As caixas longa vida, numa edificação sustentável podem ser utilizadas para
confecção de manta térmica, as quais substituem uma manta térmica convencional
feita por alumínio. As vantagens de se usar as caixas longa vida é que, além de
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recicla-las também possui um custo beneficio menor do que a instalação da manta
térmica convencional e pode reduzir a temperatura no interior do imóvel em cerca
de 8°C. Sua instalação pode ser realizada de forma artesanal pelo próprio morador,
diminuindo assim o custo com mão de obra.
As lâmpadas alternativas confeccionadas com garrafa PET é conhecida
popularmente como lâmpada de Moser, pois foi criada pelo brasileiro Alfredo Moser,
que em uma necessidade de falta de energia pensou em colocar água em uma
garrafa PET, que permite a luz passar pelo telhado e refletir na garrafa espalhando
assim para o ambiente. As garrafas PET podem ser recicladas e usadas em uma
construção sustentável como uma forma de lâmpada alternativa, ou seja, podendo
ser usada em dias de sol, economizando energia. A lâmpada alternativa com
garrafa PET apresenta resultados viáveis para a utilização em uma edificação, pois
apresenta uma luminosidade equivalente a lâmpadas incandescentes de 40 a 60
watts, dependendo de quão forte está à luz do sol no dia, podendo assim, substituir
o uso de energia elétrica durante o dia, e contribuir ao nosso planeta.
2. METODOLOGIA
A pesquisa foi de natureza básica, de forma exploratória, descritiva e
explicativa. Sendo que o procedimento metodológico foi de revisão bibliográfica que
conforme Cervo, Bervian e Da Silva (2007, pg.60), trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e procura explicar um problema a partir de referências teóricas
publicadas em artigos, livros e teses. Quanto aos dados à pesquisa teve caráter
quantitativo e qualitativo, também foi realizada análises laboratoriais com ensaio de
compressão de corpos de prova moldados com ARC conforme a norma NBR 5739.
2.1 Análise do Concreto com ARC (Agregado de Resíduos de Concreto).
Foram confeccionados corpos de prova com dois traços, sendo o traço 1 com
agregado graúdo reciclado e agregado miúdo convencional e o traço 2 com os
agregados graúdos e miúdo reciclado. Os dois traços foram confeccionados
utilizando as mesmas proporções de agregados, água e cimento, sendo 15,39% de
cimento, 38,46% de agregado miúdo e 46,15% partes de agregado graúdo.
2.2 Orçamento comparativo entre uma construção convencional e uma
construção sustentável.
Foi realizado um orçamento comparativo entre uma construção convencional
e sustentável visando analisar o custo benefício. O orçamento foi realizado
baseando-se em uma edificação com área construída de 88 m2 conforme mostrado
na Figura 1 e de acordo com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices da Construção Civil (SINAPI) de 2017 que estabelece regras e critérios
para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.
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Figura 1 - Planta baixa de edificação sustentável com 88 m de área construída

Fonte: O Autor (2017)

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Análises do Concreto com ARC (Agregado de Resíduos de Concreto)
Nas Figuras 2 e 3 são mostrados os resultados da análise de compressão
para o corpo de prova confeccionado com o traço 1 e traço 2, respectivamente.
Figura 2 - Análise de compressão do corpo de prova confeccionado com traço 1.
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Figura 3 - Análise de compressão do corpo de prova confeccionado com traço 2.

O corpo de prova confeccionado com o traço 2 (agregados graúdos e miúdo
reciclado) obteve melhor resultado alcançando 17,3 MPa em 24 dias, podendo ser
usado em pisos que não exigem uma alta resistência. Os resultados do traço 1
(agregado graúdo reciclado e agregado miúdo convencional ) não obteve resultado
satisfatório.
3.2 Orçamento comparativo entre uma construção convencional e uma
construção sustentável
A Tabela 1 mostra um orçamento comparativo baseando-se em uma
edificação (Figura 1) com construção convencional e com construção sustentável.
Tabela 1: Comparação de custos entre uma Edificação Sustentável e Convencional.

Etapa
Serviços preliminares
Fechamento muro
Rampa de acesso principal
Infra estrutura
Alvenaria
Cobertura
Pisos internos
Revestimento de parede e teto
Esquadrias
Instalações elétricas
Instalações hidro-sanitárias

Edificação
Sustentável
(R$)
8.036,96
14.360,32
2.006,88
4.818,71
4.658,51
14.875,46
10.128,91
13.319,30
2.500,45
7.902,17
6.423,73

Edificação Convencional
(R$)
8.036,96
17.876,04
2.648,97
9.050,52
8.723,03
14.795,66
10.128,91
17.935,18
2.500,45
7.902,17
6.423,73
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Pintura
Limpeza
Total

3.746,60
170,64
92.948.63

4.746,65
170,64
110.938,92

Analisando os orçamentos comparativos pode-se observar que as diferenças
de valores são significativas nas etapas que utilizam alvenaria e concreto, que
foram substituídos do convencional para taipa e ARC. Além da obra ser
considerada não agressiva ao meio ambiente, seu custo benefício é mais viável em
relação a uma construção convencional.
4. CONCLUSÃO
Os métodos convencionais da construção civil danificam o meio ambiente,
com isso, a alternativa de um novo método de projeto sustentável está sendo muito
procurado. Além, da a obra ser sustentável e possuir um custo de edificação mais
baixo, como mostrado nos orçamentos comparativos com a obra convencional,
apresentam também um baixo custo de manutenção e consumo energético, bem
como, preserva o meio ambiente com a reutilização de materiais como concreto
ARC em que para sua produção reutiliza agregados usados em obras
convencionais anteriores.
REFERÊNCIAS
MOTTA, Silvio Romero Fonseca. Sustentabilidade na construção civil: crítica,
síntese, modelo de política e gestão de empreendimento. Belo Horizonte: Escola
de Engenharia UFMG,2009.
CANTEIRO, Fábio; PISANI, Maria Augusta Justi. Taipa de mão: história e
contemporaneidade. Disponível em: (cole o hiperlink). Acesso em: 09/10/2017.
PORTO, Maria Edelma Henrique de Carvalho; SILVA, Simone Vasconcelos.
Reaproveitamento dos entulhos de concreto na construção de casas
populares. Rio de Janeiro: ABEPRO. 2008.
IMBROISI, Margaret. Construindo com taipa de mão e de pilão. Disponível em:
http://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/construindo-com-taipa-demao-e-de-pilao/. Acesso em: 10/10/2017.
MENDONÇA, Cristiane. Lâmpada de Moser: dois litros de luz. Disponível em:
http://www.revistaecologico.com.br/materia.php?id=70&secao=1069&mat=1159.
Acesso em: 15/10/2017.
SELEGATTO, Lucas Tavares; PAULA , Pedro Augusto Lanza de. A utilização de
embalagens longa vida como revestimento de superfícies para isolamento
térmico. Disponível em:
http://www.ib.unicamp.br/dep_biologia_animal/sites/www.ib.unicamp.br.dep_biologia
_animal/files/TETRAPAC%20REVESTIMENTO%20DE%20SUPERF%C3%8DCIES
%20ISOLAMENTO%20T%C3%89RMICO.PDF. Acesso em: 15/10/2017.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

ACESSIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO E PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA VISUAL
Allany Marcelino Rodrigues1, Gabriel Cangussu Siqueira2, Jonathan William Franco3
de Lima e Kelvin Willian Almeida4

Área de Concentração: Engenharia
Grupo de Trabalho: Acessibilidade
RESUMO
A Responsabilidade Social é uma forma de gestão ética e transparente das
atividades realizadas por uma organização, seja ela privada, pública ou sem fins
lucrativos, com a consciência de que suas ações geram um impacto direto, positivo
ou negativo, na sociedade, tendo em vista isso, as organizações concretizam a
responsabilidade social através da identificação dos problemas resultantes e dos
efeitos das suas decisões e atividades e promovendo ações e práticas construtivas,
que contribuam para melhorar o desenvolvimento sustentável. Avaliando que
sustentabilidade engloba a garantia dos direitos humanos, um dos temas centrais da
responsabilidade social, é primordial que ela incorpore as necessidades específicas
de pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade a todos.
Palavras-chave:
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ABSTRACT
Social Responsibility is a form of ethical and transparent management of the
activities carried out by an organization, private, public or non-profit, with awareness
that these actions have a direct, positive or negative, impact on society, viewing this,
the organizations materialize social responsibility through the identification of problems
resulting from the effects of their decisions and activities, generating actions and
constructive practices that contribute to improving sustainable development.
Assessing that sustainability encompasses a guarantee of human rights, one of the
central themes of social responsibility, it is essential that it incorporates the specific
needs of people with disabilities, guaranteeing accessibility to all.
Key-words: social responsibility, sustainable development, accessibility.
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1. INTRODUÇÃO
As organizações ao redor do mundo estão conscientizando-se cada vez mais
sobre a necessidade da contribuição para com o desenvolvimento sustentável, que
visa atender as necessidades da sociedade, sem comprometer a capacidade de
atender gerações futuras.
O impacto no meio ambiente da organização que opera em relação a
sociedade tornou-se decisivo na avaliação do seu desempenho geral, com a
necessidade de assegurar um ecossistema saudável, igualdade social e boa
governança organizacional.
Para definir o escopo de sua responsabilidade social, identificar questões
relevantes e estabelecer suas prioridades, convém que a organização aborde os
temas centrais da ISO 26000, que são: governança organizacional, direitos humanos,
práticas de trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas
ao consumidor, envolvimento e desenvolvimento da comunidade.
Sendo a ISO 26000 uma diretriz internacional, tornou-se necessária a criação
da NBR 16001, que normatiza ações que devem ser tomadas pelas instituições
dentro do nosso país, tendo como objetivos, a promoção do desenvolvimento
sustentável, transparência das suas atividades e promoção da cidadania. Como são
normas amplas e que abrangem diversos aspectos a ABNT desenvolveu diversas
NBR’s que tratam de assuntos mais específicos e de forma mais dedicada.
Tendo como princípio deste trabalho a promoção do desenvolvimento
sustentável, consegue-se identificar uma das maiores necessidades da sociedade,
que é o direito de ir e vir com segurança e autonomia, ligado diretamente ao direito
cultural, ou seja, o saber. Todos possuem direito de estudar e todos precisam ter
acesso ao estudo, através das medidas tomadas pelas instituições visando a garantia
da igualdade para a comunidade.
2. METODOLOGIA
A Pesquisa realizada é de natureza aplicada – finalidade imediata, gera
produtos/processos e resolução de problemas, através de uma revisão bibliográfica
de documentos já existentes.
3. DESENVOLVIMENTO
Tendo em vista que a ISO 26000 e a NBR 16001 prezam pela igualdade e
andam em conjunto com a acessibilidade, é imprescindível que avaliemos os
ambientes dos quais somos participantes para identificar problemas e desenvolver
melhorias para o bem-comum de todos. Como as normas abrangem diversos temas
é preciso identificar um em específico para se trabalhar, pensando nisso, foi
identificado a necessidade de investimento na acessibilidade para deficientes visuais
em uma das instituições de ensino superior de Telêmaco Borba, FATEB – Faculdade
de Telêmaco Borba, que atende, além do próprio município, as cidades de Imbaú,
Tibagi, Reserva e Curiúva.
Segundo o Censo Demográfico, publicado pelo IBGE em 2010, o munícipio de
Telêmaco Borba possuí 12.234 pessoas com algum grau de deficiência visual,
aproximadamente 16% da população total, que são os maiores clientes da instituição.
Utilizando como auxílio a NBR 9050 é possível conhecer os padrões
necessários para implementação de sistemas, equipamentos e serviços que auxiliem
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na integração desta classe na organização, desenvolvendo a melhoria do acesso
desta ao ensino, garantindo igualdade e abrindo possibilidades de capacitação e, por
consequência, melhor desenvolvimento profissional, gerando oportunidades a todos.
A NBR 9050 direciona as ações que devem ser tomadas pela instituição para
manter-se acessível aos deficientes visuais, que são: sinalização tátil dos corrimãos
(informando sobre pavimentos no início e no final das escadas fixas e rampas,
instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão), sinalização
tátil do piso, podendo esta ser de alerta ou direção (as dimensões são definidas pela
norma), placas descritivas em braile para identificação das salas, refeitórios e
banheiros e identificação das saídas de emergência de forma identificável pelos
deficientes visuais. Buscando, também, o desenvolvimento dos profissionais da
instituição com o objetivo de auxiliar corretamente os portadores das necessidades
especiais.
Lembrando que as ações tomadas não deverão afetar negativamente outros
temas centrais como meio ambiente e as práticas de trabalho, garantindo a
estabilidade da instituição para gerações futuras.
4. CONCLUSÃO
Com a implementação das melhorias baseadas na ISO 26000, NBR ISO 16001
e NBR ISO 9050 a organização cria um ambiente acessível, garantindo
independência para as pessoas com deficiência visual, e por consequência amplia a
busca deste público pela instituição, aumentando sua gama de clientes ao
desenvolver a igualdade de oportunidades, contribuindo diretamente para com a
sociedade.
Uma organização que desenvolve, pratica e integra suas atividades e produtos
à responsabilidade social, contribuí significativamente com o desenvolvimento
mundo, tornando-o melhor e mais justo, agindo de forma ética e sem prejudicar a
continuidade da vida, se tornando referência no mercado. Todo indivíduo busca, nos
dias de hoje, uma organização que prese pelo desenvolvimento sustentável e prioriza
aquelas que buscam melhorias com o objetivo de gerar oportunidades a toda a
comunidade.
Por fim, todas as partes são beneficiadas, os indivíduos que dependem das
adaptações têm a oportunidade de se desenvolver e ingressar no mercado de
trabalho, a instituição “abre portas” para novos clientes em potencial e a economia e
sociedade como um todo contam com novos contribuintes disponíveis no mercado.
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RESUMO
O presente trabalho consiste em abordar e disseminar o conhecimento sobre IOS e
NBR’s, tendo como tema principal acessibilidade. Também foi apresentado um
projeto envolvendo todas as pessoas, mas principalmente os que possuem algum
tipo de limitação, seja ela física ou audiovisual, atendendo os requisitos de
responsabilidade social, direitos humanos e desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Acessibilidade; NBR’s; Responsabilidade social;
ABSTRACT
The proposed article approaches and discloses the knowledge about ISO
NBRs, having as main theme accessibility. It was also a project involving all people,
but especially those involving some type of physical or audiovisual limitation, meeting
the requirements of social responsibility, human rights and sustainable development.
Key words: Accessibility; NBR’s; Social responsibility
1. INTRODUÇÃO
A norma ABNT NBR 26000 traz em sua introdução uma visão geral sobre o
que é responsabilidade social, seus objetivos e demonstra como organizações em
todo globo já se deram conta que devem trilhar um caminho que leve a um
comportamento social responsável, trazendo benefícios a todas as partes envolvidas
(NBR2600,2010).
A noção sobre o que é acessibilidade e sua importância é fundamental no que
diz respeito a responsabilidade social, tal percepção é importante para o estimulo de
uma sociedade mais democrática e justa, uma sociedade onde pessoas com os
mais diferentes tipos de limitações são respeitadas e nunca segregadas.
Para Fernandes (2008) o termo acessibilidade é utilizado no sentido de
garantir que todas as pessoas tenham acesso a todas as áreas de seu convívio.
Estas áreas estão relacionadas aos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
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sistemas
e
meios
de
comunicação
e
informação.
Para a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2017)
acessibilidade é um atributo fundamental do ambiente que assegura a melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no
transporte, na informação e comunicação, nos sistemas e tecnologias da
informação, como também, em outros serviços e locais abertos ao público ou de uso
público, tanto na cidade como no campo.
O conceito de responsabilidade social nas organizações, pressupõe que a
instituição não seja somente um gerador de capital, mas também, um agente social,
com interação e influência sobre o seu ambiente. Tendo como objetivo não só o
retorno ao acionista, mas também a geração do bem-estar, o fomento da
comunidade onde atua, a sua participação na preservação do meio ambiente e a
criação de condições de trabalho favorável. (KROETZ, 2000).
Para conseguir se aplicar a acessibilidade de forma plena nos ambientes de
convívio social de pessoas com limitações ou deficiências é necessário se conhecer
também o conceito de desenho universal, que é a principal referencia para nortear
projetos arquitetônicos, urbanísticos e no desenvolvimento de produtos.
Conforme Silva (2013), os espaços projetados para alcançar a maior
diversidade de pessoas com suas diferentes características são aqueles feitos
direcionados pelo desenho universal, que tem por objetivo prover a inclusão. Um
ambiente que sofre modificações para proporcionar a integração e diferente de um
lugar acessível, enquanto o local modificado foi construído sem considerar as
necessidades da diversidade humana; o ultimo e concedido para possibilitar o
acesso de todo cidadão, com suas diferentes características.
2. METODOLOGIA
Este trabalho é uma revisão teórica cujos dados foram coletados em livros, e
artigos além de consultas aos meios eletrônicos.
3. DESENVOLVIMENTO
A ISO 26000, conhecida no Brasil como ABNT NBR ISO 26000 que define as
diretrizes de responsabilidade social, foi desenvolvida através de um processo
mutuo com representantes de mais de 90 países e mais de 40 organizações
internacionais e regionais, uma norma que objetiva ser útil para todos os tipos de
organizações nos setores privados, públicos e sem fins lucrativos. A norma buscou
balancear a representação entre países em desenvolvimento e países
desenvolvidos, bem como a diversidade de gênero. Foram feitos esforços para
almejar o equilíbrio na representação dos diferentes segmentos da sociedade
(OLIVEIRA,2012). Por meio de um escopo amplo que abrange o alcance social,
ambiental e econômica do desenvolvimento sustentável envolvendo questões
referentes aos direitos dos consumidores, comércio justo, direitos humanos e
trabalhistas, combate a todo tipo de discriminação, proteção às populações
vulneráveis e relação com as comunidades. Diante de diferentes pontos de vista e
práticas questionáveis, essa norma, através de seu conteúdo e metodologia
de construção, poderá ser referência para definição de políticas e práticas das
empresas e organizações em relação à responsabilidade social (NBR 26000, 2010).
O engajamento em responsabilidade social da organização pode influenciar
os seguintes fatores: sua vantagem competitiva; reputação; capacidade de atrair e
manter colaboradores, sócios, clientes, usuários, entre outros; a conservação da
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moral, do compromisso e da produtividade dos colaboradores; a percepção de
investidores, proprietários, doadores, patrocinadores e da comunidade financeira;
sua correspondência com empresas, governos, mídia, fornecedores, organizações
pares, clientes e a comunidade em que atua. Esta Norma visa ser útil para todos os
tipos de organizações nos setores privado, público e sem fins lucrativos, sejam elas
grandes ou pequenas, com operações em países desenvolvidos ou em
desenvolvimento (NBR 26000, 2010).
Uma tendência atual da responsabilidade social é o engajamento na área da
acessibilidade, que permite o acesso igualitário e justo de todos os indivíduos nas
atividades do cotidiano, seja ela privada, publica, profissional, acadêmica, etc.,
direcionadas a pessoas com deficiência ou não.
Conforme assinala Anjos (2010), existem seis formas de acessibilidade: a
acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade
metodológica, a acessibilidade instrumental e a acessibilidade programática. Em se
tratando da acessibilidade arquitetônica, nesta não deve haver barreiras ambientais
físicas nas casas, nos edifícios, nos espaços ou equipamentos urbanos e nos meios
de transportes individuais ou coletivos; na acessibilidade comunicacional, não deve
haver barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual; na metodológica, não
deve haver barreiras nos métodos e técnicas de estudo, de trabalho, de ação
comunitária e de educação dos filhos; acessibilidade instrumental, não deve haver
barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo, de trabalho e de
lazer ou recreação; acessibilidade programática, não deve haver barreiras invisíveis
embutidas em políticas públicas e normas ou regulamentos; acessibilidade atitudinal,
não deve haver preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações (PUPO;
MEINCKE et. al., 2006).
O Decreto Federal n° 5.296/04, artigo 10°, regulamenta que “a concepção e a
implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem acatar aos princípios
do desenho universal”. A diferença entre um ambiente sob o desenho universal e um
adaptado a pessoas com deficiência está na concepção do projeto. O ambiente
adaptado é voltado para pessoas com deficiência, seguindo a NBR 9050/04. Desta
forma, utiliza-se o Desenho Universal para tornar um projeto adaptável, ou seja, um
ambiente que pode ser utilizado por qualquer pessoa, inclusive com deficiência
(POUJO, 2012).
Para Neves (2014), o conceito de desenho universal é a referência principal
que deve orientar os projetos arquitetônicos, urbanísticos e do desenvolvimento de
produtos, que torna viável a perspectiva de acessibilidade plena. O desenho
universal é evitar a utilização de ambientes e produtos especiais para pessoas com
deficiência, afim de garantir que todos possam utilizar todos os componentes do
ambiente e de todos os produtos. (ANJOS, 2010)
O desenho universal e dividido em sete princípios: uso equitativo, o design é
útil e comercializável para indivíduos com habilidades diversas; flexibilidade no uso,
o design acomoda uma vasta variedade de preferências e habilidades individuais;
simples e intuitivo, o uso do design é fácil de compreender, independentemente da
experiência, do conhecimento, das habilidades linguísticas ou do nível de
concentração corrente do usuário; informação perceptível, o design transmite a
informação necessária efetivamente ao usuário, independentemente das condições
do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário; tolerância ao erro, o design
minimiza perigos e consequências adversas de ações acidentais ou não
intencionais; baixo esforço físico, o design pode ser utilizado com eficiência,
confortavelmente e com um mínimo de fadiga; tamanho e espaço para aproximação
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e uso, tamanho adequado e espaço são oferecidos para aproximação, alcance,
manipulação e uso independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade
do usuário (SILVA, 2013).
Atendendo a ideia de acessibilidade foi pensado de uma forma geral, criar
uma rota de fuga, em caso de emergência. A ideia consiste em abranger a todos,
porém vai atender os que possuem algum tipo de limitação, sendo ela visual,
auditiva ou física.
Implantar um sistema de piso tátil na cor vermelha, próximo às paredes, tendo
lâmpadas de LED (Light emitter diode) na cor vermelha para direcionar tantos os
deficientes auditivos pela sinalização luminosa e quanto os visuais pelo piso tátil.
Além de orientar pessoas que estão em estado de pânico a encontrar as saídas de
emergência mais próximas.
Este projeto trabalha em conjunto de três NBR’s, NBR 16537 (Sinalização do
piso tátil - Diretriz para elaboração de projeto e instalação), NBR 26000 (Diretrizes
para responsabilidade social) e NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaço e equipamentos urbanos).
4. CONCLUSÃO
A NBR 26000 aborda diferentes temas dentre eles os direitos humanos, apontando a
ideia do direito de ir e vir. Na área social esta relacionada à inclusão de pessoas com
limitações a todos os ambientes fazendo com se relacionem em diferentes áreas, as
quais não poderiam acessar.
Pessoas com limitações estão ficando cada vez mais independentes devido as
implementações de recursos e dispositivos de acesso. Normas e diretrizes estão
exigindo de organizações planejamento que visa acessibilidade para todos. Com
esse proposito FATEB/Dom Bosco juntamente com seus alunos e professores estão
buscando ideias para deixar cada vez mais um ambiente agradável, acessível e
principalmente seguro.
O projeto apresentado compra a ideia de atender os requisitos proposto pela NBR
26000, NBR9050 e NBR 16537, sendo um recurso utilizado por todos, porém atende
aqueles que mais têm dificuldade em uma situação de emergência, é uma
implantação que acresce nas normas necessárias de segurança da instituição,
passando assim segurança a todos presentes no prédio, pois mostra preocupação
com todos os presentes em tal.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma proposta para reutilização de caixas Longa Vida.
Muitas vezes, algo simples e fácil de fazer, que encontramos no nosso dia-a-dia,
pode ajudar inúmeras pessoas e só irá trazer benefícios ao meio ambiente. A caixa
Longa Vida ao contrário do que muitos pensam é bem pouco reciclada, e a maior
parte acaba sendo descartada de forma inadequada. Já foi comprovado que o
material da caixinha é termo isolante, pode ser confeccionado como uma manta e
ser utilizado em forros de residências. Tendo isso em vista, percebem-se quantos
benefícios essa reutilização nos traz, além de poupar o meio ambiente, a manta que
auxilia na diminuição térmica no verão e evita a perda de calor dentro da edificação
utilizada no inverno, também serve como isolante acústica e acaba sendo mais
barata que a manta convencional. Com isso, nosso intuito é esclarecer o quanto
esse projeto é simples, pode ser confeccionado por qualquer pessoa e só irá trazer
benefícios para quem utilizar. São explicados os materiais utilizados na confecção
das caixas Longa Vida, como isso interfere no isolamento da temperatura e como
transformar algumas caixinhas nessa manta térmica sustentável. Segundo o
Engenheiro Luiz Otto Schmutzler, um ambiente com a manta chegava a ser até 10
graus centígrados menor do que não utilizando o isolante.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Caixa Longa Vida, Manta Térmica.

ABSTRACT
The present work presents a proposal for the reuse of milk carton. Often, something
simple and easy to do that we find in our day to day life can help countless people
and will only bring benefits to the environment. The milk carton contrary to what many
people think is poorly recycled, and most end up being disposed of improperly. It has
already been proven that the material of the box is insulation, can be made as a
blanket and used in linings of residences. With this in view, we can see how many
benefits this reuse brings us, in addition to saving the environment, the blanket that
assists in the thermal decrease in the summer and avoids the loss of heat inside the
building used in the winter, also serves as acoustic insulation and ends up being
cheaper than the conventional blanket. With this, our intention is to clarify how simple
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this project is, can be made by anyone and will only bring benefits to those who use
it. The materials used in the manufacture of milk carton are explained, as this
interferes in the isolation of the temperature and how to turn some boxes in this
sustainable thermal blanket. According to the Engineer Luiz Otto Schmutzler, an
environment with the blanket was up to 10 degrees Celsius lower than not using the
insulation.
Key-words: Sustainability; Milk Carton; Thermal Blanket.

1. INTRODUÇÃO
A Sustentabilidade é um termo utilizado para determinar ações e atividades
humanas que apontam completar as necessidades atuais dos seres humanos, sem
afetar o futuro das seguintes gerações. Portanto, a sustentabilidade está totalmente
relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem danificar o meio
ambiente.
Tendo escolhido como tema do presente trabalho as caixas longa vida
cartonadas associadas ao tratamento térmico, analisou-se que o comportamento
térmico das coberturas depende das características dos elementos que constituem
o telhado, como por exemplo, o material das telhas, a cor da superfície externa, a
emissividade, e a ventilação existente na camada de ar correspondente ao ático.
Sabe-se que a embalagem longa-vida, também chamada de cartonada ou
multicamadas, é mesclada de camadas de papel, polietileno de baixa densidade e
alumínio. Esses materiais, em camadas, criam uma barreira que impede a entrada
de luz, ar, água, microrganismos e odores externos e, ao mesmo tempo, preserva o
aroma dos alimentos dentro da embalagem, podendo assim, servir como uma
manta térmica assim como o alumínio que já é utilizado na construção civil.
Esse tipo de reutilização das caixas longa vida proposto neste trabalho, se
refere, pois nas residências a parte da casa que fica mais exposta à radiação solar
é o telhado, o qual absorve grande parte desta energia radiante incidente e a
transfere para o interior das casas, aumentando a temperatura interna. Usar as
caixinhas de leite para confeccionar mantas térmicas refere-se também a
sustentabilidade, em vez de serem jogadas no lixo, elas servirão para algo mais útil
para as pessoas, um material mais econômico e de fácil acesso.
É possível afirmar que milhões de pessoas em nosso país ainda moram em
casebres ou casas de alvenaria sem o devido forro abaixo do telhado, utilizando
meios mais econômicos para sua habitação. Esta condição de calor intenso torna o
ambiente insalubre, tanto para a habitação, quanto para qualquer outro fim a que se
queira destinar o ambiente. Em meio a tantos debates e manifestos referentes à
sustentabilidade em empresas, mercados e demais produtos, onde fica a
sustentabilidade na construção civil? Com a manta sustentável, é possível
reaproveitar de forma eficiente materiais recicláveis, diminuindo o impacto negativo
no meio ambiente e amenizar o impacto de temperatura, baixas ou elevadas, em
residências sem a condição de um devido forro, de forma sustentável e econômica
com a utilização de caixas longa vida.
2. METODOLOGIA
Para a confecção do projeto de redução de temperatura, foram utilizadas
como base caixas longa vida, devidamente limpas, (de preferência de mesmo
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tamanho). O número de caixas varia de acordo com a área a ser revestida, pois,
quando abertas, 16 caixinhas longa vida são suficientes para produzir um metro
quadrado de manta isolante.
Durante a montagem, é necessário estar com as caixinhas abertas e sem as
abas superiores e inferiores. Um ferro de passar roupas ira auxiliar na dobradura
das caixas, deixando-as planas. Para a junção de uma na outra, basta a utilização
de um grampeador de escritório, fazendo com que fiquem lado a lado.
Tendo como feito a confecção da manta térmica, já foi testado e averiguado
pelo Engenheiro Otto Schmutzler, criador de “Forro Vida Longa”, que um ambiente
com a manta chegava a ser 10 graus centígrados menor do que não utilizando o
isolante. Segundo Otto, o alumínio tem a propriedade física de refletir mais de 95%
do calor que chega através de radiações, e de emitir menos de 5%, dependendo do
estado de polimento de sua superfície.
3. DESENVOLVIMENTO
As caixas de leite longa vida são compostas por um material de grande
vantagem térmica, nela é encontrado duas camadas de polietileno (plástico), uma
camada de alumínio, uma camada de polietileno, uma camada de papelão e uma
camada de polietileno (da parte interna para externo), com valores de: 5% de
alumínio, 20% de plástico e 75% de papelão.
A produção das embalagens do leite é extremamente numerosa e por serem
difíceis de serem separadas as suas camadas se tornam uma separação não
econômica, a maior parte dos componentes da caixa acabam sendo jogadas fora.
Por tanto a utilização das caixas de leite na confecção da manta térmica, torna-se
uma solução viável em termos de sustentabilidade.
Foi confirmado através de grandes pesquisas, que as características térmicas
do material da caixa realmente são relevantes, Schmutzler (2000) foi um autor
dessas pesquisas, ele desenvolveu um processo para confeccionar a manta, um
método prático que consiste em, abrir as caixas e colá-las com cola de sapateiro.
O porquê desse tipo de metodologia para confecção de mantas não ser muito
usado, pode se tratar pelo fato delas não serem bonitas visualmente, mas existem
formas de deixa-las com um aspecto mais agradável aos olhos do morador,
recortando em tiras para serem transformadas em persianas. Mas mesmo assim
esse método é pouco conhecido, é necessária uma ação dos interessados ao
movimento de conscientização para levar esse conhecimento aos demais,
principalmente nas comunidades carentes que são as mais expostas aos problemas
térmicos em sua habitação.
O comportamento térmico das coberturas depende das características dos
elementos que constituem o telhado, como por exemplo, o material das telhas, a cor
da superfície externa, a emissividade, e a ventilação existente na camada de ar
correspondente ao ático. No Brasil, as telhas frequentemente empregadas nas
construções são constituídas de dois materiais: de cimento amianto e de barro. As
telhas de fibrocimento geralmente são utilizadas em edificações de baixa renda, por
possuir um custo menor em relação às telhas de barro, porém seu desempenho é
pior.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

O que faz com que as telhas cerâmicas tenham melhor desempenho térmico
do que as de fibrocimento é a capacidade de absorção de água. Uma vez que,
durante a noite, como a temperatura superficial da telha é menor que a do ar, uma
quantidade de água pode condensar e ser absorvida pela telha, desta maneira parte
da radiação incidente durante o dia é gasta no processo de evaporação. Somente
depois de terminado este processo é que as telhas começam a se aquecer. A manta
térmica feita de caixas longa vida é uma ótima solução, o alumínio tem a
propriedade de refletir os raios infravermelhos, as ondas de calor. As mantas
convencionais usadas na construção civil são em torno de seis reais o metro
quadrado, utilizar as caixas de leite diminui esse custo e também diminui o descarto
deste material tornando a construção sustentável.
4. CONCLUSÃO
A partir do desenvolvimento desse trabalho, foi concluído que o uso de
caixas de leite longa vida está amplamente relacionado com a sustentabilidade, já
que seu material é de fácil acesso e baixo custo.
Explorar esta concepção não é apenas de relevância financeira individual,
mas sim, pensar como um todo de maneira social e sustentável, visando o valor de
todos os fatores que englobam o meio ambiente. Utilizar de recursos que já foram
usufruídos para produzir um material de serventia popular colabora positivamente
para a preservação do meio ambiente de maneira econômica e prestativa.
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RESUMO
O presente trabalho foi feito pelos acadêmicos da Instituição de Ensino FATEB, onde
no mesmo é apresentado informações sobre o projeto “Calçada Acessível para
Todos – Um passo rumo à melhoria”. Este projeto tem como principal foco a
Instituição de Ensino Primeiros Passos (Creche), localizada na cidade de Ortigueira
– PR. É destacado também a importância e benefícios que a construção dessa
calçada poderá trazer para a sociedade. A creche foi construída recentemente, ela já
possui diversos mecanismos de acesso em seu meio, porém ainda há uma parte
que pode ser otimizada e melhorada. Nosso projeto conta com conceitos de ampla
acessibilidade, ou seja, para todo e qualquer tipo de deficiência, seja ela visual,
locomotiva e entre outros. Além disso, esse projeto poderá ajudar não só deficientes,
mas também crianças, adultos e idosos a se locomoverem. Pequenas ações podem
mudar o mundo, e foi pensando nisso que desenvolvemos esse projeto, altamente
benéfico para a instituição e para as pessoas do local, somente cabe a nós,
juntamente com a Prefeitura de Ortigueira, torná-lo realidade.
Palavras-chaves: Acessibilidade, inclusão social, responsabilidade social.

ABSTRACT
The present work was done by the academics of the Institution of Teaching FATEB,
where it is presented information about the project "Accessible Sidewalk for All - A
step towards improvement". This project has as main focus the Teaching Institution
of First Steps (day care center), located in the city of Ortigueira - PR. It is also
highlighted the importance and benefits that the construction of this sidewalk can
bring to society. The nursery was recently built, it already has several access
mechanisms in its environment, but there is still a part that can be optimized and
improved. Our project counts on concepts of wide accessibility, that is, for all and any
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type of disability, be it visual, locomotive and among others. In addition, this project
could help not only the disabled, but also children, adults and the elderly to get
around. Small actions can change the world, and it was with this in mind that we
developed this project, which is highly beneficial to the institution and the local
people, it is only up to us, together with the Ortigueira Prefecture, to make it happen.
Keywords: Accessibility, social inclusion, social responsibility.
1. INTRODUÇÃO
Desde as mais antigas civilizações, como as medievais e até as indígenas,
quase sempre existia uma “cultura de exclusão” de pessoas que possuíam algum
tipo de deficiência. Essas pessoas eram compreendidas como seres incapacitados,
que traziam um mau sinal. Alguns até acreditavam que poderiam ser algum castigo
dos deuses ou forças superiores (Costa, 2016).
Nos dias atuais a acessibilidade social continua sendo um paradigma na vida
humana. O tema da inclusão social de pessoas necessitadas ou especiais na
sociedade ainda é muito controverso no Brasil, visto que o número de pessoas que
possuem algum tipo de deficiência ultrapassa populações inteiras de países como
Austrália e Peru.
Mesmo que hajam grandes problemas nessas áreas, alguns projetos já estão
sendo colocados em prática para possíveis melhorias, como a criação de softwares
altamente avançados que possuem como objetivo melhorar a vida ou ensino de
pessoas deficientes ou leis que beneficiam aqueles que precisam.
Levando em consideração o quadro apresentado acima, a “Calçada Acessível
para Todos– Um passo rumo à Melhoria”, consiste em um projeto criado com o
intuito de otimizar a acessibilidade brasileira, com foco na cidade de Ortigueira, mas
também poderá ser utilizado como fonte de inspiração para novas iniciativas
benéficas relacionadas a esse tema.
A meta do projeto é estar mostrando a importância da acessibilidade no
contexto atual e também de como nosso projeto pode melhorar a acessibilidade na
Instituição de Ensino Primeiros Passos. Ao adotar esse projeto, a Instituição de
Ensino Primeiros Passos estará tendo um espaço altamente adequado e benéfico
para todas as pessoas, sendo elas portadoras de deficiência ou não, o que irá fazer
com que a instituição seja vista como socialmente responsável, onde segundo a
NBR16001 responsabilidade social - sistemas da gestão, uma Instituição
socialmente responsável é aquela que adota em seu meio projetos de inclusão
social.
2. METODOLOGIA
O estudo foi realizado com caráter exploratório sobre o tema acessibilidade.
Os dados obtidos foram através da análise e seleção de documentos relacionados
aos requisitos NBR9050/2004 - Acessibilidade à edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. Foi realizada também uma consulta com profissionais da
área, o engenheiro civil Roberto Ferreira Coelho Junior, e a arquiteta Lívia Lie Sato
que nos aconselharam com ideias para o desenvolvimento do projeto.
3. DESENVOLVIMENTO
A acessibilidade, segundo a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, está
relacionada em fornecer condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
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serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
No Brasil atual, são inúmeros os problemas relacionados com a péssima
condição de acessibilidade a deficientes (em geral) ou a idosos, gestantes, entre
outros. Seja na rua, transporte, empresas ou instituições, o nível de acesso no Brasil
é muito baixo, são poucos os projetos elaborados especialmente para a melhoria
dessas áreas. Todo dia, milhões de brasileiros portadores de deficiência enfrentam
obstáculos em suas jornadas cotidianas que dificultam o acesso a determinados
locais, segunda uma pesquisa realizada pela Instituição Alto Taquari, estima-se que
de 100 estabelecimentos privados ou públicos no Brasil, 77 não apresentam
condições adequadas para um deficiente se locomover.
O Projeto Calçada Acessível Para Todos – Um Passo Rumo Á Melhoria, foi
criado com o intuito de otimizar a acessibilidade da Instituição Primeiros Passos, a
qual é uma creche recém construída no município de Ortigueira. Por ser construída
há pouco tempo, ela já é um local altamente acessível, porém ainda existem meios
que podem ser melhorados.
Como a Instituição não apresenta calçada em seu exterior, esse projeto
consiste na construção de uma calçada acessível para todos, onde segundo o
documento “Guia prático para a construção de Calçadas”, a calçada ideal é aquela
que garante o caminhar livre, seguro e confortável de todos os cidadãos. Esse
projeto possui todo esse padrão, através de rebaixamentos de travessias para
cadeirantes e piso táteis para deficientes visuais, além disso essa calçada será feita
com um material antiderrapante, para garantir aos pedestres um ambiente mais
adequado e seguro, valorizado assim o seu setor de aplicação, pois possibilitará que
cidadãos com deficiência física, consigam exercer totalmente seu direito de ir e vir, já
que este é pouco aplicado no cenário atual do Brasil (Gonzalez e Mattos).
Por fim, a NBR 9050 estabelece algumas regras para a elaboração correta
deste projeto. A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso:
A faixa de serviço: Serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as
árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calcadas a serem
construídas, recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima de
0,70 m.
A faixa livre ou passeio: Destina-se exclusivamente à circulação de
pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter a inclinação transversal de
calcadas, passeios e vias exclusivas de pedestres não devem ser superiores a 3%.
Na faixa de serviço e na faixa de acesso a inclinação longitudinal pode ser na
proporção de até 1:12, o que corresponde a 8,33% de caimento e ter no mínimo
1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre.
A faixa de acesso: Consiste no espaço de passagem da área pública para o
lote. Esta faixa é possível apenas em calcadas com largura superior a 2,00 m. Serve
para acomodar a rampa de acesso. É recomendado que a calçada tenha 3 metros
de largura incluindo a faixa de piso tátil de 20 a 40 cm.
É importante ressaltar que este projeto foi planejado com base na norma
NBR9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, a qual apresenta critérios
de medidas que devem ser utilizados para a elaboração do presente projeto.
A calçada acessível para todos possui três metros de largura, tendo a área de
serviço de 70 cm, onde é usado para vegetação, rampas de acesso, lixos e postes;
A área livre para a passagem de pedestres é um espaço adaptado para
qualquer deficiência, e apresenta 1,45 metros de largura.
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A faixa tátil pode variar entre 20 a 30 cm, e mais 40 cm livres. A inclinação da
calçada é de 2% a partir da faixa tátil. As rampas possuem 8% de inclinação
conforme seu comprimento.
A calçada é composta por sinalização de alerta em rampas e esquinas para
os deficientes visuais.
Através desses dados, percebe-se que a calçada está altamente apropriada
para a sua elaboração.
4. CONCLUSÃO
Sabendo de todas as divergências que as pessoas deficientes (em geral),
idosos, gestantes e entre outros enfrentam, esse projeto, através da elaboração de
uma calçada acessível para todos, a qual contêm rebaixamentos de travessias para
cadeirantes, pisos táteis para deficientes visuais, visa aprimorar o acesso no local e
trazer segurança e melhorias para a acessibilidade dos alunos ou supervisores da
Instituição de Ensino Primeiros Passos e para as pessoas que passam por aquele
local. Entende-se que é um projeto de baixo custo e de fácil elaboração, portanto irá
trazer benefícios para a instituição e irá contribuir para o melhoramento da qualidade
de acesso na cidade de Ortigueira e também para o aumento do nível de
acessibilidade brasileira.
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO FATEB- FACULDADE DE TELÊMACO
BORBA
Cleber Mauricio Ribeiro1, Claudia Joeli Vilioteski Gomes2, Geisa Marjorie Martins³,
Gustavo Gonçalves Ramos4 e Jaqueline Pachulski Vieira de Souza5.
Área de Concentração: Engenharia e Segurança
Grupo de Trabalho: Acessibilidade

RESUMO
O presente trabalho visa à informação e conhecimento da Norma NBR 16537/2016,
demonstrando critérios, parâmetros técnicos e as diretrizes que deverão ser
seguidas para instalação e adequação da sinalização tátil no piso do primeiro
pavimento da faculdade de Telêmaco Borba- FATEB.
Palavras-chave: Norma 16537; Diretrizes; Piso tátil.
ABSTRACT
The present work aims at the information and knowledge of the Standard NBR
16537/2016, demonstrations, specialized technicians and guidelines that must be
followed for installation and adequacy of tactile signaling on the floor of the first floor
of the College of Telêmaco Borba-FATEB.
Keywords: Standard 16537; Guidelines; Tactile floor.

1. INTRODUÇÃO
A norma NBR 16537/2016 divulgada pela Associação brasileira de normas
técnicas (ABNT) abrange todas as diretrizes para elaboração de projetos e
instalação de sinalização tátil no piso, ela decreta especificações e adaptações nos
projetos para atender as necessidades de locomoção das pessoas com deficiência
visual.
O piso tátil na instituição é essencial para que as pessoas tenham liberdade
de acesso, ele é constituído de placas táteis direcionais e alerta. A sinalização tátil
direcional, deve direcionar o portador de deficiência a todos os departamentos da
faculdade e a sinalização de alerta, como o próprio nome já diz, tem a função de
alertar, devendo ser instalado em início e término de escadas e rampas; em frente à
porta; em rampas de acesso às calçadas ou mesmo para alertar quanto a um
obstáculo que o deficiente visual não consiga rastrear com a bengala. A cor
contrastante serve para auxiliar a pessoa que tem baixa visão.
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2. METODOLOGIA
Realizada pesquisa qualitativa exploratória com base na Norma 16537,
buscando o conhecimento, informações e parâmetros técnicos para o
desenvolvimento do projeto.
Realizado estudo de caso na FATEB, para o conhecimento das estruturas e
constatações das adaptações necessárias para promover a melhoria na
acessibilidade do deficiente visual.
3. DESENVOLVIMENTO
Comparando-se a situação atual das sinalizações do piso da FATEB com a
NBR, constatou-se que seriam necessárias algumas modificações para adequá-lo
ao padrão. Seguem as adaptações necessárias:
 De acordo com a Norma 16537, no encontro de três faixas direcionais,
deve existir sinalização tátil formando áreas de alerta com 6 placas táteis
de alerta;
 Conforme prescreve na Norma deverão existir pisos táteis em escadas e
rampas, com placas táteis de alerta, no início e no término das mesmas;
 A sinalização tátil no piso deve direcionar o percurso e garantir a
continuidade da sinalização;
Na sequência foram realizadas medições para mensurar o comprimento e
largura do piso e foi feito um rascunho da planta baixa do primeiro pavimento da
FATEB. O comprimento do piso é de 97,8m (metros) e a largura do corredor
somada à largura das saídas de emergência e da recepção é de 61,0m (metros).
Foi realizado o desenho esquemático do piso tátil de acordo com a Norma,
inserido no projeto o piso direcional e de alerta, também as faixas no início da
escada e rampas conforme a figura 1.
Fig. 1 - Sinalização tátil direcional e de alerta no primeiro pavimento da FATEB.

Fonte: o autor.

As placas táteis direcionais foram quantificadas através do cálculo:
QT = CT / CP
Onde:
QT: Quantidade total
CT: Comprimento total do piso
CP: Comprimento da placa tátil (0,25m)
Foram quantificadas as placas táteis de alerta que seriam necessárias para a
realização do projeto através do cálculo abaixo:
QT = P * PA
Onde:
QT: Quantidade total
P: pontos de fixação
PA: Placa tátil de alerta
Através dos cálculos descritos foi constatado que seriam necessários para o
projeto a seguinte relação de piso.
 300 Unidades de pisos táteis direcionais (Fig. 2):
 300 Unidades de pisos táteis de Alerta (Fig. 3):
Fig. 2- Imagem piso tátil direcional

Fonte: http://www.casadobraille.com.br/piso

Fig. 3 - Imagem do piso tátil de alerta.

Fonte: http://www.casadobraille.com.br/piso

Para fixação do piso tátil é ideal o uso da cola de contato, pois através dela
se consegue uma colagem fácil, deixa o piso mais resistente e com alto padrão de
durabilidade.
4. CONCLUSÃO
Através da norma foi possível verificar que a adequação dos pisos, rampas e
escadas da instituição de ensino FATEB são de extrema importância visto que
através dela será possível proporcionar facilidade no acesso na instituição e inclusão
social das pessoas portadoras de necessidades especiais.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL: SISTEMA DE IGUALDADE SOCIAL
PARA DEFICIENTES VISUAIS
Loreane do Vale Feitoza1, Marina Bianca Taborda Leal2, Pâmella Leandro Ferreira3,
Cleber Maurício Ribeiro4.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo a implementação da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnica) em especial a NBR 16001:2004 (Responsabilidade
Social) na FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba, onde regulamenta que a
responsabilidade social é um direito humano, indispensável em edificações tornando
as mesmas acessíveis para qualquer pessoa independente de sua limitação. O que
significa que qualquer indivíduo com deficiência, ou não, deve ter acesso
independente a todos os lugares da instituição. A medida que será aqui adotada
será a placa tátil em braille nas portas das salas para que a pessoa possa tomar
conhecimento do setor que ali se encontra sem necessitar da ajuda de terceiros,
tudo isso com base também na NBR 9050:2004, proporcionar a autonomia e a
independência para pessoas com limitações visuais.
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Deficiente Visual; Placa Tátil em Braille.

ABSTRACT
In the present work it to implement the ABNT (Brazilian Association of Technical
Standards) in particular the NBR 16001:2004 (Social responsability) on FATEB Faculty of Telêmaco Borba, where it regulates that social responsibility is a human
right, indispensable in buildings making them accessible to anyone independent of
their limitation This means that any individual with a disability, or not, must have
independent access to all places of the institution. As it will be adopted here, it will be
the braille tactile plaque on the doors of the rooms so that the person can take notice
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of the sector that is there without needing the help of third parties, all based on NBR
9050:2004, to provide autonomy and independence for people with visual limitations.
Key-words: Social Responsability; Visually Impaired; Touch Pad in Braille.
1 INTRODUÇÃO
Segundo GOMES, T.; FRANCISCO, N. (2008) a acessibilidade é de grande
importância social, para pessoas portadoras de necessidades especiais,
promovendo a qualidade de vida e eliminado as barreiras, dando a essas pessoas a
autonomia, tornando todos iguais sem distinção.
Segundo ASSIS (2015) o termo acessibilidade, é a participação em termos de
igualdade garantindo a inclusão sem descriminação a atividades desenvolvidas no
ambiente escolar, para que isso acontece e necessário que a instituição garanta à
inclusão social eliminado as barreiras existentes.
A maior dificuldade para pessoas com deficiência está relacionada nos
obstáculos encontrados no dia a dia que limitam a capacidade de ir e vir e participar
de atividades específicas. (GOMES, T.; FRANCISCO, N. 2008).
A grande preocupação com a inclusão com igualdade, é considerado os
dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE) onde constatou em 2010 que 23,9% ou seja (45,6 milhões de pessoas) da
população brasileira declaram ter algum tipo de deficiência.
Para o IBGE a acessibilidade não beneficia apenas os deficientes, mais
também idosos, gestantes ou até mesmo pessoas que utilizam o recurso de maneira
temporária por problemas motores.
Responsabilidade social, é defender um direito humano, tornando um lugar
acessível, lutando para a inclusão social, e para isso devemos tornar todos os
ambientes acessíveis para qualquer deficiência. (GIL, M 2006)
Sendo assim existe uma grande preocupação para inclusão social, com a
adequação de espaços nas instituições públicas e privadas, e devido a isso por mais
que existam grandes preocupações sobre o assunto, as ações de maneira concreta
ainda não transformaram os espaços escolares em ambientes em que todos tenham
iguais condições de ir e vir para desenvolver atividades de maneira independente.
(ASSIS, 2015).
2 METODOLOGIA
O presente trabalho tem como objetivo a igualdade social do deficiente visual
segundo a norma da NBR 16001/2004 de Responsabilidade Social, visando a
inclusão do portador de deficiência visual na FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba)
através de pesquisa científica utilizando como base a NBR 9050/2004 visando a
utilização de placa tátil em braille para a autonomia do deficiente visual.
3 DESENVOLVIMENTO
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre a Norma
16001 que estabelece uma organização formular práticas levando em conta os
requisitos legais para promover a igualdade social na instituição.
A necessidade da responsabilidade social no meio acadêmico é vinculada a
igualdade de um portador de qualquer deficiência ter, de forma independente,
acesso a todas as partes de uma instituição, sem exclusão. Com isso podemos
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afirmar que a NBR 16001 está vinculada a qualquer norma, pois todas as normas
estão em prol da forma de igualde do cidadão na sociedade. (MORAIS, 2011)
Segundo a Norma da ABNT 9050, não tem uma recomendação específica
para os deficientes visuais. Pode se dizer, que uma instituição acessível para
deficientes visuais com alto nível de cegueira, devem atender as especificações de
sinalização tátil para mobilidade e autonomia do mesmo.
Nosso objetivo é sinalizar em braile todas as portas com placa tátil em braile
em todo o campus, conforme mostrado na figura 1, para que o deficiente visual, com
o auxílio do piso tátil, que inclusive já está sendo implantado, consiga ter autonomia
para chegar onde queira sem necessitar de ajuda.
Figura 1 - Padrão de instalação de sinalização tátil em braille

Fonte: NBR 9050 (2004 ABNT)

Segundo a NBR 9050/2004 a sinalização nas portas, deve conter informação
visual (número da sala, função etc.) ocupando área entre 1,40 m e 1,60 m do piso,
localizada no centro da porta ou na parede adjacente, ocupando área a uma
distância do batente entre 15 cm e 45 cm. A sinalização tátil em braile deve ser
instalada nos batentes ou vedo adjacente (parede, divisória ou painel), no lado onde
estiver a maçaneta, a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m
O sistema Braille, inscrito em relevo, é explorado por meio do tato. Cada ‘cela’
é formada por um conjunto de seis pontos, permitindo 63 diferentes combinações
para obter todos os sinais necessários à escrita.
Para a sinalização tátil em
braille informando o número da sala, função, etc. deve ser instalada nos batentes ou
vedo adjacentes, no lado de onde estiver a maçaneta a uma altura de a 0,90m e
1,10m. (NBR 9050/2004).
Para se obter sucesso na adoção das placas táteis em braile, é importante
que a pessoa tenha conhecimento na leitura da escrita em pontos, para que a
identificação das placas seja fácil. Sendo assim é preciso considerar os aspectos
que dizem a respeito da disposição dos caracteres sobre o suporte e também a
melhor posição para a leitura. (CUNHA, P.V.; FONSECA, L.P, 2011)
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4 CONCLUSÃO
Esse projeto é uma forma de implantar nas instituição Fateb (Faculdade de
Telêmaco Borba) os padrões necessários para que o ambiente se torne mais
acessível para pessoas com alto nível de cegueira, adotando medidas e atitudes
simples e complexas que podem fazer uma grande diferença no dia a dia não só da
pessoa beneficiada mas também das pessoas que conviveram com as adaptações.
Sendo, assim, conscientizadas de que esses pequenos atos são necessários para
que se possa haver harmonia na convivência em sociedade, dando diretos iguais
para todos.
O ponto principal do projeto é ajudar as pessoas com deficiência visual ou
com baixa visão a se locomover, as placas táteis são uma maneira de ajudar a
diminuir os obstáculos que encontram todos os dias. De acordo com os estudos
realizados, a placas de sinalização em braille nas portas irão beneficiar pessoas com
limitação visual a ter autonomia na instituição.
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RESUMO
A construção civil demanda um grande uso de recursos hídricos, desde a obtenção
da matéria prima de seus principais materiais como a areia, cimento, cal, madeira,
tijolos, metais e entre outros, quanto na aplicação e utilização direta no destino
pretendido. No sistema doméstico existem técnicas simples que podem auxiliar na
redução uso dos recursos hídricos, quanto na economia direta para uso residencial
através da utilização de cisterna para o reuso da água da chuva que segue por
encanamento específico e pode ser acumulada para uso em atividades de lavagem
de calçadas e veículos, irrigação de plantas e outros. No uso industrial, dentro do
processo da construção civil, a água pode ser utilizada na lavagem das formas
metálicas utilizadas na fabricação de peças de cimento, sendo este o objeto do
presente estudo, através do acompanhamento da fabricação de peças de concreto e
a reutilização da água na lavagem das formas, estimando uma economia no
consumo final de água.
Palavras-chave: Reutilização; Água de reuso; Construção civil.

ABSTRACT
Civil construction demands a great use of water resources, from obtaining the raw
material of its main materials such as sand, cement, lime, wood, bricks, metals and
among others, as well as in the application and direct use in the intended destination.
In the domestic system, there are simple techniques that can aid in the reduction of
the use of water resources and in the direct economy for residential use through the
use of cistern for the reuse of rainwater that follows by specific plumbing and can be
accumulated for use in washing activities of sidewalks and vehicles, irrigation of
plants and others. In the industrial use, within the civil construction process, water
can be used to wash the metallic forms used in the manufacture of cement parts,
which is the object of the present study, through the monitoring of the manufacture of
concrete parts and the reuse of water in the washing of the forms, estimating an
economy in the final consumption of water.
Key-words: Reuse; Reuse water; Construction.
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1. INTRODUÇÃO
A necessidade de reduzir o impacto, que existe na retirada dos recursos
naturais para utilização pelo homem, criou uma subcategoria científica destinada a
estudar meios de reduzir o consumo destes recursos, devido a sua limitada
disponibilidade in natura. Assim o termo Sustentabilidade ganha relevância nos dias
atuais, sendo um balizador nas tomadas de decisões executivas ou operacionais de
quaisquer empresas ou organização.
Dentre várias possibilidades de aproveitamento e reuso da água na
construção civil, o escopo desta pesquisa, é uma empresa que produz peças de
concreto, onde a reutilização da água da lavagem das formas destas peças será
acumulada, filtrada e reutilizada na confecção de novas peças. O estudo visa, além
de reaproveitar a água, responder se essas peças produzidas neste processo, terão
as propriedades físicas alteradas em relação às peças que não utilizem a água de
reuso e assim confirmar se o reuso é viável e factível, sem complexa alteração no
processo de produção, que acarrete uma economia real que impacte na redução do
uso de recurso hídrico e por consequência, reduza os custos de produção, sendo
este último um incentivo para a aplicação efetiva deste procedimento.
2. METODOLOGIA
A empresa analisada fabrica tubos de concreto para uso em galerias pluviais
de drenagem urbana, saneamento e efluentes industriais, atendendo às normas
ABNT NBR 8890:2008 (ABTC, 2017), que regulam o processo de fabricação e
dimensionamento.
Atualmente as formas utilizadas no processo (figura 1) de fabricação do
concreto são lavadas em um pátio (figura 2), onde o efluente escoa através de
calhas para uma caixa de areia (figura 3), onde é feita a filtragem e assim destinada
para a galeria pluvial.
A alteração se dará na caixa de areia, com a inclusão de areias com
densidades diferentes dispostas em camadas. Na saída dela, será implantado um
reservatório de 500 litros, para armazenamento da água após a filtragem e esta será
utilizada no traço do concreto, e não no processo de reuso para lavar outras formas,
pois assim diminui a carga de micro partículas residuais na água, não saturando pelo
acúmulo.
Figura 1 – Formas para lavagem

Fonte: Autor (2017)
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Figura 2 – Local de lavagem das formas

Fonte: Autor (2017)

Figura 3 – Calha de escoamento e caixa de captação

Fonte: Autor (2017)

3. DESENVOLVIMENTO
Para implantação da caixa filtrante será utilizado a caixa de concreto existente
(figura 4), que possui comprimento de 0,6 metros, largura de 0,5 metros e altura de
0,4 metros, e também areia hidratada com granulometrias variadas, mas na camada
final será de 0,5 a 0,9 milímetros (LIMA, 2015).
O tubo de saída será substituído por um de tubo de PVC DN150 que será
utilizado como se fosse um poço, pois terá uma bomba de imersão que recalcará a
água para o reservatório de 500 litros que ficará em um suporte de madeira com 0,8
metros de altura em relação ao solo, pois assim possibilitará o uso de recipientes
adequados para medir a quantidade de água a ser utilizada no traço do concreto, e
não o uso de mangueira.
Como a diferença de altura entre a bomba e o nível máximo de recalque não
ultrapassará 3 metros, a bomba utilizada será uma bomba submersa vibratória,
também conhecida como “bomba sapo”, consideradas bombas de baixo custo de
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aquisição, com ótimo m.c.a, atingindo até 65 metros de altura manométrica, porém
com baixa vazão. Em 65 m.c.a. a vazão será de 0,6 metros cúbicos por hora (600
litros/hora). Para operações que requeira baixa vazão, é um equipamento eficiente.
Figura 4 – Caixas de tratamento e decantação

Fonte: Autor (2017)

4. CONCLUSÃO
Concluímos que esta pesquisa poderá obter os resultados esperados,
principalmente pelo aproveitamento da água no traço do concreto das peças a um
custo baixo, com pouca alteração no processo atual de confecção das peças.
Mas a efetividade será mensurada após os testes serem feitos no laboratório,
através da medição da resistência dos materiais produzidos com essa água em
relação à produzida com a água fornecida pela concessionária de saneamento local.
Também poderá ser quantificada após um período, através da economia na
quantidade de água que deixaremos de utilizar da concessionária de água local.
5. AGRADECIMENTOS
Agradecemos à empresa Infratécnica Soluções que nos cedeu o espaço e
forneceu informações para elaboração deste estudo.
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INSTALAÇÃO DE RAMPA E DE PISO TÁTIL NO ACESSO
PRINCIPAL DA FACULDADE DE TELÊMACO BORBA – FATEB
Ana Marise Pailo¹

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Acessibilidade.

RESUMO
Baseado nas normas regulamentadoras NBR16537/2016 e 9050/2015, e com
objetivo de adequar os acessos da faculdade Telêmaco Borba – FATEB, percebe-se
a necessidade de instalar uma rampa com três patamares, corrimãos e sinalização
tátil para facilitar e viabilizar a entrada das pessoas que utilizam o transporte público
ou que se locomovem a pé. A escada existente tem um grau de inclinação muito
elevado, impossibilitando o acesso das pessoas com algum tipo de necessidade
especial. Salienta-se também que a rampa com corrimãos pode reduzir o risco de
queda no local. Os acessos internos da instituição já possuem sinalização tátil,
dando possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para
utilização com segurança e autonomia dos espaços, que se fazem necessários para
locomoção de todos os usuários desse meio.
Palavras-chave: Rampa; Acessibilidade; Inclusão.

ABSTRACT
Based on the regulatory standards NBR16537 / 2016 and 9050/2015, and in order to
adapt the accesses of Telemaco Borba - FATEB faculty, it is necessary to install a
ramp with three levels, handrails and tactile signaling to facilitate and make feasible
the entrance of the people who use public transport or who walk on foot. The existing
staircase has a very high degree of inclination, making it impossible for people to
access it with any special needs. It should also be noted that a ramp with handrails
can reduce the risk of falling in place. The internal accesses of the institution already
have tactile signaling, giving possibility and condition of reach, perception and
understanding to use with security and autonomy of the spaces, that are necessary
for locomotion of all the users of this environment.
Key-words: Ramp; Accessibility; Inclusion.
1. INTRODUÇÃO
Através do conceito de acessibilidade, estabelecido pela Norma regulamentadora da
ABNT 16537/2016 sobre Piso tátil e Sinalização tátil, e a NBR 9050/2015 que fala
sobre acessos, analisamos o fato proposto pela instituição de ensino. Consideramos
alguns fatores nas condições de acessibilidade da instituição que devem ser
verificados e visualizamos a necessidade de melhorias de acesso na entrada
principal para pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial e para as
pessoas em geral que utilizam o transporte público.

1 Professora Docente da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <designinamp@gmail.com.br>.
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Levando em conta a existência da sinalização em piso tátil no interior da instituição,
observamos a falta desta sinalização em pontos importantes ao seu redor que
melhorariam o acesso à porta de entrada do prédio. Também observamos a
inadequação da escada existente próximo ao acesso à entrada da instituição que
dificulta o acesso de todos os usuários. Em razão dos fatos abordados acima, é
relevante e de suma importância a implantação do piso tátil e da melhoria do acesso
citado, desde o ponto de ônibus, passando pela rampa de acesso e pelo
estacionamento de motos, até a porta de entrada do prédio para que seja possível e
facilitado o acesso dos usuários em geral e, principalmente, das pessoas com
necessidades especiais evitando que haja qualquer tipo de exclusão e respeitando
integralmente o direito de ir e vir de todos com plenas condições de segurança.
2. METODOLOGIA
A metodologia adotada neste estudo foi baseada na literatura e em
documentos obtidos a partir de pesquisa de informações, os dados obtidos de
acordo com as Normas Regulamentadoras NBR 16537/2016 e 9050/2015 e da Lei
Nº 13.146, também através de medições referente ao trajeto desde o ponto de
ônibus, passando pela rampa de acesso e pelo estacionamento de motos, até a
porta de entrada da instituição.
3. DESENVOLVIMENTO
A Lei Federal da acessibilidade 10.098/2000, Art. 5°, estabelece que todos os
espaços públicos e privados devem ser adaptados ao acesso das pessoas com
deficiências ou com mobilidade reduzida, isso inclui espaços comerciais, de serviços
públicos e também espaços educacionais.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, deficiência é definida
como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
Os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão intrinsecamente vinculados.
No senso comum, acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao uso
dos espaços físicos.
Entretanto, numa acepção mais ampla, a acessibilidade é condição de possibilidade
para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva
participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. A acessibilidade é,
portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de
inclusão social, e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de
natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e
pedagógica, dentre outras.
É, ainda, uma questão de direito e de atitudes: como direito, tem sido conquistada
gradualmente ao longo da história social; como atitude, no entanto, depende da
necessária e gradual mudança de atitudes perante às pessoas com deficiência.
Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação dos
diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem atividades
e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares aos
demais indivíduos
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Segundo a LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.
I - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida;

Saída do ponto de ônibus: Deve ser implantada sinalização tátil direcional
transversalmente à calçada. Identificando locais de embarque e pontos de parada
de ônibus, com a medida de 13,4 metros lineares de piso tátil.
Escada de acesso.
Atualmente a escada de acesso encontra-se fora dos padrões estabelecidos pela
norma NBR 9050. Partindo deste princípio, observamos que seria melhor e mais
acessível se no local fosse instalada uma rampa de acesso com corrimãos. A
rampa, dividida em três patamares, e corrimãos tornariam melhor o acesso de todas
as pessoas, diminuindo o risco de incidentes ou acidentes neste percurso de
entrada e saída da instituição.
Os corrimãos devem ser construídos com materiais rígidos e devem ser firmemente
fixados para oferecer condições seguras de utilização, devem ser instalados em
ambos os lados de escadas e rampas, devem ter a largura entre 3,0 cm e 4,5 cm,
não contendo arestas vivas para garantir uma boa empunhadura e deslizamento,
deve ser preferencialmente de secção circular, com um espaço livre da parede de
no mínimo 4,0 cm. Os corrimões laterais devem de prolongar pelo menos 30 cm
antes do início e após o termino da rampa, sem interferir ou prejudicar as áreas de
circulação. As extremidades do corrimão devem ter acabamento recurvado e ter
desenho continuo e sem protuberância. No caso de rampas os corrimãos laterais
devem ser contínuos, sem interrupções nos patamares e devem ser instalados em
duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso medidos da geratriz superior.
A sinalização de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo da
rampa, com inclinação i > 5%. Na base não poderá haver afastamento entre a
sinalização tátil e o início do declive. No topo, a sinalização tátil pode afastar-se de
0,25m a 0,32m do início do declive. A rampa ainda deverá ter corrimão duplo em
ambos os lados, largura mínima de 1,20m e piso antiderrapante.
Faixa de pedestre: Os locais de travessia devem ter sinalização tátil de alerta no
piso, posicionada paralelamente a faixa de travessia ou perpendicularmente a linha
de caminhamento, para orientar o deslocamento das pessoas com deficiência
visual. A faixa de sinalização deve ser posicionada 0,50m antes do início da
travessia que tem aproximadamente 24,8 metros de comprimento.
Rampa de Acesso
A sinalização de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo de
rampas, com inclinação i > 5%. Na base não pode haver afastamento entre a
sinalização tátil e o início do declive. No topo, a sinalização tátil pode afastar-se
0,25m a 0,32m do início do declive.
Entrada Principal.
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Falta de sinalização tátil direcional. Deverá ser instalado aproximadamente 3 metros
de piso tátil colável para direcionar as pessoas com algum tipo de deficiência visual
até a porta de entrada da faculdade.
4. CONCLUSÃO
Baseado nas normas regulamentadoras NBR16537/2016 e 9050/2015, e com
objetivo de adequar os acessos da faculdade Telêmaco Borba – FATEB, percebe-se
a necessidade de instalar uma rampa com três patamares, corrimãos e sinalização
tátil para facilitar e viabilizar a entrada das pessoas que utilizam o transporte público
ou que se locomovem a pé. A escada existente tem um grau de inclinação muito
elevado, impossibilitando o acesso das pessoas com algum tipo de necessidade
especial. Salienta-se também que a rampa com corrimãos pode reduzir o risco de
queda no local. Os acessos internos da instituição já possuem sinalização tátil,
dando possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para
utilização com segurança e autonomia dos espaços, que se fazem necessários para
locomoção de todos os usuários desse meio.
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EM BUSCA DA MELHORIA: O DESCOLAMENTO DO PISO TÁTIL E A
ACESSIBILIDADE PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
VISUAL
Alessandra Aparecida Carneiro1, Érica Nicole Gonçalves Vicente2, Fernanda Ianki
Vieira Gonçalves 3 e Lilian Beatriz Dias4 , Cleber Maurício Ribeiro5

Área de Concentração: Engenharias e Segurança
Grupo de Trabalho: Acessibilidade

RESUMO
De acordo com as Normas Brasileiras de Regulamentação (NBRs), pelas
quais são determinadas as condições de utilização de um meio ou serviço, a qual
também define principalmente questões relacionadas a Acessibilidade, todos temos
o direito de ir e vir, independente das condições físicas ou sociais. A NBR
16537:2016, a qual regulamenta a sinalização tátil e tem por objetivo garantir que
todos possam usufruir dos mesmos direitos e da utilização de meios e bens, para
que haja a inserção na sociedade de forma igualitária, o presente trabalho,
embasado na Norma citada acima, tem por objetivo principal verificar, através de
revisão teórica e da pesquisa em campo se a Instituição de Ensino Superior (IES)
está adequada, e sugerir melhorias para projetos futuros.
Palavras-chave: Acessibilidade; Norma ; melhorias.
ABSTRACT
In accordance with the Brazilian Regulatory Rules (NBRs), by which the
conditions of use of a medium or service, which also defines mainly issues related to
Accessibility, are defined, we all have the right to come and go, regardless of
physical or social policies. NBR 16537: 2016, which regulates tactile signaling and
aims to ensure that everyone can enjoy the same rights and the use of assets and
assets, so that this work, based on the Standard cited above, has as main objective
to verify, through theoretical review and field research, if the Higher Education
Institution (IES) is adequate, and suggest improvements for future projects.
Key-words: Accessibility; Standard; improvements.
1. INTRODUÇÃO
Com base na proposta de implementação de melhorias na Faculdade de
1
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Telêmaco Borba (FATEB), tendo como público as pessoas portadoras de
necessidades especiais, sobretudo os deficientes visuais, visando a inclusão social
e a obrigação de promover e garantir a igualdade de acesso a educação observouse que segundo a NBR 9050/2016, acessibilidade é a condição de locomoção e
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de qualquer meio do
lugar em que se encontra, seja ele urbano ou rural de uso público ou privado.
As IES têm por dever o cumprimento das necessidades de seus
acadêmicos, afinal, é no Colégio/Faculdade que se inicia e segue uma longa etapa
da vida, é o lugar ideal para o aprendizado e a conscientização de que todos temos
o direito de usufruir de bens de maneira que não sejamos prejudicados por
características físicas ou sociais.
Trataremos a NBR 16537:2016 dentro da Faculdade de Telêmaco Borba –
Fateb, que antes de qualquer outra, é referência na cidade e por esse motivo deve
cumprir com o dever de estar acessível a toda diversidade da população. Neste
trabalho será verificado se a instituição possui Sinalização de Piso Tátil e se está
dentro dos parâmetros de instalação que a ABNT exige.
2. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho consiste em uma pesquisa de abordagem
qualitativa revisão teórica tendo como base a ABNT NBR 16537:2016, que trata da
implantação de sinalização de piso tátil em áreas de acesso público ou privado, e
também através da pesquisa em campo, pela qual será possível identificar a
necessidade de manutenção e implementação dos recursos existentes na
Instituição.
Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece
análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de
comportamento, etc. (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 269).
3. DESENVOLVIMENTO
Através da revisão teórica, foi possível conceituar a NBR 16537:201 que
contempla a questão de que é necessária a instalação de sinalização tátil em
calçadas, ruas e estabelecimentos de circulação de pessoas com a finalidade de
deixar o local acessível para deficientes visuais. Contendo nas sinalizações cores
em contraste com o piso adjacente em duas formas diferentes de sinais: Alerta e
Direcional. O contraste de luminância é necessário para facilitar a identificação das
cores por pessoas com baixa visão e o piso tátil para o rastreamento do trajeto com
o auxílio da bengala guia pelos cegos, dentre outras exigências.
Há diversos tipos de sinalizações para pisos, a fim de garantir a
acessibilidade, pode-se citar o relevo tátil por exemplo, porém, ao fazer análise
referente aos custos de cada uma das opções, concluímos que a instalação da
placa tátil seria mais viável, pois além de menor custo proporcionam mais facilidade
de aplicação.
Durante a pesquisa em campo foi realizada a observação de que várias
áreas da IES ainda não possuem pisos táteis, e nos locais onde o piso foi instalado
é notável que as placas descolam com facilidade, devido á limpeza rotineira e ao
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tráfego de pessoas, o que ocasiona falhas no trajeto, delimitando o percurso.
Uma proposta de melhoria é substituir a cola usada na fixação da placa no
piso por uma de melhor qualidade. A sugestão aqui apresentada é aderir ao uso da
cola Araldite Profissional, que pode ser utilizada tanto para ambientes domésticos
quanto para industriais pois é indicada para uso profissional devido a sua grande
resistência mecânica na colagem de diversas superfícies tendo como característica
alto desempenho e performance, ela permite a colagem de superfícies de materiais
lisos, porosos ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, fibras
naturais, pedras, a maioria dos plásticos rígidos (exceto polipropileno,
polietileno e Nylon), metais e outros materiais. Resiste a temperaturas de até 80°C,
secagem inicial em 90 minutos e secagem total em 24 horas. O que provavelmente
irá garantir maior durabilidade do piso tátil e a segurança de quem utiliza tal recurso.
4. CONCLUSÃO
A ABNT NBR 16537:2016, tem por objetivo proporcionar à todos os
indivíduos o direito de exercer suas atividades e participar da sociedade de forma
ativa, a fim de que todos estejamos realmente incluídos no meio onde vivemos, e
para que possamos usufruir dos bens e dos benefícios que ao nosso redor.
Durante a pesquisa, uma das observações realizadas foi que a instituição
está buscando adequar-se ás exigências expressas na NBR 16537:2016,
demonstrando comprometimento valorização à seus acadêmicos, buscando ao
máximo atender às necessidades de todos.
A proposta de melhoria apresentada neste trabalho, tem o intuito de
minimizar e/ou exterminar o problema do descolamento dos pisos táteis, tornando o
ambiente institucional mais seguro e acessível a todos, para que a igualdade seja
exercida por completo e para que futuramente, a Faculdade de Telêmaco Borba
atenda à todas as exigências da Norma e permita aos portadores de necessidades
especiais, a mais digna Instituição, para que sintam-se acolhidos por nós e que
cada vez mais estejam incluídos no Ensino Superior.
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ACELERADORA DE STARTUP: INCENTIVANDO O NASCIMENTO
DE IDEIAS INOVADORAS
Evânio Miguel Iank Barreto1, Cleber Mauricio Ribeiro2 e Emerson dos Santos Satirio3

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão da Produção

RESUMO
As empresas do tipo startup têm ganhado destaque no cenário nacional, se
mostrando como uma maneira inovadora de desenvolver novos empreendimentos
de cunho tecnológico e inovador, com ideias que trazem desenvolvimento social,
econômico e tecnológico com distribuição de renda através de conceitos de
economia compartilhada. Assim este trabalho em pesquisa qualitativa tem como
objetivo analisar o impacto de uma pré-aceleradora de startups que ocorreu na
cidade de Telêmaco Borba - PR, tomando como referência o levantamento de dados
feito por meio de questionário sobre os impactos da pré-aceleradora nos
participantes do projeto, e os rumos após o fim do programa. Utilizam-se os métodos
de pesquisa bibliográfica trazendo os conceitos sobre os atores existentes no
ecossistema empreendedor onde se encontram inseridos aceleradoras e startups e
a pesquisa exploratória descrevendo o programa de pré-aceleração, como ele
ocorreu, as metodologias aplicadas, e os conhecimentos transferidos para os
participantes assim como a análise dos resultados desse programa.
Palavras-chave: Ecossistema empreendedor; Aceleradora; Startup.

ABSTRACT
The startup companies have gained prominence in the national scenario, showing
itself as an innovative way to develop new technological and innovative enterprises
with ideas that bring social, economic and technological development with income
distribution through shared economy concepts. Thus, this work in qualitative research
has as objective to analyze the impact of a pre-accelerator of startups that occurred
in the city of Telêmaco Borba - PR, taking as reference the data survey done through
a questionnaire on the impacts of the pre-accelerator on the project participants, and
the course after the end of the program. Bibliographic research methods are used,
bringing the concepts about the existing actors in the entrepreneurial ecosystem
where accelerators and startups are inserted and the exploratory research describing
the pre-acceleration program, how it occurred, the methodologies applied, and the
knowledge transferred to as well as the analysis of the results of this program.
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Key-words: Entrepreneurial Ecosystem; Accelerator; Startup.
1. INTRODUÇÃO
O ser humano desde o início da sua existência vem buscando inovar suas
relações com a natureza e seus companheiros em suas interações sociais,
inovações essas que surgiram para facilitar seu modo de vida, como estratégias de
caça em grupo, ferramentas rudimentares de pedra, todas inovações tecnológicas
para a época.
A Inovação acontece quando você encontra uma utilidade prática para uma
invenção e o faz a um custo mais baixo do que a solução original. Em outras
palavras, é quando você torna um processo mais eficiente, barato e
4
convence um grande número de consumidores a pagar por isso.

Com o avanço das inovações tecnológicas, e a eminente chegada da quarta
revolução industrial, nasce o conceito de economia compartilhada e as chamadas
startups, que pode ser definida como “uma empresa nova, até mesmo embrionária
ou ainda em fase de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à
pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. ”5
Ao contrário de uma empresa tradicional, com uma startup se recomenda
construir um plano de negócios bem detalhado para depois colocá-la no mercado, é
recomendado também validar a ideia para constatar se o mercado realmente existe
e se existem pessoas dispostas a utilizar o produto oferecido.
Muitas startups tentam ser significativas a ponto de mudar o mundo. Para
atingir este objetivo, é necessário muito investimento - financeiro. Diversas
empresas que hoje conhecemos, IBM, Cisco, HP, Microsoft, ..., que já foram
uma startup um dia, se não tivessem recebido investimentos, talvez hoje
6
não existissem.

Para que uma startup alçar o sucesso é preciso receber apoio de
incubadoras, aceleradoras, investidores anjos, as quais tem um corpo técnico
especializado para dar suporte a esse tipo de empreendedorismo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ECONOMIA COMPARTILHADA
É da natureza do homem dividir bens e serviços. Qualquer pessoa, em
algum instante da sua vida, já emprestou algum de seus bens como eletrônicos,
livros, carros, jogos de vídeo game e etc. No entanto, estas atividades individuais de
compartilhar coisas nunca tiveram força para interferir na economia. Faltavam
números para isso ocorrer e as transações se restringiam a pequenos grupos de
indivíduos que constituíam algum laço social como parentes ou amigos.

4

NORMAND, Reinaldo. Vale do Silício. 1. ed. São Francisco: Vale do Silício, 2014.Disponívelem:
<http://www.valedosilicio.com/>Acessoem 13.11. 2016.
5
SEBRAE. O que é uma empresa startup?. Disponível em:
<https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/texto/o-que-e-uma-empresa-startup#>
Acesso em: 09.11. 2016.
6
TOLEDO, Marcelo. Plano de negócios para startups. Disponível em: <http://lelivros.top/book/download-planode-negocios-para-startups-marcelo-toledo-em-epub-mobi-pdf/> Acesso em: 12.11. 2016.
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No ano de 1999 surgiu o primeiro programa de compartilhamento online, que
se chamava Napster e fazia o compartilhamento em rede P2P, na prática, ele
tornava possível que indivíduos compartilhassem dados como músicas, vídeos e
imagens através da rede.
Apesar de seu sucesso inicial, o programa foi proibido em 2001, sob
acusações de estar incitando a pirataria e o desrespeito aos direitos autorais. Com
tudo, apesar das decisões judiciais terem conseguido fechar Napster, não foram
suficientemente eficazes em deter a revolução do compartilhamento online, a busca
por outros meios legítimos de compartilhamento, o que levou no final da década, a
criação de aplicativos como o Airbnb, que é respectivamente o maior hotel do mundo
sem possuir um único quarto, e o Uber, que possuiu a maior frota de táxis do mundo
sem possuir um único carro.
“Em 2000, a maior cadeia de hotéis do mundo, o Intercontinental Hotel
Group, tinha 645.000 quartos em 4.400 hotéis, um império que levou 65 anos para
ser construído. Mas o Airbnb conseguiu realizar essa façanha em apenas quatro
anos. ”7
Na economia compartilhada as trocas não são necessariamente baseadas
em dinheiro, e os ganhos são mútuos, “O crescimento deixa de depender da
construção de ativos físicos e alavanca os que já estão a mão, reorganizando os
ativos existentes para aumentar enormemente sua utilidade e valor. ”8
2.2 ECOSSISTEMAS DE STARTUPS
Ecossistema de startup é um ambiente onde vários atores de diferentes
campos de atuação coexistem, e um depende do outro para crescer e se
desenvolver, cada ator tem seu papel nessa cadeia, e todos ganham de certa
maneira, cada um disponibiliza elementos necessários para a sobrevivência do
outro.
O ecossistema empreendedor é composto por um conjunto de
atores empresariais interligados, organizações empresariais
(empresas, capital de risco, investidores anjos, bancos),
instituições (universidades, órgãos do setor público,
organismos financeiros) e processos empresariais que se
juntam para se conectar, medir e gerir o desempenho dentro do
ambiente empresarial local.9
Ecossistema empreendedor pode ser definido “como um conceito que vem
da biologia e mostra que, para um ser vivo nascer, crescer e se desenvolver, ele
depende de vários outros, que estão todos interconectados. ”10

7

CHASE, Robin, Economia compartilhada: como as pessoas e as plataformas estão inventando a economia
colaborativa e reinventando o capitalismo / Robin Chase; tradução de Cristina Yamagami. – São Paulo : HSM do
Brasil, 2015.
8
CHASE, Robin, Economia compartilhada: como as pessoas e as plataformas estão inventando a economia
colaborativa e reinventando o capitalismo / Robin Chase; tradução de Cristina Yamagami. – São Paulo : HSM do
Brasil, 2015.
9
MASON, Colin; BROWN, Ross; Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneursship,
2014.
10
MATOS,
Felipe,
Entenda
o
ecossistema
de
startups
no
Brasil.
Disponível
em:
<http://link.estadao.com.br/blogs/felipe-matos/entenda-o-ecossistema-de-startups-no-brasil/>.
Acesso
em:
03.07.2017
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Quando uma startup nasce, ela é somente uma ideia inovadora embrionária,
e sua sobrevivência e desenvolvimento está diretamente ligada ao ecossistema em
que a mesma se encontra, quanto mais denso for ecossistema, maiores serão as
chances da ideia se expandir, amadurecer e se estabelecer, grandes empresas da
área de tecnologia nasceram em ecossistemas densos, onde havia ampla quantia
de atores, como incubadoras, aceleradoras, investidores anjos, fundos de
investimento e etc. na Figura 1 abaixo pode se ver um fluxograma que retrata um
modelo de ecossistema empreendedor.
“Um ecossistema empreendedor tem como diferencial a reunião de fatores
que criam um meio favorável ao empreendedorismo em qualquer estágio do
empreendedor. ”11
Figura 1 -Exemplo de ecossistema empreendedor.

Fonte: (HASHIMOTO, 2012)
2.3 AS EMPRESAS STARTUP
Startup é uma nova empresa, podendo ser até mesmo embrionária ou ainda
em constituição, que tem projetos promissores, relacionados com à pesquisa,
investigação e desenvolvimento de soluções inovadoras. Por ser nova e estar
lançando uma solução no mercado, outra característica de uma startup é
ter riscos envolvidos no negócio. Com tudo, apesar disso, são
empreendimentos com custos iniciais baixos e possuem meios de negócio altamente
escaláveis, ou seja, possuem um crescimento muito grande e rápido quando
alcançam o equilíbrio operacional.

11

SEBRAE, O ecossistema empreendedor pode impulsionar sua startup. Disponível em:
<http://startupsebraeminas.com.br/o-ecossistema-empreendedor-pode-impulsionar-a-sua-startup-2/>. Acesso
em: 25.06.2017
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Essas empresas, geralmente de base tecnológica, contam com um espírito
empreendedor e uma busca incessante por um modelo de negócio inovador.
Este modelo de negócios é a forma como a empresa gera valor – ou seja,
como a solução oferecida por elas é monetizada. Um exemplo é o modelo de
negócios da Netflix que aluga o mesmo filme ao mesmo tempo quantas vezes forem
solicitadas sem escalar significativamente os custos, assim ela pode aumentar
rapidamente seus lucros sem aumentar significantemente seus custos. Outro
exemplo é o modelo de negócio de franquias, o franqueado paga pelo uso de uma
marca, recebe o direito de utilizar uma receita de sucesso com assistência do
franqueador, e assim possui maiores chances de alcançar o sucesso. Empresas que
possuem modelos de negócio com crescimento extremamente rápido, com custos
baixos e a partir de soluções inovadoras são empresas consideradas startups.
Devido à incerteza que é encontrado no ambiente de desenvolvido de
negócios que seguem o modelo startup, até que a forma correta de impulsionar o
negócio seja encontrada, o investimento utilizado é de risco.
Startups também não são empresas voltadas somente a internet. Elas só
são mais numerosas na internet porque o custo para se criar uma empresa baseada
em softwares é muito abaixo do que construir uma indústria. Nos dias atuais as
maiores empresas do globo possuem o poder sobre a informação, com estruturas
físicas ínfimas se comparados as grandes indústrias voltadas para a produção de
bens de consumo.
São considerados dois tipos de startup:
1Startups protegidas: empresas nascentes que
envolvem pesquisadores (alunos e professores) em
processos de comercialização de tecnologias
resultantes das suas atividades inventivas e de
tecnologias patenteadas pela universidade.
2Startups não protegidas: empresas nascentes criadas
por estudantes (graduação e pós-graduação) e por exalunos (alumini) que, em geral, desenvolvem novos
produtos sem o uso de tecnologias patenteadas pela
universidade.12
2.4 INCUBADORA DE STARTUPS
“As incubadoras de empresas são destinadas a amparar o estágio inicial de
empresas nascentes que se enquadram em determinadas áreas de negócios. “13
Incubadora pode ser definida como um ambiente flexível e encorajador no
qual são oferecidas facilidades para o surgimento e o crescimento de novos
empreendimentos. Além de assessoria na gestão técnica e empresarial da
organização, a incubadora oferece a possibilidade de serviços
compartilhados, como laboratórios, telefone, internet, fax, telex, fotocópias,
14
correio, luz, água, segurança, aluguel de área física e outros.

12

LEMOS, Paulo. Universidades E Ecossistemas De Empreendedorismo. Campinas, UNICAMP, 2013.
ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias
Avançadas (1998). www.anprotec.org.br (10/nov.).
14
DORNELAS, José Carlos Assis. Planejando incubadoras de empresas: como desenvolver um plano de
negócios para incubadoras. – Rio de Janeiro: Campus, 2002
13
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Então, uma incubadora é um mecanismo criado e mantido dentro de
instituições governamentais, universidades, faculdades, escolas técnicas, grupos
comunitários, etc. Que promovem aceleração do desenvolvimento de
empreendimentos, através de um regime de negócios, serviços e apoio técnico
comum, além de instrução profissional e pratica.
Incubadora é uma ferramenta que fomenta o nascimento e a evolução de
micro e pequenas empresas nas áreas industriais, serviços ou base tecnológica,
através da formação complementar do empreendedor em seus conhecimentos
técnicos e gerenciais, e acelera o processo de inovação nas pequenas e
microempresas.
“Uma incubadora de empresas deve fornecer uma estrutura compartilhada a
seus incubados, com suporte administrativo centralizado. Com isso, é possível
controlar seus custos pelos serviços prestados e consultorias/treinamentos
específicos para cada incubado. ”15
2.5 ACELERADORAS DE STARTUPS
Aceleradoras são organizações que ajudam empreendedores a estabelecer e
prototipar seus primeiros produtos, identificar nichos de mercado, e conseguir
recursos, que podem ser em forma de capital ou funcionários. Geralmente elas
fazem programas de aceleração de curto prazo, em média três meses, ajudam
novos empreendimentos do tipo startup, fornecendo uma pequena quantia de
capital, espaço para o desenvolvimento do empreendimento, rede de contatos, e
apoio de pessoal especializado em forma de mentoria de empresários, técnicos,
advogados e viabiliza o acesso a investidores anjos, capital de risco. Em geral esses
programas terminam com um grande evento chamado de “Demo day”, onde os
empreendedores apresentam sua ideia para um grande número de possíveis
investidores de variadas categorias.
“A primeira aceleradora chamada “Y combinator”, foi criada em 2005, em
Cambridge, Massachusetts, e tem sido desde então uma fonte de inspiração para as
outras aceleradoras ao redor do mundo. ”16
O modelo utilizado baseava-se em investir em empresas em fase
embrionária, mas com ideias inovadoras promissoras, disponibilizando um programa
para essas empresas alcançarem seus objetivos de forma mais ágil. Adicionando a
este programa o suporte de mentores e investidores que com suas experiencias
adquiridas em negócios anteriores, possibilitava a esses empreendimentos
acelerados queimar etapas em seu desenvolvimento.
“As aceleradoras desempenham um papel bastante importante no estimulo
ao empreendedorismo. Embora o fenômeno da aceleração seja novo, trazendo
consigo diversas incertezas sobre o futuro sucesso das aceleradoras, é inegável que
a lógica econômica que justifica sua existência seja convincente. “17
Há características ou atividades semelhantes realizadas por aceleradoras que
também são fornecidas por incubadoras ou investidores anjo. Contudo aceleradoras
se diferenciam em várias outras características. Provavelmente a diferença mais
15

NADAS, G.; NORDTVEDT, E.; VINTURELLA, J. Business Incubation and the Small Business Institute: A
Case Study. JEDCO Enterprise Center, 1991.
NBIA (2000). National Business Incubation Association. www.nbia.org, (jan./2000).
16
Programa De Aceleração De Empresas– ABRAII – disponível em: <http://abraii.org/>. Acesso em 22.02.
2016
17
PAUWELS, Charlotte; CLARYSSE, Bart; WRIGHT, Mike; HOVE, Jonas Van, Understanding a new
generation incubation model: The accelerator, 2014.
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notável seja o curto período desses programas de aceleração, quando comparados
ao apoio continuo fornecido por incubadoras e investidores anjos.
Um programa de aceleração pode ser dividido em quatro etapas diferentes:
Seleção: é o processo onde serão escolhidas entre as várias empresas
inscritas, as que possuem maior chances de sucesso, segundo os critérios definidos
pela aceleradora.
Aceleração: é o processo em que as empresas são acolhidas ao programa, e
recebem o aporte de capital financeiro e intelectual.
Demo Day: é o processo, que ao fim do programa de aceleração, apresenta
os empreendimentos acelerados para a um grupo de investidores.
Fallow-up: é um processo onde a aceleradora da a oportunidade de uma
segunda onda de investimentos, aportando mais capital financeiro e intelectual,
através de seu próprio capital de risco.
2.6 INVESTIDORES-ANJOS
“O termo “Investimento-anjo” foi cunhado no início do século XX para
designar os investimentos que bancavam os custos de produção das peças da
Broadway, assumindo os riscos e participando de seu retorno financeiro, bem como
apoiando na sua execução”.18 A concepção a ser relacionada também aos aportes
financeiros realizados por pessoas físicas, geralmente profissionais ou empresários
em boas condições financeiras, em empreendimentos embrionários, prestando não
só apoio financeiro, mas também know-how dando suporte ao empreendedor com
suas experiências e conhecimentos.
O perfil de um investidor anjo é geralmente de um executivo ou empresário
com uma história profissional já sólida, que estão dispostos a realizar aportes
financeiros em empreendimentos de alto risco e baixa liquidez, mas com grande
potencial financeiro, e que possuem algum tempo livre a ser dedicado apoiando o
empreendedor e seu empreendimento em desenvolvimento. Cabe ressaltar que um
investidor anjo faz uso de capital próprio, e diferente de fundos de investimento que
fazem uso do capital de terceiros, e por isso tem o poder de tomar decisões mais
rapidamente, mas por outro lado tem o capital limitado por sua disponibilidade
financeira.
Normalmente, o valor total de investimento-anjo varia entre R$ 50 mil até R$
1 milhão, ficando na média entre R$ 250 mil a R$ 500 mil, que é o capital médio
necessário para iniciar um negócio, conhecido como startup (SPINA, 2011). Valores
mais elevados aportados nessa modalidade são normalmente feito por um grupo de
investidores anjo, pois assim podem dividir o risco, e reunir seus campos de
conhecimento e aumentar o potencial de sucesso do empreendimento.
Compete ressaltar que o investidor aporta investimentos em contrapartida a
uma participação societária do negócio que pode variar de 5% a 49% dependendo
do capital da empresa, mas que normalmente fica na faixa entre 15% a 30%, se
tronando sócio da empresa do empreendimento investido, mas sem agir direto na
gestão do mesmo. “Esta participação societária poderá ser efetivada através de
diversos instrumentos jurídicos, desde a participação direta, sociedade em conta de
participação (SCP) e debentures conversíveis, também conhecido como
convertibledebt. ”19
18

19

SPINA, Cassio A., Investidor Anjo: Como Conseguir Investimento para Seu Negócio, 2011
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O investidor anjo está alocado na categoria conhecida como capital semente
ou seed capital, também sendo conhecido como dinheiro inteligente (smart money),
pois além de agregar fundos, agrega também o know-how para o empreendedor,
algumas das grandes valias adicionados pelo investidor-anjo ao negócio, é o seu
renome no mercado que atua, e sua net work.
Por se tratar de aporte de investimento em empresas embrionárias e por
essa possuírem uma taxa de mortalidade muito superior há empresas já
estabelecidas ou outros nichos de investimento tradicional, esse tipo de investimento
possui um risco elevado, e por isso também se almeja por parte do investidor uma
taxa de retorno superior ao encontrado nos investimentos tradicionais.
“Estatisticamente diz-se que de cada dez investimento-anjo efetivados, cerca
de cinco não per formam, isto é, ou são perdas, ou no máximo, recuperam o capital
investido; e uma ou duas tem retorno excepcional, ou seja, entre 10 a 50 vezes o
investimento original. ”20
Para um investidor anjo é muito importante ter uma carteira muito
diversificada de investimentos, só assim poderá colher benefícios de seus
investimentos, quanto mais diversificada sua carteira maior será as chances de
alcançar um retorno satisfatório, enquanto se centralizar seus esforços em único
empreendimento suas chances de amargar prejuízos aumentam enormemente.
Tabela 1 – As diferenças chave entre incubadoras, investidores e aceleradoras

ITEM
DURAÇÃO DO
PROGRAMA
PROGRAMA EM
GRUPO

INCUBADORAS

ANJOS

ACELERADORAS

1 a 5 anos

Contínuo

3 meses

Não

Não

Sim

Investimento

também ser sem fins

MODELO DE

Aluguel, sem fins

NEGÓCIO

lucrativos

SELEÇÃO

Não competitivo

ESTÁGIO

Inicial ou expansão

EDUCAÇÃO

INVESTIDORES

Ad hoc, recurso
humano, legal, etc.

MENTORIA

Mínima, tática

LOCAL

No local

Investimento (pode

lucrativos)
Competitivo,
contínuo

Competitivo, cíclico

Inicial

Inicial

Nenhum

Seminário

Se nessesário, por

Intensa, por si ou

investidor

outros

Fora do local

No local

Fonte: (COHEN, 2013)
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2.7 PROJECT MODEL CANVAS
“Um plano de projeto é, antes de mais nada, uma construção de hipóteses
sobre um cenário futuro e desconhecido. Ele se torna consistente justamente pela
integração entre diversos conceitos que o compõem “ (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013).
A primeira coisa que caracteriza o Project Model Canvas como muito prático
é o fato de que o mesmo não demanda nada que uma pessoa não obtenha com
facilidade em um escritório, como post-its e folhas de flip chart em formato A1.
Uma folha em formato A1 dividida em 13 partes, será utilizada como tela de
fundo (canvas em inglês), assim inicialmente nada mais é que um espaço vazio, que
será ocupado conforme formos preenchendo sobres eles nossas ideias sobre o
projeto, e associando essas ideias entre si. O canvas de ter dimensões suficientes
para que uma pequena quantia de pessoas possa colaborar em sua volta. O canvas
é como uma agenda onde as partes interessadas irão se encontrar para criar a
lógica do projeto.
O canvas reuni só o que é fundamental, e pode ser usado de duas maneiras
distintas.
Em primeiro lugar como um documento único contendo o planejamento do
projeto, em seguida a execução do projeto.
Poderá também ser aplicado como ferramenta introdutória que alinhara a
lógica do projeto, para posteriormente servir como base para a criação de um plano
de projeto que siga as regras formais.
Figura 2 – Model Canvas

Fonte: (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013)

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Por opção é possível deixar o formalismo de lado, mas não podemos deixar
a lógica de lado.
É de valia informar que o canvas não é um passo a passo do projeto, o que
deve se destacar no canvas são conexões entre os conceitos.
É também importante ressaltar que é algo muito diferente de um projeto
convencional, já que é feito por uma equipe prezando por agilidade na conclusão.
“Hoje, estimulados pelas novas tecnologias, tendemos a pensar juntos e em
rede. A evolução das redes sociais nos ensinou também que, com apenas 140
caracteres, é possível transmitir o essencial. ”21
Assim esse plano de projeto preza por ser sucinto, levar somente o
fundamental e ser pragmático, está em linha com o contemporâneo.
Os post-its oferecem, por si só, uma clara restrição à quantidade do que
podemos escrever. Isso é ótimo: se não existe espaço para escrever muito, temos
que escrever melhor. Ainda mais limitado que a superfície dos post-its é o precioso
tempo dos stakeholders; eles agradecerão sua concisão.
O uso de post-its mostram de maneira clara a busca por poucas palavras,
para escrevermos o necessário de forma sucinta, não existe um número nem um
tamanho de post-its definido, o fundamental expor todo o necessário escrevendo o
menor número de palavras possível, desta maneira se torna mais fácil relacionar
visualmente os componentes dispostos no canvas.
3. O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
O programa de pré-aceleração foi uma parceria entre SEBRAE e a prefeitura
de Telêmaco Borba, e ocorreu entre os dias 29 de junho a 15 de julho de 2016, foi
um programa de âmbito estadual, oferecido de forma gratuita, foram convidados
acadêmicos dos cursos superiores das instituições de ensino da cidade, mas isso
não era de caráter obrigatório, podendo ser convidados também pessoas que
estivessem desenvolvendo ideias empreendedoras na cidade, o programa de
aceleração tinha como objetivo acelerar startups que estavam sendo incubadas ou
desenvolvidas nestas instituições de ensino, ou ideias inovadoras desenvolvidas nas
comunidades da cidade, assim a prefeitura optou por disponibilizar o programa para
acadêmicos das instituições de ensino.
O programa foi dividido em três fases, sendo elas: Ideação, Operação e
Tração.
3.1 IDEAÇÃO
Está fase foi o início do programa, e o período com maior duração, nesta
parte do programa, os participantes se apresentaram, falando sobre qual seu
objetivo no programa, qual instituição de ensino representavam, e apresentavam
suas ideias inovadoras, caso tivessem uma em desenvolvimento.
Apresentadas as ideias e as pessoas, teve início um ciclo de workshops, em
que a cada dia foi apresentado por um especialista em determinada área de
conhecimento, trazendo conceitos, e novas maneiras de olhar o mundo a nossa
volta. O objetivo desses workshops foi abrir os olhos dos participantes para as
oportunidades de negócio, ensinar formas e estratégias de liderança, ensinar a
21
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pratica da empatia, demonstrar estratégias vencedoras que foram utilizadas por
grandes empresas da tecnologia.
Está parte do programa mostrou aos participantes como encontrar as
oportunidades perdidas, e enxergar recursos que muitas vezes existem em
abundancia com grande parte da população, mas ficam ociosos, sem uso, criando o
custo de oportunidade. Assim o objetivo inicial do programa foi demonstrar novas
maneiras de utilizar recursos já disponíveis, mas ociosos no mercado, gerando
ideias inovadoras no âmbito em que todas as partes envolvidas ganham.
Os conceitos de liderança foram demonstrados, porque para toda ideia por
mais inovadora que seja ser levada em frente, se faz necessário um líder, que tenha
coragem de arriscar e liderar um grupo de pessoas com empreendimentos muitas
vezes ainda sem parâmetros para comparações que indiquem se tal
empreendimento está ou não no caminho certo.
Os conceitos de empatia foram demonstrados, para que os participantes
compreendessem como se colocar no lugar de outras pessoas, e assim entender
quais são as necessidades destas pessoas, sua ideia pode ser sensacional, mas
quem deve decidir se a ideia realmente tem viabilidade são os clientes, e esses sim
tem que comprar a ideia, só assim a ideia se provara realmente valiosa.
Os conceitos de marketing foram trabalhados no intuito de que os
participantes desenvolvessem estratégias para atingir o inconsciente das pessoas,
de uma forma em que fosse possível transmitir os valores e benefícios da solução
oferecida pelo empreendimento de forma simples e sucinta, em frases curtas e bem
elaboradas.
Ao fim dessa etapa uma ideia inovadora deveria ser proposta por cada
participante, e as três melhores ideias escolhidas por votação seguiram em frente.
3.2 OPERAÇÃO
Está foi a fase decisiva do programa, onde os grupos se separam para
trabalhar suas ideias pré-concebidas, foram gerados três grupos, cada um
desenvolveria uma ideia que precisava ser validada através da aplicação do canvas,
para assim criar um modelo de negócio que viria a se tornar uma startup.
O canvas consiste em uma folha em formato A3 dividida em nove quadros
menores, onde todos os participantes do grupo podem colar postiles com suas
respostas as perguntas de cada quadro, utilizando o brainstorm ou chuva de ideias,
cada participante do grupo buscava dar o máximo de respostas possíveis, e ao fim
do brainstorm são escolhidas as melhores respostas pelos participantes do grupo.
Após a aplicação do canvas as três pivotaram por verificar através dessa
ferramenta que a ideia sendo trabalhada nas equipes não eram inovadoras, e por
variados motivos eram inviáveis. Assim o canvas foi utilizado para simplificar planos
de negócios, desta maneira a equipe poderia concluir se tinha ou não uma ideia
empreendedora que realmente inovasse, seja apresentando uma ideia totalmente
nova no mercado, ou seja apresentando uma nova maneira de fazer algo já
praticado no mercado, mas que tivesse vantagens competitivas em relação ao que já
existia.
Após aplicado o canvas, e encontradas novas ideias que tiveram
comprovadas a viabilidade do negócio, foi realizada a validação das ideias. A forma
utilizada para a validação de ideias foi a criação de um questionário com perguntas
objetivas, que colocavam a necessidade da ideia em prova, cada grupo desenvolveu
um questionário, com perguntas que comprovassem a real necessidade da solução
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desenvolvida por eles, o questionário devia conter cinco perguntas fechadas, curtas,
e de fácil compreensão, o motivo dessas exigências era devido ao fato de ser
destinado a pesquisas em redes sociais, as pessoas normalmente não dedicam
muito do seu tempo para responder questionários de pesquisas, se forem longos
com perguntas complexas e abertas, esse questionário ficaria inviável, pois teria
baixo interesse, e perguntas abertas tornariam mais complexa a interpretação da
pesquisa. Em alguns modelos de negócio foram feitos dois questionários, um que
buscava a opinião de quem possuía o recurso ocioso, e outro que buscava a opinião
de quem estava disposto a pagar para usar o recurso ocioso.
Após a aplicação dos questionários através várias mídias sociais, e outros
meios, foi verificada a validação das ideias de cada equipe, quanto maior o número
de questionários respondidos, maior era a eficácia da pesquisa, e maior a chance de
sucesso da proposta de valor.
Com ideias e propostas de valor de ambos os grupos validadas, iniciou-se o
processo para definir os nomes e os símbolos das startups, que são duas coisas
extremamente importantes para um empreendimento, o nome e o símbolo da
empresa devem ser atraentes e de fácil memorização, concluído o desenvolvimento
do nome e símbolo da empresa, é terminada esta fase do programa, com as startups
já contando com um nome, um símbolo e um domínio na internet.
3.3 TRAÇÃO
Nesta fase ocorreu uma transferência de know-how por parte dos
desenvolvedores da aceleradora em áreas de conhecimento para o desenvolvimento
de sites, apresentando servidores que hospedam e disponibilizam ferramentas para
o desenvolvimento de sites de forma gratuita. Demonstrada a criação de um site, foi
iniciada a construção da apresentação do pitch, etapa está considerada crítica para
uma startup, pois é a maneira mais usual de se conquistar investimentos e parcerias
para alavancar a startup, os organizadores demonstraram novamente ferramentas
gratuitas que disponibilizavam meios mais apropriados para a criação da
apresentação de um pitch, com imagens impactantes e letreiros mais estilizados
para tal aplicação.
A apresentação devia ser constituída de poucas páginas, e o tempo de
apresentação varia entre dois e três minutos, a apresentação deve mostrar qual é a
oportunidade de negócio e qual problema será resolvido, explicar qual é a solução,
mostrar quais o benefícios e o grau de escalabilidade do negócio, que é a
capacidade que a empresa tem de crescer atendendo a maiores demandas sem
perder a qualidade e sem aumentar significativamente os custos, quanto maior a
escalabilidade maior a taxa de crescimento, mostrar o protótipo do produto e o fluxo
de funcionamento do sistema, mostrar os diferenciais da startup e porque ela é ideal
para resolver o problema daquele segmento, exemplificar um ou mais concorrentes,
e assim demonstrar porque sua solução é um diferencial em relação ao que existe,
mostrar o modelo de negócios e como ele vai ganhar dinheiro, mostrar o momento
atual de desenvolvimento que a startup se encontra, mostrando o que foi feito e
planejamento para alcançar os objetivos em um curto período de tempo, mostrar
quanto em fundos de investimento se pretende angariar, mostrar as pessoas que
fazem parte da equipe, e finalizar a apresentação com uma frase ou imagem
impactante ou os as duas opções juntas. A apresentação do pitch é uma maneira de
chamar a atenção de investidores, e conseguir uma reunião posterior com investidor
que tenha interesse em conhecer sua ideia de forma mais detalhada.
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Ao fim do programa haviam sido criadas três startups, todas possuíam um
modelo de negócio em diferentes áreas de atuação, para finalizar o programa na
cidade de Telêmaco Borba foi elaborado um evento com personalidades da cidade
como empresários, secretários municipais, representantes de empresas da região,
professores das instituições de ensino, e acadêmicos, cada startup apresentou seu
pitch, buscando faze-lo em nos três minutos estabelecidos, após a apresentação os
representantes de cada startup responderam a perguntas e esclareceram dúvidas
dos convidados sobre suas ideias.
Ficaram estabelecido três datas pontuais para que representantes do
programa entrassem em contato com os representantes das startups via chamadas
de vídeo, e nessas chamadas foram abordados temas como dificuldades
encontrados pelos desenvolvedores das startups, e prestado consultorias nas áreas
de desenvolvimento, marketing e gerenciamento.
3.4 ANALISE DO QUESTIONÁRIO ENVIADO AS STARTUPS
Com o propósito de coletar informações visando responder aos objetivos
propostos no trabalho foi elaborado um conjunto de questões para a entrevista com
um participante de cada uma das três startups, conforme mostra tabela 2, essas
questões buscavam compreender como a pré-aceleradora influenciou os
participantes durante e após o programa.
Analisando as respostas pode-se verificar que todos os participantes
chegaram ao projeto por intermédio de suas instituições de ensino, nenhum dos
participantes sabia, ou conhecia o termo startup antes do programa, todos
concluíram que conceitos e as ferramentas e métodos apresentados pelo programa
ajudaram no desenvolvimento da ideia por eles criada, a maior dificuldade
encontrada após o fim do programa foi uma maneira mais eficaz de apoio, como
horários mais flexíveis para que os participantes pudessem participar das iniciativas
ofertadas pelo programa e um acompanhamento mais próximo por parte dos
realizadores do programa, as startups A, B e C conseguiram chegar ao seu modelo
de negócio aplicando a ferramenta canvas, todos os empreendimentos eram
voltados para a área de serviços online com o uso de aplicativos e sites, entre as
três startups, apenas a C declarou ter encerrado suas atividades definitivamente, A e
B ainda continuam desenvolvendo seu produto, todas as startups declararam ter
pivotado em parte suas ideias em algum momento, A e B ainda estão na ativa e
declaram que o que falta para sua iniciativa chegar ao nível comercial e a finalização
do produto, e que esse produto poderia já estar pronto caso possuíssem um
ecossistema empreendedor mais definido, e com mais recursos acessíveis, os
próximos passos planejados pelas startups A e B giram em torno da conclusão do
protótipo do produto, que em ambos os casos se encontram em desenvolvimento, e
assim traçar metas posteriores.
Analisando o questionário pode-se concluir ainda que a programa de
aceleração alcançou seus objetivos de distribuir conhecimentos sobre os
empreendimentos no modelo startup e sobre economia compartilhada, e foi capaz
de criar três startups, que se provaram viáveis através da aplicação de ferramentas
demonstradas durante o programa, assim o programa de pré-aceleração alcançou o
objetivo pelo qual ele ocorreu, verificou-se também a necessidade de uma maior
interação entre entidades públicas, privadas e sem fins lucrativos afim de viabilizar o
desenvolvimento de um ecossistema empreendedor na cidade de Telêmaco Borba –
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PR, e assim facilitar e incentivar o nascimento de novas ideias de cunho inovador na
cidade.
Tabela 2 – Mapeamento das perguntas e objetivos de pesquisa

OBJETIVOS
PERGUNTAS DA ENTREVISTA
Identificar qual por qual canal o projeto 1- Como seu grupo chegou até a projeto da
chegou aos participantes.
Saber

qual

aceleradora?

conhecimento

prévio

participantes tinham sobre o assunto.
Identificar

como

aceleradora

o

projeto

da

para

que

ajudou

os 2- Você sabia o que era uma startup antes
de participar da aceleradora?
pré- 3-

Como

a

aceleradora

ajudou

no

os desenvolvimento de sua startup?

participantes desenvolvessem startups.
Identificar o que faltou ao projeto da pré- 4- O que faltou na aceleradora que poderia
aceleradora na visão de quem participou do ajudar em seu projeto?
projeto.
Identificar quais ferramentas viabilizarão a 5- Como seu grupo chegou a necessidade
geração de ideias.
Identificar

que

que validava sua ideia?

produto

a

startup

iria 6- Que Valor o projeto gera para o cliente?

fornecer.
Identificar

se

ouve

apoio

de

instituição após o programa.

alguma 7- Sua startup recebeu apoio de alguma
entidade após o fim da aceleradora?

Identificar qual o motivo do fracasso causo 8- O que levou ao fracasso ou sucesso da
houvesse.

ideia?

Saber se em algum momento o grupo 9- Em algum momento a equipe pensou em
precisou mudar a ideia.

pivotar?

Saber quais ferramentas faltaram para que 10- Até o momento, o que faltou para sua
a startup chegasse a fase comercial.

startup decolar?

Saber como está o planejamento.

11- Quais são próximos passos idealizados
para sua startup?

FONTE: Dados do Autor

4. CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre os
principais atores envolvidos em um ecossistema de startups, esse sendo essencial
para um desenvolvimento consistente de iniciativas empreendedoras dessa espécie.
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O primeiro passo foi descrever o que é economia compartilhada. O passo
seguinte foi identificar e descrever os 4 principais atores que interagem para formar
um fluxo de operações que é conhecido como ecossistema empreendedor que são
as empresas do tipo Startup, Incubadoras, Aceleradoras e Investidores Anjo,
descrevendo de forma concisa o funcionamento de cada um desses atores dentro
desse ecossistema, buscando descrever quais são seus propósitos e limitações. Na
sequência foi descrito a ferramenta canvas que é utilizada para criar o plano de
negócios de forma mais rápida que métodos mais tradicionais que necessitam de um
plano de negócios detalhado, tornando mais fáceis alterações do plano de negócios
durante sua elaboração, caso se faça necessário.
Foi apresentado o estudo de caso sobre um programa de pré-aceleração em
Telêmaco Borba - PR, onde foi descrito a metodologia aplicada pelos organizadores
do programa, que dividiram o programa em três etapas e através desta metodologia
surgiram três startups. Foi enviado um questionário a representantes dessas
startups para complementar o estudo de caso, verificou-se que os participantes do
programa ganharam conhecimentos no programa que foram essenciais para o
desenvolvimento de suas ideias, mas devido a inexistência de um ecossistema
empreendedor mais maduro, encontraram empecilhos que dificultaram ou
inviabilizarão o desenvolvimento das mesmas, sendo que duas ainda trabalham na
criação de protótipos, e uma já encerrou suas operações.
Através desse estudo pode-se verificar que há muito a ser desenvolvido nesta
área para que Telêmaco Borba se torne um ecossistema empreendedor no estado
do Paraná, apesar de programas como este de pré-aceleração presente no estudo
de caso ser um precursor neste ainda novo ramo de negócios, há muito a ser feito a
fim de integrar atores para formar um ecossistema empreendedor denso, integrando
instituições de ensino, instituições públicas e sem fins lucrativos com o objetivo de
desenvolver e alavancar empresas com ideias inovadoras, pois se trata de um
mercado com grande potencial de crescimento, em um mundo cada vez mais
conectado à rede, se faz necessário criar meios para alavancar ideias inovadoras
que venha a surgir nesta área, pois esses são os negócios que movimentaram a
economia no futuro.
Ainda há muito a ser pesquisado na área de economia compartilhada e
startups, afim de estudar a evolução dessa nova tendência seja em caráter regional
ou nacional, por ainda ser uma área nova e em ascensão, e devido ao fato de o
Brasil ter entrado de forma tardia nessa tendência empreendedora, se trata de um
campo que deve ainda estar em desenvolvimento nos próximos anos, possibilitando
assim estudos posteriores que possam vir complementar ou aprimorar esse trabalho.
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ECONOMIA COMPARTILHADA: ESTUDO DE CASO EM UMA
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Barreto3
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo compreender o processo de adaptação de um
novo negócio ao paradigma da economia compartilhada, no contexto de uma
startup de compartilhamento de espaços para eventos sociais. Esta nova
economia defende a tese de que o compartilhamento de produtos e serviços é
melhor, mais barato e consequentemente mais saudável para o planeta.
Seguindo este contexto, o compartilhamento de espaços para eventos sociais
pode servir como fonte de troca de experiências entre os usuário deste modelo,
ou mesmo servir de fonte de renda extra. A metodologia empregada neste
estudo, caracteriza-se como qualitativa, pois parte de um estudo de caso
marcado pela técnica da pesquisa-ação. A coleta de dados foi realizada,
através de imersão do autor na empresa estudada. Este estudo, permite uma
visão macro do nicho de mercado, no qual essa startup está inserida,
proporcionando assim, o mapeamento de suas operações e também dados
para a elaboração de um sólido plano de negócios.
Palavras-chave: Economia Compartilhada; Startup; Eventos Saciais.

ABSTRACT
This work aims to understand the process of adapting a new business to the
paradigm of shared economy, in the context of a startup of space sharing for
social events. This new economy defends the thesis that the sharing of
products and services is better, cheaper and consequently healthier for the
planet. Following this context, the sharing of spaces for social events can serve
as a source of exchange of experiences among the users of this model, or even
serve as a source of extra income. The methodology used in this study is
characterized as qualitative, as part of a case study marked by the action¹Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
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research technique. Data collection was done by immersion of the author in the
studied company. This study allows a macro view of the niche market, in which
this startup is inserted, thus providing the mapping of its operations and also
data for the elaboration of a solid business plan.
Key-words: Shared Economy; Startup; Social Events.
1. INTRODUÇÃO
O paradigma clássico da economia em que o lucro é compreendido como
o valor necessário para uma empresa sobreviver e o auferido pelo trabalhador
na prestação de seus serviços encontra-se defasado. Assim, a mudança de
paradigma que envolve um consumo mais colaborativo e compartilhado entre
as pessoas tem sido difundida pelo mundo afora.
Não cabe mais pensar nos velhos modelos econômicos como uma
“verdade absoluta” de onde se extrai uma “receita” ideal e infalível a ser
seguida. Nesse contexto, surge uma nova proposta no mercado para
revolucionar a forma de fazer negócios, tanto para o fornecedor como para o
consumidor final. Trata-se da economia compartilhada, compreendida, grosso
modo, pelo compartilhamento de recursos subutilizados por pessoas e
empresas de uma maneira nova e criativa.
O compartilhamento de bens de uso comum, mercadorias e experiências,
por exemplo, tem se tornado uma alternativa cada vez mais popular ao redor
do mundo. Tal fato vem demonstrar o sucesso crescente da economia
compartilhada, cenário ideal para o surgimento de startups.
Anota-se que uma startup não é apenas a versão menor de uma empresa
grande, mas uma organização temporária em busca de um modelo escalável,
replicável e lucrativo.4
Com fundamento nos conceitos de economia compartilhada, um grupo de
acadêmicos teve a ideia de criar uma startup para locação de espaços ociosos.
O objetivo central é que pessoas disponibilizem espaços para eventos sociais
(espaços para lazer) para outras pessoas, o que será possível através de um
site e de aplicativos (Android e IOS) onde locadores e locatários poderão firmar
o negócio.
No entanto, uma startup não se transforma em uma empresa de sucesso
da noite para o dia. Existem inúmeras dificuldades que cerceiam o seu
desenvolvimento. A empresa fundada, denominada de Ponto VIP, ainda é uma
startup em fase inicial e seus criadores enfrentam todos os obstáculos comuns
àqueles que têm uma ideia e desejam pô-la em prática.
No presente trabalho serão analisados aspectos envolvendo a criação e
desenvolvimento da startup Ponto VIP, como o modelo de negócio adotado, os
desafios, os resultados obtidos e quais críticas tornam-se possíveis a partir da
experiência obtida.
De maneira alguma objetiva-se a apresentação de um “dossiê” de uma
startup, tendo em vista que pesquisas e questões relevantes serão trazidas à
baila a partir de questionamentos e constatações realizadas no estudo de caso
aqui proposto.
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Logo, a relevância do tema e do presente trabalho independem dos
resultados da startup a ser estudada. A economia compartilhada é um tema em
ascensão e toda a produção científica a seu respeito é de grande valia.
2. METODOLOGIA
O desenho desta pesquisa apresenta características que o definem como
uma pesquisa-ação, ou seja, ele propõem-se a resolver problemas e melhorar
práticas, orientando dessa forma a tomada de decisão de uma organização.5
Os dados foram coletados em ambientes naturais e no cotidiano dos
participantes da organização.
A seleção do estudo de caso se deu com base em três critérios: (i)
empresa inserida no segmento de economia compartilhada; (ii) startup com
envolvimento em tecnologia; (iii) acesso irrestrito as informações internas da
organização.
Desta forma, optou-se por realizar o estudo na empresa Ponto VIP,
voltada ao segmento de compartilhamento de espaços para eventos sociais,
fundada em Telêmaco Borba - PR no ano de 2016. É importante ressaltar que
o autor desta pesquisa é um dos sócios da startup Ponto VIP, o que resulta em
uma grande capacidade de acesso as informações, bem como, um
entendimento amplo das ações desta no mercado.
Justifica-se também a seleção desta organização, o caráter inovador e
dinâmico, que está tem na maneira de atuar no mercado utilizando
metodologias relacionadas à startup.
A coleta de dados foi realizada em três etapas: imersão na organização,
análise de documentos da empresa e a análise de documentos e artigos
complementares. Esta última, é uma maneira essencial para a realização de
um estudo de caso, pois os documentos são fontes relevantes de evidências
pelo fato de serem estáveis ao longo do tempo, discretos exatos e com
cobertura abrangente, já que podem estar inseridos em longo espaço no tempo
e em diferentes eventos e em ambientes diversos.6
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 ECONOMIA COMPARTILHADA
A forma tradicional de produzir bens e serviços gera degradação
ambiental, que pode ser agravada com o aumento da população no mundo, o
que destoa da recente preocupação ambiental.
Essa realidade aliada a necessidade de alternativas para diminuir aos
impactos, resultantes dos meios de produção tradicional, propicia a adoção de
uma nova prática, intitulada de economia compartilhada.
A economia compartilhada pode receber inúmeras denominações, como:
Mesh, economia de compartilhamento, economia de escambo e economia
colaborativa. Estes termos podem variar de autor para autor, mais todos podem
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ser compreendidos na definição de Botsman e Rogers7, segundo a qual a
economia compartilhada traduz a necessidade da sociedade por um mercado
mais colaborativo, no qual se prioriza o acesso aos bens e serviços ao invés da
posse destes.
Essa economia, possibilita as pessoas do mundo todo, consumirem bens
e serviços pagando apenas pelo que usarem dos recursos, tendo acesso a
estes recursos de maneira compartilhada e colaborativa8.
Além das causas ambientais e sociais envolvidas no crescimento de
adeptos da economia compartilhada, muitos consumidores veem outro aspecto
para uma mudança do estilo convencional, a urgência prática, que se
caracteriza na economia de dinheiro e tempo, acesso a um serviço melhor,
maior sustentabilidade ou mesmo relacionamentos mais estreitos com
pessoas, e não com marcas9.
Botsman e Rogers defendem que o sistema de economia colaborativa
pode ser classificada em três categorias, sendo: sistemas de serviços de
produtos; mercados de redistribuição e estilo de vida de colaboração10. Esses
sistemas encontram-se detalhados no quadro 1 (um).
Quadro 1 – Classificação X Características da economia compartilhada
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Fonte: Adaptado de Botsman e Rogers (2011)

Segundo Gansky existem 5 (cinco) fatores distintos para a economia
compartilhada ser viável e compensadora nos dias de hoje11. São eles:
a) Crise econômica: propiciou maior desconfiança sobre empresas antigas;
b) Mudança de pensamento dos consumidores: as pessoas estão
repensando o que é valioso e importante para elas;
c)
Mudanças climáticas: estão aumentando o custo de fazer negócios,
incluindo a fabricação e venda de produtos;
d) Crescimento populacional: aliado a maior urbanização cria-se densidades
11
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e)

que favorecem os negócios Mesh;
Redes de informação: os negócios podem prover serviços personalizados
melhores e maiores exatamente quando necessário.

3.2 MÉTODOS PARA CRIAÇÃO DE UMA STARTUP
Para que possamos compreender os demais conceitos abordados no
presente trabalho é fundamental compreendermos o conceito de startup, bem
como suas metodologias complementares, pois o estudo de caso proposto
ocorre em uma organização desta natureza. Por isso, este tópico apresenta a
conceituação do modelo startup, acompanhado das principais metodologias
que o sustentam.
Para Blank e Dorf, uma startup não é apenas a versão menor de uma
empresa grande. Startups são organizações temporárias na busca de um
modelo de negócios escalável, replicável e lucrativo12. É uma instituição
humana desenhada para entregar um novo produto ou serviço sob condições
de extrema incerteza13. Por isso, podemos dizer que uma startup é uma
empresa, cujo o foco está em oferecer algo novo ao seu mercado de atuação.
Elas partem de duvidosas condições, ou seja, adaptam o modelo de negócio
sempre visando o seu crescimento.
Para isso, foram criadas novas
metodologias que traduzem melhor o sucesso desta prática. As novas
metodologias são conhecidas como: Lean Startup e Business Model Canvas ou
Modelo de Negócios Canvas.
3.3 LEAN STARTUP
A metodologia Lean Startup foi desenvolvida por Eric Ries, seguindo os
princípios do sistema Lean Manufacturing ou manufatura enxuta de Taiishi
Ohno, para reconstruir o sistema de produção da Toyota. O sistema de
produção Toyota, bem como, o sistema desenvolvido por Ries, tem como
características marcantes a capacidade de encontrar e eliminar desperdícios,
focando os esforços nas atividades que realmente agregam valor ao processo,
no caso do modelo Lean, nos processos de desenvolvimento da Startup.
O método da startup enxuta cria empresas eficazes em termos de capital,
pois permite às startups reconhecer mais cedo o momento de pivotar, gerando
menos desperdício de tempo e dinheiro14.
O modelo Lean Startup é uma metodologia que propicia a redução dos
riscos iniciais enfrentados por todas as empresas em suas primeiras fases de
vida. Esta metodologia considera a experimentação como o fator determinante
para o sucesso de uma startup, pois o feedback constante do público alvo,
deve sobressair-se à intuição dos criadores do conceito ou produto a ser
desenvolvido.
Todos os produtos, frutos de uma startup são considerados experimentos
e a aprendizagem no desenvolvimento de uma empresa é consequência
desses experimentos.
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Para potencializar o desenvolvimento dos experimentos, Ries
desenvolveu um ciclo denominado de feedback construir-medir-aprender, como
pode ser visto na figura 1 (um).
Figura 1 - Ciclo construir / medir / aprender

Fonte: Ries (2011, p. 57).

Neste ciclo é possível perceber que sempre haverá um processo de loop
de feedback, ou seja, o empreendedor cria seu teste de validação (construir),
mede os resultados (medir) e aprende com eles para então seguir com sua
ideia.
Normalmente na fase de construção, as empresas desenvolvem o
produto mínimo viável ou simplesmente MVP, como também é conhecido a
versão simplificada do produto. Este dará uma volta completa por todas as
fases do ciclo construir-medir-aprender, com o mínimo de esforço e o menor
tempo de desenvolvimento. A grande diferença de um MVP, em relação a um
protótipo é que além das perguntas técnicas ou do design do produto é
possível testar hipóteses, relacionadas ao negócio.
Na fase medir, a maior prioridade é verificar se os esforços de
desenvolvimento do produto estão sendo compensados e se estes o levarão a
um progresso real.
Ao término do ciclo construir-medir-aprender, encaramos a questão mais
difícil enfrentada por qualquer empreendedor: pivotar a estratégia original ou
perseverar15.
3.4 PROJECT MODEL CANVAS
Osterwalder e Pigneur, desenvolveram um novo modelo de plano de
negócios, muito diferente dos planos de negócios estáticos que estamos
acostumados a ver, denominando-o de Project Model Canvas. O grande
diferencial dessa ferramenta é que podemos estruturar o plano de negócios de
uma maneira mais intuitiva e abrangente.
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Um plano de projeto é, antes de mais nada, uma construção de hipóteses
sobre um cenário futuro e desconhecido. Ele se torna consistente justamente
pela integração entre diversos conceitos que o compõem.
O Project Model Canvas não deve ser encarado como uma lista de regras
ou um template. Ele é uma ferramenta para pensar e estruturar o projeto em
sua forma mais elementar16.
Ele baseia-se no preenchimento coletivo de um “Canvas” (termo em
inglês para pano de fundo), sobre o qual vão sendo colocados pedaços de
papel autocolantes17.
O modelo Canvas é caracterizado por uma folha no formato A1, composta
por 9 à 13 blocos em branco, variando de autor para autor. Estes espaços
inicialmente vazios serão preenchidos à medida que formos colocando sobre
ele nossos conceitos sobre o projeto e que formos relacionando esses
conceitos entre si18.
Existem questões de ordem fundamental que precisam ser respondidas
primeiro. Se a ordem for seguida, as respostas subsequentes ficarão mais
fáceis de encontrar. Cada área demarcada do Canvas representa um função
de planejamento específica e essas áreas demarcadas estão agrupadas em
blocos.
É importante esclarecer que o Canvas não é um fluxograma do projeto, já
que um fluxograma mostra uma sequência de passos, enquanto o importante
no Canvas são as relações entre conceitos.
3.5 HISTÓRICO DA PONTO VIP
A Startup Ponto VIP foi concebida em julho de 2016 em um programa
piloto de aceleração de Startups do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) na região dos Campos Gerais no estado do
Paraná, ainda com o nome de E aí aluga? Esse projeto conta com a parceria
da prefeitura municipal de Telêmaco Borba – PR e instituições de ensino
superior da região, SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e
FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba). O objetivo principal do programa de
aceleração na cidade de Telêmaco Borba – PR era desenvolver novos nichos
de mercado na região, diminuindo assim a dependência do setor madeireiro,
atividade econômica predominante do município.
O curso era voltado especialmente para pessoas com produtos ou mesmo
ideias pré-concebidas de startups, com o intuito de acelerá-los, ou seja, tirar o
máximo proveito destes, visando lucro. Porém, pode-se afirmar que 100% dos
participantes desconheciam o tema, bem como os conteúdos pragmáticos
abordados no curso. Devido a este cenário, os participantes foram divididos em
três grupos e orientados a realizar um brainstorm, também comumente
conhecido como chuva de ideias em português. Cada grupo elegeu uma ideia
para dar continuidade ao curso, originando dessa forma as três primeira
startups da cidade de Telêmaco Borba - PR, incluindo a Ponto VIP, objeto de
estudo do presente trabalho.
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Desta forma, tem-se trabalhado na consolidação dessa proposta
(participação de rodadas de investimentos) e no desenvolvimento das
tecnologias e networking necessários (P&D e marketing).
O desenvolvimento desta proposta inovadora, tem sido moldado por meio
de metodologias relacionadas a uma startup do ramo de tecnologia, sendo: The
Laean Startup e o Business Model Canvas. A primeira está voltada à busca
pelo modelo adequado para acelerar um produto/serviço19, já a segunda está
associada a forma de mapearmos o plano de negócios de uma maneira mais
abrangente e intuitiva20.
O final do ano de 2016, marcou a fase dos primeiros testes, seguindo as
metodologias anteriormente citadas. Dessa forma aplicou-se as estratégias do
modelo Lean Startup, na forma de um questionário, com o intuito de verificar a
existência deste potencial nicho de mercado, bem como, a aceitação por parte
dos futuros usuários deste serviço. Também foi criado um MVP (Minimum
Viable Product), só que ao invés da concepção pelo modelo produto/serviço,
houve apenas a prototipação da ideia, onde os envolvidos usufruíram de um
local para uma confraternização sem o auxílio do software, baseando-se
apenas no conceito. Obteve-se resultados satisfatórios em todas as estratégia
do modelo Lean. Ao final destes testes houve a concepção do modelo Canvas
da Ponto VIP.
A startup ainda encontra-se na fase de validação das hipóteses, pois até
o momento o modelo proposto ainda aguarda a finalização da parte
tecnológica, onde, após poderá ser discutido se houve ou não sucesso.
3.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PONTO VIP
A Ponto VIP, pode ser considerada uma das primeiras empresas de
compartilhamento de espaços para eventos sociais (festas em geral, reuniões
familiares, confraternizações, etc.) do Brasil. Não é apenas uma plataforma de
divulgação de espaços, pois permitem a realização dos tramites de locação. A
startup Ponto VIP está inserida no ramo de economia compartilhada, na
categoria de estilo de vida, conforme a classificação de Botsman e Roger21.
Ela foi fundada no ano de 2016, na cidade de Telêmaco Borba – PR, com
o intuito de oferecer aos seus clientes uma ferramenta de busca e registro de
locação, tudo isso aliado a uma gama de espaços para eventos sociais
dispostos em uma plataforma web e mobile, oferecendo inúmeras vantagens
para locadores e locatários, conforme o quadro 2.
Quadro 2 – Vantagens para os Usuários Ponto VIP.
Vantagens Locatário
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tradicional;




comum);

Diversidade de locais para



Maior segurança na locação;

eventos;



Inserção em um mercado restrito;

Realização de eventos



Maior controle dos eventos

diversificados;


agendados;

Locais personalizados e



Divulgação de sua marca;

praticidade para localizar locais



Em alguns casos fidelização de

(TAG’s de busca);


Agendamento de datas e horários;



Mobilidade urbana (localização

clientes;


Locatários qualificados (Métodos
de qualificação por estrelas).

geográfica do evento);


Espaços e locadores qualificados
(Método de qualificação por
estrelas).

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA DESENVOLVIDA
O sistema de compartilhamento de locais para eventos sociais da
empresa Ponto VIP está atualmente em desenvolvimento. Este é muito similar
aos softwares de empresas voltadas a categoria estilo de vida da economia
compartilhada, pois parte do mesmo princípio, porém voltado para um nicho de
mercado novo e pouco explorado. O sistema será desenvolvido para
plataformas web e mobile (android e IOS). Na tabela abaixo é demonstrados as
vantagens para cada seguimento de clientes da empresa:
Quadro 3 - Vantagens Plataforma Ponto VIP, web e mobile.
Vantagens Locatário


Vantagens Locadores

Interfaces simples e intuitivas
para navegação;



Interfaces simples e intuitivas



TAG’s para facilitar as buscas;



Praticidade nas locações;



Segurança de dados;



Sistema de pagamentos incluso no



Garantia de pagamentos;

software;


Diversas opções de pagamento,
tais como: boletos, cartão de

para navegação;

crédito e depósito bancário;
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5 IDENTIDADE DA MARCA
Antes do início das atividades práticas propriamente ditas, foi definido a
maneira que a marca seria identificada visualmente. Pois a marca de uma
empresa está mutualmente atrelada nas ações tanto de comunicação,
responsabilidade e promoção da empresa, quanto de vendas e relacionamento
com clientes.
Foram elaborados inúmeros desenhos de logomarcas, com as mais
variadas paletas de cores, até que se chegasse ao modelo de logomarca ideal.
A figura 2 (três) ilustra o logotipo da empresa.
Figura 2 - Logotipo da Empresa Ponto VIP.

Fonte: Documento da empresa Ponto VIP.

3.6 PROCESSO OPERACIONAL BASE
A forma de operacionalização da Ponto VIP é muito peculiar a outras
empresas da categoria estilo de vida da economia compartilhada, porém cada
uma tem um foco específico apenas em um nicho de mercado, dada a
complexidade do tamanho da gestão, seja de operações ou mesmo do grande
volume de dados gerados. Podemos citar como membros dessa categoria o
Uber, Airbnb, Couchsurfing, entre outras empresas.
Podemos esquematizar a afirmação acima com os fluxogramas das
operações da Ponto VIP:

Figura 3 - Fluxograma Operações Locador.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os processos descritos no fluxograma de operações do locador, são
fundamentais para a base de dados da empresa, ou seja, os “produtos” a
serem ofertados.
a) Locador: Primeiramente o locador acessa a plataforma, podendo ser via
web ou mobile;
b) Cadastro: O usuário se cadastra via web ou mobile. Este tem por objetivo
armazenar as informações pessoais, além dos dados do local a ser
registrado e ofertado na plataforma, vale lembrar que não ha custo
nenhum ao se cadastrar ou mesmo manter a plublicação na plataforma;
c)
Pedido de locação: Ocorre quando o locador recebe um pedido de
locação do seu espaço, este tem a opção de aceitar ou não;
d) Pagamento: Se o locador concordar em realizar a locação, irá receber o
valor anunciado na plataforma, com decréscimo de 6 a 12%. Esta
porcentagem de desconto equivale aos termos de uso da plataforma,
variando conforme o valor da transação;
e) Emissão dados para locatários: Após aceitar e receber o valor acordado,
as informações do local do evento, bem como de contato do locador
serão enviadas ao locatário;
f)
Evento: Evento à ser realizado, festa, confraternização, etc;
g) Qualificação: Após o evento o locador poderá qualificar o locatário
conforme seu grau de satisfação com o serviço prestado, ou seja, dar
uma nota de no mínimo 1 (uma) estrela e no máximo 5 (cinco). A
qualificação terá impacto direto sobre as futuras transações do locatário
na plataforma, vez que ao obter boas qualificações poderá ter facilidade
nas novas negociações, em razão da confiança alcançada entre os
usuários da plataforma, porém, ao se comportar de maneira inapropriada
e ser qualificado negativamente, poderá ser excluido da plataforma e até
mesmo responder a sanções civis ou penais.

Figura 4 - Fluxograma Operações Locatário.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os processos descritos no fluxograma de operações do locatário, também
são fundamentais para o funcionamento da empresa, pois estes caracterizamse como os clientes da mesma.
a) Locatário: Primeiramente o locatário acessa a plataforma, podendo ser via
web ou mobile;
b) Cadastro: O usuário se cadastra via web ou mobile. Com o intuito de
armazenar as informações pessoais e firmar compromisso,por meio de
contrato eletrônico, vale lembrar que não ha custo nenhum ao se
cadastrar ou mesmo manter o cadastro pessoal;
c)
Pesquisa: O locatário, poderá utilizar as muitas formas de filtro presentes
na plataforma para realizar, e encontrar facilmento o seu local para
evento;
d) Pedido de locação: Ao encontrar o lugar desejado para a realização do
evento, o locatário emite um pedido de locação, que é direcionado ao
locador responsável pelo local escolhido, ficando a critério do mesmo
conceder ou não autorização para realização do evento;
e) Emissão de pagamentos: Após a confirmação do pedido por parte do
locador, o locatário deve realizar o pagamento da locação, com acréscimo
de 6%. Esta porcentagem de acréscimo é fixa e equivale aos termos de
uso da plataforma;
f)
Recebimento de dados: Após a confirmação do pagamento o locatário
recebe os dados do local e de contato do locador, para acertar quaisquer
detalhes pendentes;
g) Evento: Evento à ser realizado, festa, confraternização, etc;
h) Qualificação: Após o evento o locatário poderá qualificar o locador
conforme seu grau de satisfação com o serviço prestado, ou seja, dar
uma nota de no mínimo 1 (uma) estrela e no máximo 5 (cinco). A
qualificação terá impacto direto sobre as futuras transações do locador na
plataforma, vez que ao obter boas qualificações poderá ter facilidade nas
novas negociações, em razão da confiança alcançada entre os usuários
da plataforma, porém, ao se comportar de maneira inapropriada e ser
qualificado negativamente, poderá ser excluido da plataforma e até
mesmo responder a sanções civis ou penais.
3.7 PLANO DE NEGÓCIO
O plano de negócio da Ponto VIP, foi desenvolvido com auxílio de todos
os membros da startup. Para sua elaboração, os aspectos que o formulam,
partem do comportamento e características da região, onde a startup está
inserida. Por tanto, caso ocorra uma expansão do negócio, é importante uma
nova formulação do modelo Canvas, para se maximizar as atividades e os
lucros.
A seguir, são apresentados os principais aspectos quanto ao modelo de
negócios a ser testado e as principais hipóteses que este tem de provar na
prática.
a)

Seguimento de clientes

De início, a Ponto VIP acredita que há 3 (três) potênciais clientes, sendo:
grupo de amigos, famílias e empresas.

Grupo de amigos: Talvez este seguimento de clientes, seja o mais ativo e
expressivo público de adotantes da ideia, isso se justifica no universo virtual
onde a startup esta inserida. Este ambiente apresenta inúmeros cases, onde
grupos de amigos são responsáveis diretos, no sucesso das empresas, como
por exemplo redes sociais. Além do mais, eventos socias na sua maioria são
marcados pela aglomeração de amigos.
Famílias: As famílias, também representam uma boa parcela de clientes em
potêncial, pois muitas destas buscam lugares para se divertirem ou mesmo
relaxar, em especial aos fins de semana.
Empresas: As empresas podem representar uma pequena parcela de
locações. Porém durante o ano, estas poderão usufruir diversas vezes dos
serviços da startup, seja para comemorações de festividades ao longo do ano,
ou mesmo para grandes eventos publicitários envolvendo suas marcas.
b)

Proposta de valor

A proposta de valor da Ponto VIP, varia muito de segmento para
segmento de clientes, pois cada um busca, um benefício particular na hora da
locação.
Em um evento de um grupo de amigos, fatores como preço diferenciado
da locação e diversas formas de pagamento (boleto e cartão de crédito), fazem
toda a diferença na hora da escolha, as famílias prezam por ambientes seguros
e diversificados, em especial para crianças. Já as empresas buscam espaços
amplos, para receberem uma grande quantidade de convidados, aliado a um
certo grau de sofisticação.
c)

Relação com clientes

O canal direto entre a Ponto VIP e seus clientes, se dá por meio de email, telefone de contato e principalmente um chat online. Estas ferramentas
estarão presentes tanto no site quanto nos aplicativos mobile.
d)

Canais de comunicação

Os canais de comunicação com os clientes se dão exclusivamente de
maneira, online, seja, por meio do site, aplicativos (android e IOS) ou mesmo
redes socias, onde objetiva-se receber feedbacks sinceros e direcionadores
dos clientes da startup.
e)

Atividades chave

As atividade chave da Ponto VIP, caracterizam-se pela formação de
opinião, early adopters e madição de desempenho.
Early Adopters: Os early adopters ou primeiros adotantes em português,
caracterizam-se por serem um grupo especial de clientes, estes estão sempre
antenados na busca por novas tecnologias ou mesmo de novos serviços. Para
uma startup é de suma importância ter seus primeiros usuários ainda na fase
de testes, pois estes podem contribuir muito dando feedbacks constantes, para
o aprimoramento de um dado serviço ou produto.

Formadores de opinião: Os formadores de opinião podem ser caracterizados,
como agentes, presentes em ambientes físicos e virtuais, que exercem
influência sobre uma parcela de pessoas. Portanto a participação dos
formadores de opinião se faz presente no sucesso de qualquer startup, pois o
mesmo pode provocar o interesse das pessoas, por qualquer serviço ou
produto.
Medição de desempenho: O monitoramento de dados é outro fator decisivo
para uma staturp, pois através dele podemos ter uma visão macro e detalhada
das atividades do negócio, podendo tomar decisões sempre que necessário.
f)

Recursos chave

Os recursos chaves da Ponto VIP, são todos virtuais, sendo: a ferramenta
de pagamento e a plataforma online web e mobile.
g)

Parceiros chave

Atualmente a Ponto VIP, conta apenas com 2 (dois) parceiros, o
programador do site/aplicativos e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas), que frequentemente convida a empresa a
participar de eventos ligados ao mundo das startups, seja para rodadas de
investimento ou mesmo network.
h)

Estrutura de custos

Como a empresa ainda não esta operando, o único gasto foi envolvendo
a aquisição do domínio, pois através desse será possível consolidar a marca
Ponto VIP. Para o inicio das operações, a empresa mapeou gastos com
servidor para fluxo de informações, divulgação e marketing e custos com a
plataforma de cobrança.
i)

Fontes de renda

A fonte de receita da Ponto VIP é exclusivamente baseada nos termos de
uso do seus clientes, ou seja, os locadores e locatários estarão sujeitos a um
percentual de cobrança durante suas operações, variando de 6 à 12%
dependendo do valor da transação para o locador e 6% para o locatário (valor
fixo).

Figura 5 - Canvas Ponto VIP

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4. CONCLUSÃO
O desenvolvimento de um negócio em si, já é um desafio para os
empreendedores atualmente, dadas as inúmeras dificuldades vivenciadas por estes
tais como: a falta de preparo do empreendedor, falta investimentos, programas de
apoio, entre outros. Porém, desenvolver um negócio voltado aos paradigmas da
economia compartilhada demonstra ser ainda mais complexo, pois além de tais
dificuldades, há uma outra barreira denominada de relação de confiança entre
membros. Essa demonstra ser de suma importância para o sucesso de startups
ligadas a este ramo, pois ainda há uma grande resistência por parte da sociedade
em participar de investimentos dessa natureza, embora com o passar do tempo e
os problemas ligados a economia tradicional começam a ser superados. A maneira
pela qual a startup Ponto VIP atua para adaptar-se ao novo paradigma econômico é
o compartilhamento de espaços para eventos sociais.
O compartilhamento de espaços para eventos sociais tem por objetivo,
oferecer lugares, a diferentes públicos que os buscam para realização de um
evento. Os ganhos com esta modalidade de economia compartilhada, são as
experiências de um estilo de vida de colaboração, conforme a classificação da
economia compartilhada de Botsman e Rogers e redução do impacto ambiental,
visto que ao alugar um espaço para evento o mesmo oferece utensílios, evitando
assim a compra de novos e consequentemente a produção de outros tantos.
O estudo apresenta como principal limitação, a questão da falta de
concorrentes neste nicho de atuação, pois caso houve-se algum seria possível uma
comparação com as tentativas anteriores de empresas para se adaptar melhor a
este novo mercado em ascensão.
Por tanto, recomenda-se, que haja continuação de pesquisas voltadas a área
da economia compartilhada, uma vez que já se pode afirmar que esta é uma
realidade do contexto socioeconômico mundial, assim como, estudos etnográficos e
com análise qualitativa dos dados sobre este tema, principalmente na realidade
organizacional.
Também, defende-se a continuação de estudos de empresas do tipo startup,
pois estas apresentam um grau elevado de crescimento e características de
flexibilidade que aguçam a curiosidade científica, apontando para questões práticas
de adaptação e crescimento em determinados mercados.
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RESUMO
A gestão de contratos faz parte das rotinas presentes nas organizações
independentemente de seu ramo de atuação, com o passar dos anos notou-se que
uma boa gestão está diretamente relacionada ao nível de sucesso ou insucesso que
elas terão, por esse motivo atribui-se fundamental importância a figura do gestor de
contratos e seu grau de atuação bem como nas ferramentas utilizadas para garantir
a parametrização e cumprimento dos termos contratuais. O objetivo desse trabalho
foi identificar a gestão eficaz de contratos e sua correlação com o acordo de nível de
serviço para controlar parâmetros predefinidos, para tanto, a metodologia adotada
foi a revisão bibliográfica em literaturas relacionadas à área e realização de um
estudo de caso voltado a observação de um processo de concorrência do contrato
de conservação e limpeza de uma empresa produtora de papéis localizada na região
de Telêmaco Borba – PR em todas as suas etapas. Os resultados apurados com a
aplicação do Service Level Agreement - SLA como parâmetro de controle eficaz na
gestão de contratos foi a redução no número de reclamações para zero e
consequente aumento no nível de satisfação dos clientes internos da empresa
estudada para 9 pontos em uma escala de 1 a 10. Dessa forma, pôde-se inferir que
o papel do gestor de contratos quando em conjunto com a aplicação do SLA como
parâmetro de controle eficaz possibilita resultados significativos na tarefa de gestão.
Palavras-chave: Gestão de contratos; Service Level Agreement – SLA, Gestor de
contrato.
ABSTRACT
The management of contracts is a part of the routines present in organizations
regardless of their field of activity, over the years it has been noticed that good
management is directly related to the level of success or failure they will have,
Importance of the manager of contracts and their degree of performance as well as
the tools used to ensure the parameterization and fulfillment of contractual terms.
The objective of this work was to identify the effective management of contracts and
their correlation with the service level agreement to control predefined parameters.
Therefore, the methodology adopted was the bibliographical review in literature
related to the area and a case study aimed at observation of a competition process of
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the conservation and cleaning contract of a paper - producing company located in the
Telêmaco Borba - PR region in all its stages. The results obtained with the
application of the Service Level Agreement - SLA as a parameter of effective control
in the management of contracts was the reduction in the number of complaints to
zero and consequent increase in the level of satisfaction of the internal clients of the
studied company to 9 points in a scale of 1 to 10. Thus, it could be inferred that the
role of the contract manager when combined with the application of SLA as an
effective control parameter allows significant results in the management task.
Key-words: Contract management; Service Level Agreement – SLA; Contract
Manager.

1. INTRODUÇÃO
Pouco se sabe sobre a datação exata em que um contrato celebrado entre
partes interessadas em um mesmo propósito começou a ser utilizado, embora o
termo “contrato”, as aspas para enfatizar, remeta à atividades de prestação de
serviços ou de comercialização de produtos.
Acredita-se que sua utilização teve sua origem nas cerimônias matrimoniais
em que, apesar dos vínculos emocionais e laços afetivos, nada mais é do que dois
indivíduos em livre e espontânea vontade celebrando um vínculo contratual com
termos pré-definidos, neste caso a fidelidade e demais pactos matrimoniais para
gozo de benefícios mútuos com cláusulas definidas além de parcelas cabíveis a
ambas as partes (CASTRO et. al, 2008; SANTILLI, 2011 e MUNCINELLI, 2013).
Desde então, e com a o crescente avanço da globalização, todas as
negociações que envolvam bens ou serviços são formalizadas na forma de contrato
com validade legal que assegura as obrigações e direitos dos envolvidos,
resguardando a integridade das operações, pessoas ou poses da contratante e
contratada, além de viabilizar financeiramente o vínculo contratual pelo
estabelecimento de preços, custos, amortizações, taxas de retorno, depreciação,
locação ou outros impactantes financeiros (WESTON e BRIGHAM, 2000).
As novas relações de consumo empreendidas entre prestadores de
serviço/fornecedores de produtos e seus clientes fizeram com que ocorressem
algumas mudanças operacionais para obter maiores níveis de satisfação para os
clientes. A constante busca pela redução de custos, controle operacional,
flexibilização de produção e garantia de entrega ao menor lead time possível fez
com que as empresas debatessem cada vez mais sobre o Acordo de Nível de
Serviço (Service Level Agreement – SLA).
Segundo Muncinelli (2013) o SLA é amplamente utilizado nos segmentos
relacionados à área de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, sua função
é verificar o nível de indisponibilidade dos sistemas e canais de atendimento além
de garantir o gerenciamento de todos os serviços prestados a fim de mitigar as
possíveis causas de falhas presentes.
O Acordo de Nível de Serviço deve estar alinhado às estratégias da
organização e bem estruturado para garantir que os fornecedores cumpram, em
prazos e condições pré-definidas, os termos acordados e que serão medidos,
geralmente com periodicidade mensal, para garantia da prestação de serviço. Para
que isso ocorra é necessário que todos os termos estabelecidos no SLA estejam
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colocados de maneira clara tanto para a contratante como para a contratada, pois é
a partir deles que as penalidades, em casos de descumprimento, serão aplicadas
(MUCINELLI, 2013).
No entanto, o SLA é uma ferramenta que complementa e garante que os
termos contratuais sejam cumpridos e para isso, torna-se necessário a escolha
adequada do tipo de contrato, seus objetivos e disposições.
Para Castro et al. (2008) existem objetivos importantes que um contrato de
serviço deve conter:
• Definição da melhor forma para prestação do serviço;
• Qualidade assegurada;
• Manter foco no que é produzido e não no meio utilizado para a produção;
• Avaliar a performance do serviço por meio de dados mensuráveis – SLA;
• Partilha de riscos calculados entre fornecedores e clientes;
• Manter controle estratégico durante a fase de implementação do serviço;
• Deixar claras as atribuições (direitos e deveres) e responsabilidades de
ambas as partes.
Diante desse contexto coloca-se a seguinte questão: Com a crescente
personalização da demanda, como as organizações garantem o nível de serviço,
qualidade, eficiência, maximização de recursos e cumprimento dos termos
predefinidos em seus contratos?.
2. METODOLOGIA
O levantamento das informações para a construção do trabalho foi feito por
meio de pesquisa a obras literárias e artigos pertinentes a gestão de contratos e
acordo de nível de serviço, procurando correlacionar às influências existentes em
ambos, o perfil de um gestor de contratos, qual deverá ser seu posicionamento e
atribuições, entender quais os pontos diferenciam um fiscalizador de um gestor de
contratos e quais são suas responsabilidades nesse contexto.
A metodologia adotada foi dividida em duas partes, uma refere-se à revisão
bibliográfica sobre o tema de pesquisa e outra ao estudo de caso em uma empresa
produtora de papéis localizada no Estado do Paraná. O estudo de caso foi elaborado
após coleta de dados sobre, a aqui denominada Empresa A, e acompanhamento de
todo o processo de concorrência para licitação do contrato de conservação e
limpeza de suas unidades Fabril, Florestal e áreas de apoio.
O processo de observação se deu in loco desde a elaboração do escopo base
e documentação auxiliar, visita técnica, análise técnica das proponentes até
momento em que foi lavrado o vínculo contratual entre a Empresa A e a aqui
denominada Contratada B. Os dados que embasaram as inferências foram
tabulados por meio de planilhas e gráficos que possibilitaram a construção de
comparativos entre o antigo e o novo contrato.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Gestão de Contratos
O conceito de gestão de contratos está relacionado com o domínio das
técnicas, parâmetros e procedimentos que regem uma boa administração de todas
as variáveis desde a elaboração de um projeto básico do escopo de contratação,
fases de licitação, negociação dos termos contratuais, escolha do tipo adequado de
contrato para sua formalização até o acompanhamento, proposição de melhorias ou
ações com caráter inovador para otimizar e garantir máxima satisfação em
determinada prestação de serviço ou aquisição de um produto (MUNCINELLI,
2013).
Para Castro et al. (2008) tão importante quanto a própria gestão de contratos
é conhecer o tipo de contrato com o qual se está trabalhando, a estrutura contratual
e suas abrangências.
Abaixo estão classificados alguns dos tipos de contrato que regem as
relações entre organizações e fornecedores.
1. CONTRATOS UNILATERAIS E BILATERAIS: No contrato
Unilateral as obrigações são concentradas em apenas uma
das partes em que uma delas é, exclusivamente, credor e a
outra é caracterizada como devedor, esse tipo de contrato é
encontrado em doação pura, no depósito e no comodato. Já o
contrato Bilateral existem obrigações para ambas as partes,
onde ambos são simultaneamente credores e devedores,
gerando direitos e obrigações para ambos.
2. ONEROSOS E GRATUITOS: Os onerosos são aqueles
caracterizados por serem bilaterais, ambos têm vantagens,
um exemplo pode ser um contrato de aluguel de imóveis,
onde o locatário paga aluguel, mas usufrui do imóvel e em
contrapartida o locador cede seu imóvel mas recebe um valor
monetário por isso. Os gratuitos é caracterizado quando
apenas uma das partes obtém proveito, podendo ser em
benefício de terceiros, como quando ocorre em um ato de
doação simples.
3. ALEATÓRIOS E COMUNICATIVOS: Estabelece um contrato
comunicativo quando as obrigações se equivalem, a exemplo
de uma transação de compra e venda. Por outro lado, quando
apenas uma das partes tiver suas obrigações exigidas em
função de eventos futuros, em que os riscos do não
cumprimento for assumido pela outra parte, temos um
contrato aleatório.
4. CONSENSUAIS OU REAIS: Os contratos Consensuais são
aqueles que celebram o simples fato de uma proposição e
uma aceitação. Os Reais são, em sua grande maioria,
unilaterais em que existe a obrigação de restituir algo que foi
entregue anteriormente a celebração do contrato.
5. CONTRATOS NOMINADOS E INOMINADOS: Contratos
Nominados são aqueles com base regulamentada na
legislação, ou seja, amplamente amparados pela lei. Os
inominados são aqueles que não tem requisitos definidos na
legislação, ou seja, são celebrados apenas pela
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consensualidade entre as partes, podendo até, ser apreciado
economicamente.
6. POR ADESÃO E PARITÁRIOS: Os contratos por Adesão são
aqueles em que é eximida a paridade de vontades, ou seja,
uma das partes é obrigada a aderir cláusulas e termos prédefinidos. Já os Paritários são aqueles em que existe
igualdade no que tange a autonomia de vontades, onde os
termos contratuais e as cláusulas são negociadas levando em
consideração as vontades e desejos de ambas as partes.
Após a decisão de se optar pela contratação de um prestador de serviços
para suprimento das necessidades da organização, deve-se propor a assinatura de
um contrato de prestação de serviços para estabelecimento de elementos e termos
contratuais a fim de garantir o cumprimento das obrigações, as regras que serão
firmadas para a relação contratual, responsabilidades mútuas e apoio a operação,
além do vínculo jurídico firmado entre as partes interessadas.
Uma vez celebrado o contrato, Castro et al. (2008) sugere que a figura de um
gestor de contratos deva ser criada para garantir o gerenciamento dos termos
contratuais, garantindo um acompanhamento adequado e eficaz para alcance dos
objetivos definidos entre as partes. O gestor de contratos deve propor melhorias
sempre que necessário, avaliando constantemente a eficiência na prestação do
serviço atuando ativamente com foco nos resultados esperados além de otimizar os
meios para obtenção destes.
Castro et al. (2008) ainda propõe algumas atribuições para os gestores de
contrato, tais como a identificação de necessidades à serem atendidas, redigir,
revisar e propor melhorias sempre que houver necessidade, auxílio no processo de
seleção de fornecedores, exigir o cumprimento do contrato garantindo qualidade e
otimização de recursos nas operações, ajustar os termos sempre que necessário,
acompanhar os SLA e registrar as não conformidades e fiscalizar o modo de
execução dos termos contratuais.
3.2

Contexto histórico de contratos
Não se tem com precisão a datação das primeiras utilizações de contratos
nem sequer das primeiras relações contratuais, muito porém, as observações vindas
de ambientes religiosos tais como as igrejas, em que existia a máxima valorização à
palavra dada e a repulsa ou até mesmo desprezo pelas mentiras e perjúrios,
pressupõe neles o berço das relações firmadas entre pares e a celebração
contratual. Há ainda que diga que as relações contratuais tais como as conhecemos
hoje são descendentes do Código de Napoleão, escrito durante o liberalismo.
3.3

Fatores de insucesso em contratos
Santilli (2011) reforça que existem alguns fatores causadores da ineficiência
operacional no que diz respeito à gestão de contratos, um deles é a ausência de um
SLA para servir de parâmetro regulador no auxílio ao gestor de contratos,
enfatizando que a sua inexistência, falta de pontuação ou mau uso concedendo
benefícios apenas para a contratante do serviço podem ser caracterizados por
grandes perdas para as organizações. Um segundo fator diz respeito ao
desalinhamento com as estratégias organizacionais em função da pouca
flexibilidade das empresas contratadas, isto, além de contradizer o propósito da
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terceirização, que é a flexibilidade, impede alterações no modelo de gestão e
contribui para a estagnação das organizações contratantes em seus níveis de
governança.
Ainda segundo Santilli (2011) existe um terceiro fator para o insucesso dos
contratos que é a má gestão e estruturação, muitas vezes ainda na fase de
concepção do escopo do contrato, em que, geralmente, as renegociações são
constantes e o foco se mantém em privilégio da contratante esquecendo-se, de certa
forma, da relação mútua e de parceria que pressupõe as relações contratuais.
Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA)
Dentro de um contrato firmado entre contratante e contratada existe a
necessidade de monitorar, medir e acompanhar o desempenho dos serviços
negociados e contratados para verificar se as condições pré-estabelecidas estão
sendo cumpridas, seja em prazo, custo, qualidade, assertividade, legislação ou
necessidades e expectativas da contratante.
O SLA nada mais é do que um registro formal dos combinados firmados
entre uma empresa contratante e sua contratada fixados sob pena de multa caso
ocorram desvios pontuados negativamente ou bonificação em casos de pontuação
positiva, esse vinculo é conhecido como relação comercial / técnica (MUNCINELLI,
2013).
3.4

3.4.1 Objetivos do SLA
Para Muncinelli (2013) o SLA é elaborado de acordo com algumas
premissas básicas que estabelecem uma base sólida para a relação contratual,
divididas em seis papéis principais:
 Responsabilidades e papéis – A definição clara das responsabilidades
e papéis é necessária para entender as abrangências e limites do
acordo firmado, dessa forma, a gestão do contrato dar-se-á de forma
natural e consistente.
 Gestão de riscos e expectativas – A contração de dívidas, abertura de
falência, abandono de contratos e frustrações são resultantes de uma
má gestão de riscos e expectativas. Quando esses pontos são
conhecidos tem-se maiores percentuais de assertividade além de
garantir a longevidade do vínculo contratual.
 Execução e controle – Quando fala-se em gestão, basicamente
estamos tratando de maneiras gerenciais de controlar e prover a
maneira como um determinado processo e/ou serviço é executado,
para isso deve-se fazer uso de ferramentas que proporcionem o
gerenciamento completo com foco em eficiência e operacionalidade.
 Verificação e comprovação – Após a implementação do SLA faz-se
necessário a comprovação da aderência obtida com esse acordo
entre as partes interessadas, bem como a verificação da
assertividade dos termos dispostos no documento e a aceitação entre
contratante e contratada.
 Comunicação – Esse é um papel extremamente importante para que
todo o processo regido pelo SLA obtenha sucesso e bons resultados,
a comunicação é necessária desde a concepção da ideia até o
momento da pontuação realizada pelo cliente.
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 Assegurar o retorno esperado – O SLA é elaborado para resguardar as
operações dos clientes e garantir que estas sofram o mínimo possível
de interferências, nesse contexto, uma boa elaboração permitirá que
o SLA proporcione bons resultados tanto para o cliente quanto para o
fornecedor.
3.4.2 Métricas do SLA
Os termos e condições dispostos em um contrato, nesse caso no SLA, são
denominados métricas ou balizadores. Por esse motivo, eles devem ser amplamente
discutidos entre as partes para que o nascimento da base do SLA seja claro e que
não gere dúvidas nem incertezas, afinal serão eles a balizarem os resultados, sejam
eles positivos ou adversos, ainda mais porque, na grande maioria dos casos, a
penalidade ou bonificação são aplicáveis financeiramente.
3.5 Gestão de contratos e a administração financeira
A gestão eficaz de contratos está intimamente relacionada com as finanças
de uma organização visto que grande parte dos ativos, como insumos da produção e
materiais expedidos, na maioria das vezes, estão sob responsabilidade de
prestadores de serviço. Antes, o departamento de marketing e vendas projetava as
demandas de vendas, a equipe de engenharia e produção organizavam-se para
atender às metas estipuladas e o gerente financeiro verificava o capital necessário
para toda essa operação, ou seja, acreditava-se que todas as margens para
lucratividade e oportunidades de redução de custos estavam diretamente
relacionadas a esse ciclo. Contudo, verificou-se que a gestão de contratos pode
proporcionar significativos ganhos financeiros no que tange a melhoria contínua do
período pertinente a entrada do pedido, processo de fabricação e entrega ao cliente,
lead time, cumprimento de prazos estipulados para insumos, qualidade assegurada
na prestação de serviços, garantia de satisfação dos clientes e otimização de
recursos. Para tanto, é necessário que a organização tenha uma gestão eficaz de
contratos baseada no SLA como medida de controle, conforme WESTON e
BRIGHAM, 2000.
3.6 A necessidade de indicadores de desempenho
Para Chiavenato (2003) uma das maiores contribuições dos matemáticos
para a administração foi o aporte de indicadores de desempenho, por meio deles
podemos verificar como está a vida organizacional, o que ela está fazendo e quais
os resultados de suas ações e assim, com dados mensuráveis podemos tomar
ações para garantir o desenvolvimento ou manter a convergência para as
estratégias organizacionais, essa medição pode ser feita por relatórios periódicos,
taxas comparativas em função das metas, gráficos ou sistemas de informação. A
medição deve levar em conta três áreas principais, sendo elas, os resultados
concretos que se deseja alcançar dentro de um prazo estipulado, o próprio
desempenho como instrumento ou comportamento que se deseja colocar em
prática, além dos fatores críticos de sucesso, ou seja, fatores que farão com que a
organização seja bem sucedida em seus resultados e taxas de desempenho.
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3.7 Estudo de Caso
3.7.1 A Empresa
O estudo de caso foi baseado em uma das relações contratuais de uma
empresa produtora de papel e celulose no Estado do Paraná, como a divulgação
dos dados de pesquisa não foi permitida, para este trabalho, ela será denominada
empresa A.
Trata-se da maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, que lidera a
produção de papéis e cartões para embalagens, sacos industriais e de papelão
ondulado, suas linhas de negócio também contemplam a comercialização de
madeira em toras. A empresa é de origem brasileira e possui 18 unidades industriais
no Brasil e 1 na Argentina com escritórios comerciais espalhados pelo país, além da
América do Norte e Europa, contando também, com representantes comerciais em
vários outros países.
Seus pilares estão dispostos em quatro áreas de negócio, sendo elas,
Florestal, de Celulose, Papéis e Conversão. Os papéis para embalagem são
utilizados para alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene, sementes,
cimento, eletroeletrônicos entre outros.
3.7.2 Unidade escolhida para pesquisa
A unidade escolhida para a realização do estudo de caso está localizada na
região do município de Telêmaco Borba – Paraná, com suas instalações voltadas
para a produção de papéis para embalagens e papel para produção de papelão
ondulado, com uma área total de 4.859.637,00m² entre área fabril e áreas de apoio.
Algumas de suas atividades meio são terceirizadas e uma delas, voltada para
a conservação e limpeza, foco deste estudo de caso, não apresenta bons resultados
em virtude do modelo de gestão desse contrato, está com processo de concorrência
aberto para contratação de um novo fornecedor com características diferenciadas e
que atendam suas necessidades em um novo ciclo de desenvolvimento da
organização.
3.7.3 O contrato de Conservação e Limpeza
A Empresa A conta com uma empresa terceirizada, aqui denominada como
Contratada A, para a execução dos trabalhos de conservação e limpeza de sua
unidade fabril, florestal e áreas de apoio que fica responsável pela conservação de
áreas verdes (corte de grama, plantio e manejo e mudas, adubação,
despraguejamento, poda de árvores, coleta de resíduos, manutenção de jardins
entre outros) e da limpeza de escritórios, salas de reuniões, prédios administrativos,
banheiros, vestiários, banheiros, tratamento de piso em salas elétricas, coleta de
resíduos recicláveis e não recicláveis, vias e pátios além de apoio em áreas
produtivas.
Na tabela 1 podemos observar as áreas subdivididas entre as modalidades de
limpeza e conservação, bem como as especificações em cada uma delas.
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Tabela 1 – Estratificação por especialização
Conservação de áreas Verdes
Limpeza
Tipo de
Tipo de
Quantidade Unidade
Quantidade Unidade
atividade/locais
atividade/locais
manutenção de
cabines
750000
m²
450
unitário
gramados
sanitárias
canteiros e
1800
m²
102
unitário
banheiros
floreiras
varrição
230000
m²
mecanizada de
32000
m²
depósitos
vias e pátios
roçadas de
2400000
m²
linhas de alta
680000
m²
ruas e pátios
tensão
resíduos
650
kg/dia
390
unitário
lixeiras
orgânicos
imóveis
atendidos com
234
unitário
62
unitário
vestiários
coleta de
resíduos
Fonte: Banco de dados da Empresa A.

A Contratada A conta com 124 pessoas distribuídas nas as áreas de atuação,
entre elas estão 4 encarregados e 1 supervisor para orientar e direcionar as frentes
de trabalho quanto a qualidade, eficiência, prazos e efetividade. Todas as atividades,
programações e resultados são apresentados ao gestor de contratos da Empesa A
para validação.
Entretanto, assim como supõem Santilli (2011) não é suficiente ter um gestor
de contrato, é necessário que este profissional esteja bem preparado e não atue
como fiscalizador de contrato, suas métricas devem ser bem definidas e apoiadas
por bons indicadores ligados a estratégia da organização.
Durante os 8 anos de vigência contratual em que a Contratada A prestou
serviços, a Empresa A constantemente recebia reclamações de suas áreas internas
relatando falta de qualidade, falhas de pontualidade, apresentação e comportamento
da equipe não estava a contento, relacionamento ruim com os limpadores e
conservadores, os atendimentos aos serviços programados não eram cumpridos, as
máquinas oferecidas em contrato pela Contratada A constantemente necessitavam
de manutenção sem a prévia substituição dos equipamentos, as equipes
apresentavam falhas em treinamentos e habilitações necessárias para o
desempenho de suas atividades, não havia confiabilidade nas informações
repassadas a Empresa A, as solicitações de relatórios mensais não eram atendidas
e/ou continham informações em que haviam distorções dos fatos para que se
moldassem às suas teorias ao invés das teorias se moldarem aos fatos, além disso,
o quadro de funcionários continha mão de obra improdutiva e/ou desqualificada e
percebia-se a ausência de propostas inovadoras.
Para Muncinelli (2013) a gestão de contratos torna-se impeditiva ao
desenvolvimento e aprimoramento quando não se tem ferramentas que auxiliem na
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condução do contrato e na correção de pontos importantes e que comprometem as
premissas contratuais.
Justamente a falta dessa ferramenta fez com que a Empresa A reavaliasse
seu modelo de gestão e optasse por abrir um novo processo de concorrência,
trazendo uma nova proposta de escopo, modelo contratual e, de forma inédita, a
elaboração de um Acordo de Nível de Serviço como parâmetro de controle dos
resultados apresentados pela Contratada A assim como sugere Santilli (2011) para
uma gestão eficaz de contratos.
3.7.4 O Processo de Concorrência
A reunião de Kick-off (termo em inglês que significa o início de uma atividade
ou tarefa) para a construção da nova base contratual ocorreu no município de
Telêmaco Borba na unidade fabril da Empresa A em Março de 2016 contando com a
participação da equipe de Supply Chain Management – Gestão da Cadeia de
Suprimentos, do coordenador da área de apoio da Empresa A e do supervisor
escolhido para fazer a nova gestão do contrato de conservação e limpeza para
definição do escopo base e das ferramentas que serão adotadas como parâmetros e
balizadores durante a vigência do novo contrato.
Segundo Castro et.al (2008) as organizações devem escolher e preparar um
membro de sua equipe que melhor se encaixe com o perfil verificado no contrato que
se deseja firmar, à partir de então, cabe a essa figura estudar e inteirar-se dos
termos contratuais para que sua atuação contenha embasamento suficiente para
desempenhar o verdadeiro papel de gestor de contrato, e esta foi a decisão tomada
pela Empresa A para garantir o sucesso do novo ciclo.
3.7.5 Escopo Base
O Escopo é um documento que especifica a maneira como as tarefas,
atividades ou trabalhos devem ser executados para que se tenha a entrega de um
produto ou serviço, com as características especificadas, funções bem definidas e
nível de detalhamento suficiente para que não fiquem dúvidas entre as partes e o
serviço e/ou produto seja entregue a contento (PMBOK, 2013).
A elaboração do escopo para o contrato de conservação e limpeza partiu da
premissa de que quanto maior o nível de detalhamento das necessidades da
Empresa A em relação às atividades, sua execução e níveis de satisfação,
segurança e pontualidade, melhor será a orientação repassada às empresas
proponentes sobre os termos gerais dispostos no contrato.
O tipo de contrato escolhido foi o de Prestação de Serviços com natureza
bilateral, com pagamento mensal de honorários em função da locação de mão de
obra, materiais e serviços.
Nele ficaram dispostas as normas e procedimentos, horários de atuação,
listas de equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI e EPC), características
dos materiais e equipamentos que devem ser utilizados, os prazos para
cumprimento de contratações e reposições de quadro, controle de absenteísmo,
entrega de relatórios, processos de conservação e limpeza, bem como melhores
práticas, as tarefas que devem ser executadas e os locais, além da lista básica de
materiais e equipamentos para que o resultado seja satisfatório para a Empresa A.
3.7.6 Escolha das ferramentas de gestão para o contrato
Castro et. al (2008) menciona que para a gestão de contratos é necessário
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que se estabeleçam algumas ferramentas para auxiliar no processo de controle, elas
deverão retornar informações confiáveis e que possibilitem a mensuração do nível
de atendimento exercido pelas empresas contratadas.
O SLA, conforme supõe Santilli (2011) e Muncinelli (2013) é uma ferramenta
que vem ganhando espaço nas organizações para a verificação do nível de serviço
que lhes são prestados, a aderência pode ser relacionada à sua facilidade de
utilização, flexibilidade na composição dos termos que serão pré-definidos em
comum acordo entre as partes interessadas e garantias de serviços executados com
qualidade de acordo com as necessidades da contratante.
Por essa razão, a Empresa A optou por utilizar o Acordo de Nível de Serviço
como parâmetro de controle no contrato de conservação e limpeza.
3.7.7 Composição dos requisitos mínimos para o contrato
O sucesso ou insucesso na aplicação de um contrato está diretamente
relacionado na descrição de seus termos que devem estar dispostos de maneira
clara e objetiva, sem gerar ambiguidade de informações ou interpretação perante as
partes (CHIAVENATO, 2003; CASTRO et al., 2008 e PMBOK, 2013).
Para estabelecer os requisitos mínimos que serão exigidos das proponentes
ao contrato de conservação e limpeza, a Empresa A tomou como base as suas
necessidades e estratégias financeiras para garantir a viabilidade da terceirização.
Com essa premissa, foram elaborados documentos tais como a lista de
equipamentos em sua posse e que serão concedidos em regime de comodato¹,
equipamentos mínimos que ficarão sob a responsabilidade da contratada, relação de
equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs, relação de
consumíveis de responsabilidade da contratante e contratada além do fornecimento
de uma relação de composição de equipe que servirá como item balizador para a
definição das propostas pelas proponentes.
3.7.8 Visita Técnica
Para garantir um certo nível de equalização das propostas das empresas
proponentes além de sanar dúvidas que poderão colocar em risco as operações da
Empresa A em caso de rompimento prematuro de contrato, a equipe de gestão
optou por oferecer às proponentes uma visita técnica in loco em todas as áreas de
atuação e, adicionalmente, uma rodada de apresentação e leitura do escopo base e
documentos que compõe o processo de concorrência com a finalidade de equiparar
diferentes níveis de entendimento. Esse evento contou com a participação de 8
empresas proponentes, todas bem conceituadas e com vida financeira sadia no
setor de conservação e limpeza.
Os representantes das proponentes mantiveram-se presos ao nosso escopo
base, talvez em virtude disso, tivemos pouquíssimos questionamentos à cerca dos
ambientes físicos ou da especificidade das atividades.
Esse comportamento é preocupante, pois segundo Weston e Brigham (2000)
a falta de informações, principalmente à cerca de ambientes ainda não muito bem
mapeados podem gerar propostas comerciais com discrepâncias exorbitantes
comprometendo assim o processo de análise e tomada de decisão.
1 – TipoComposição
de contrato em que
única obrigação
de quem recebe o bem é devolver no prazo combinado e
3.7.9
da aProposta
Técnica
nas mesmas condições que recebeu.
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A proposta técnica é uma ferramenta extremamente importante para
avaliação dos meios descritos pelas empresas proponentes que serão utilizados
para suprir as necessidades da empresa contratante, cabe ao gestor de contrato
qualifica-las tecnicamente, ou seja, levando em consideração as premissas do
escopo base (SANTILLI, 2011).
3.7.10 Avaliação Técnica
Para Castro et. al (2008) a equipe de gestão deverá avaliar tecnicamente as
propostas e classifica-las como qualificadas ou desqualificadas em função das suas
disposições comparadas com os requisitos mínimos colocados pelo proposto, nesse
caso, os termos definidos pela Empresa A.
Foram recebidas 8 propostas técnicas, uma de cada empresa proponente, em
que o corpo técnico da Empresa A levou em consideração, além das premissas de
escopo, algum outro ponto colocado pelas proponentes que agregariam valor ao
contrato de conservação e limpeza tais como a utilização de novas tecnologias para
a execução dos trabalhos, maximização dos resultados, redução da mão-de-obra em
função de incrementos automatizados com a garantia de manutenção da qualidade
final, entre outros pontos observados durante a visita técnica que poderiam
apresentar-se como diferenciais competitivos e assim, considerados atrativos.
As propostas foram avaliadas por dois gestores da Empresa A e em um
segundo momento, realizou-se a apresentação formal das 8 proponentes. O evento
ocorreu no escritório sede da Empresa A, localizado na cidade de São Paulo-SP.
As apresentações foram individuais com tempo máximo de 40 minutos e um
adicional de mais 10 minutos que foram utilizados para realização de um
questionário para aprofundamento das informações, inclusive saúde financeira das
proponentes.
Das 8 empresas que iniciaram o processo de concorrência apenas 3 tiveram
suas propostas técnicas e respostas ao questionário validadas pelos gestores da
Empresa A, elas seguirão para a próxima etapa que terá o objetivo de validar
financeiramente as proponentes.
3.7.11 Negociação Final
Finalmente, após um intenso e valoroso processo, a Empresa A conseguiu
selecionar sua nova contratada que será, pelos próximos 2 anos renováveis por
mais 2 anos, responsável pelas atividades de conservação e limpeza, aqui
denominada Contratada B.
Para Chiavenato (2003) após as negociações concluídas faz-se necessário
uma última rodada para a concretização da proposta e ajustes, que por menor
impacto que possam ter, devem ser acertados para que os termos contratuais
estejam consolidados de maneira clara, esta etapa é chamada de Negociação final.
3.8 Acompanhamento do novo contrato
A partir de agora é que se podem ver os resultados de uma gestão eficaz de
contrato baseada no SLA como parâmetro de controle. Mais uma vez, é necessário
garantir que a gestão de fato ocorra e que sejam mitigadas as tentativas de
fiscalização, salvo seja feita por profissional específico para esse fim, papel que não
deve ser desempenhado pelo gestor de contrato.
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A Contratada B se estabeleceu na unidade da Empresa A localizada no
município de Telêmaco Borba – Paraná e deu início em suas operações em
Dezembro de 2016. Cerca de 64,5% do efetivo, ou seja, 80 colaboradores foram
mantidos no quadro atual em virtude da especificidade das atividades e
conhecimento adquirido ao longo dos anos.
O parque de máquinas utilizadas para o contrato de conservação e limpeza
foi renovado, além de constantes apresentações de inovações tecnológicas em seus
processos sempre motivadas pelas solicitações do gestor de contratos da Empresa
A, que, segundo Muncinelli (2013) deve ter essa responsabilidade em sempre trazer
oportunidades de maximização e otimização dos processos aos quais é responsável.
Apesar da implementação da nova ideologia, nos primeiros dois meses de
atuação ocorreram algumas falhas e/ou atrasos de programação das atividades,
incidência dos índices de reclamação por falta de qualidade e falta da entrega do
plano de trabalho.
3.9 Aplicação do SLA
Para Santilli (2011) o acordo de nível de serviço deve ser aplicado sempre
que houver alguma não conformidade na execução de um determinado serviço para
correção dos termos pré - acordados e disciplinar o prestador de serviço, prevenindo
reincidências e perdas de qualidade, garantindo a satisfação das necessidades.
Com o início do novo contrato esperava-se uma melhora nos níveis de
satisfação e redução no número de reclamações, entretanto, não foi dessa forma
que os primeiros meses se comportaram. Diante disso, o gestor de contratos da
Empresa A decidiu utilizar umas das ferramentas desenvolvidas para o contrato de
conservação e limpeza, o SLA.
Como cada termo disposto no SLA foi previamente discutido e validado pelas
partes na celebração do contrato, sua aplicação é devida e as incidências em virtude
do descumprimento tomam valor formal, não cabendo à proponente recorrer ou
justificar desconhecimento (MUNCINELLI, 2013).
Nas figuras a seguir podemos observar o modelo do acordo de nível de
serviço elaborado para a vigência do novo contrato contendo os termos com impacto
direto e indireto.
Figura 1 – Acordo de Nível de Serviço (dimensões com impacto direto)

Fonte: Acervo da Empresa A.
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Figura 2 – Acordo de Nível de Serviço (dimensões com impacto indireto)

Fonte: Acervo da Empresa A.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

No primeiro mês de acompanhamento a Contratada B acumulou 10% de seu
faturamento mensal em multas recorrentes dos desvios no nível de serviço prestado,
isso em função de que a máxima margem permissível de descontos é de 10%,
assim como supõem Santilli (2011).
Os resultados se deram em virtude de falhas na programação associadas a
falta de execução das tarefas, informações não confiáveis repassadas pela gestão
da Contratada B, problemas de manutenção em equipamentos sem reposição em
tempo hábil, quebras de procedimentos e normas de segurança da Empresa A,
atrasos ou ausência de entrega dos planos de trabalho entre outros.
A aplicação do SLA nesse primeiro momento resultou em aproximadamente
R$ 48 mil em multas contratuais, esse custo foi deduzido da medição mensal
gerando uma incerteza na Contratada B. De imediato o gestor do contrato propôs
uma reunião de alinhamentos onde o foco foi a releitura e fixação dos termos do
SLA, além de esclarecer dúvidas e expor o nível de atendimento que se espera no
decorrer do cumprimento do contrato.
Implantado o SLA faz-se necessário realizar reuniões de alinhamento sempre
que encontradas dificuldades, esses momentos são importantes para reflexão e
norteamento das ações, entretanto, nessa hora, as discussões do tipo brainstorming
(chuva de ideias) não são bem vindas e o foco deverá ser na estratégia
organizacional e nível de serviço que se deseja (CASTRO et al., 2008).
3.10 Resultados alcançados
Segundo o guia PMBOK (2013) os resultados devem ser mensurados a cada
avanço, sendo ele positivo ou negativo e independentemente se trata-se de projetos
ou não, pois é através deles que serão traçadas metas e estratégias para correções
de desvios, neste caso, os resultados servirão para correção do nível de serviço
prestado ou para bonificação da Contratada B.
Após a realização dos alinhamentos feitos imediatamente após o fechamento
do primeiro mês de prestação de serviço, os trabalhos realizados começaram a ter
acompanhamento diário do gestor de contratos da Empresa A não com intuito de
fiscalizar, mas de propor soluções e verificar oportunidades de melhoria. Dessa
forma, garante-se que os próximos resultados sejam satisfatórios e que os termos
contratuais, inclusive àqueles dispostos no SLA, tenham uma melhora na prestação
do serviço.
Podemos observar a evolução nos resultados financeiros conforme o decorrer
dos meses na Figura 3 representado abaixo:
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Figura 3 – Aplicação do SLA (faturamento)

Fonte: O autor.

Na medida em que as implementações baseadas no acompanhamento eram
realizadas os fechamentos mensais do SLA mostraram forte tendência à redução
das penalidades, muito em função do cumprimento dos termos dispostos no acordo
de nível de serviço, até o ponto em que no mês Julho a média das avaliações de
satisfação superou a meta 8 e resultou em bonificação da Contratada B em pouco
mais de R$ 5 mil.
Entretanto, somente a análise financeira não consegue nos mostrar o impacto
da aplicação do SLA no nível de satisfação da Empresa A em virtude de que o
faturamento, apesar de incluir as bonificações que são provenientes de pontuações
positivas, também é resultante de outros fatores que podem não estar ligados
diretamente ao nível de satisfação. Por esse motivo, a Figura 4 ilustra abaixo o
número de reclamações das áreas internas da Empresa A:
Figura 4 – Número de Reclamações

Fonte: O autor.

O número de reclamações decresceu conforme o avanço do período de
implantação do novo contrato, atingindo à partir de Abril a marca de nenhuma
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relação pertinente ao contrato de conservação e limpeza.
Outro ponto importante em que pode-se notar uma evolução na satisfação
dos clientes internos à medida em que o SLA foi aplicado na gestão do contrato de
conservação e limpeza, é o acompanhamento em cada item que compõe o
formulário mensal de avaliação, ele é preenchido em uma escala de 1 a 10 sendo 1
para péssimo e 10 para excelente. A Figura 5 mostra a evolução nas ponderações
dos clientes internos e grau de eficácia da aplicação do Acordo de Nível de Serviço.
Figura 5 – Estratificação do nível de satisfação

Fonte: O autor.

Dessa forma, é possível identificar a importância da aplicação do SLA em
contratos sejam de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos para
garantir um controle eficaz, em casos como esse, onde existem outros indicadores
que comprovam a eficiência da ferramenta, Muncinelli (2013) supõe que sua
viabilidade como parâmetro de controle poderá suprir as necessidades do corpo de
gestores das organizações.
3.11 Análise dos Resultados
Após o acompanhamento de um período de 7 meses desde a implantação do
novo contrato de conservação e limpeza da Empresa A com uma nova visão e
utilização de novas ferramentas pelos gestores de contrato, pode-se dizer que os
resultados obtidos são significativos dentro do modelo de gestão competitivo com
base em ferramentas confiáveis que servirão como parâmetro de controle.
Quando se fala em atendimento de necessidades deve-se levar em
consideração que diferentes públicos possuem diferentes perspectivas seja de
qualidade, performance, disponibilidade ou outras percepções difíceis de serem
mensuradas, cabendo ao gestor de contratos considerar àqueles cujas
necessidades possuem maior relevância e/ou valor agregado (CHIAVENATO, 2003).
Seguindo essa linha de pensamento torna-se indispensável a avaliação do
ponto de vista dos clientes internos sobre determinada prestação de serviço ou
fornecimento de um produto, a geração desses dados fornece subsídios para
validação do SLA como parâmetro de controle na gestão eficaz de contratos, uma
vez que, verificados os termos contratuais em desconformidade a aplicação das
penalidades ou benefícios dispostos no acordo de nível de serviço tem impacto
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direto no nível de satisfação e consequentemente nos resultados estratégicos das
organizações.
No estudo de caso, em específico, ficou clara a falta da atuação do gestor de
contrato no primeiro momento com a Contratada A, em que as ações estavam muito
mais voltadas para a fiscalização desprovida de ferramentas de acompanhamento,
muito porém ainda houvessem indicadores de satisfação, esses dados perdiam-se
em virtude da falta de um balizador ideal, no caso o SLA.
Conforme citam Santilli (2011) e Muncinelli (2013) pode-se perceber a
importância de ferramentas e indicadores complementares que foram
implementadas na gestão do novo contrato com a Contratada B, além de fortalecer o
embasamento técnico com fatos e dados, as pesquisas de satisfação aliada ao
controle do número de reclamações pode contribuir para a geração de históricos
confiáveis e subsidiar ações de melhoria contínua dentro das áreas de aplicação dos
estudos.
Ainda segundo Muncinelli (2013) após a aplicação do acordo de nível de
serviço a um determinado contrato, espera-se uma mudança na curva de satisfação
em um curto espaço de tempo, por ele, colocada entre 2,5 a 3 meses desde as
primeiras ações. A fidelização destes dados pode ser validada no estudo de caso
realizado com a Empresa A em que tanto o aumento no nível de satisfação quanto
na redução do número de reclamações começou a ficar evidente à partir do 3º mês
de implementação do SLA.
Pôde-se observar também que o nível de relacionamento entre o gestor de
contrato da Empresa A e o representante técnico da Contratada B ganhou confiança
no repasse de informações e nas garantias oferecidas no planejamento das
atividades que seriam realizadas. Outro ponto positivo percebido foi a dedicação
entre as partes vinculadas contratualmente, uma vez que, segundo Castro et. al
(2008) quando os termos são instigados e estruturados por ambas as partes na
concepção de um contrato formal, os resultados independentemente da natureza
positiva ou negativa, serão compartilhados e trabalhados de forma a aumentar os
níveis de prestação de serviço, justamente pelo envolvimento naqueles combinados.
4. CONCLUSÃO
A gestão de um contrato é uma atribuição de grande importância pelo nível
de responsabilidade atribuída e grau de complexidade, principalmente, no que diz
respeito às tomadas de decisão, por esse motivo é que existe a necessidade de
conhecer o papel de um gestor de contrato (CASTRO et. al, 2008).
É nesse sentido que se pergunta: Com a crescente personalização da
demanda, como as organizações garantem o nível de serviço, qualidade, eficiência,
maximização de recursos e cumprimento dos termos predefinidos em seus
contratos?
Realizado o estudo de caso, pôde-se perceber o grau de importância que fez
a atuação ativa do gestor de contrato da Empresa A, o diferencial que foi o
acompanhamento de todas as etapas desde a concepção do escopo, a participação
ao longo do processo de concorrência e a postura proativa na condução da
implantação do novo contrato de conservação e limpeza.
Isto reforça que o perfil de um bom gestor de contratos deve ter forte
tendência em uma conduta de proatividade para propor melhorias, quando
necessário, além de buscar continuamente o aperfeiçoamento, cumprimento daquilo
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que foi acordado entre contratante e contratada no instrumento contratual e
otimização dos recursos sempre com pensamento preventivo.
A redução significativa no número de reclamações aliada com o aumento do
nível de satisfação dos clientes internos da Empresa A mostram na prática as
diferenças entre um fiscalizador e um gestor de contratos. Com a Contratada A foi
notório a participação do fiscalizador que apesar de observar os desvios talvez
apenas os tenha evidenciado sem sequer propor ações para evita-los, já com a
Contratada B notou-se a atuação do gestor de contratos propondo melhorias,
instigando as possibilidades e utilizando ferramentas para melhorar os níveis de
atendimento.
O acompanhamento do desenvolvimento dos termos contratuais associados
à escolha do modelo de contrato adequado para cada especificidade, torna o
vínculo contratual bem consolidado e com embasamento legal suficientes para
resguardar as operações e integridade das partes envolvidas, além disso, a
predefinição dos prazos e responsabilidades cabíveis, da sistemática de avaliação
de performance que seria adotada, dos termos do nível de serviço que seria
requerido e da medição periódica para fins de correção possibilita uma gestão
focada nos resultados que se deseja alcançar.
Para Castro et. al (2008) e Santilli (2011) deve-se ter atenção quanto a
compreensão das responsabilidades que um gestor de contratos deve ter, pois a
falta dela poderá limitar ou até mesmo comprometer o exercício da autoridade no
momento da execução do papel da gestão.
Essa característica foi observada no gestor de contrato da Empresa A onde
tinham-se claros os objetivos e a parcela de responsabilidade que ele possuía
dentro do processo como um topo, a percepção de seu papel possibilitou ao gestor
um nível elevado de maturidade para tratar com a Contratada B.
Interessante observar a evolução nos níveis de satisfação alcançados e na
redução no número de reclamações com a aplicação do SLA no contrato de
conservação e limpeza. A evolução mês a mês nos resultados apresentados pela
Contratada B balizados pelo acordo de nível de serviço foi extremamente
satisfatória, evidenciando o comprometimento de toda a equipe envolvida e, como o
proposto no objetivo do presente trabalho, a compreensão da gestão de contratos
quando relacionada com o acordo de nível de serviço para controlar os parâmetros
pré-definidos.
Dessa forma, pode-se inferir que a figura do gestor de contratos como agente
modificador e implementador de ações proativas somada a utilização do Acordo de
Nível de Serviço – SLA como ferramenta de gestão, podem ser suficientes para
garantir o nível de serviço, qualidade, níveis de performance, além de assegurar o
cumprimento dos termos contratuais com máximo aproveitamento dos recursos das
organizações.
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RESUMO
O agronegócio brasileiro está crescendo com a alavancada produção de grãos,
principalmente com a exportação da soja. Diante disso, um dos desafios comumente
enfrentados pelos portos na exportação deste produto está relacionado com o
sistema logístico e também com as mudanças climáticas encontradas no litoral. Em
virtude da perda da carga de soja transportada para à exportação, o objetivo deste
estudo foi testar premissas acerca da relação entre as locomotivas de trens usadas,
bem como com os navios de um porto, de modo a fornecer resultados robustos ao
gestor para a escolha das melhores variáveis que resultem na menor perda possível
do produto, envolvendo variáveis como a quantidade e a capacidade de vagões e
navios necessários para que haja a menor perda possível, além dos cuidados com
os fatores climáticos. Notou-se então, que o sistema logístico não atende à demanda
de produção da soja, fazendo com que o produto fique em espera nos armazéns,
sujeitos à pragas e umidade, o que gera perda e desperdício da soja. Diante disso, o
estudo propõe melhorias para menores perdas da soja, como por exemplo, fixar
navios com maiores capacidades para que todo o produto seja atendido,
minimizando o seu tempo de espera nos armazéns, adequando a variedade de
empresas que chegam diariamente para exportação de seu produto, como também
implementar novas tecnologias no carregamento do produto quando as condições
climáticas estão relacionadas com chuva e tempo bastante úmido.
Palavras-chave: Teoria das Filas, Método de Monte Carlo, Simulação Estocástica,
Porto.

ABSTRACT
Brazilian agribusiness is growing with the increased production of grains, mainly with
the export of soybeans. In view of this, one of the challenges commonly faced by
ports in the export of this product is related to the logistics system and to the climatic
changes found on the coast. Due to the loss of soy cargo transported for export, the
objective of this study was to test premises about the relationship between used train
locomotives as well as with one-port vessels in order to provide robust results to the
manager for the choice of the best variables that result in the lowest possible loss of
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the product, involving variables such as the quantity and capacity of wagons and
ships necessary for the lowest possible loss, as well as the care with the climatic
factors. It was noted, therefore, that the logistic system does not meet the soy
production demand, causing the product to be kept in the warehouses, subject to
pests and humidity, which generates loss and waste of the soybean. Therefore, the
study proposes improvements to lower soybean losses, such as fixing vessels with
greater capacity so that the whole product is served, minimizing the waiting time in
the warehouses, adapting the variety of companies that arrive daily for export of your
product, as well as implement new technologies in product loading when the weather
conditions are related to rain and fairly humid weather.
Key-words: Queue Theory, Monte Carlo Method, Stochastic Simulation, Port.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com Cicero (2012), a importância do setor do agronegócio brasileiro está
na crescente produção de soja, o que vem proporcionando cada vez mais um
aumento da exportação do produto, tendo em vista que grande parte da soja
produzida no país é destinada ao mercado externo, como os mercados da União
Europeia, China e Japão.
Neste cenário, um dos desafios enfrentados pelos portos é o de melhorar seu
sistema logístico, que começa com a chegada do navio ao porto, buscando atender
a demanda nos terminais, que são gerenciados por empresas privadas, com uma
estrutura organizacional, gerencial e operacional de alta qualidade e desempenho
(FONSECA et al, 2013). Outro desafio para os portos, está relacionado ao clima,
pois quando chove o porto não funciona para carregamento inclusive de granéis,
gerando atrasos à logística, fazendo com que a o produto fique em espera no
armazém.
Com isso, o excesso da produção de soja vem gerando problemas devido ao longo
período em que os grãos ficam armazenados, fazendo com que a soja passe a ser
vítima de pragas, comumente encontrada em grãos de milho, trigo, arroz, feijão,
entre outros (PARANÁ ONLINE, 2010).
Com a competitividade do mercado atual, é preferível e mais viável que as
empresas possuam um sistema logístico mais eficiente, que não atrase e que tenha
qualidade. Uma das formas de alcançar esses requisitos é evitando as esperas, ou
seja, as filas, que surgem quando a demanda é maior do que a capacidade de
atendimento oferecido, considerando para este estudo, que as filas ocorrem com a
soja em espera no armazém.
O sistema portuária é obsoleto, dependendo de investimentos e iniciativas de
empresas privadas para aumentar a estrutura de sua capacidade de embarcação,
bem como estruturas para operar em dias de chuva e céu fechado. Diante disso, se
torna de suma importância a abordagem dessa temática, pois permite geração de
conhecimento cultural e econômico da atividade do agronegócio no Brasil, além de
auxiliar medidas de melhorias no setor logístico.
Portanto, este estudo tem como objetivo testar premissas acerca da relação entre
as locomotivas usadas e os navios de um porto, de modo a fornecer resultados
robustos ao gestor, auxiliando-o para escolha das melhores variáveis, que resultem
na menor perda possível do produto, destacando uma equação matemática, para
que possa ser estimado e quantificado a perda da carga, por meio da estimativa de
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vários cenários e premissas, envolvendo a questão do estoque em armazém e a
situação climática no porto.
2. Definição de conceitos
De acordo com Oliveira (p. 10, 2006), do ponto de vista dos processos internos, as
filas geram prejuízos, o aumento dos custos, além de afetar aos clientes com a
queda do nível de serviço, pois atrasa a previsão da chegada da carga. Um sistema
de filas é todo tipo de processo em que os usuários provenientes de uma população
chegam para receber um serviço pelo qual estão esperando, sendo possível sair do
sistema assim que o serviço é completado (SINAY, 2005 apud OLIVEIRA, 2006).
Como forma de acompanhar o desempenho do sistema, a Teoria das Filas, é um
método analítico que tem como objetivo estipular e avaliar as medidas de
desempenho de um sistema estocástico, expressando sua produtividade e/ou
operacionalidade. À essa teoria, associa-se parâmetros de medidas como, número
médio de elementos em fila, tempo médio de espera pelo atendimento, tempo
médio de atendimento e taxa de utilização dos serviços, que permitem conhecer as
principais particularidades do sistema que se deseja estudar (OLIVEIRA, p. 36,
2006).
• Taxa de chegada (λ);

• Tempo médio de espera na fila (W̅ q);

• Taxa de atendimento (µ);

• Taxa de utilização dos atendentes (ρ);

• Número de usuários na fila (Lq);

• Chegada Acumulada (Ch(ac));

• Número médio de usuários na fila (L̅q);

• Atendimento Acumulado (At(ac)).

• Tempo de espera na fila (Wq);
Figueiredo e Rocha (2010) conduziram um estudo no qual aplicou-se a Teoria das
Filas na otimização do número de caixas, onde visava mostrar como essa teoria
pode ser utilizada para prever o número otimizado de caixas necessárias para
atendimento de uma demanda.
Florencio e Dantas (2014) buscaram, por meio da modelagem e simulação de filas,
estimativas do desempenho de configurações de um sistema e alternativas de
procedimentos operacionais, tendo como foco principal o tempo de espera e a taxa
de ocupação dos servidores. Ao analisar o comportamento da fila, foi possível fazer
um comparativo entre o valor analítico e o simulado, demonstrando que a simulação
pode ser utilizada para imitar a realidade obtida por meio de filas, podendo prever
necessidades e eventuais problemas, diminuindo incertezas ao simular diversos
cenários, alterando os valores de chegada, tempo médio de atendimento entre
outros parâmetros.
Com base nos artigos pesquisados, pouco tem-se dado ênfase ao estudo de perdas
de carga transportada em um porto, dessa forma, este artigo propõe estudar a
relação dos modais considerados, e através de uma equação matemática proposta,
estimar e quantificar a perda da carga, por meio da estimativa de vários cenários e
premissas, gerando resultados bastante robustos para auxílio na tomada de
decisão.
Uma das técnicas de simulação disponíveis na literatura, é Simulação de Monte
Carlo (SMC). Esta técnica baseia-se na geração de números aleatórios e na
probabilidade de ocorrência de valores associados ao fenômeno em análise
(ZAPATA et al., 2004; apud SILVEIRA, M. C.; ANZANELLO, M. J.; ETCHEVERRY,
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G. V., 2014). Assim, a SMC é utilizada para avaliar acontecimentos que
caracterizam um comportamento probabilístico, permitindo solucionar problemas
com a simulação de cenários e posteriores acontecimentos.
Segundo Encarnação (2015), uma problemática encontrada está na tentativa de
adequar o modelo de simulação à realidade, devido aos elementos incertos
associados ao tempo, pois os sistemas de filas se comportam como sistemas
estocásticos. Contudo, deve-se tratar as variáveis de forma probabilística, pois a
imprecisão dos parâmetros é uma fonte particular de erro, pois pequenos erros
cometidos nas estimativas podem gerar grandes erros nas medidas e
consequentemente no desempenho do sistema em que se estuda.
2. METODOLOGIA
Para a realização e análise deste estudo os autores seguiram os seguintes passos,
para a geração dos resultados e futuras análises, com base nas equações a seguir
para o desenvolvimento e conhecimento dos resultados deste estudo
1) Coleta de dados, envolvendo disponibilização dos dados, para definir o
número de dias de trabalho no porto;
2) Construir tabelas com dados probabilísticos de capacidade de carga dos trens,
bem como a quantidade de vagões e a capacidade dos navios, e a probabilidade da
perda de carga devido à condições climáticas e número de vagões;
3) Seleção aleatória das bolas para a capacidade do trem, do navio e para a
condição climática;
4) Montagem de uma tabela das filas encontradas para dias de trabalho no porto;
5) Cálculo do desempenho do sistema;
6) Cálculo das perdas devido à espera do armazém e da condição climática;
7) Repetir do passo 1 até que os resultados de todos os dias em estudo sejam
obtidos;
A equação 1 refere-se a Teoria das Filas, onde fila é a Chegada Acumulada, menos
o Atendimento acumulado.
=

(

)

(

)

(1)

A equação 1 foi adaptada para a abordagem deste estudo, obtendo a equação 2,
onde a fila é a quantidade de vagões multiplicada pela suas respectivas
capacidades, menos a quantidade de navios multiplicada pela sua capacidade,
resultando assim e chegada e atendimento.
= º

õ

×

º

×

(2)

A equação 3 refere-se à um medidor de desempenho do sistema, a fila média, onde
há o somatório de toda fila, dividido pela quantidade de dias resultantes no sistema.
Lq =

(3)

A equação 4 refere à espera do usuário, neste estudo, entende-se por espera, a
quantidade de tempo em que a soja ficou no armazém, pois quanto maior o tempo,
mas sujeita ao ataque de pragas e insetos estará o produto
Wq = Instante de atendimento

Instante de chegada

(4)
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A equação 5 refere-se à outro medidor de desempenho do sistema, a espera média,
onde há o somatório de todas as espera, dividido pela quantidade de dias
resultantes no sistema.
Wq =

(5)

A equação 6, refere-se a perda do produto em estoque, relacionando a quantidade
do produto em fila obtida pela equação 2, ou seja, em estoque no armazém e a
probabilidade de perda relacionadas ao não atendimento do porto devido condições
climáticas, ocasionando espera do produto em mais tempo, sujeito-o ao ataque de
pragas e insetos.
=

×

(6)

Contudo, no presente estudo, a aplicação da Simulação de Monte Carlo resulta em
cenários probabilísticos para as taxas de chegadas das composições de trem, da
capacidade do navio e da probabilidade climática, utilizando esta simulação para
posteriormente aplicar a Teoria das Filas.
3. DESCRIÇÃO DO MODELO.
Neste estudo, abordaremos o modal ferroviário. Este modal é uma das melhores
opções para o transporte, pois possui alta capacidade para produtos com grande
volume e peso, e também por sua disponibilidade linear, e com acessibilidade
pontual, pois possui capacidade de atendimento somente em pontos ao longo de
suas vias férreas (OLIVEIRA, p. 15, 2006). Outro modal é o hidroviário que segundo
Ribeiro e Ferreira (2002), é vantajoso quanto à capacidade de transportar
mercadoria volumosa e pesada, devido ao fato dos custos de perdas serem
considerados baixos quando comparados com outros modais.
Basicamente, o armazém de um porto pode ser representado da seguinte forma,
conforme a Figura 1:

Figura 1 - Planta de um porto.

Observa-se na figura 1 a descrição da dinâmica do porto em estudo, composto das
seguintes variáveis: Locomotiva, Armazém e Navio, envolvendo a chegada da
locomotiva, o descarregamento da carga (soja) no armazém e o carregamento do
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navio. Assim que a soja chega por meio de locomotivas, ela é descarregada no
armazém, sendo atendida por meio de um sistema de esteiras que transportam a
soja do armazém ao navio, até o seu carregamento total. Conforme os navios
chegam ao porto, aguardam em fila até a sua vez de serem atendidos, havendo
sempre a disponibilidade de navios.
Aborda-se neste estudo a simulação diária, ou seja, por dia chegam ao armazém
dez locomotivas, enquanto o atendimento está relacionado ao sistema de esteiras
que transportam a soja do armazém para cada navio que atraca na orla uma vez ao
dia.
5. Geração dos Dados
Foi considerado para cada variável, uma geração de dados probabilísticos e
geração de números aleatórios, de modo a gerar resultados robustos.
Assim, o aleatoriedade teve como base os dados a seguir, que informam as
capacidades dos vagões que o trem pode conter, bem como as possibilidades da
ocorrência de cada um, como também as informações relativas às capacidades dos
navios.
Estas informações serão utilizadas para analisar o atendimento do porto e as
perdas decorrentes na soja estocada no armazém em estudo, para que seja
possível identificar a combinação que otimize as perdas.
Este estudo aborda 3 variáveis, a primeira envolve os vagões, tendo os valores para
o estudo obtidos pela ANTT (2016) para terminais que operam no Sul do país,
adotando para a Simulação de Monte Carlo que a probabilidade de sortear qualquer
terminal é a mesma, 20%, conforme a tabela 1. E o armazém recebe 10
locomotivas por dia, estes dados foram gerados aleatoriamente, conforme a
simulação.
Capacidades
Terminal

Mercadoria

Toneladas
úteis
120
6.000
80
4.000
32
1.600
70
3.500
40
2.000
Tabela 1 - Cenário dos Vagões

Probabilidade

Vagões

A
B
C
D
E

Soja
Soja
Soja
Soja
Soja

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Fonte: Adaptado pelos autores

A segunda variável está relacionada ao navio, onde suas capacidades possuem
probabilidade de 40% para ocorrência de 25.000 toneladas, e 60% para 30.000
toneladas, a probabilidade de selecionar cada navio está relacionada à média
histórica das saídas dos navios.
Por fim, a terceira varável relaciona-se ao clima, pois segundo Fleming (2016), a
qualidade do produto está diretamente ligada ao clima do local e à condições do
armazém, sendo necessário que produtos como a soja tenham em média um teor
de 14% de umidade, pois o excesso de umidade dos grãos pode causar prejuízos
na comercialização do produto. Portanto o clima favorável, ou seja, ideal para
ocorrer a colheita, o transporte e a armazenagem, é o clima seco, e sem chuva
(ROSELI apud FLEMING, 2016).
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Este estudo aborda as condições climática do mês de agosto de 2016 em
Paranaguá, obtidos pelo INMET (2017), onde obteve-se a média de dias de chuva,
nublado e sol, resultado na probabilidade de sua ocorrência, observada na tabela 2.
Probabilidade Climática
Clima
Sol
Nublado*
Chuva

Probabilidade
de perda
0,58
0,23
0,19

*considera-se nublado quando não
há níveis consideráveis de chuva
Tabela 2 - Cenário da Condição Climática
Fonte: Autoria Própria

A perda dos produtos está relacionada às condições climáticas, devido ao não
funcionamento do porto em dias mais úmidos, pois quanto mais chuvas, maior é a
quantidade estocada, que gera maior perda do produto, sujeito ao ataque de pragas
e insetos.
Para estudo, consideramos uma perda diária de 17,75% da produção, pois segundo
Vasconcelos e Gameiro (2006), atualmente essa é a perda estimada para o ciclo de
vida dos grãos de soja no processo em estudo.
6. Melhorias propostas
Os resultados obtidos através do estudo mostraram que o cenário original gera
grandes perdas, pois há grande variação da taxa de chegada da soja, fazendo com
que grande quantidade do produto fique por muito tempo em espera, ou seja, em
estoque. A partir dos resultado observados na tabela 3, onde é possível comparar
os valores com a situação original do estudo, os autores propuseram três melhorias.
Fila média(t)
Cenário Original
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3

106.310,00
87.976,67
55.666,67
78.310,00

Espera média (dias) Perda média(t) Redução da perda
3,18
2,63
1,93
2,35

18.870,03
15.615,86
10.200,33
13.900,03

0%
17%
46%
26%

Tabela 3 - Desempenho do sistema
Fonte: Autoria Própria

6.1 Cenário 1
A proposta é aumentar a taxa de atendimento, optando por embarcações que
suportem maior quantidade de soja, escolhendo então os navios de 30 mil
toneladas. Aumentando o atendimento, as filas irão diminuir, ou seja, menos
produto ficará estocado. Pode-se observar na tabela 3 que realmente houve uma
diminuição considerável da fila, resultando em um redução de 17% da perda do
produto.
6.2 Cenário 2
Para que o serviço pudesse ser o mais otimizado possível, buscou-se aproximar as
taxas de atendimento às taxas de chegada, de modo que gerassem as menores
filas, então, para o cenário 2, adotamos que as duas empresas que transportam a
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QUANTIDADE DE SOJA PERDIDA
(T)

maior quantidade de carga, A e B, seriam as melhores alternativas. Com isso, a
quantidade de locomotivas que chegam diariamente poderiam ser reduzidas à 6 por
dia, gerando também menor custo de transporte, e a probabilidade de ocorrência
das empresas passou a ser de 50% para qualquer uma delas. Conforme observado
no gráfico 1, o cenário 2, é a alternativa que melhor atenderia as necessidades do
porto, reduzindo a perda em 46%, sem que haja uma grande quantidade do produto
em estoque, devido a aproximação das quantidades que chegam ao armazém e as
que saem.
45000,00
40000,00
35000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
DIAS
Perda cenário Original

Perda Cenário 1

Perda Cenário 2

Perda Cenário 3

Gráfico 1 – Quantidade de perdas de soja no porto no período em análise

6.3 Cenário 3
Sabe-se que os volumes de chuva variam muito conforme os meses do ano e em
épocas de chuvas intensas, a soja pode acabar ficando estocada por muitos dias,
sem que possa haver o seu carregamento, devido à condições climáticas no porto.
Com isso, o cenário 3 para um proposta de melhoria, é que o porto esteja sempre
em atendimento, sendo interessante a utilização de uma nova tecnologia de
proteção das cargas, como por exemplo, fazer uma cobertura total para as esteiras
em todo o processo em que a soja está em contato direto com o ar, para que na
hora do carregamento ao navio, o produto fique em menor contato com a sua
umidade.
Como pode ser observado, é fácil encontrar uma solução mais viável para a
exportação de soja, pois ao selecionar melhor as empresas de transporte, além de
gerar menores perdas, geram menores custo, devido a menor necessidade de
locomotivas.
Apesar do custo no investimento em novas tecnologias, a diminuição da perda em
épocas de alta umidade e chuvas constantes é considerável, pois além de diminuir
o espaço ocupado pela soja e seu estoque, o produto será menos atingido pela
umidade e por possíveis pragas que podem surgir nos grãos.
4. CONCLUSÃO
De acordo com o estudo realizado, notou-se que há uma grande quantidade de soja
em espera nos armazéns, sujeitos a umidade e a pragas, gerando perda,
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desperdício e custo referentes à esta perda da soja.
O resultado deste estudo foi alcançado através de simulações obtidas pelo método
de Monte Carlo, onde foi possível simular diferentes cenários com a geração de
números aleatórios para as capacidades dos modais e da possível situação
climática no porto. Os resultados demonstram que a simulação pode ser utilizada
para estimar a realidade obtida por meio de filas.
Através dos cenários obtidos pela simulação, é possível observar que com a
combinação de valores, pode-se otimizar o processo e reduzir significantemente as
filas e as perdas, pois conforme estudado, atualmente a perda da soja está em
torno de 17,75%, com base nisso, as propostas sugeridas que visam otimizar a
quantidade e a capacidade dos vagões, bem como a capacidade dos navios,
possuem redução de até 46% de perdas de soja como observado na tabela 3.
Este estudo alcançou o seu objetivo ao fornecer resultados robustos ao gestor,
auxiliando-o para a escolha das melhores variáveis entre elas: a quantidade de
vagões de uma locomotiva e sua capacidade total, bem como a capacidade dos
navios, que estão diretamente ligada à quantidade de soja envolvida no processo, e
também à variável climática, que influência diretamente na operação logística do
porto.
As três melhorias propostas envolvem diminuição das filas, como observado na
tabela 3, resultados obtidos com a aplicação da Teoria das Filas. As propostas
relacionam-se a fixação da taxa de atendimento, otimização da quantidade de
chegada das locomotivas, fazendo com que a quantidade total de carga que chega
ao porto seja a mesma quantidade necessária para atendimento, ou seja, a da
capacidade do navio, e uma outra melhoria proposta é do investimento em novas
tecnologias para que o porto opere em dias de chuva e alta umidade.
Neste sentindo, sabe-se que o sistema portuária é obsoleto, dependendo de
investimentos e iniciativa de empresas privadas para aumentar a sua estrutura e
sua capacidade de embarcação, bem como em estruturas para operar em dias de
chuva. Apesar do alto custo do investimento na infraestrutura deste setor, a longo
prozo, reduziriam significativamente as filas, reduzindo o estoque, gerando perdas
ainda menores e consequentemente reduzindo os custos dessas perdas.
REFERÊNCIAS
ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. DECLARAÇÃO DE REDE:
América Latina Logística Malha Sul. 2016. p. 211. Disponível em:
<http://ri.rumolog.com/fck_temp/19_15/file/allms_2 (1).pdf>. Acesso em: 07 set.
2017.
CICERO. A importância da cultura da soja no mundo. 2012. Disponível em:
<https://lucidarium.com.br/2012/04/26/importancia-cultura-soja/>. Acesso em: 26
ago. 2017.
ENCARNAÇÃO, Alan Ferreira da. Aplicação de simulação discreta para a gestão
de filas no setor de serviços: estudo de um restaurante self-service. 2015. 114 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Produção, Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, Goiânia, 2015.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

FIGUEIREDO, D. D.; ROCHA, S. H.. Aplicação da teoria das filas na otimização do
número de caixas: um estudo de caso. Iniciação Científica Cesumar, v. 12, n. 2,
p.175-182, dez. 2010.
FLEMING, Beatriz. 5 fatores para entender tudo sobre os medidores de umidade
dos grãos. 2016. Disponível em: <http://sfagro.uol.com.br/medidores-umidadegraos/>. Acesso em: 7 set. 2017.
FLORENCIO, P. H. B.; DANTAS, M. J. P.. Estudos sobre modelagem e simulação
de sistemas de filas M/M/1 e M/M/ 2. SAEPRO - Simpósio Acadêmico de Engenharia
de Produção, nov. 2014.
FONSECA, A. P.; MONTEIRO, M. J.; COUTINHO, P. C.; OLIVEIRA, A. R.. Os
Desafios De Um Porto Organizado Para Atender A Demanda Dos Terminais
Arrendados ANPET – Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. Curitiba
(PR), 2013.
INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. 2017. Disponível em:
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=tempo/graficos>. Acesso em: 07 set.
2017
OLIVEIRA, G. D. Planejamento operacional baseado em teoria de filas e simulação
de eventos discretos. Dissertação (Especialização) – Instituto Militar de Engenharia,
Departamento de Transporte Ferroviário de Carga, Instituto Militar de Engenharia.
Rio de Janeiro, 2006.
PARANÁ ONLINE. Notícias Agrícolas. Soja: Pragas consomem safra armazenada
nos silos. 2010.
RIBEIRO, P. C. C.; FERREIRA, K. A. Logística e transportes: uma discussão sobre
os modais de transporte e o panorama brasileiro. XXII Encontro Nacional de
Engenharia de Produção, 2002.
SILVEIRA, M. C.; ANZANELLO, M. J.; ETCHEVERRY, G. V. Programação de
produção via seleção de variáveis e simulação de Monte Carlo. Revista Produção
Online, v. 14, n. 2, p. 764-788, 2014.
VASCONCELOS, A. de A.; GAMEIRO; A. H. Mercado de exportação do Complexo
soja e os desafios da logística. In: GAMEIRO, A. H. (Org.). Competitividade do
agronegócio brasileiro: textos selecionados. Santa Cruz do Rio Pardo - SP: Editora
Viena, 2006.B

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

GERENCIAMENTO DE PROJETOS: A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
DE PROJETOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
ELÉTRICOS
João Otávio de Castro Aires1 e Johnatan Souza Bobeki2

Área de Concentração: Gerenciamento de Projetos
Grupo de Trabalho: Engenharia de Produção

RESUMO
O artigo cientifico apresenta a aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos
em uma empresa prestadora de serviços que atua no seguimento de distribuição de
energia elétrica em média e baixa tensão, onde através da implantação das cinco
fases do gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução,
monitoramento e controle e encerramento, conseguiu-se identificar gargalos que
acarretavam em atrasos nas entregas de projetos e afetava diretamente os custos,
prazos e na confiabilidade dos clientes da empresa.
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Energia elétrica; Prestadora de
Serviços.

ABSTRACT

The scientific article presents an application of the concepts of project management
in a service provider that operates without follow-up distribution of electricity in
medium and low voltage, where through the implementation of the five phases of
project management: initiation, planning, execution , monitoring and control and
closure, it was possible to identify bottlenecks that caused delays in the delivery of
projects and directly affected the costs, deadlines and reliability of the company's
clients.
Key words: Project management; Electricity; Service provider.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo desse artigo é a implantação das cinco fases de gerenciamento de
projetos em uma empresa prestadora de serviços na área de distribuição de energia
elétrica, com finalidade de eliminar gargalos que acarretam em prazos e custos
desordenados e extrapolados.
A distribuição de energia elétrica no país teve um aumento exponencial nos
últimos anos, motivo pelo qual muitas empresas prestadoras de serviços surgiram,
elevando a competitividade entre elas na disputa por projetos. Lamim (2009) relata
que o aumento da demanda ocorre devido ao fato de a energia elétrica ser um
grande recurso social e econômico no país, fato é que muitos processos produtivos
1
2
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hoje no Brasil deixaram de ser manuais e passaram a ser automatizados o que
demanda um grande consumo de energia elétrica, sem falar nas casas dos
cidadãos brasileiros que com a era digital passaram a portar smartphones, tablets
entre outros produtos que demandam energia elétrica.
Tendo em vista esse aumento na demanda e a alta competitividade faz-se
necessário métodos e técnicas capazes de proporcionar a empresa maior controle
em seus processos, fazendo com que a empresa atinja seus objetivos no menor
tempo possível, com a maior qualidade e a um custo viável (Vargas, 2014). Além do
que Souto (2011) relata que muitos clientes fiadores de projetos, necessitam o
quanto antes de estimativas de custos e prazos afim de verificar a viabilidade do
projeto.
Sendo assim faz-se necessário então a criação de normas, técnicas e
ferramentas afim de obter grandes resultados em pouco tempo e é nesse sentido
que o gerenciamento de projetos pode contribuir pois para muitos é a ciência para
se obter resultados (SOTTILE et. al 2006).
2. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho se deu através de acompanhamento das
atividades internas realizadas dentro da empresa, desde o setor de compras até o
setor de projetos e obras, onde foi analisado através das metodologias explicitadas
em gerenciamento de projetos, a qualidade dos serviços internos. Traduziu-se esse
acompanhamento em forma de tabela para que seja mensurado os dados e obtido
as respostas da pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
Gerenciamento de projetos é um processo que consiste em aplicar
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de um projeto a
fim de atender aos seus requisitos (MORAIS et al. 2015). De acordo com guia
PMBOK ® o gerenciamento de projetos é praticado através da integração de 47
processos os quais são divididos em cinco grupos: iniciação, planejamento,
execução, monitoramento e controle e encerramento. Para tanto se faz necessário
conhecer alguns conceitos.
3.1 Conceitos sobre projetos
Projetos são definidos como esforços temporários para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo. (MORAIS et al. 2015).
Todo projeto é gerado a partir de uma necessidade encontrada seja ela para
a criação de um novo produto, uma melhoria ou oferta de serviços (LAMIN, 2009).
Um projeto pode ser terminado quando os objetivos são alcançados ou
quando os mesmos não são alcançados mais se faz necessário deixar de existir
(PMBOK, 2013).
Para o guia PMBOK® (PMI, 2013) são exemplos de projetos mas não se
limitam, a:
 Desenvolvimento de um novo produto, serviço ou resultado;
 Efetuar uma mudança na estrutura, processos, pessoal ou estilo de uma
organização;
 Desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou
modificado (hardware ou software);
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 Realizar um esforço de pesquisa cujo resultado será apropriadamente
registrado;
 Construção de um prédio, planta industrial ou infraestrutura; ou
 Implementação, melhoria, ou aprimoramento dos processos e procedimentos
dos negócios existentes.
Lamim (2009) traz que os projetos são ligados em dois campos: ao de
produto e ao das atividades gerenciais, onde o de produtos faz relação a parte
construtiva do projeto, ou seja aos subconjuntos formadores do produto. Já as
atividades gerenciais dizem respeito a como gerenciar as atividades através de
elaboração de escopo de projeto, gerenciamento da qualidade, gestão de recursos
humanos entre outros.
De acordo com Souto (2011) um projeto envolve três áreas dentro de uma
empresa, a engenharia responsável pela parametrização do projeto e discriminação,
a área de suprimentos o qual é responsável pelas aquisições necessárias a fim de
executar o projeto partindo ai desde materiais até mão de obra operacional e a área
de obras o qual é responsável pela execução dos trabalhos, construção do produto e
finalização do mesmo.
3.2 Ciclo de vida de um projeto
Ciclo de vida de um projeto é definido como as fases que um projeto passa
desde seu início até o seu término. Geralmente sequencias e com nomes definidos
as fases de um projeto são de grande importância pois podem ser por objetivos
funcionais, marcos específicos no escopo geral ou disponibilidade financeira. Além
disso o clico de vida de um projeto é muito utilizado pela alta gerencia em reuniões e
em entidades menos familiarizadas com os detalhes do projeto (PMBOK, 2013).
Sem falar no fato de acontecimentos significativos em projetos acontecerem de
forma lógica e sequencial, onde cada fase deve ser planeja e bem administrada o
que torna o clico de vida um grande instrumento na qualidade haja vista que
expectativas de qualidades são apresentadas entre uma fase e outra e comparadas
para se confirmar a qualidade no projeto. (Souto, 2011).
Projetos podem variar em sua grandeza e complexidade, porém é possível
mapeá-los em uma estrutura genérica de ciclo de vida: Início do projeto, organização
e preparação, execução do trabalho do projeto e encerramento do projeto (PMBOK,
2013).
Vargas (2014) relata que as fases do ciclo de vida trazem benefícios a
qualquer tipo de projeto, dos quais são destacados:
 Uma correta análise do ciclo de vida, determina o que foi e o que não foi
executado no projeto.
 O ciclo de vida analisa como o projeto está avançando.
 E o ciclo de vida permite que seja indicado o ponto exato me que o projeto se
encontra.
Os riscos e incertezas de um projeto são maiores no início haja vista que o
projeto ainda está na sua fase de concepção, onde são várias ideias que serão
filtradas e geraram um determinado produto, serviço ou resultado. Essas fatores
iram diminuindo gradativamente ao longo da vida do projeto à medida que decisões
são tomadas e as entregas aceitas. (PMBOK, 2013).
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Os níveis de custos de um projeto variam de acordo com as fases de um
projeto. Souto (2011), relata que os custos de um projeto são menores no início e no
encerramento do projeto enquanto os maiores recursos monetários são destinados
as áreas intermediarias. Abaixo a figura 01 relata os níveis de custos e pessoal de
um projeto ao decorrer do seu ciclo de vida.
Figura 01 – Níveis de custos e pessoal de um projeto ao longo do ciclo de vida.

Fonte: Um guia PMBOK (2013 p.39).

Como podemos verificar na figura acima o relato de Souto(2011) se confirma
quando o mesmo relata que os custos monetários são maiores nas fases
intermediarias e menores no início e encerramento do ciclo de vida de um projeto.
Além disso a figura nos mostras que o nível de pessoal alocado ao projeto também
segue o mesmo padrão dos valores monetários ou seja os dois são diretamente
proporcionais, à medida que sobe o número de pessoal dentro do ciclo de vida de
um projeto sobe também os custos monetários.
A capacidade dos custos afetarem o projeto sem impactos significativos é
maior no início do projeto, pois como a figura 1 exibe maior concentração de custos
é na fase intermediaria dos projetos por conta do grande número de recurso
pessoal. (PMBOK, 2013).
O ciclo de vida de um projeto não pode ser confundido com os processos de
gerenciamento de projetos, pois o ciclo de vida de um projeto é um só durante toda
a execução do mesmo, enquanto os processos de gerenciamento de projetos
podem ser aplicados em diversas fases do ciclo de vida de um projeto.
3.3 Processos do Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de projetos é um processo que consiste em aplicar
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de um projeto a
fim de atender aos seus requisitos (MORAIS et al. 2015). Ele é composto por 47
processos integrados, os quais se dividem em cinco grupos: iniciação; planejamento;
execução; monitoramento e controle; encerramento. (PMBOK, 2013).
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3.3.1 Processo de iniciação
Para Lamim (2009) como primeira fase de projeto, a iniciação define-se aonde
se quer chegar e quais são os resultados desejados no projeto, tendo como
finalidade a obtenção de autorização para realizar um projeto.
Nos processos de iniciação o escopo inicial é definido e os recursos financeiros
iniciais são comprometidos, além disso é identificado as partes interessadas internas
e externas ao projeto, são elas que vão influenciar e interagir no resultado final do
projeto. (PMBOK, 2013).
Um projeto é oficialmente aberto quando o termo de abertura é aprovado,
termo esse que em geral não depende da equipe de projetos embora muitos
gerentes auxiliam na sua confecção. O termo de abertura bem como sua aprovação,
são externos aos limites de projeto. Esses limites são determinados quando o início
ou termino do projeto é autorizado. (PMBOK,2013).
Vargas (2014), nos mostra que na fase de iniciação são utilizados os
processos de integração para se aprovar o termo de abertura do projeto e o
gerenciamento das partes interessadas. Após essa fase concluída o projeto entra na
sua fase de planejamento.
3.3.2 Processo de planejamento
O grupo de processos de planejamento consiste dos processos realizados
para estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e
desenvolver o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos. (PMBOK,
2013).
Segundo Souto (2011), a entrada básica para este processo é descrever o produto
ou serviço que será realizado além de considerar todas as restrições impostas pelos
Stakeholders externos ao projeto, custos, prazos e as premissas assumidas pela
equipe de projetos.
O guia PMBOK® (PMI, 2013), relata que mudanças significativas ao longo do
projeto, trazem a necessidade de rever os processos de planejamento e muitas
vezes o processo de iniciação, chamado de “planejamento por ondas sucessivas”,
ou seja, o planejamento e a documentação são atividades iterativas e continuas.
3.3.3 Processo de execução
O processo de execução consiste na realização dos trabalhos para concluir o
que está definido no projeto. Este grupo de processos envolve coordenar pessoas e
recursos, gerenciar as expectativas das partes interessadas, e também integrar e
executar as atividades do projeto em conformidade com o plano de gerenciamento
do projeto. (PMBOK, 2013). Nele são utilizados os processos de recursos humanos,
qualidade, comunicação, integração, aquisições e partes interessadas. (VARGAS,
2014).
3.3.4 Processo de monitoramento e controle
Como o próprio nome já diz, o processo de monitoramento e controle consiste
dos processos necessários para acompanhar, analisar e organizar o progresso e o
desempenho do projeto. O principal benefício deste grupo de processo é a medição
e análise do desempenho do projeto a intervalos regulares. (PMBOK, 2013) Para
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isso, utilizam-se todos os dez processos de gerenciamento de projetos. (VARGAS,
2014).
3.3.5 Processo de encerramento
O grupo de processos de encerramento consiste dos processos executados
para finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos de
gerenciamento do projeto, visando concluir formalmente o projeto, a fase, ou as
obrigações contratuais. (PMBOK, 2013).
O guia PMBOK® (PMI, 2013) traz que o gerenciamento de projetos
normalmente inclui:
 Identificação dos Requisitos;
 Abordagem das diferentes necessidades, preocupações expectativas das
partes interessadas no planejamento e execução do projeto;
 Estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, eficazes
e colaborativas entre as partes interessadas;
 Gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos requisitos
do projeto e a criação das suas entregas;
 Equilíbrio das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se
limitam, a: Escopo; Qualidade; Cronograma; Orçamento; Recursos; Riscos.
Os grupos de processos de gerenciamento de projetos são apresentados
como elementos distintos, porém na prática eles se sobrepõem e interagem onde o
processo de monitoramento e controle ocorre ao mesmo tempo que os demais
processos (PMBOK, 2013).
3.4 Aplicando o grupo de processos do gerenciamento de projetos
Com propósito de melhorar o controle e o gerenciamento dos projetos de uma
empresa prestadora de serviços elétricos, foi realizado levantamento de dados dos
projetos particulares conquistados pela empresa no período de 01 de janeiro de
2017 à 30 de junho de 2017. Nesse levantamento foram elencados os principais
motivos que acarretaram em atrasos na aprovação dos projetos da empresa.
De início verificou-se que a empresa possui como meta interna finalizar o
processo de confecção e aprovação de projetos em 40 (quarenta) dias. Para tal
aprovação se faz necessário primeiramente informações sobre a demanda que o
cliente necessita, local aonde será realizado os trabalhos e dados pessoais dos
clientes. Após a coleta das informações iniciais é realizado o levantamento in loco a
fim de realizar um croqui de projetos com as informações do local aonde deverá ser
realizados o serviços e informações sobre a rede elétrica existente no local.
O croqui realizado é enviado ao setor de projetos que realizará lista das
tarefas a ser executada e a relação dos materiais necessários para alcançar os
objetivos do projeto e enviará essas listas ao setor comercial para confecção de
orçamento a ser enviado ao cliente.
Com o aceite do cliente inicia-se então a confecção e aprovação dos projetos,
o qual como já dito possui como meta interna 40(quarenta) dias.
O setor de projetos primeiramente realiza a montagem do dossiê documental,
onde solicita-se ao cliente documentos e licenças necessárias a aprovação do
projeto. Entre os documentos exigidos estão contrato de prestação de serviços
assinado e com reconhecimento de firma em cartório, Anotação de
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Responsabilidade Técnica – ART e documentos da propriedade. Quando as licenças
estão licenças do Instituto Ambiental do Paraná, Licenças de prefeituras e licença do
instituto águas do Paraná.
De posse de todos os documentos solicitados é montado o dossiê documental
e realizado a confecção do projeto elétrico, bem como a lista final de materiais e mão
de obra.
Por fim envia-se o projeto junto a concessionaria de energia que por sua vez
tem um prazo de 15 (quinze) dias para realizar a sua aprovação e liberação da carta
acordo de projeto para execução dos serviços.
Constatou-se que em um período de seis meses a empresa realizou 23 (vinte
e três) projetos, dos quais apenas 8 (oito) foram realizados dentro do prazo
acordado e alarmantes 15 (quinze) projetos tiveram atrasos na sua entrega. O
gráfico abaixo ilustra bem essa situação.
Gráfico 1 – Tempo da Liberação dos Projetos.
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Como pode-se constatar no gráfico acima muitos projetos tiveram o prazo de
40 (quarenta) dias extrapolado. O mais alarmante é que em dois casos os projetos
ultrapassaram 60 (sessenta) dias, ou seja, passaram de 20 (vinte) dias de atraso. De
posse dos dados acima foi realizado um gráfico com percentual de projetos
aprovados, como demostrado abaixo:
Gráfico 2 – Percentual de Obras concluídas dentro do prazo.

PERCENTUAL DE OBRAS CONCLUÍDAS NO PRAZO

DENTRO DO PRAZO
35%
FORA DO PRAZO
DENTRO DO PRAZO
FORA DO PRAZO
65%

Fonte: O autor

Como podemos verificar no gráfico acima existe um problema sério quando
se diz respeito ao setor de projetos da empresa, pois como visto mais da metade
dos projetos foram entregues com atraso. Isso impacta significativamente na
imagem da empresa. Vargas (2014) relata que o prazo é um dos processos mais
visíveis dentro de um projeto. Souto(2011) diz que muitos clientes atribuem sucesso
a um projeto quando o mesmo é atendido dentro do prazo. Visando assegurar que
em uma eventual análise desse tipo por parte dos clientes da empresa, os mesmos
se mostrem satisfeitos o presente estudo de caso focará no índice obras concluídas
fora dos prazos, buscando identificar os gargalos que trazem atrasos a esses
projetos.
Buscando entender o motivo de tantos atrasos nos projetos e a fim de
localizar determinados gargalos no setor de projetos da empresa, realizamos
acompanhamento do início ao término de cada projeto e verificamos que além do
atrasos nos processos internos da empresa, ou seja a área de projetos, os projetos
atrasam também pela demora dos clientes em enviar as documentações e existem
casos que a Concessionária de energia atrasa na aprovação dos projetos. O gráfico
abaixo ilustra o percentual de cada situação dos projetos.
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Gráfico 3 – Percentual de projetos atrasados
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Fonte: O Autor

Como verificasse no gráfico acima os atrasos nos projetos ocorrem por parte,
dos Clientes, dos processos internos da empresa e muitas vezes por conta da
concessionaria, porém o percentual de atrasos nos projetos por processos internos é
bem alarmante. Por esse motivo foi realizado estudo em cada ponto dos casos
citados no gráfico tentar identificar os possíveis gargalos no setor de projetos da
empresa.
3.1 Estudo dos gargalos da empresa
3.1.1 Cliente
O cliente como descrito no gráfico 3 é responsável por 13% dos atrasos nos
projetos da empresa, mas porque isso acontece?
Como descrito no processo de planejamento o cliente recebe da empresa
documentos que compõem o dossiê de projetos, contrato de prestação de serviços,
declarações entre outros. Uns dos problemas está elencado a demora dos clientes
em realizar as assinaturas e reconhecimento dessas assinaturas em cartório. No
estudo muitos clientes demoram em torno de 10 (dez) dias para realizar a entrega
desses documentos, um tempo significativo para esse processo. Outro fator é as
alterações que clientes solicitam ao projeto, o que gera um retrabalho da equipe de
projetos. Com isso o projeto é protocolado tardio junto a concessionaria de energia.
3.1.2 Processos Internos
Os processos internos como relata o gráfico 3 é o principal responsável pelos
atrasos na entrega dos projeto.
No setor de projetos a empresa conta com um responsável técnico o engenheiro
eletricista, um projetista elétrico, o supervisor de obras e o auxílio de um topografo
em projetos que necessitam de topografia.
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É realizado um planejamento sobre a confecção dos projetos, sendo o principal fator
nesse planejamento a extensão do projeto. O setor de projetos parte do seguinte
pensamento, projetos maiores necessitam de um tempo maior o que não é verdade,
pois cada projeto tem sua peculiaridade e seu grau de dificuldade para confecção.
Existem projetos que necessitam de documentos específicos como por exemplo a
Licença Ambiental do Instituto Ambiental do Paraná, ou ainda de duas aprovações
da concessionaria de energia sendo uma no setor de medição e outra no setor de
obras entre outros. Fato é que ao fazer o planejamento dos projetos isso não é
levado em consideração, muitas vezes se perde um tempo valioso com projetos de
maior extensão mas que não necessitam de licença ambiental, ou ainda de duas
aprovações. E isso acarreta em perca de tempo e baixa produtividade.
Outro fator potencial para os atrasos é o fato de a empresa não possuir em tempo
integral seu responsável técnico engenheiro eletricista e um topógrafo. Pois muitas
vezes perde-se dias para colher assinaturas do responsável técnico em projeto ou
confeccionar uma Anotação de Responsabilidade Técnica. Outros casos é preciso
aguardar a programação do topógrafo para realizar medições e isso acarreta em um
grande tempo perdido.
3.1.3 Concessionaria de Energia
A Concessionaria Energia é o órgão responsável pelas redes de distribuição
de energia elétrica do Paraná. Compete a ela aprovar ou não aprovar projetos de
expansão, melhoria, deslocamento ou de entrada de serviços no sistema de energia
elétrica. Em geral o prazo estipulado para aprovação de projetos, seja ele de
medição ou de obras é 15(quinze) dias. Porém esses projetos protocolados são
analisados por técnicos que atendem determinadas regiões, ou seja um técnico
analisa processos de várias cidades. E isso acarreta muitas vezes em grandes
volumes de projetos a serem analisados por esses técnicos. Na Concessionária os
processos são analisados por ordem de chegada, ou seja se houver um grande
volume de projetos para análise no dia em que se protocola os projetos da empresa,
existe a possibilidade desses projetos protocolados tiverem um pequeno atraso em
sua análise.
4. CONCLUSÃO
Analisando a metodologia de gerenciamento de projetos fica evidente a
influência que ela tem em uma empresa ou organização. Ela pode influenciar
diretamente nos resultados, na expectativa dos clientes além de trazer grande
confiabilidade a execução de serviços.
Isso se dá devido ao fato do gerenciamento de projetos possuir áreas de
conhecimento que compõem todas as etapas ou ciclos de um projeto.
Como visto na metodologia, projeto é um esforço temporário realizado para construir
um produto, serviço ou resultado especifico (Guia PMBOK, 2013). Para atingir os
objetivos o gerenciamento de projetos utiliza 47 processos integrados, os quais
agrupam-se em cinco grupos: iniciação, planejamento, monitoramento e controle e
execução. Ou seja, o gerenciamento atua em todas as partes do projeto, partindo
desde a ideia até o encerramento do mesmo.
Além disso o gerenciamento de projetos proporciona através de documentação,
segurança aos fiadores antes mesmos da iniciação do projeto, através do estudo de
viabilidade e risco os quais são encontradas nas áreas de gestão de riscos e custos
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do projetos. O gerenciamento de projetos proporciona ao executor dos serviços
procedimentos que visam assegurar que seja realizado em um projeto o necessário
e apenas o necessário para se obter sucesso e oferece garantias nas execuções,
controle de todas as atividades e métodos para estipular e realizar os projetos no
prazo e custos definidos, o que traz confiabilidade a empresa.
Na tentativa de mostrar a importância do gerenciamento de projetos e encontrar os
gargalos na empresa, foi realizado acompanhamento no setor de projetos o qual
verificou-se que a empresa consegue entregar dentro do prazo apenas 35% de seus
projetos.
Mas o que chama atenção no estudo é o fato de em 67% dos casos os atrasos
ocorrerem por falha de processos internos dentro da empresa. Além dos processos
internos também constatou-se que em apenas 1,3%, os atrasos foram causados
pelos clientes e 20% causados em atrasos na aprovação dos projetos por parte da
Concessionaria de energia.
O principal motivo por esses atrasos ocorrerem nos processos internos foi a falta de
planejamento e priorização dos projetos no setor. Pois como relata o Um guia
PMBOK (2013), cada projeto é único e exclusivo e possui sua particularidade, ou
seja cada projeto tem um tempo diferente para confecção. Desse modo um melhor
planejamento contendo uma coluna de priorizações pode melhorar a fluência dos
projetos na empresa. Outro fator que influencia nos atrasos é o fato de a empresa
não possuir em tempo integral seu responsável técnico, pois cabe a ele a assinatura
e confecção da Anotação de responsabilidade técnica.
Por fim um fator muito importante encontrado é a falta de comunicação dentro da
organização, pois com uma melhor comunicação poderia se reduzir grandes atrasos
sendo um deles os por documentações como exemplo a licença ambiental, haja
vista que se alertado o cliente desse documento na hora de elaboração do
orçamento o setor de projetos já acolheria essa documentação antes da confecção
do projeto e não durante o mesmo. Chaves et. Al (2014) diz que a comunicação em
um projeto pode levar cerca de 90% do tempo de um gerente ou responsável e é
considerada essencial para se obter sucesso em um projeto.
Podemos concluir que a metodologia de gerenciamento de projetos estudada neste
trabalho pode trazer grandes benefícios a empresa de tal modo que através dela foi
possível identificar os gargalos que acarretavam em atrasos na entrega dos projetos.
Além disso se aplicada corretamente a metodologia proporciona um maior controle
de projetos além de um melhor planejamento, facilitando a fluência para confecção,
a estimativa de prazos e custos dos projetos, e proporciona um serviço garantido
oferecendo confiabilidade aos clientes.
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GERENCIAMENTO DE PROJETO: ESTUDO DE CASO EM DUAS
EMPRESAS MONTADORAS DE INSTRUMENTOS ELÉTRICOS
Luan Motta Fogaça1 e Claudeci Coutinho2

Área de Concentração: Gerenciamento de projeto
Grupo de Trabalho: Importância do Gerenciamento de projeto nas empresas

RESUMO
O presente trabalho aborda o assunto gerenciamento de projetos, com uma
pesquisa bibliográfica dispondo de foco maior o guia PMBOK da instituição PMI, que
é conhecido dentre os profissionais da área de gerenciamento de projeto como a
Bíblia da Gestão de Projetos. É estudado também, as ferramentas utilizadas por
duas empresas de montagem de instrumentos elétricos a fim de identificar as falhas
no monitoramento e controle de obra. Para tal foi realizado um estudo das
ferramentas existentes no mercado através da internet identificando qual tem o
melhor custo benefício, foi elaborado também, um questionário direcionado as
especialistas atuando na área de gerenciamento de projeto de empresas de médio e
grande porte, como o propósito de conhecer as ferramentas que tais empresas
desse peso usam para fazer sua gestão do que está se sucedendo na obra. Tanto a
pesquisa via internet como o questionário, denotaram que há várias ferramentas
disponíveis no mercado para controle de projetos, com várias vantagens e
desvantagens, denotando que as ferramentas utilizadas pela empresa em estudo
estavam longe de ser as melhores, porém supriam perfeitamente as necessidades
levando em consideração a realidade destas organizações, a falha denotada no
monitoramento da montagem não era em função da ferramenta utilizada e sim a
informação que alimentava essas ferramentas, havia necessidade de na qualidade e
precisão das informações do que nas fermentas que controlavam o projeto.
Palavras-chave: gerenciamento de projetos; ferramentas de monitoramento;
controle de montagem.

ABSTRACT
The present work deals with the project management subject, with a bibliographical
research having a greater focus the PMBOK guide of the PMI institution, which is
known among professionals in the area of project management as the Project
Management Bible. It is also studied the tools used by two electrical assembly
companies in order to identify the failures in the monitoring and control of the work.
For this purpose, a study was carried out of the tools available in the market through
the internet, identifying which has the best cost benefit, was also elaborated, a
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questionnaire directed to specialists working in the project management area of
medium and large companies, such as the purpose of learn about the tools that such
companies of this weight use to make their management of what is happening in the
work. Both the internet research and the questionnaire showed that there are several
tools available in the market for project control, with several advantages and
disadvantages, denoting that the tools used by the company under study were far
from being the best, but perfectly suited the needs leading considering the reality of
these organizations, the failure noted in the monitoring of the assembly was not due
to the tool used but to the information that fed these tools, there was a need in the
quality and precision of the information than in the tools that controlled the project.
Key-words: project management; Monitoring tools; Assembly control.

1. INTRODUÇÃO
Os projetos fazem parte da nossa rotina, ao planejar uma viagem, escrever
um Trabalho de Conclusão de Curso, etc. A gestão e planejamento adequados
destes irá determinar o sucesso ou não do projeto.
Nos dias atuais, com um cenário político e econômico em crise, competição
por espaço no mercado e clientes cada vez mais exigentes, cria-se a necessidade
de trabalhar de maneira mais rápida, pratica e inteligente, para que tais dificuldades
não nos façam dispender inutilmente as energias e recursos.
Sotille (2006, p.16) afirma que apenas 29% dos projetos mundiais são bemsucedidos em seus requisitos básicos, orçamento, cronograma e qualidade, e que
75% dos projetos que aplicam os conceitos do gerenciamento de projetos moderno
são bem-sucedidos. Devido a isso muitas empresas tem demonstrado interesse
nesta área, nas técnicas modernas de gerenciamento de projetos, investindo tempo
e dinheiro em treinamentos, métodos e ferramentas para se manterem vivas e
competitivas no mercado. Por isso se torna viável elaborar estudos que busquem
identificar fatores que contribuem para o sucesso dos projetos.
Nesse contexto um dos maiores desafios das empresas é criar respostas
rápidas e eficazes para os problemas que surgem no decorrer do projeto. Existem
inúmeros elementos que contribuem para tais tomadas de decisões, o
monitoramento e o controle é um deles, pois se realizados da maneira adequada
fornecem uma percepção real do que está sendo realizado no projeto, identificando
possíveis desvios, o que permite atuar direto na causa eliminando-a definitivamente.
Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa nos métodos
monitoramento, avaliação de desempenho das ferramentas existentes no mercado
hoje e responder ao questionamento: quais as ferramentas são as melhores e as
mais utilizadas para o monitoramento de controle de projetos?
2. METODOLOGIA
Para este trabalho que se denomina uma monografia, ou seja, um estudo
sobre um tema especifico, com valor representativo e que obedece uma
metodologia, foi realizado um estudo utilizando mais de um método de pesquisa,
pelo fato de se obter várias perspectivas do mesmo objeto e estudo conforme
menciona Lakatos (2017, p.117, 258).
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Sendo assim o presente trabalho foi realizado uma pesquisa de utilização de
dados aplicada, conforme Marconi (2002, p.20) é realizar um estudo prático em que
os resultados sejam aplicados na solução do problema, o estudo focou em uma
empresa montadora de instrumentos elétricos buscar analisar os problemas no
monitoramento desta.
Quanto ao meio foi realizada uma pesquisa exploratória, através de um
estudo bibliográfico sobre Gerenciamento de Projetos com foco em monitoramento e
controle, analise do s dados obtidos, entrevistas
Foi efetuado também, um estudo de caso em duas empresas de pequeno
porte, montadora de instrumentos elétricos uma sediada em Sertãozinho SP no
período de dezembro de 2015 a maio de 2016, outra em Ponta Grossa PR no
período de fevereiro de 2017 à maio de 2017, ambas realizaram serviços de
montagem de elétrica e instrumentação em uma caldeira de força de uma em
empresa de grande porte na região de Ortigueira PR, o estudo buscou coletar dados
de forma primária referentes ao monitoramento e controle realizado pela empresa e
quais suas deficiências.
Para tal foi praticado uma abordagem de análise qualitativa das ferramentas
de monitoramento de controle utilizada pelas empresas e também, comparado com
as ferramentas disponíveis no mercado e com as utilizadas por uma grande
empresa.
Para análise da empresa foi realizado também, uma pesquisa qualitativa via
questionário, isto é, uma série de perguntas respondidas sem a presença do
entrevistador conforme explica Marconi (2002, p.98), tal questionário foi direcionado
nomeadamente à uma de empresa montadora multinacional com mais de 50.000
funcionários fixos e com renda média de 20.000 milhões de renda anual nos últimos
5 anos, responsável pela execução dos maiores projetos da atualidade no nosso
pais. A análise foi direcionar a uma empresa especifica por se uma das maiores
montadoras da atualidade e detém de grande tecnologia em seus processos, então
comparar suas ferramentas de controle com as utilizadas pelas empresas em
estudo. Foi então perguntado sobre quais ferramentas de monitoramento e controle
de projeto utilizam e quais acreditam ser a mais eficiente do mercado, os dados
foram tabulados e comparados com os coletados das empresas em estudo.
Foi apurado também, mediante uma pesquisa de dados secundários na
internet, de quais ferramentas eram as mais eficientes e as mais utilizadas no
mercado. Por fim, foi exposto uma análise dedutiva comparativa dos preços destas
ferramentas, visto que esta não tem um preço preestabelecido, seus preços variam
muito do tipo e quantidade de licenças que a empresa compra. Esse estudo visou
averiguar quais eram as mais adequadas à empresa e quais são as mais caras e as
mais baratas disponíveis no mercado, juntamente com suas funcionalidades.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS
3.1.1 Evolução do Gerenciamento de Projetos
De acordo com Kerzner (2003, p.35) a história do gerenciamento de projetos
(GP) é dividida em três fases. A primeira fase é a fase do Gerenciamento Tradicional
de Projetos que ocorreu entre 1960 e 1985. A segunda fase, foi no período entre
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1985 a 1993 e foi chamada de Renascimento. A terceira fase é a que vivemos até os
dias de hoje, que começou em 1993 e é denominada Gerenciamento Moderno de
Projetos.
A transição por essas fases ocorreu de forma bem progressiva conforme
conta Carvalho & Rabechini (2015, p.7). Apesar das primeiras associações terem
sido criadas na década de 1960, foi apenas na década de 1990 podemos considerar
que a área se consolidou e criou identidade própria.
Ainda segundo autor na década de 1960 surgem as primeiras associações
nos Estados Unidos e na Europa, como o Project Management Institute (PMI) e a
Project Management Association (IPMA). Na década de 1970 há um crescente de
softwares de apoio a Gestão de Projetos que consolidou as décadas seguintes. Até
a década de 1980, que chamamos de embrionária, a Gestão de Projetos já estava
espalhada por diversas áreas, sem ainda atingir uma identidade. Nesse período, que
envolve o pós-guerra, temos como principais marcos da Gestão de Projetos a
criação do método caminho critico CPM (Critical Path Method) e o PERT (Program
Evaluation & Review Technique).
O sistema PERT segundo Cukierman (2009, p.7) foi desenvolvido pela
empresa de consultoria Booz-Allen and Hamilton para a marinha dos estados unidos
onde cerca de 10.000 empresas tinham de ser coordenadas e comunicar entre si, o
método reduziu o tempo de duração do projeto de 5 para 3 anos, já o método CPM
foi desenvolvido pela DUPONT e UNIVAC.
Carvalho & Rabechini (2015, p.8) aponta que nas décadas 1980 e 1990,
conhecida como, primeira onda de Gestão de Projetos, as boas práticas de
gerenciamento de projeto se consolidaram. Entretanto, foi na segunda metade da
década de 1990 que a área teve um crescimento exponencial, o que pode ser
notado devido crescimento das associações e instituições da mesma. Foi nessa
década também, que publicaram as primeiras edições de seus guias de
conhecimento como o PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e seu
respetivo certificado o Project Management Professional (PMP).
3.1.2 O que é um Projeto
Segundo Vargas (2016, p.07) projeto é um empreendimento não repetitivo,
que se caracteriza pela sua sequência lógica dos eventos para atingir um objetivo,
como por exemplo:
a) Construção de uma casa;
b) Instalação de uma nova planta industrial;
c) Redação de um livro;
d) Realização de uma viagem.
O PMI (2013, p. 3) explica que projeto é um esforço temporário empreendido para
criar um resultado exclusivo, serviço ou produto.
Projeto é um empreendimento em que os recursos humanos, materiais e
financeiros são organizados de maneira distinta, para atingir um único
escopo de trabalho de uma dada especificação, dentro de limitações de
custo e tempo, para obter uma mudança única e benéfica pela entrega de
objetivos quantitativos e qualitativos (MOLINARI, 2014, p.23).
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Os projetos têm como principais características a individualidade do produto
ou serviço e a temporariedade segundo Vargas (2016, p.15):
a) individualidade: significa realizar algo que não tinha sido realizado antes;
b) temporariedade: significa que o projeto tem seu início e seu fim definidos, ou
seja, e um evento com uma duração finita, determinada em seu objetivo.
3.1.3 Gerenciamento de Projetos
De acordo com Lewis (2000, p.10) o gerenciamento do projeto é o
planejamento e o monitoramento das tarefas do projeto afim de alcançar seus
objetivos.
Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, técnicas,
habilidades e ferramentas às suas funções para atender aos seus requisitos (PMI,
2013, p.5).
Então, o GP pode ser aplicado a qualquer situação, desde que exista um
empreendimento que não seja fixo e rotineiro na empresa conforme defende Vargas
(2016, p. 11).
Devido a isso tem crescido o número das pessoas interessadas em se
profissionalizar em gerenciamento de projetos e até os próprios líderes de empresas
tem buscado essa maturidade em GP conforme cita Carvalho e Rabechini (2015). As
instituições estão interessadas em promover a profissão do gerente de projetos.
Sendo assim o gerente de projetos esta incumbido de liderar a equipe
responsável conforme cita o guia PMI (2013, p. 17), de alcançar os objetivos do
projeto, o que difere do papel do gerente de operações, que normalmente está mais
direcionado a supervisão de uma unidade funcional e responsável pela eficiência
das operações do negócio.
Em concordância Kerzner (2003, p.9) afirma que os gerentes de projeto são
responsáveis por coordenar e integrar atividades em diversas vertentes.
E para além das diversas habilidades que são pré-requisitos exigidos pelo
projeto, o PMI (2103, p.17) indica que o gerenciamento de projetos eficaz demanda
do gerente detenha as seguintes competências:
a) Desempenho: Refere-se a como o gerente de projetos aplica seus
conhecimentos em gerenciamento de projetos;
b) Conhecimento: É o gerente de projetos sabe sobre gerenciamento de
projetos;
c) Pessoal: Relaciona-se ao comportamento interpessoal do gerente, sua
habilidade de orientar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que atingem
os objetivos. Nesse sentido:
De maneira geral, os gerentes de projetos são responsáveis pelo
atendimento de necessidades: de tarefas, necessidades de equipe, e
necessidades individuais. Como o gerenciamento de projetos é uma
disciplina estratégica crítica, o gerente de projetos torna-se o elo entre a
estratégia e a equipe. Os projetos são essenciais para o crescimento e
sobrevivência das organizações. Os projetos criam valor na forma de
processos de negócios melhorados, são indispensáveis no desenvolvimento
de novos produtos e serviços, e tornam mais fácil para a companhia
responder às mudanças relativas ao ambiente, à concorrência, e de
mercado. Assim sendo, o papel do gerente de projetos torna-se cada vez
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mais estratégico. Entretanto, a compreensão e aplicação do conhecimento,
das ferramentas e técnicas reconhecidas como boas práticas não são
suficientes para o gerenciamento de projetos eficaz (PMI, 2013, p.17).

Luck (2013, p.56) afirma que projetos efetivos que funcionam tem como
características: enfoque no futuro; participação e envolvimento; tomada de decisão e
processo mental interativo.
Para facilitar a compreensão, Vargas (2016, p.17) lista algumas questões que
descrevem o que torna um projeto bem-sucedido:
a) O projeto ficou abaixo do orçamento previsto?
b) O projeto terminou mais rápido?
c) O projeto consumiu menos materiais e pessoas?
d) O cliente foi surpreendido pela qualidade do resultado do projeto?
O guia do PMI (2013, p.35) frisa que devido os projetos serem temporários na
sua natureza, seu sucesso deve ser medido em termos da sua conclusão dentro das
restrições de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e risco, conforme aprovado
entre os gerentes de projetos e a equipe sênior de gerenciamento, ou seja, conforme
Vargas (2016, p.17) é quando o projeto é realizado conforme o planejado.
Kerzner (2003, p.6) lista os pontos primordiais para garantir o sucesso do
projeto:
a) Dentro do intervalo de tempo pré-estabelecido;
b) Dentro do custo orçado;
c) Dentro o especificado;
d) Com concordância do cliente;
e) Evitando mudanças;
f) Sem desarranjar a série de trabalho da organização;
g) Sem alterar a cultura corporativa.
A contrapartida o fracasso de um projeto pode ocorrer de inúmeras maneiras.
Muitas falhas são decorrentes de obstáculos naturais ou externos que estão
completamente fora do controle da organização conforme mostra Vargas (2016,
p.21) e muitas vezes, essas falhas só podem ser minimizadas ou evitadas através
de um gerenciamento de riscos eficiente que são eles os seguintes:
a) Cenário político-econômico desfavorável;
b) Evolução nos preços e prazos;
c) Mudanças na estrutura organizacional da empresa;
d) Mudanças na tecnologia disponível.
Molinari (2014, p.32) cita as mesmas causas de podem ocasionar em uma
falha, com exceção da complexidade encontrada no projeto, pois tal fator ocorre por
mau dimensionamento ou por falta de conhecimento daquilo que está sendo
projetado levando ao erro e consequentemente a falha do projeto. Vargas
(2016,
p.22) cita que a maioria dos insucessos é decorrente das chamadas falhas
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gerenciais, que podem perfeitamente ser evitadas e que cabe ao gerente de projeto
e à sua equipe controlar as possibilidades de insucessos são elas:
a) As metas e os objetivos são mal estabelecidos, e/ou mal compreendidos
pelos escalões inferiores;
b) Há pouca compreensão da complexidade do projeto;
c) O projeto inclui muitas atividades e muito pouco tempo hábil para executa-las;
d) O projeto é baseado em dados insuficientes, ou inadequados;
e) O sistema de controle é inadequado;
f) O projeto foi estimado no feeling ou com base na experiência empírica dos
envolvidos;
g) Falta ou inadequação dos treinamentos e capacitações;
h) Falta de liderança do gerente do projeto.
3.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS
3.2.1 Planejamento do Projeto
Planejamento é a fase encarregue de detalhar todas as atividades a serem
executadas pelo projeto conforme mostra Vargas (2016, p.173) tais como: alocação
dos recursos; cronogramas, projeção e controle de custos, reciprocidade entre
atividades, etc.
O planejamento é uma parte crucial do GP, Lewis (2000, p.23) faz uma
analogia interessante sobra a importância do planejamento, citando o exemplo do
incêndio, não só porque apagamos o fogo significa que estamos melhores que
antes, ou seja, só porque executamos uma atividade não significa que foi da
Conforme mostra Vargas (2013, p.27) o planejamento de um projeto consiste
em quatro passos básicos:
a) Definir o escopo do projeto através da EAP ou outra forma de estrutura;
b) Criar o cronograma do projeto, afim de identificar as atividades ao longo do
tempo;
c) Destinar recursos as atividades e calcular o orçamento de cada uma delas
levando em conta o tempo, recursos e carga de trabalho;
d) Estabelecer uma previsão de base (baseline) de prazos e custos do projeto.
3.2.2 Monitoramento e Controle
De acordo com Camargo (2014, p.199) a fase de monitoramento e controle é
a responsável por verificar se o projeto de fato está sendo executado conforme o
planejado, de forma que, a providenciar medidas corretivas caso uma necessidade
seja detectada.
A fase de monitoramento é a única que ocorre em paralelo com todas as
outras do início ao término do projeto e conforme mostra a figura 3 PMI (2013, p.88).
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Figura 1- Grupos de Gerenciamento de Projeto

Fonte: PMI (2013, p.49)

O guia salienta que nesta inclusa a medição a coleta e a distribuição das
informações e a avaliação das medições e projeções para se programar e
implementar melhorias no processo se for o caso. O monitoramento contínuo do
projeto proporciona à equipe um entendimento claro de como o projeto está naquele
momento. O monitoramento adequado também, prevê ações corretivas ou
preventivas, ou até um replanejamento das atividades.
Sotille
(2006,
p.92)
afirma que o monitoramento acorre o tempo todo no projeto, quando existe o
andamento de ação planejada.
De acordo com Lewis (2000, p.77) no gerenciamento de projetos umas das
coisas mais árduas de se fazer é medir efetivamente o avanço. É fácil medir uma
parede construída quando se sabe onde está ou um equipamento montado, mas
quando o não se sabe onde está ou quando ainda não está terminado fica mais
difícil de mensurar quando falta para terminar determinada atividade, por isso a
importância de se saber medir, não se pode ter controle se não se sabe medir o
avanço do projeto.
Monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo de
acompanhamento, análise e registro do progresso para atender aos
objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.
O principal benefício deste processo é permitir que as partes interessadas
entendam a situação atual do projeto, os passos tomados, e as previsões
do orçamento, cronograma e escopo (PMI, 2013, p.85).

Para que o gerente de projeto tenha um bom controle do que se está sendo
executado no projeto, este deve seguir certos procedimentos para simples, conforme
cita Camargo (2014, p.200):
a) Integração- acompanhar tudo que foi previsto pelo gerenciamento de
projetos e verificar se está ocorrendo conforme planejado;
b) Escopo- um projeto bem-sucedido não foge da linha de base, que é formada
pela declaração de escopo e EAP, estas devem estar acontecendo conforme
especificação do Dicionário da EAP;
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c) Tempo- as atividades devem ocorrer conforme transcrito no cronograma. O
gerente pode acompanha-las de diversas maneiras, como: reuniões de
andamento; junto a sua equipe de produção ou por ferramentas eletrônicas
conectadas a um servidor na internet;
d) Custos- em projetos de pequeno porte o gerente pode acompanhar os
custos por uma planilha Excel e monitorar o que está sendo gasto X o que
foi projetado. Os custos devem ser levados em conta mesmo quando ainda
estão no “azul” pois se ainda há dinheiro no orçamento e as atividades estão
atrasadas, o projeto também não está correto, pois tal atraso vai gerar um
custo adicional futuramente;
e) Qualidade- é aferido através de inspeções periódicas, para garantir o padrão
de qualidade exigido pelo cliente. No monitoramento da qualidade, pode
haver aceitação ou rejeição das entregas, cabe ao gerente também,
documentar tais melhorias no processo para projetos futuros;
f)

Comunicação- A comunicação ocupa um lugar de destaque em
gerenciamento de projetos, conforme cita Carvalho e Rabechini (2015,
p.2017) a informação está estreitamente associada ao sucesso ou fracasso
do projeto.

Conforme Carvalho e Rabechini (2015, p.2019) é muito importante que haja
confiança para que se haja comunicação, quando não há confiança as pessoas
tendem a guardar suposições seus temores para si. Entretanto quando há confiança
as pessoas falam de forma aberta, assumem riscos, aceitam desafios (apud FOX,
2001; LARKEY, 1996).
Para se ter um gerenciamento de comunicação eficaz Chaves (2003, p.40) mostra o
que a comunicação deve atingir os seguintes propósitos:
a) As informações importantes devem chegar as partes interessadas
corretamente e no prazo apropriado;
b) Identificar e apontar potenciais problemas, através de reportes de
andamento consistentes e programados;
c) Facilitar a tomada de decisão;
d) Conceder um processo de resolução de conflitos e feedback.
Carvalho e Rabechini (2015, p.220) salienta que muitas empresas
desembolsam uma quantia exorbitante em ferramentas, mas não desenvolvem a
comunicação de seus gestores.
Portanto devemos ter em conta conforme dita o autor que alguns fatores com
relação aos canais de comunicação já que esses são os afetados diretamente pelos
ruídos, como mostra o autor, estes são:
a) Velocidade da informação;
b) Tecnologia disponível;
c) Suporte a variedade linguística;
d) Nível de segurança (senhas, clausulas, etc.);
e) Característica do projeto;
f)

Custos.
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Uma forma de facilitar o processo de informação são as tecnologias, Chaves
(2006, p.58) enumera algumas ferramentas que poderão distribuir tais informações:
a) Softwares de gerenciamento de projetos;
b) Websites;
c) E-mail;
d) Banco de dados de discussões;
e) Sistemas de agendamento e programação;
f)

Videoconferência.

O autor ainda enfatiza que mesmo com tantas ferramentas disponíveis para
facilitar a comunicação, as reuniões presenciais e o contato face a face são
indispensáveis para uma boa comunicação.
3.3 ESTUDO DE CASO
3.3.1 Empresas Montadoras de Instrumentos Elétricos
O estudo de caso foi realizado em duas empresas especializadas em
montagens de instrumentos elétricos. A Empresa “A” realizou a montagem de uma
Cadeira de Força na região de Ortigueira, a mesma foi estudada por um período
próximo a um ano, a empresa “B” executou a manutenção e algumas montagens
dessa mesma Caldeira juntamente com a Caldeira de Recuperação em uma parada
geral de cerca de 3 meses.
A empresa “A” é uma empresa de pequeno porte com sua matriz situada em
Sertãozinho SP, que para essa obra contava com cerca de 120 funcionários de mãode-obra direta (MOD) no pico do projeto, dentre esses 5 eram encarregados de
campo.
Havia um cronograma macro criado em MS Project pelo cliente com os
Marcos e algumas atividades relevantes para a realização do mesmo, a partir desse
cronograma o departamento de planejamento detalharia esse cronograma em
atividades menores, ou seja, criaria um EAP via Excel. A com mais níveis micros
para se ter um controle mais detalhado do que estava decorrendo na obra.
Entretanto a empresa não possuía uma pessoa exclusiva para o
planejamento, muito menos um departamento, logo esse detalhamento não foi
realizado da maneira mais adequada, o avanço era medido apenas com base nos
conhecimentos dos encarregados, o que não significava que estava errado,
entretanto, não havia um embasamento para comprovar aquele percentual x de
avanço que foi apurado. Quando foi contratado uma pessoa para o planejamento a
obra já estava em andamento a alguns meses, portanto, o planejador necessitou
criar tais controles e ferramentas ao mesmo tempo que controlava o que já estava
sendo feito de montagem.
Para resolver tal problema foi criado uma planilha com nível bem maior de
detalhamento para cada uma das atividades, de maneira que se pudesse
acompanhar as atividades mais detalhadamente e que serviria para alimentar a EAP
de forma fidedigna. A planilha mostra o percentual que cada atividade, para se
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chegar a esse percentual teve de ser criado peso para cada atividade para esse
peso criar esse percentual. Para tal teve de ser apurado o HH orçado
contratualmente para cada atividade a partir desse HH foi calculado o peso
percentual de cada atividade como mostra a equação:
HH Atividade
100 = %
HH Total
Em seguida foi calculado a quantidade de equipamento seriam instalados em
cada atividade e dividido pelo total de equipamentos para se obter o percentual de
montagem conforme equação:
Equipamento Atividade
100 = %
Equipamento Total
Alguns equipamentos são subdivididos em pré-montagem e montagem, com
seus respectivos pesos percentuais que varia de empresa para empresa, nesse
caso, como se tratava de uma empresa de elétrica e instrumentação equipamentos
eram divididos em instalação, lançamento de cabo, ligação e testes, com o peso de
50%, 35%, 10% e 5% respectivamente, valor esse que foi descoberto através do HH
empregado em cada tarefa.
Após dispor do percentual de montagem esse percentual é multiplicado com o
percentual da atividade gerando assim o avanço físico daquela atividade, para
facilitar a compreensão segue um exemplo:
Vamos considerar a montagem de uma Luminária em uma casa por exemplo,
a casa tem vários cômodos, que seriam as atividades, cada cômodo tem um peso de
20%, dentro desse percentual a luminária tem o peso de 20% também, levando em
conta a divisão de instalação, lançamento de cabo, ligação e testes, vamos
pressupor que no fim de um dia de trabalho em um determinado cômodo foi apenas
instalado a luminária logo:
0,5(Instalação) 0,2(Luminaria) = 0,1(Avanço Cômodo)

...(1)

0,1(Avanço Cômodo) 0,2(Casa) = 0,02(Avanço Absoluto)

...(2)

Então com a instalação da luminária o como chega ao avanço de 10% das
atividades elétricas, o que significa que a luminária representa 2% de todo o projeto
de total de elétrica dessa casa, ou como chamamos no planejamento de projetos a
luminária representa 2% de absoluto.
A empresa tinha por obrigação entregar uma EAP atualizada com toda a
montagem semanal juntamente com a programação da semana seguinte, essa
planilha auxiliava também a fazer projeções daquilo que poderia ser montado e qual
o percentual que essa montagem representaria. Além dessas informações a
empresa tinha que entregar o Relatório Diário de Obra (RDO) ao cliente. Este
documento contém informações de todas as atividades realizadas no projeto, desde
planejamento, produção, quantidade de maquinas e equipamentos.
Para uma obra de grande porte como era o caso da construção dessa
caldeira, temos inúmeras equipes de trabalho o que dificulta o trabalho de
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monitoramento de cada uma delas por parte da gerencia de projetos, para realizar o
RDO. Por isso foi implementado um documento para controle das equipes de
montagem, o Relatório Diário de Campo (RDC), o que facilitaria o acompanhamento
do que se estava realizando na obra. Este documento deveria ser preenchido por
cada coordenador, onde deveria constar todos os funcionários que compõe suas
equipes as atividades que cada equipe desempenhou e a quantidade de horas que
cada um gastou nessas atividades.
De início a melhoria funcionou bem, os encarregados entregavam diariamente
preenchido corretamente, depois de alguns dias deixou de ser preenchido e perdeuse esse controle, tanto por parte dos encarregados com suas equipes como da
gerencia de projetos das atividades que estavam sendo realizadas na obra o que
dificultava. Com isso gerou-se retrabalho, pois, o encarregado que estava em campo
acompanhando as atividades não passava informação, fazendo o planejador seguir
até o campo para coletar tais informações, desperdiçando tempo que poderia ser
usado para planejar atividades futura e prever quaisquer possíveis desvios.
Na empresa B havia uma situação similar porem em proporções menores,
como era uma parada da fábrica para manutenção o volume de serviço era menor.
Porém o tempo dessa manutenção era de 2 meses, sendo 1 mês de preparação ou
atividades de manutenção e montagem que poderiam ser executadas com a caldeira
em operação, 2 semanas com a caldeira parada e outras duas semanas para
finalização e acabamento do trabalho. Isso tornava praticamente o projeto todo
como crítico, obviamente que o período de em que parava tudo era o gargalo do
projeto, pelo número de atividade ser enorme e o prazo de entrega era muito
reduzido. Tanto as atividades deviam ser realizadas com a máxima rapidez assim
como o monitoramento para acompanhar essa montagem de forma ágil.
Nessa situação não era necessário fazer uma EAP e fazer um
acompanhamento minucioso, afinal as atividades começavam e terminavam horas
depois, havia um cronograma via MS Project que foi elaborado pelo cliente, com os
itens que necessitavam de manutenção e o que precisava de troca, partir desse
cronograma gerou-se uma curva de acompanhamento ou uma baseline.
Devido ao cronograma apertado tínhamos que fazer entrega de RDO
diariamente ao cliente, o que exigia muita rigidez nos prazos de entrega dos RDC’s
que fora implementado desde o início do projeto.
Mesmo com esse prazo mais curto o sistema de RDC para controle e entrega
do RDO funcionou bem durante toda parada. Muitos fatores influenciaram esse
aspecto, como quantidade de encarregados a serem controlados na empresa foi
uma delas. Na empresa A eram 11 na empresa B o pico foi de 3 encarregados
sendo 1 desses no período noturno.
3.3.2 Questionário à Multinacional
Para se obter os fundamentos acerca das ferramentas utilizadas pelas
empresas de grande porte, foi realizado um questionário em uma multinacional com
mais de 50.000 funcionários fixos, e com renda anual média de 20.000 milhões de
reais, uma potência na área de montagem em nosso país.
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A empresa atua nos mais diversos ramos de montagens, que nos últimos
anos foi responsável pelo desenvolvimento dos maiores projetos do Brasil. Esta
organização dispõe de várias ferramentas de controle.
Para se controlar o cronograma, é utilizado o Primavera da Oracle, é um
software abrange todas as características do projeto incluindo custo de
equipamentos, mão de obra e material. A empresa utiliza também o SAP que serve
de base para todas as informações da empresa, interrogado salienta também, outras
duas ferramentas especificas utilizadas pela multinacional, o ControlTube, que faz
gerenciamento de toda a montagem de tubulação e o ControlStru para
monitoramento da montagem de estrutura metálica e por fim o IPCplan que é uma
ferramenta que fecha todo o sistema, e a partir dele é gerado todas as
programações da obra, é um sistema totalmente operacional, busca todas as
informações de outros softwares para gerar uma Folha Tarefa (FT). A empresa
possui também um software o SmartPlan que possibilita acompanhar o andamento
do projeto direto pela planta 3D.
Exemplo o software busca os materiais necessários para a tarefa no SAP,
agrega esse material junto da mão de obra que será utilizada nessa atividade que
junto do Primavera libera a programação.
Pontos fortes é que todas essas ferramentas conversam entre si para gerar
informação e um banco de dados, que serve de base para outros projetos, como
projeção de tempo e custo de outros projetos.
Ponto fraco é o preço destes softwares, estas ferramentas são bem restritas e
demandam um custo muito alto para ter os acesso as mesmas, ou fator negativo é
que que o processo fica amarrado ou lento, obrigatoriamente um passo a passo que
gera um tempo, por exemplo é aberto uma FT e com isso uma Requisição de
Material (RM), em que se é dado baixa no material e nos equipamentos a serem
utilizados nessa FT, não se pode chegar e pegar um material e/ou um equipamento
do nada sem tais documentações, ao mesmo tempo, tem seu lado positivo, que tal
procedimento aumenta a rastreabilidade de cada item, se necessário conseguimos
saber quando e onde foi instalado o parafuso P45 por exemplo.
Das ferramentas disponíveis no mercado as mais utilizadas são Excel e MS
Project, e a melhor e mais conhecida é o Primavera.
A empresa conta também, com uso de drones para projetos de grande porte,
de grandes extensões ou de difícil acesso, o que facilita em vários aspectos como
custos com pessoal, transporte e principalmente tempo, o que sempre é muito curto
e muito caro no que tange a projetos.
A empresa possui alguns procedimentos para facilitar o fluxo da informação
como reuniões antes de serem criadas FT, e discutido com os outros setores
envolvidos, como produção, engenharia, planejamento, segurança e movimentação
de carga para que as informações serem previstas para quando for montar não
haver imprevistos. Também é realizado reuniões semanais com a liderança, para
seja orientado os serviços a serem realizados na semana.
A empresa também possui, um aplicativo em que a própria empresa
desenvolveu e conjunto com outra empresa, chamado SIMOVA para ser feito o
apontamento das atividades realizadas, assim o encarregado a partir do seu
smartphone ele consegue apropriar toda mão-de-obra em sua responsabilidade à
uma atividade, o que gera uma informação online de quantos funcionários estão
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trabalhando nessa FT e calcula todo o HH gasto naquela atividade especifica. Isso
ajuda tanto o monitoramento do gerente do projeto como do próprio encarregado
que tem pleno controle de quais são seus funcionários e onde estão trabalhando,
evitando assim, ter inúmeros funcionários no projeto que não estão desempenhando
suas atividades devidamente.
O questionário com essa nos expôs vários pontos importantes. Um deles é
para nos apontar a quantidade de ferramentas que podem ser usadas para melhorar
o monitoramento de um projeto, mostrou também, como operação de uma empresa
de grande porte está bem estrutura, que nada é feito sem um planejamento prévio e
detalhado. Outro ponto importe é o fato de algumas empresas exigirem essas
ferramentas como pré-requisito para se acompanhar a obra, muitas dessas
ferramentas têm um valor de licença muito elevado.
3.3.3 Pesquisa das Ferramentas Disponíveis no Mercado
Para de descobrir quais as principais ferramentas disponíveis no mercado, foi
realizado um estudo via internet, buscando sites focados em Gerenciamento de
Projetos.
O site GP4us analisou especificamente 4 ferramentas gratuitas online de
monitoramento de projetos: OpenProj; GranttProj; Projetc Planner; Open Workbench.
O Open Workbench é um aplicativo gratuito muito utilizado oferece muitas
funcionalidades, como substituição do MS Project, porém, este necessita ter pelo
menos uma base do conhecimento em projetos como requisito mínimo para se
capaz de operar o aplicativo.
A outras ferramentas são softwares de licença gratuita, todos com uma
funcionalidade muito semelhante ao MS Project, permitindo criação de cronogramas,
exibindo as tarefas em forma de gráfico Grantt, porém com algumas deficiências,
todos são muito lentos, demandando tempo que geralmente o gerente de projetos
não possui, também dependem de uma boa conexão à internet para torna-lo
minimamente viável, o que sabemos que nem sempre é possível no que se trata de
projetos.
O site realizou uma das ferramentas mais utilizadas pelos gerentes de projeto,
incluindo 3 ferramentas com licenças pagas para comparação. Podemos verificar
que as algumas ferramentas gratuitas são bem deficientes, outras são bem
desproporcionais como a DotProject, que possui uma ferramenta muito interessante
que é a reunião por vídeo conferencia, mas não possui uma baseline que como foi
visto na revisão bibliográfica é um item muito importante e indispensável para o
controle de projetos.
Abaixo a figura 5 apresenta o resultado da pesquisa em um quadro da avaliação das
ferramentas:
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Quadro 1 - Analise das ferramentas online de Gerenciamento de Projeto

Fonte: http://www.gp4us.com.br/ferramentas-gratuitas-criar-cronogramas/
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Foi analisado também a pesquisa feita pelo site Construct, onde é verificado
oito ferramentas de gerenciamento de projetos:
a) Trello;
b) Project;
c) Basecamp;
d) Asana;
e) Primavera;
f)

Teamwork;

g) Artia;
h) ConstructApp.
Será examinado nessa circunstância apenas as licenças pagas que são:
Project; Basecamp e Primavera.
O Project desenvolvido pela Microsoft é um dos softwares de gestão mais
utilizados no mercado é um dos mais completos porem o mais complexo. A
ferramenta tem por objetivo principal desenvolver planejamentos, capaz de atribuir
recursos às tarefas, rastrear progresso e até a análise das cargas de trabalho. O
Project recalcula cronogramas e por possuir links entre tarefas, ao realizar
mudanças em uma parte do projeto podem afetar o planejamento como um todo.
Uma ótima ferramenta de controle.
O Basecamp estrutura os projetos definindo responsabilidades, objetivos e
prazos. O diferencial deste software é que ele forma linha do tempo para cada
projeto em execução, onde é possível acompanhar o histórico do que cada membro
da equipe fez e as próximas atividades que devem ser feitas conforme cita o site.
O Primavera é um software do tipo PPM. Atualmente, o Primavera possui
vários módulos de trabalho como: Primavera P6 Analytics; o Contract Management;
Risk Analysis e Portfolio. Além dessa divisão que ajuda nos custos, cada empresa
compra somente o modulo que atende a sua demanda a ferramenta possui
interação com outros softwares e ainda inclui geração de relatórios, análise de
dados, alocação de recursos e outras ferramentas de alta performance.
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Através da análise das pesquisas dos sites e das respostas obtidas do
questionário enviado à empresa foi possível elabora o quadro da figura 6 apresenta
um comparativo dos preços de cada ferramenta e as vantagens e desvantagens de
cada uma delas.
Quadro 2 - Quadro de valor, vantagens e desvantagens ferramentas de
monitoramento e controle.
Ferramentas

Custo

Vantagens
Fácil Aprendizagem; acesso em
qualquer PC com Internet;
informações em nuvem; gratuito.
Fácil aprendizagem; baixo
custo; adaptável; interage com
qualquer sistema.

Desvantagens
Demanda uma Conexão estável
com Internet; pouco confiável.

Online

Gratuito

Excel

Custo muito
baixo

MS Project

Custo baixo

Interface de fácil utilização;
fácil treinamento;

Necessita conhecimento amplo de
gerenciamento de projeto; alta
complexidade.

Basecamp

Custo alto

Gerenciar vários projetos;
disponível em app. para celular;
fácil utilização; conexão direto
com e-mail.

Não adequado para indústrias
especializadas;

Primavera

Custo alto

Visualização de avanço através
de maquetes 3D;

Alto custo; baixa disponibilidade
treinamento.

ControlTube/
Stru

Custo muito
alto

IPCPlan

Custo muito
alto

Visualização de avanço através
de maquetes 3D; emissão de
relatórios; rastreabilidade;
Faz links com outros
programas, alta rastreabilidade de
peças, ferramentas e pessoas.

Pouco confiável; dependente da
interação humana (cálculos).

Alto custo; deixa processo lento.

Alto custo; deixa processo lento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com isso chegou-se à conclusão que as ferramentas utilizadas pelas
empresas “A” e “B”, estão longe do nível das melhores do mercado, entretanto são
capazes de realizar o trabalho se tiverem as devidas informações e treinamento para
tal, constata-se também, que não existe uma ferramenta ótima para qualquer
projeto, até uma das maiores empresas do ramos necessita de uma combinação de
ferramentas de forma a uma completar a outra e assim fornecer um monitoramento
real e preciso do andamento da obra.

4. CONCLUSÃO
Este trabalho teve como proposito avaliar as diferentes ferramentas de
monitoramento e controle utilizadas em duas empresas montadoras de instrumentos
elétricos na região de Ortigueira no Paraná. Foram averiguadas as ferramentas
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melhor se adaptaria a realidade da empresa, quais as ferramentas mais utilizadas no
mercado e quais são as ferramentas que uma grande empresa do ramo utiliza, a fim
de compara-las com as utilizadas pelas empresas em estudo.
A pesquisa nos mostrou que o controle é uma parte primordial do
Gerenciamento de Projeto, do início ao fim, todas as etapas do gerenciamento do
projeto que necessitam de um bom controle enquanto existir uma ação planejada.
O estudo expôs que não existem desvantagens na utilização do
monitoramento e controle e sim no seu mal-uso. Por exemplo, o excesso de controle
pode retardar o processo ou chegar a um nível de detalhe muito alto pode resultar
em uma rede muito extensa e com altos custos de controle.
Entretanto são inúmeras as vantagens da utilização de um bom
monitoramento. Um controle adequado ajuda a focar nas atividades importantes no
objetivo do projeto, auxilia estabelecer pontos críticos e tomar as devidas
providencias antecipadamente, portanto é o controle que nos vai dizer onde estamos
e para onde vamos.
O estudo qualitativo mostrou que as ferramentas utilizadas pelas empresas,
não eram os melhores disponíveis no mercado, porém, levando em conta suas
realidades, eram perfeitamente compatíveis. Averiguou-se que na empresa “A” o real
problema residia no fluxo das informações que alimentavam as ferramentas,
conforme salienta Carvalho e Rabechini não adianta desembolsar grandes
quantidades em ferramentas, se não desenvolver a comunicação entre os
interessados. Tais problemas com a comunicação geraram problemas com
retrabalho, afinal se a informação não chegava ao gerente e ao setor de
planejamento, teria de se buscá-las a campo. O que gerava atrasos nas entregas de
documentações ao cliente.
Para tal foi criado à empresa “A” um plano de ação sugerindo melhorias nas
áreas da comunicação a fim de aprimorar seu trânsito.
Foi sugerido que se realizasse reuniões semanais pois conforme Chaves
mostrou que por mais que tenhamos inúmeras ferramentas disponíveis para facilitar
a comunicação, as reuniões presenciais e o contato face a face são indispensáveis
para uma boa comunicação visto apenas 7% da nossa comunicação é transmitido
por palavras o restante é por meio de gestos e mensagens não verbais conforme
salienta Carvalho e Rabechini, assim poder-se-ia averiguar todo o trabalho realizado
durante a semana e criar uma programação para a semana seguinte verificando
assim possíveis desvios à serem corrigidos antecipadamente, tais reuniões
aumentaria a confiança dos envolvidos no gerente do projeto o que facilitaria a
comunicação.
Foi proposto também, treinamento tanto para os profissionais que utilizariam a
ferramenta de controle, como também, para os encarregados que fariam com que as
informações chegassem ao controlador, para que estes entendessem funcionaria o
fluxo da informação e sua importância, e pudessem leva-la de forma ágil e confiável.
O questionário realizado à empresa multinacional apontou também, que no
contexto geral as ferramentas utilizadas pelas empresas não estão defasadas,
entretanto, estas estavam em outra realidade se comparadas aos softwares
utilizados pela multinacional, questionário apontou que as ferramentas disponíveis a
empresa eram as mais desenvolvidas do mercado, para além de se usar várias
ferramentas uma complementando a outra para ter um controle e uma
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rastreabilidade rígida, importante frisar a utilização de outras tecnologias para
facilitar o monitoramento como o uso de drones para facilitar a chegada em locais de
difícil acesso e de grandes extensões.
Entretanto mesmo portando tais ferramentas de alta tecnologia a empresa
não dispensa a reuniões presenciais para se discutir face-a-face a programação e
rever o que foi realizado durante a semana, a empresa utiliza de várias ferramentas
para facilitar tal fluxo de informação como aplicativo que gera em tempo real, as
atividades desempenhadas pelas equipes, também realizam pequenas e rápidas
reuniões com os encarregados de campo para passar as informações transmitidas
pelo cliente afim de alinhado qual a tarefa de cada equipe durante a semana.
Atualmente com a tecnologia disponível, programas na área de
gerenciamento de projetos, até mesmo ferramentas online gratuitas, pode-se fazer
um bom controle, consequentemente um bom planejamento de qualquer projeto,
existe site de ajuda como GP4us que contem dicas, conselhos, ferramentas e até
planilhas e cronogramas pré-montado para auxiliar qualquer pessoa nova ou com
dificuldade na área.
Sendo assim, conclui-se que os objetivos do presente trabalho foram
atingidos pois foi possível identificar através da pesquisa as ferramentas de controle
mais utilizadas e as mais eficazes para o controle de gerenciamento de projetos. A
análise foi capaz de averiguar a eficácia das ferramentas de controle utilizadas pelas
empresas em estudo e que estas estavam adequadas a sua necessidade.
Pelo fato de não ter sido aplicado o plano de ação, fica evidente a
necessidade da continuidade do estudo, avaliando os resultados de médio e longo
prazo da qualidade e agilidade do monitoramento e controle desta organização.
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO: ANÁLISE DA
PRODUÇÃO DE UMA EMPRESA PRODUTORA DE VIGAS
LAMINADAS COLADAS DE EUCALIPTO
Imidio Tiago Timotio1 e Claudeci Coutinho de Oliveira2

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Anális da produção de uma empresa produtora de vigas
laminadas coladas de eucalipto.

RESUMO
Com o declínio mundial da demanda por madeira, devido à inclusão de novos
materiais, muitas vezes mais baratos, o mercado madeireiro tem se tornado cada dia
mais competitivo forçando as empresas a buscarem técnicas para reduzir custos e
melhorar seus resultados. Nesse contexto encontram-se também as indústrias
produtoras de vigas laminadas coladas. O presente trabalho buscou analisar o
processo produtivo de vigas laminadas coladas de eucalipto de uma madeireira,
localizada na região de Telêmaco Borba, a fim de buscar conhecimento necessário
para planejar e controlar com maior eficiência a produção da linha responsável por
fabricar tal produto. O processo de produção de vigas foi descrito e realizou-se o
cálculo da eficiência global dos equipamentos OEE para identificar a produtividade
real de cada equipamento no período analisado. Aplicou-se um estudo exploratório
tornando explícito, abordando qualitativa e quantitativamente os dados fornecidos
pela empresa. Os índices de OEE obtiveram valores baixos quando relacionados
com a literatura levantada. Analisando as paradas de produção e a ferramenta de
amostragem do trabalho, foi possível identificar que as frequentes pequenas
paradas influenciam diretamente na baixa produtividade. Por fim, acredita-se no
êxito do trabalho, uma vez que o conhecimento do processo produtivo pode ser
descrito, considerando suas falhas e possíveis melhorias nos processos envolvidos.
Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção, Produtividade, Eficiência.

ABSTRACT
With the worldwide decline in demand for wood due to the inclusion of new, often
cheaper materials, the timber market has become increasingly competitive, forcing
companies to seek techniques to reduce costs and improve their bottom line. In this
context are also the industries producing glued laminated beams. The present work
sought to analyze the production process of laminated beams of eucalypt from a
timber company, located in the region of Telêmaco Borba, in order to seek the
necessary knowledge to plan and control with greater efficiency the production of the
line responsible for manufacturing such product. The beam production process was
described and the overall efficiency of the OEE equipment was calculated to identify
the actual productivity of each equipment in the analyzed period. An exploratory
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study was made making explicit, approaching qualitatively and quantitatively the data
provided by the company. The OEE indexes obtained low values when related to the
raised literature. Analyzing the production stops and the work sampling tool, it was
possible to identify that frequent small stops directly influence the low productivity.
Finally, we believe in the success of the work, since the knowledge of the productive
process can be described, considering its failures and possible improvements in the
processes involved.
Key-words: Production Planning and Control, Productivity, Efficiency

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o setor de madeira processada mecanicamente ganhou
espaço no mercado brasileiro e internacional, apesar da queda do produto interno
bruto de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016 a exportação tem diminuído os impactos
negativos na balança comercial (ABIMCI, 2017).
O processamento da madeira se dá em três fases: Processamento primário,
processamento secundário e processamento terciário. Dentro do processamento
secundário da madeira encontram os produtos de madeira sólida, dentre os quais
os produtos de maior valor agregado (PMVA), que, segundo Fumagalli (2008) vem
ganhando espaço no mercado madeireiro.
Os PMVAs são representados por blocks, blanks, painéis EGP (edge glued
panel), molduras, pisos de madeira e outros componentes estruturais, onde se
enquadra a madeira laminada colada.
Com a demanda por móveis de madeira em declínio e custos crescentes as
empresas necessitam produzir melhor, para que sua margem de lucro possa ser
aumentada. Um dos caminhos encontrados para superar esses desafios seria a
concentração em planejar e controlar com mais eficiência a produção, buscando
reduzir o desperdício de tempo em atividades que não agregam valor, aumentando
assim a produtividade, pois dessa forma empregam-se menos recursos para se
produzir o mesmo volume. Segundo Contador (1994) a produtividade nas indústrias
manufatureiras do Brasil é baixa, e há grande potencialidade para o seu aumento.
O presente trabalho visa analisar os índices de produtividade de uma
indústria madeireira produtora de vigas laminadas, utilizando ferramentas da
engenharia e observando as particularidades inerentes ao material madeira e seu
processamento. Por meio desse trabalho, pretende-se responder à pergunta: Qual a
produtividade real da linha de produção de vigas na empresa estudada?
2. METODOLOGIA
Para cumprir os objetivos propostos neste trabalho, foi necessário obter
acesso a todos os dados de produção da empresa e também acesso irrestrito à
linha de produção.
O QUADRO 1 mostra as atividades desenvolvidas relacionadas com cada
um dos objetivos específicos propostos.
Quadro 1 - Objetivos específicos e atividades realizadas
OBJETIVO
ATIVIDADES
Descrever o processo produtivo no
setor de beneficiamento da empresa

Observação de cada processo.
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Calcular e analisar o índice de
eficiência
Identificar a produtividade real na
linha de produção de vigas

Coleta de dados da produção;
Estudo de tempos;
Cálculo do OEE.
Análise dos dados obtidos através
da pesquisa.

FONTE: O autor

O trabalho foi realizado entre os meses de Fevereiro a Julho de 2017.
Durante esse período, algumas modificações pontuais foram realizadas em alguns
setores da produção e serão indicadas nos resultados se necessário.
Segundo PRODANOV (2013) o objetivo do estudo exploratório é
proporcionar maior familiaridade com o problema proposto, tornando o explícito ou
constuindo hipóteses sobre ele. Junto a exploração do problema o presente
trabalho apresenta uma descrição do processo produtivo estudado, expondo as
características inerentes ao processo de fabricação de vigas da empresa objeto do
estudo.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS
A observação dos processos foi fundamental para a realização dos objetivos
propostos nesse trabalho.
Tal procedimento foi realizado exaustivamente, observando-se todos os
processos e funcionários, concentrando-se em como o trabalho é realizado e
realizando anotações pertinentes relativas às particularidades de cada processo.
A observação dos processos também permitiu conhecer a sequência de operações
para cada máquina e, preliminarmente, quais seriam os principais critérios para
realização do estudo de tempos e também da amostragem do trabalho.
O processo de produção genérico de vigas laminadas é constituído das
seguintes etapas:
1 – Recepção da madeira;
2 – Otimização;
3 – Aplainamento;
4 – Colagem e prensagem das lamelas;
5 – Aplainamento de acabamento;
6 – Destopo de acabamento.
A FIGURA 1 mostra o fluxograma de produção na empresa analisada.
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Figura 1 - Fluxograma de produção de vigas laminadas
Recepção

Refilo
Aplainamento
(desengrosso)
Identificação
de defeitos
Destopo
(otimizadora)

Classificação
(capas)

Classificação
(blocks)

Aplainamento
4 faces

Finger-joint

Colagem

Destopo final

Aplainamento
(acabamento)

Embalagem e
expedição

Fonte: O autor

As etapas de produção efetuadas no caso estudado serão descritas a
seguir, excluindo os processos iniciais de serraria e secagem da madeira.
3.1.1 Recepção
As tábuas utilizadas no processo são provenientes da serraria prestadora de
serviços a empresa, sendo recebidas em pacotes padronizados com 1,20 m de
largura e 3,30 m de comprimento, contendo 19 camadas de tábuas de largura
uniforme com espessura de 30 ou 33 mm e teor de umidade entre 8% e 12%.
Normalmente as tábuas oriundas da serraria possuem um comprimento de
3,30 m. No entanto, existem os pacotes denominados de “destopo”, que possuem
tábuas com comprimentos inferiores e são produzidos para aproveitar melhor a
matéria-prima na serraria.
Existe uma grande variação nas especificações das vigas, tanto na largura
como na espessura. Apesar disso, as tábuas são recebidas com apenas cinco
larguras diferentes, que servem a todos os tipos de produto final.
3.1.2 Refilo
A maioria das fábricas de vigas laminadas utiliza refilar na largura as lamelas
buscando eliminar imprecisões vindas da serraria, apesar de a empresa estudada
utilizar pouco essa possibilidade, para melhor entendimento do processo faz-se
necessário sua explicação.
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Existe uniformidade das peças na largura das peças em um mesmo pacote,
imprecisões no corte da serraria e diferenças de até 10 milímetros em sua largura. O
processo de refilo tem a função de padronizar a largura das tábuas com precisão
milimétrica.
A refiladeira comporta múltiplas serras circulares, tornando possível a
divisão longitudinal da tábua em duas ou três partes, com larguras iguais ou
diferentes. Sua alimentação é manual e o pacote de matéria situa-se no lado
esquerdo do operador. Além de alimentar a máquina, o operador deve retirar e
organizar os separadores de camadas.
O refil resultante da operação é separado por um funcionário e colocado em
um fardo, que completo, será amarrado e enviado para um picador e transformado
em cavaco para energia.
Quando as tábuas de larguras diferentes são formadas, o funcionário
posicionado na saída do equipamento separa as medidas, transferindo somente
peças de largura igual para a sequência do processo. As tábuas de largura diferente
são empacotadas e seguem para o estoque.
Ao sair da refiladeira as tábuas refiladas são transportadas para a próxima
etapa do processo.
3.1.3 APLAINAMENTO DESENGROSSO
Seguindo o processo o operador de empilhadeira transporta o pacote para a
plaina de desengrosso onde um funcionário introduz as peças na máquina com a
finalidade de uniformizar a espessura e a largura das tábuas e limpar suas faces
para melhor visualização de defeitos. A plaina é regulada para espessura que
atenda as especificações do pedido. Geralmente esse processo é realizado em uma
plaina desengrossadeira. No entanto, quando necessário, a plaina de acabamento
pode ser regulada para tal operação.
Na saída do processo, um funcionário é responsável por classificar as
tábuas em capa, miolo e reprocesso formando pacotes para posterior envio a
próxima etapa de produção.
3.1.4 IDENTIFICAÇÃO DOS DEFEITOS
Após o desengrosso, as tábuas (aplainadas e consideradas como potencial
finger) seguem para identificação visual dos defeitos (nós, rachaduras, trincas,
esmoados), identificados os defeitos visualmente, marca-se com um giz
fosforescente.
3.1.5 DESTOPO
Uma destopadeira automatizada, chamada de otimizadora, é alimentada
manualmente com as peças devidamente riscadas. Esse equipamento aceita
instruções de um programa em que constam os comprimentos das peças a serem
retiradas, suas respectivas quantidades e a prioridade para cada comprimento.
A máquina então lê os riscos identificando os defeitos e otimiza o corte para
a obtenção dos comprimentos desejados. Desta forma, é possível obter peças livres
de defeitos, com quantidades e comprimento exatos.
As peças seguem por uma esteira até serem expulsas da máquina por
pistões na saída do equipamento.
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3.1.6 CLASSIFICAÇÃO (CAPAS)
As peças cortadas nos comprimentos desejados são classificadas por
comprimento e pela presença de falhas de plaina.
Tábuas com falhas de plaina serão utilizadas para compor vigas cujos
componentes tenham sua espessura reduzida. As peças sem falhas de plaina são
destinadas à produção de vigas conforme a especificação do pedido.
São formados fardos com tábuas semelhantes (comprimento e classe) que
serão enviados para o próximo processo.
3.1.7 CLASSIFICAÇÃO (BLOCKS)
A classificação visiual dos blocks seguindo critérios pré estabelecidos
baseados na capacidade nominal das máquinas da etapa seguinte.
As peças de dimensões reduzidas que não foram selecionadas como
“capas”, denominadas de “blocks”, são classificados em:
A – sem defeitos e sem falhas de plaina;
C – sem defeitos e com falha de plaina;
REFILAR – Defeitos nas laterais;
DESTOPAR – Defeitos nas pontas;
Peças com defeitos em toda sua superfície ou então de comprimento inferior
a 15 cm são descartadas.
Em todas as etapas de classificação demonstradas na figura há peças que
são descartadas por não poderem ser reaproveitadas ou por estarem abaixo no
comprimento mínimo.
Todos os blocks provenientes da destopadeira chegam à área de
classificação. Um funcionário é responsável por separar as peças sem defeitos de
qualidade A e C. Outro funcionário separa os blocks enquadrados na categoria
“refilar” e os fornece a um terceiro operário, que deve estocar blocks para posterior
refilo.
3.1.8 FINGER JOINT
Dentro do processo produtivo da empresa, a operação de finger-joint tornase fundamental para boa utilização da madeira. As peças produzidas nessa
operação (denominadas de “blanks”) são utilizadas em várias especificações de
vigas e também na produção de painéis EGP.
O processo de finger-joint ocorre da seguinte maneira:
1 - Alimentação da máquina com os blocks;
2 - Confecção dos dentes nos dois lados de cada block;
3 - Aplicação de cola;
4 - Agrupamento das peças;
5 - Destopo;
3.1.9 APLAINAMENTO LINHA DE COLA
Esse processo é aplicado tanto nas capas como nos blancks. Suas
finalidades são:
 Adequar a dimensão das peças às especificações dos produtos
finais;
 Conferir linha de cola à superfície da madeira;
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 Eliminar imprecisões nos blanks decorrentes do processo finger-joint.
A plaina é alimentada continuamente por um funcionário e as peças
aplainadas são classificadas por outro operador na saída da máquina.
Após a finalização de um fardo, deve-se realizar a troca do mesmo, com o
auxílio de paleteiras ou da empilhadeira. Durante a troca, as peças aplainadas e as
peças descartadas são contadas e o formulário de produção é preenchido com
essas informações.
3.1.10 COLAGEM
O processo de colagem é realizado numa prensa de alta frequência e o
tempo de prensagem varia de 3 a 10 minutos, dependendo do tipo de viga que está
sendo produzido.
O conjunto da prensa é composto por um rolo aplicador de cola, esteira, uma
mesa de montagem, prensa propriamente dita (prensagem lateral e superior), e a
mesa de saída.
Inicialmente, na mesa de montagem são colocados componentes das vigas
(miolo para vigas com mais de duas lamelas) sem passar pelo rolo de cola, em
número igual à capacidade de vigas na mesa.
Em seguida, os componentes restantes passam pela aplicação de cola e pela
esteira seguem até a parte superior da mesa de montagem. Manualmente um
funcionário retira a peça da esteira e a coloca na mesa, na posição correta para a
montagem da viga.
Com a mesa cheia, as vigas são empurradas para a prensa por um sistema
de correntes, e a operação de prensagem é iniciada.
Após a finalização da prensagem, as vigas são empurradas (pelas peças que
entram na prensa) para a mesa de saída, onde é feito o controle de qualidade e
raspagem de excesso de cola.
3.1.11 DESTOPO FINAL
A maioria das vigas é produzida com um pequeno excesso de comprimento
para posterior destopo de possíveis imprecisões decorrentes do processo. Em
alguns casos as vigas são coladas em comprimentos múltiplos para melhor
aproveitamento da mesa.
Portanto, após o processo de colagem, é necessário realizar a operação de
destopo nas vigas para padronizar seu comprimento.
A destopadeira chamada de seccionadora é alimentada por dois funcionários
que distribuem as vigas sobre uma mesa gabaritada para as medidas
especificadas, acionando o corte automático das vigas.
3.1.12 APLAINAMENTO FINAL
Por exigência do cliente, as vigas devem ser aplainadas nas laterais para
retirar o excesso de cola e eliminar imperfeições e possíveis assimetrias decorrentes
do processo de colagem.
Essa operação pode ser realizada em qualquer uma das duas plainas
existentes na fábrica, desde que o equipamento esteja equipado com rolos de tração
emborrachados, para não danificar a superfície das vigas.
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O procedimento de alimentação ocorre da mesma forma que nas outras
operações de aplainamento. Na saída, o funcionário deve montar o pacote na forma
padrão e eliminar peças não conformes.
3.1.13 EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO
Após o processo de aplainamento das vigas, deve se coloca-las em paletes,
amarradas, identificadas e embaladas manualmente. Em seguida seguem para o
estoque até o momento de embarque no contêiner.
3.2 OBJETO DO ESTUDO
A empresa objeto do estudo está localizada no município de Telêmaco
Borba – PR, foi fundada em 1995 e conta com cerca de 10.000m² de área
construída. Mantem unidades no Brasil, Vietnã, América do Norte, Indonésia, Reino
Unido, Alemanha e Hong Kong. Dentre os produtos fabricados no Brasil está a
madeira de eucalipto serrada, pré seca e seca no país para posterior envio ao Vietnã
onde a manufatura é finalizada e posteriormente enviada aos demais países onde
são comercializados.
Em 2013 o grupo identificou a demanda por vigas coladas de eucalipto
proveniente da paralisação das operações de algumas empresas vizinhas a unidade
Brasil, vítimas da crise mundial de 2008. Durante o período de 2013 a 2015 a
empresa optou por terceirizar a produção, gerando excessivos custos com o
transporte da madeira até o prestador de serviço.
Buscando reduzir esses custos, em 2016 a empresa optou por primarizar
esse processo. Durante esse ano a unidade foi preparada para receber a fabricação
das vigas e em Janeiro de 2017 as operações da fábrica de vigas foi iniciada.
Trabalhando exclusivamente com madeira de Eucalyptus grandis,
proveniente de produtores vizinhos, a empresa possui certificação FSC (Forest
Stewardship Council) para 100% dos seus produtos.
A unidade fabril possui capacidade de pré secar, secar e beneficiar a
madeira, fazendo com que seja necessário terceirizar a área de serraria da madeira.
As serrarias contratadas produzem tábuas para abastecer o setor de
beneficiamento, assim como a madeira que deve ser exportada para o grupo
Internacional. Além disso as medulas das toras são aproveitadas para produção de
paletts e também vendidas para o mercado interno.
O setor de beneficiamento, utilizando exclusivamente madeira serrada com
objetivo de ser beneficiada, produz principalmente vigas laminadas coladas e paineis
Edge Glued Panel (EGP). Além disso, quando há demanda, o setor é capaz de
produzir lamelas para decks e tábuas S4S.
O setor opera em apenas um turno e com quadro de funcionários reduzido,
visando aumento gradual de funcionários até atingir dois turnos, a duração diária é
de 8h40min, de segunda a sexta.
As vigas coladas são destinadas a exportação para empresas Inglesas
fabricantes de janelas, e os painéis EGP vendidos no mercado interno para
produção de móveis, bricolagem e uso geral em marcenarias.
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3.3 VOLUME DE PRODUÇÃO
A TABELA 1 mostra o número de funcionários envolvidos em cada fase do processo, bem
como o tipo de equipamento utilizado.

Tabela 1 - Quantidade de funcionários por processo

Processo
Recepção
Refilo
Desengrosso
Identificação
de defeitos
Destopo
Classificação
Refilo
(blocks)
Finger-Joint
Aplainamento
4 faces
Colagem
Destopo
Final
Aplainamento
final
Embalagem e
Expedição

Equipamento
Empilhadeira
Refiladeira
Plaina

Cap. Nominal
(m/min)

Otimizadora

30
30

30

Refiladeira de blocks
Finger-Joint
Plaina 4 faces
Prensa

2
2 + (1)
4
3
4

22

Seccionadora
Plaina

Funcionários
(fixos e
variáveis)
1
2 + (1)
2

2 + (2)
3
2

18

2
2

FONTE: O autor

O número de funcionários variável representa a quantidade de funcionários
extras em cada processo nos casos em que as peças apresentam comprimentos em
que apenas um auxiliar teria dificuldades para remover a peça da máquina ou então
quando algum outro equipamento está inoperante.
A FIGURA 2 mostra o volume mensal produzido em cada equipamento.
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Figura 2 - Volume de produção mensal por equipamento

%
FONTE: O autor

3.4 ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO
Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos para a produtividade
dos equipamentos da unidade fabril e também os valores encontrados para o índice
OEE, juntamente com os tempos padrão que foram considerados para o seu cálculo.
Os índices de produtividade não permitem a comparação entre os
equipamentos, visto que cada um tem sua capacidade de operação. O índice OEE,
por sua vez, permite realizar tal comparação, visto que o mesmo considera a
capacidade real de cada operação.
3.4.1 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE
Baseando-se nos dados de produção e nas informações apresentadas na
TABELA 1, calculou-se a produtividade da mão de obra, no período analisado, dos
seguintes equipamentos: refiladeira, otimizadora, finger-joint, plainas e prensa. As
horas paradas foram contabilizadas nesse cálculo, pois mesmo com os
equipamentos parados, a mão de obra continua sendo paga.
O QUADRO 1 mostra os valores encontrados, em volume produzido por
homem-hora, e também apresenta a produtividade de cada máquina em volume e
em consumo de madeira em metros por minuto.
Quadro 2 - Produtividade geral por equipamento
Volume Produtividade Produtividade
Equipamento Produzido da máquina
M.O
(m³)
(m³/h)
(m³/homem.h)
Refiladeira
Otimizadora
Plaina 1
Plaina 2

23,5554
2001,4923
777,2800
711,7844

2,6075
2,2298
0,8833
0,9191

1,3038
0,5575
0,4416
0,4596

V. média de
consumo
(m/min)
12,6000
20,6000
9,4000
9,0000
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Finger Joint
Prensa

389,7678
812,2049

0,4520
0,9418

0,1507
0,3139

4,3000

FONTE: O autor

O cálculo da produtividade da matéria-prima não se aplica nesse caso,
devido à grande variedade de dimensões de entrada e saída das peças nos
equipamentos.
Como os índices de produtividade consideram as horas programadas de
trabalho, e não as horas efetivamente trabalhadas, com a redução de paradas e o
aumento na eficiência da operação, é possível elevar a produtividade.
3.4.2 TEMPO PADRÃO DAS OPERAÇÕES
Conforme mencionado na descrição da metodologia, o índice OEE necessita
dos valores de tempo padrão, para processar um metro de madeira de cada
operação e também as trocas de fardo. A TABELA 2 mostra os valores de tempo e
velocidade encontrados para cada operação nos equipamentos refiladeira e
otimizadora.
Tabela 2 - Tempo padrão encontrado para refiladeira e otimizadora
Equipamento
Operação
TP (min)
Velocidade (m/min)
Refiladeira

Refilar

0,0395

25,3

Refiladeira
Refiladeira
Otimizadora

Troca de Fardo
Troca de Fardo
Destopar

3,32
1,75
0,0352

28,4

FONTE: O autor

O tempo 3,32 minutos para troca de fardo na entrada da refiladeira considera
a alimentação feita com empilhadeira, e com o pacote apoiado sobre pontaletes. No
entanto, no mês de maio foi instalada uma mesa roletada com capacidade para
armazenar dois fardos. O operador da empilhadeira foi instruído a manter sempre
dois pacotes sobre a mesa. Dessa forma, basta que o operador empurre o fardo
recomece seu serviço, sem depender da empilhadeira.
O tempo padrão da refiladeira considera sua operação normal, ou seja, sem
nenhum ajudante no início do processo, utilizando tábuas longas e com as camadas
de tábuas separadas por filetes.
As tomadas de tempo para a otimizadora foram realizadas com diferentes
tipos de madeira sendo processados, Tábuas com maiores quantidades de nós e
rachaduras tem sua velocidade reduzida, pois todos os defeitos devem ser
eliminados. Procura-se sempre mesclar tábuas com muitos defeitos e com poucos
defeitos, para que não haja formação de estoque intermediário muito grande (uso
de peças com muitos defeitos) ou então consumo rápido de madeira (uso de peças
com poucos defeitos).
A TABELA 3 mostra os tempos padrão para as plainas e moldureiras.
Tabela 31 - Tempos padrão encontrados para plainas
Equipamento
Operação
TP (min) Velocidade (m/min)
Plaina 1
Madeira Beneficiada 0,0615
16,3
Plaina 1
Madeira Bruta
0,0524
19,1

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Plaina 1
Plaina 2
Plaina 2
Plaina 2

Troca de Fardo
Madeira Beneficiada
Madeira Bruta
Troca de Fardo

4,95
0,0611
0,0508
5,93

16,4
19,7

FONTE: O autor

Os valores encontrados para as plainas são condizentes com as
especificações dos fabricantes dos equipamentos (TABELA 1), visto que as plainas
apresentam diferenças de velocidades de avanço dentro da margem de erro
arbitrada (5%). As variações de tomadas de tempo em cada operação de
aplainamento foram extremamente pequenas, visto que, uma vez reguladas para tal
avanço, a variação de velocidade é desprezível.
3.4.3 TEMPO PADRÃO PARA FINGER-JOINT
Devido a algumas particularidades, o tempo padrão das operações de fingerjoint não pode ser medido da forma tradicional. Isso se deve ao fato de que,
dependendo da soma dos comprimentos das peças que estão sendo formadas na
sua mesa, o tempo unitário de produção muda. Peças mais longas demoram mais
para preencher a mesa. No entanto, a prensagem das peças produz um volume
maior num determinado período de tempo. Com isso, o tempo-padrão dessa
operação torna-se função do comprimento das peças que estão sendo formadas.
A partir das observações realizadas, chegou-se à conclusão de que, para
ambos os equipamentos, existe uma relação linear entre o tempo-padrão e a soma
dos comprimentos utilizados na mesa.
A TABELA 4 mostra o tempo-padrão obtido para cada comprimento.
Tabela 4 - Tempos padrão encontrados para finger-jointer
Equipamento Comprimento (m) TP (min) Velocidade (m/min)
Finger Jointer
3,220
0,0936
10,7
Finger Jointer
3,540
0,0909
11,0
Finger Jointer
3,760
0,0882
11,3
Finger Jointer
3,900
0,0816
12,3
Finger Jointer
4,440
0,0754
13,3
Finger Jointer
4,700
0,0685
14,6
Finger Jointer
6,000
0,0794
16,1
FONTE: O autor

3.4.4 TEMPO PADRÃO PARA PRENSA
O tempo padrão de colagem depende da duração da alimentação da mesa e
também das especificações das vigas que estão sendo coladas. O tempo de cura
utilizado é de 3 minutos.
Logo, o tempo de ciclo é a soma do tempo de cura com a duração da
alimentação da prensa. A TABELA 5 mostra a duração de cada operação.
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Tabela 5 - Tempo padrão das operações da prensa
Operação
Tempo de Cura

TP (min)
3

Troca de mesa

0,908

FONTE: O autor

3.4.5 ÍNDICE OEE
Com as informações completas de tempo-padrão das operações por
equipamento e tipo de produto, conforme podemos verificar na FIGURA 3:
A FIGURA 3 mostra o índice OEE calculado para cada mês.
Figura 1 - Índice OEE mensal por equipamento
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FONTE: O autor

Como ocorreu com os valores de volume mensal de produção e consumo
diário de madeira, o índice OEE apresentou grandes variações entre os meses
analisados, demonstrando que há inconstância no desempenho dos equipamentos.
A TABELA 6 mostra os valores médios do OEE e seus fatores no período
analisado.
Tabela 2 - Valores do OEE e seus fatores
Equipamento
Disponibilidade
Refiladeira
94,30%
Otimizadora
95,60%
Finger Jointer
78,30%
Plaina 1
87,80%
Plaina 2
90,10%
Prensa
90,40%

Eficiência
54,40%
77,70%
45,40%
68,40%
65,40%
76,30%

Qualidade
96,30%
100%
94,90%
98,00%
98,00%
100%

OEE
49,40%
74,30%
33,60%
58,90%
57,70%
69,00%

FONTE: O autor

É evidente que o baixo índice OEE é causado pelos baixos valores de
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eficiência na operação dos equipamentos, que estão muito aquém dos 95%
sugeridos pelo OEE de referência, especialmente o caso dos equipamentos, finger
jointer, refiladeira e otimizadora.
Os resultados encontrados nesse trabalho são ligeiramente inferiores aos
calculados por Silva (2009 p.32) na empresa estudada por ele, como visto no
QUADRO 3.
Quadro 3 - Comparação dos valores de OEE encontrados
Equipamento
Plaina
Refiladeira
Prensa
Silva (2009)
63%
55%
70%
Empresa estudada 57%
49,40%
69%
FONTE: Silva (2009), adaptado

No entanto, na FIGURA 3 é possível visualizar que nos meses de fevereiro e
abril os índices para a prensa foram superiores aos encontrados por Silva. O
mesmo ocorre no mês de março para a refiladeira e no mês de maio para as
plainas.
4. CONCLUSÃO
O presente trabalho teve o objetivo de analisar o processo produtivo das
vigas laminadas fabricadas na empresa objeto do estudo, a fim de conhecer a
produtividade real da linha. Acredita-se em resultados satisfatórios, uma vez que, a
exploração do processo, assim como dos seus dados, gerou documentos que
podem ser importantes para o entendimento das etapas de fabricação das vigas e
que provam que o processo produtivo de madeira laminada colada na empresa é
condizente com o descrito nas fontes pesquisadas, dentre os quais MIOTTO (2009)
e USDA (2017). A diferença se encontra principalmente na ocorrência de duas
operações de aplainamento (três se considerarmos o aplainamento final da viga
acabada) contra uma (duas para vigas aplainadas) encontradas nas referências. No
entanto, é necessária a realização do aplainamento de capas, blancks, visto que a
dimensão de espessura de entrada da madeira para destopo varia devido à
contração na secagem e irregularidades vindas da serraria.
Os valores de volume de produção nos meses analisados apresentaram
grande variação. Em parte, isso é explicado pela diferença nas dimensões das
seções transversais das peças processadas, mas também foi constatado, através
do cálculo do índice OEE, que o desempenho dos equipamentos realmente
apresentou inconstância ao longo do período.
A maioria dos equipamentos, especialmente as plainas e a finger-jointer,
apresentaram desempenho muito aquém do sugerido pelo OEE de referência. No
entanto, os equipamentos, plaina, prensa e refiladiera apresentaram valores
próximos aos encontrados por Silva (2009), que realizou seu estudo em uma
empresa de grande porte. Isso demonstra que, apesar de haver margem de
crescimento, os valores podem ser considerados condizentes com a realidade da
indústria madeireira brasileira.
Constatou-se que os baixos índices de produtividade são consequência
principalmente da baixa eficiência atingida pelos equipamentos, que sofrem muitas
paradas de curta duração ao longo do turno de trabalho, especialmente na fingerjointer (ocasionadas por ajustes durante a operação) e nas plainas, ocasionadas
pelas trocas de fardo.
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A produtividade com maior relevância para fins de planejamento de entregas
ao cliente está na prensa, uma vez que é a etapa onde as vigas são montadas,
conforme descrito anteriormente. Baseado na produtividade desse equipamento
pode-se estimar a produção de vigas de aproximadamente 150 m³ / mês,
considerando 10% de perdas por qualidade, desta forma, acredita-se no êxito deste
trabalho, pois, após a sua realização é possível conhecer a produtividade real de
cada equipamento da área de beneficiamento da empresa estudada, conforme
descrito nas discussões deste trabalho, possibilitando o planejamento e controle
eficiente da produção.
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APLICAÇÃO DO MODELO DAF - DETECÇÃO ANALÍTICA DE
FALHAS EM PROBLEMA DE CARRO: ESTUDO DE CASO
Paulo Roberto Martins1, Francisco A. Magalhães², Lucas G. Oliveira da Silva³

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão estratégica e organizacional
RESUMO
A principal razão pela qual existe uma organização é produzir bens e prestar
serviços de forma eficaz, resgatando lucros e resultados, que na maioria das vezes
pode se traduzir e valores monetários. O que você faz quando ocorre um problema;
não é tão difícil de entender. Alguma coisa deixou de funcionar ou está gerando
problemas. Você é responsável descobrir porque quebrou ou está causando falhas,
para que possa corrigir na sua origem. Aqui é oportunidade para utilizar a sua
experiência. No entanto a verdade é que na maioria das vezes, chega-se a piorar
uma situação ou estabelecer ações que além de não resolver, acaba gerando outro
problema. A razão principal? Falta de metodologia e uma dinâmica científica de
ataque das causas. Visando dirimir esta nuance do processo, especialistas e
estudiosos do problema desenvolveram o modelo denominado de DAF – Detecção
Analítica de Falhas – Kepner e Tregoe, que tem se caracterizado como uma
alternativa robusta para tratar de forma científica com a resolução de problemas
mais complexos. Este trabalho tem como objetivo aplicar em um caso prático e
verificar a consistência do modelo.
Palavras-chave: Problema, metodologia, resultados.
ABSTRACT
The main reason why there is an organization is to produce goods and provide
services efficiently, rescuing profits and results, which in most cases can translate
and monetary values. What do you do when a problem occurs; It's not that hard to
understand. Something crashed or is generating problems. You are responsible to
discover because it broke or is causing crashes, so you can fix on your Soure. Herde
si chance too use hour experiente. However the truth si that most of the time, the
worse a situation or establish actions that not only doesn't work, just generating
another problem. The main reason? Lack of scientific methodology and a dynamic
attack the causes. In order too resolve this nuance of the process, experts and
scholars of the problem developed the template named DAF-Analytical Detection of
Kepner Tregoe Failures – and which has been characterized as a robust alternative
too address scientific form with the resolution of more complex problems. This work
aims too apply in a case study and verify the consistency of the model.
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1. INTRODUÇÃO
A principal razão pela qual existe uma organização é produzir bens e prestar
serviços de forma eficaz, resgatando lucros e resultados, que na maioria das vezes
pode se traduzir e valores monetários. Desta forma, quanto mais efetiva se tornar na
suas atividades mais resultados alcançará.
No entanto são inúmeros os problemas e os desvios que ocorrem ao longo do
processo, causando não só prejuízos como o não atendimento ao grande propósito
ou missão da organização. Pode-se afirmar que um das grandes tarefas do dia a dia
nas empresas é resolver os problemas que surgem. Isto até sugere certa
simplicidade, se não existisse um certa dificuldade em estabelecer uma metodologia
adequada para tratar dos desvios que ocorrem a todo momento.
Podem afirmar com certeza que todos se sentem especialistas em resolver
problemas. No entanto a verdade é que na maioria das vezes, chega-se a piorar
uma situação ou estabelecer ações que além de não resolver acaba gerando outro
problema. A razão principal? Falta de metodologia e uma dinâmica científica de
ataque das causas. Visando dirimir esta nuance do processo, especialistas e
estudiosos do problema desenvolveram o modelo denominado de DAF – Detecção
Analítica de Falhas – Kepner e Tregoe, que tem se caracterizado como uma
alternativa robusta para tratar de forma científica com a resolução de problemas
mais complexos.
2. METODOLOGIA
O que você faz quando ocorre um problema; não é tão difícil de entender.
Alguma coisa deixou de funcionar ou está gerando problemas. Você é responsável
descobrir porque quebrou ou está causando falhas, para que possa corrigir na sua
origem. Aqui é oportunidade para utilizar a sua experiência.
Um vez sabendo que está errado, você, normalmente, saberá muito bem o
que causa a falha. Digamos que você fabrica baldes, e que alguns estão saindo da
linha com furos. Você pode soldá-los e não se preocupar mais com isto. A correção
corrige o problema do balde, mas não resolve a causa básica. Isto pode ser
caracterizado como uma solução de emergência para ganhar tempo, pois você
precisa resolver o problema.
A solução do problema é resolver a causa básica, ou seja eliminar o que está
causando os furos no balde. Assim existe uma necessidade essencial de definir
atitudes a partir de quem deve resolver problemas de forma mais científica. Ou seja,
a primeira questão é conhecer o que deveria. Quanto mais entender isto, tanto mais
poderá reconhecer a falha quando ela ocorrer.
A pergunta da causa, é uma segunda atitude que busca levantar onde e como
houve uma mudança. Se as coisas tivessem continuado como previsto, isto não teria
ocorrido. A forma descrita anterior, seria o lógico em muitas situações. No entanto
não é o que ocorre frequentemente. Desta forma a metodologia de Detecção
Analítica de Falhas, conforme previsto por Kepner e Tregoe (1995), define um
roteiro, onde o empirismo e a improvisação é desconsiderada. Uma abordagem
científica é que se pretende realizar com este artigo que através de um estudo de
caso explanar uma metodologia de denominada e DAT – Detecção Analítica de
Falhas.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 – A organização moderna
(ARANTES, Nélio Arantes. Sistemas de Gestão Empresarial. 1ª ed. São
Paulo: Atlas, 1994. p. 19) cita em seu trabalho que: “A razão pela qual as empresas
existem é ainda uma questão controvertida. Seu objetivo, sua função, seu papel não
estão perfeitamente claros. Todos sabem que as empresas produzem alguma coisa
mas nem todos concordam com a razão pela qual elas fazem isso”.
São várias as visões sobre as finalidades das empresas. Para os economistas
as empresas são agentes econômicos, para os cientistas sociais as são
organizações humanas, para os educadores são agentes de treinamento e
desenvolvimento, para os sindicatos são exploradoras dos trabalhadores, para o
povo em geral são as responsáveis pela inflação e desemprego. A ênfase nas
finalidades das empresas é colocada de maneira diferente também pelos diversos
especialistas de administração - marketing, finanças, produção, engenharia,
recursos humanos etc. Uns dão o enfoque na engenharia do produto, outros nas
relações com o mercado, outros nas transações financeiras, outros nos resultados
econômicos, outros na motivação e capacitação das pessoas, e assim por diante.
Algumas dessas visões têm a ver com a imagem de algumas empresas diante da
sociedade, outras confundem as finalidades com requisitos e outras enxergam
apenas uma parte da tarefa empresarial.
A finalidade para a qual a empresa existe é fundamental para a vida dela, pois
é em função de como vê esse capital que a empresa define seus rumos e seus
objetivos, que estabelece suas práticas e avalia seu desempenho. Nos três primeiras
partes deste estudo vamos examinar as finalidades e as características das
empresas válidas e também os aspectos relacionados à avaliação do desempenho
empresarial.
As organizações estão imersas em um ambiente de mudanças e inflexões
nunca antes vistos. A dinâmica do mercado globalizado e o consumidor exige
qualidade a um preço cada vez mais acessível.
Por sua vez empresários e investidores buscam implementar ações
estratégicas procurando; entender não só as necessidades de seus clientes, mas
colocar em prática antes da concorrência fatores que são diferenciais e agreguem
valor e satisfação.
O mercado hoje assemelha-se a uma corrida de regata, onde a intensa
movimentação e certeza nas ações é fundamental para manter a direção e alcançar
os objetivos e metas. Num ambiente onde as mudanças e as inovações é uma
constante, a possibilidades de ocorrências de problemas é freqüente e inevitável. E
o mais fundamental não é procurar evitá-los, mas também; entender os processos;
desenvolver métodos e modelos robustos para não só resolver rapidamente os
problemas; mas buscar estabelecer um processo de melhoria contínua; de forma
sistêmica, onde o aprendizado e seja sustentável no longo prazo.
O presente estudo procurará realçar a importância da otimização de
processos, via abordagem sistêmica e gerenciamento de processos; componente
fundamental da gestão melhoria; possibilitando respostas rápidas às contínuas
exigências e necessidades dos mercados e clientes.
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3.2 – Tomada de decisões – dados e informações
3.2 – Desafios da tomada de decisões
Segundo Bazerman e Moore (1955), a mente humana tem um poder
espetacular, através de sua massa encefálica de mais ou menos 1 quilo, de resolver
problemas complexos, com soluções inimagináveis. No entanto, a maioria da
pessoas não entende como consegue resolver a maioria dos problemas.
As pesquisas tem descoberto muitos detalhes inteligentes e sofisticados que
o cérebro utiliza para ajudar a executar inúmeras atividades, sem comprometer os
nosso dia a dia. Mesmo pessoas brilhantes como alto QI, cometem erros ou fazem
escolhas erradas; como comprar um produto errado, contratar um funcionário
inadequado ou investir em algo que não trará o resultado esperado.
Então o problema de decisão é mais difícil do que se imagina. A bem da
verdade um desafio diário, sob o qual não nós não estamos cientes. Para todos os
efeitos estamos tratando de julgamentos. Que refere-se ao aspecto cognitivo de
avaliar e definir dentro de um escopo de critérios e alternativas.
O que existe de comum entre inúmeras atividades que precisam ser tomadas
todos os dias em face de atividades que desenvolvemos rotineiramente. Segundo
Bazerman e Moore; (1955),...”cada um propõe um problema e consequentemente
alternativas de solução.” Quando não se tem alternativas, não existe decisão a ser
tomada. Pois a definição de ação pode ser única. Quando há alternativas, então
tem-se a oportunidade de aplicar etapas de forma mais racional e desta forma,
aumentar as chances de tomar decisões mais consistentes com uma maior
probabilidade de acerto.
Uma sequência mais racional, pode levar em consideração os seguintes
passos, segundo Bazerman e Moore; (1955):
1 – Definir o problema. O problema bem definido, é parte importante, pois
decorre deste o bom entendimento decorre diagnosticar de forma mais consistente
as causas. Algumas vezes, e nas ânsia de solução rápida, algumas anomalias no
processo podem ocorrer. (a) definirem o problema em termos de uma solução
proposta; (b) não visualizar um problema maior; (c) diagnosticar um problema em
função dos sintomas.
2 – identifique os critérios. Muitas vezes a decisão está baseada e critérios,
que podem decidir sobre a mesma. Um comprador, de um carro pode estar definindo
a compra em função do custo benefício, conforto; enquanto minimiza a marca. Assim
o tomador racional identificará todos os critérios relevantes na decisão.
3 – Pondere critérios. Critérios diferentes devem terão importância relativa
diferenciada. Racionalmente os decisores racionais, desenvolveram uma métrica
criteriosa para decidir em determinadas situações e contexto.
4 – Gere alternativas. Gerar cursos de ação é importante. No entanto a
busca pela alternativa perfeita, somente poderá ser buscada na medida em que o
custo não ultrapasse o valor das informações adicionadas.
5 – Classifique cada alternativa segundo cada critério. Esta é uma etapa
difícil, pois fica carga do tomador de decisão, garantir que a alternativa é a melhor
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em função do critério aplicado. E as vezes considerações potenciais de eventos
futuros podem estar envolvidos.
6 – Identifique a solução ideal. Depois de considerar todas as cinco etapas;
o processo de identificação consiste em multiplicar as classificações da etapa (5)
pelo peso de cada critério (2), somar as classificações ponderadas de todos os
critérios para cada alternativa e (3), escolher a solução cuja soma das
classi9ficações ponderadas seja a maior.
Pensamentos no Sistema 1 e no Sistema 2
Será que todas as pessoas, ponderam sobre os passos anteriores, é lógico
que não. Especialista se estudiosos, evidenciaram duas práticas cognitivas muitos
comuns em todos os tomadores de decisão. Segundo Kahneman, (2003); o
pensamento Sistêmico 1, é normalmente rápido, automático, sem esforço, implícito e
emocional. Ao contrário o Sistema 2, refere-se ao raciocínio lento, consciente,
esforçado, explicito e lógico. É lógico que a urgência da vida, não nos permite,
utilizar o Sistema 2 em todas as ocasiões, não seria prático. No entanto, aplicar os
Sistema em todas as ocasiões pode ser um desastre quanto as decisões nos casos
mais importantes.
Para verificar isto, veja o exercício proposto por Sheppar ( 1990).
Observando o desenho abaixo, e se perguntado qual das mesas é mais
comprida e estreita. Você como a maioria das pessoas, responderia a da esquerda.
E estaria errado. Se quiser verificar, é só pegar um régua e verificar que as duas
mesas tem exatamente a mesma medida. Veja como a tua intuição o enganou. E
isto ocorre todos os dias, até mesmo com as pessoas mais brilhantes, podem
cometer erros de julgamentos.
Figura1 - Estudo de percepção cognitiva

3.3 – Alinhamento organizacional
O alinhamento organizacional é um modelo estratégico de gestão que requer
a busca de ferramentas cada vez mais eficientes, no sentido de as empresas
implementarem melhorias necessárias, visando atingir eficácia em suas atividades e
operações enquanto órgãos cuja finalidade principal é gerar lucros e contribuir para
o desenvolvimento social.
As organizações operam segundo variáveis e cenários mutáveis em que, os
desafios, dificuldades e obstáculos impostos são inúmeros, fato que direciona à
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neutralização desses déficits de gerenciamento por meio do estabelecimento de um
trabalho alicerçado, postulado em diretrizes, metas e objetivos organizacionais
alinhados e orientados para resultados no contexto organizacional.
A competitividade mercadológica é decorrente do processo contínuo de
aperfeiçoamento e de uma gestão baseada em estratégias pré-definidas. Fatores
como observação, aprendizado e evolução fazem parte do processo de
desenvolvimento que requer o estabelecimento de medidas diferenciadas,
inovadoras e eficazes nas práticas gerenciais.
Para que as empresas se tornem mais eficazes devem aprofundar seus
investimentos em Planejamento Estratégico, Treinamento, Comunicação, Capital
Humano e Tecnologia da Informação, contrariamente, permanecem desconectadas
do mercado (KOTLER, 2000). Observa-se que se decisões estratégicas forem
adotadas isoladamente não constituem alicerces seguros, e portanto, não garantirão
a geração de lucros e aumento no valor agregado da empresa.
Até o final da última década do século XX muitas das empresas absorviam
ganhos elevados e contínuos em produtividade, operando com pouca concorrência
de erro e margem de lucro compatível, estabelecendo-se facilmente no mercado.
Neste século, sofrem com o processo de redução contínua nos lucros, concorrência
e retornos limitados. Agindo desta forma, pode ser, que muito provavelmente o perfil
de gestão não esteja atendendo mais as exigências geradas pelas frequentes
mudanças, que leva à busca contínua da eficácia operacional com a finalidade de
ganhar novos mercados e melhores margens de retorno. Note-se que a falta de
mudanças torna-se nociva ao crescimento organizacional, impossibilitando superarse frente ao concorrente.
3.4 – Desvios e problemas
Adizes (1990); menciona que crescer significa adquirir capacidade para lidar
com problemas maiores e mais complexos. Os problemas acompanham a vida útil
de uma empresa ou de uma pessoa. Ter problemas é normal, o que leva uma
pessoa a sentir-se inadequada é o fato de pensar que somente ela tenha problemas,
com efeito debilitante para este pensador.
No entanto, nem todos os problemas são normais, não existe problema certo
para alguém. À exemplo disso, veja-se que se alguém dorme demais ou cora
demais, certamente pode ser um bebê, mas se fosse um empresário com inúmeras
responsabilidades poderia ser. Tudo depende do ciclo de vida, cuja teoria vale tanto
para a empresa como para um indivíduo. Assim, é importante diferenciar problemas
normais de problemas anormais que surgem numa organização quando se busca o
sucesso gerencial.
Problemas anormais exigem a intervenção profissional externa por deixar a
organização travada, especialmente, se repetir por longo período de tempo, ou seja,
mais que o esperado. Em alguns casos, esforços dirigidos à resolução do problema
só tendem a agravar a situação, gerando outros efeitos colaterais. Problemas
anormais encontrados em uma etapa do ciclo de vida podem ser denominados
complexidades, mas se o problema encontrado for anormal e raro pode denominarse patologia.
Ao estudar o ciclo de vida do produto verifica-se que muitos problemas são
anormais para um estágio qualquer, previsíveis e que a própria organização deve
resolver sozinha, sem recorrer a agentes externos. Tais problemas devem ser
considerados mais como sensações do que sugadores de energia.
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Uma gerência mostra-se competente quando sabe lidar com os problemas
sem prejuízo do funcionário e crescimento da organização. Um problema pode
apresentar-se como patológico se a organização não sabe lidar com ele, mas se já
compreende a forma como lidar prontamente com a situação, os problemas podem
ser transacionais (ADIZES, 1990).
Problemas patológicos prejudicam e retardam a evolução da organização por
atravancar em determinado ciclo de vida da empresa. Seria uma espécie de
atolamento, como se tivesse caminhando rumo à velhice, ou seja, padece em
problema ainda na adolescência.
Um exemplo desse tipo de sensação é a falta de dinheiro em caixa, algo
muito encontrado em organizações ainda criança. No entanto, uma organização bem
gerida pode solucionar tal problema como muita facilidade. Outro exemplo de
complexidade que pode se transformar em patologia é determinado estilo gerencial
autocrático encontrado em estágios iniciais de crescimento. Se a gerência não
conseguir solucionar o problema por si própria poderá enveredar em uma teia,
sugando sua energia e possibilidades de crescimento.
Nas fases de envelhecimento o problema que precisa e deve ser resolvido é a
burocratização, ou seja, a capacidade cada vez menor de satisfazer seus clientes. A
plenitude é a posição mais desejável de uma organização, por isso, é necessário
superar o estágio de envelhecimento e adquirir capacidade de não apresentar
problemas anormais, requerendo a intervenção externa (ADIZES, 1990).
O tratamento curativo seria eliminar os problemas patológicos da organização
para que possa progredir e prosseguir rumo ao estágio seguinte do ciclo de vida
enfrentando uma série de problemas normais.
Já o tratamento preventivo seria desenvolver a capacidade de evitar criar
problemas anormais nos estágios futuros do ciclo de vida para que não surjam
patologias ou complexidades (ADIZES, 1998).
Segundo Kepner e Tregoe (1991), gerenciar é solucionar problemas e
eliminar anomalias. Não existe dificuldade em entender que isto seja uma verdade,
tal como observado no dia a dia das empresas. A dificuldade é definir como resolvêlos, de forma rápida, eficaz e com o custo mais baixo. Garantindo que a causa
básica esteja sendo eliminada, e de preferência que haja um aprendizado para o
futuro.
A complexidade das organizações e a interação social das pessoas, são
necessárias para a realização do trabalho. E ao mesmo tempo, este cenário gera
dificuldades para um melhor alinhamento dos objetivos e metas.
Grande parte do tempo de uma organização é utilizada para, tomar decisões
entre várias opções, resolver problemas e prevenir dificuldades decorrentes de
atitudes, procedimentos ou atividades.
Considerando que isto seja uma verdade, então se podem observar que um
grande aprendizado poderia ser adquirido ao longo de um grande número de
decisões que são tomadas, ações de resolução e prevenção de anomalias e
desvios. Antecipando-se aos problemas, transformando-se em uma organização
excelente. Isto seria lógico se as pessoas e os grupos de trabalho, engendrassem
ações sinérgicas, objetivas e científicas para resolver os problemas ou tomadas de
decisões.
O que se verifica na prática é exatamente o contrário. Pequenos problemas
se transformam em dificuldades insuperáveis porque não foram resolvidas
rapidamente, ou não se chegou ao consenso da melhor medida a ser tomada.
Kepner e Tregoe (1991); salientam que isto ocorre principalmente pela falta
de uma metodologia, que instrua e direcione o trabalho do grupo. Uma vez que o

IV Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 27 e 28 de outubro de 2016

modelo mental de cada indivíduo, quanto à percepção dos fatos e da situação pode
ser influenciado de forma polarizada pela experiência anterior, interesse no assunto
ou mesmo limitação de conhecimento em relação aos fatos.
Daí decorre que a solução de problemas, tanto como tomadas de decisões
carece de fundamentação metodológica e científica, que tem um aspecto
fundamental de orientar e canalizar a experiência individual, para o aprendizado e a
sinergia de grupo; muito mais eficaz no diagnóstico e solução de problemas.

3.5 – Modelo de detecção analítica de falhas
O que você faz quando ocorre um problema; não é tão difícil de
entender. Alguma coisa deixou de funcionar ou está gerando problemas. Você é
responsável descobrir porque quebrou ou está causando falhas, Para que possa
corrigir na sua origem. Aqui é oportunidade para utilizar a sua experiência. Um vez
sabendo que está errado, você, normalmente, saberá muito bem o que causar a
falha.
Daquí para frente você estará tentando provar a si mesmo qual as possíveis
causas que você conhece, e que você preciso eliminar. E uma vez determinada a
causa, você pode, definir a correção. Há diferentes tipos de ações que você pode
tomar. Remendar tudo, sem que a causa tenha sido realmente eliminada.
Digamos que você fabrica baldes, e que alguns estão saindo da linha com
furos. Você pode soldá-los e não se preocupar mais com isto. A correção corrige o
problema do balde, mas não resolve a causa básica. Isto pode ser caracterizado
como uma solução de emergência para ganhar tempo, pois você precisa resolver o
problema.
A solução do problema é resolver a causa básica, ou seja eliminar o que está
causando os furos no balde.
Assim existe uma necessidade essencial de definir atitudes a partir de
quem deve resolver problemas de forma mais científica. Ou seja, a primeira questão
é conhecer o que deveria. Quanto mais entender isto, tanto mais poderá reconhecer
a falha quando ela ocorrer. A pergunta da causa, é uma segunda atitude que busca
levantar onde e como houve uma mudança. Se as coisas tivessem continuado como
previsto, isto não teria ocorrido.
A forma descrita anterior, seria o lógico em muitas situações. No
entanto não é o que ocorre frequentemente.

IV Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 27 e 28 de outubro de 2016

Figura 2 – Como se resolve um problema

Fonte: Autores

3.5. O Método de Francis Bacon
Bacon; definiu um método detalhado para observar os fatos, em seguida,
compará-los com três tábuas que disciplinarão o método indutivo: a tábua da
presença (evidencia o registo de presenças do que se observa), a tábua de ausência
(verifica o controle de situações nas quais a ausência) e a tábua da comparação
(observa-se as variações entre as duas primeiras tábuas). Com isso, pode eliminar
causas que não se relacionam com o efeito ou com o fenómeno analisado. A
verificação de presenças e variações define com mais consistência a causa de um
determinado problema.
Este estudo dá suporte ao método indutivo mas fazem uma distinção entre a
experiência vaga (noções recolhidas ao acaso) e a experiência escriturada
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(observação metódica e passível de verificações empíricas). O método, no entanto
possui duas falhas. Não dá muito valor à hipótese. A simples ordenação em 3(três)
tábuas não levar à hipótese correta. Bacon, não imaginou o processo dedutivo de
análise.
A descoberta de fatos verdadeiros não depende de esforços puramente
mentais, mas sim de observação, experimentação guiada pelo raciocínio indutivo.
Pela concordância e concomitante variação dos fenômenos observados, pode-se
chegar ao conhecimento mais consistente da causa que o determina. O filósofo,
recomenda que, descritos os fatos, sejam colocados em uma tábua de ocorrência de
fenômenos e em outra, os da ausência. Desta forma, eliminam-se as várias causas
que não se relacional com o fenômeno analisado.
Desta forma a metodologia de Detecção Analítica de Falhas, conforme
previsto por Kepner e Tregoe (1995), define um roteiro, onde o empirismo e a
improvisação é desconsiderada. Uma abordagem mais cientifica é estabelecida
segundo sequência abaixo.
FIGURA 3 – Metodologia DAF – Detecção Analítica de Falhas

RESUMO DA METODOLOGIA
DEVERIA
DESVIO
MUDANÇA

REALIDADE

TEMPO
Fonte: Kepner e Tregoe - 1991

MUDANÇA = CAUSA
DEVERIA = padrão de desempenho.
REALIDADE = desempenho do momento.
DESVIO = desequilíbrio = problema.
PROBLEMA é um desvio indesejável da realidade, com relação a um deveria,
cuja causa desconheço, mas devo conhecer.
AP usa-se só quando a causa é desconhecida ou duvidosa, e deve ser feita
no nível da informação, i.e., pelo pessoal próximo do problema.
Para que serve análise de problema:




Ex.:

Para saber qual é a causa do problema de imediato.
Para saber qual não é a causa do problema de imediato.
Para racionalizar o trabalho.
Para elaborar relatórios (descrever tarefas e fatos).
Relatório de acidente de trabalho

IV Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 27 e 28 de outubro de 2016

Arquivo de Manutenção (riqueza de informações): Como - Onde Quando - Quanto Por quê - O quê - Causa
 Para evitar a neurose de culpa.
Definição de AP: Um processo para descrever e diagnosticar um desvio de
algum padrão, a fim de isolar a causa daquele defeito.
Etapas:
A - ENUNCIADO
B - ESPECIFICAÇÃO
C - DISTINÇÕES
D - MUDANÇAS
E - HIPÓTESES DE CAUSA
F - TESTE DAS HIPÓTESES DE CAUSA
G - VERIFICAÇÃO
H - PASSOS DA BOA CORREÇÃO
A aplicação e detalhamento do processo ficará mais evidenciado com o
estudo de caso prático em anexo.

3.6 – Estudo de caso
3.6.1 – Descrição do Problema em automóvel
Um automóvel marca Wolkswagem, tipo Fox, ano 2005 apresentava um
problema de desligar ou não dar a partida sem nenhuma causa aparente. O
problema poderia ocorrer a qualquer tempo decorrido do seu funcionamento normal,
ou mesmo enquanto estava em marcha normal.
3.6.2 – Aplicação da metodologia completa.
De posse destas informações, e do circuito básico de um sistema de
funcionamento de ignição figura 4; foi aplicada a metodologia, conforme detalhado a
seguir. Na tabela 5, foram realizadas as comparações do É em relação ao NÃO É.
Em seguida comparou-se o É com o NÃO É, correlacionado com distinções e
mudanças, e foram categorizadas algumas possíveis causas, conforme figura 6.
Desta, foi aplicada a metodologia de passa não passa através da matriz de análise.
Resultando, em função das avaliações hipóteses – versus e ou não é, chegou á
causa mais provável, a número 2: Corte de energia intermitente a partir da Central
de Positivo.
Figura 4 Esquema de Ignição de automóvel
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Fonte: Autores
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Figura 5 – Quadro de aplicação do modelo de DAF.

Fonte: Kepner e Tregoe - 1991
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Figura 6 – Quadro de aplicação do modelo de DAF
Possíveis Causas – definidas a partir das mudanças e distinções
1 – Corte de energia de forma intermitente – fonte bateria
2 – Corte de energia de forma intermitente a partir da Central Positivo
3 – Pane elétrica no alternador
4 – Defeito no módulo eletrônico
5 – Defeito em relé de alimentação
6 – Falha e/ou isolação do aterramento

Testar – para encontrar a causa mais provável. Quais fatos específicos que tornam
Esta possível causa improvável. Anote quaisquer suposições.

HIPÓT.

ESPEC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

x

x

1 – Corte de energia de forma
intermitente – fonte bateria

10

2 – Corte de energia de forma intermitente
a partir da Central Positivo

3 – Pane elétrica no alternador

x

x

x x

4 – Defeito no módulo eletrônico
5 – Defeito em relé de alimentação
6 – Falha e/ou isolação do aterramento

x

x x

x

x
x
x
x

x
x

x x
x
x
x

4. CONCLUSÃO
Pequenos problemas se transformam em dificuldades insuperáveis porque
não foram resolvidas rapidamente, ou não se chegou ao consenso da melhor
medida a ser tomada. A metodologia e o estudo do caso acima mostram a
importância de uma metodologia, que instrua e direcione o trabalho do grupo.
Uma vez que o modelo mental de cada indivíduo, quanto à percepção dos
fatos e da situação pode ser influenciado de forma polarizada pela experiência
anterior, interesse no assunto ou mesmo limitação de conhecimento em relação aos
fatos. Torna-se necessário um instrumental que capitalize a experiência prática e o
conhecimento teórico.
Daí decorre que a solução de problemas, tanto como tomadas de decisões
carece de fundamentação metodológica e científica, que tem um aspecto importante
de orientar e canalizar a experiência individual, para o aprendizado e a sinergia de
grupo; muito mais eficaz no diagnóstico e solução de problemas.
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APLICAÇÃO DO MÉTODO MULTICRITÉRIO AHP E ELECTRE NA
ESCOLHA DE SOFTWARE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:
ESTUDO DE CASO
Ivan Tonini1 e Paulo Roberto Martins2
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RESUMO
A tomada de decisões é uma necessidade recorrente e fundamental nas
organizações e uma prática relativamente complexa, em função de inúmeras
alternativas. Em um cenário de concorrência acirrada e limitação de recursos,
decisões não podem ser tomadas de forma aleatória e subjetivas. Cada vez mais
tanto algoritmos, quanto estatísticas e modelos matemáticos tem sido utilizados para
ajudar gestores a decidir por alternativas. O presente trabalho é apresentado como
resultado da aplicação e comparação entre os dois métodos científicos (AHP –
Analytic Hierarchy Process e Elimination Et Choix Traduisant la Réalité - Eliminação
e Escolha como Expressão da Realidade), dois dos modelos mais utilizados como
métrica para tomada de decisões; quando precisa-se definir uma das alternativas em
função de vários critérios de importância relativa. O estudo de caso, estruturado a
partir de uma revisão bibliográfica sobre os conceitos e prática, através de um
estudo de caso – aplicação para decisão de aquisição de uma software de
manutenção. A utilização de dois métodos, buscou comparar e garantir a eficácia da
escolha.
Palavras-chaves: Tomada de decisão, método Multicritério, resultados
ABSTRACT
Decision making is a recurring and fundamental need in organizations and a practice
relatively complex, on the basis of numerous alternatives. Against a backdrop of stiff
competition and limitation of resources, decisions can be taken at random and
subjective. Increasingly both algorithms, as statistics and mathematical models have
been used to help the managers decide on alternatives. This paper is presented as a
result of the application and comparison of two scientific methods (AHP- Analytic
Hierarchy Process and Elimination Et Choix Traduisant la Réalité-Elimination and
Choice as an expression of reality ), two of the most used as metrics for decision
making; When you need to define one of the alternatives on the basis of several
criteria of relative importance. The case study, was structured on the basis of a
literature review on the concepts and practice, through a case study – application for
decision of purchasing a software maintenance. The use of two methods, sought to
compare and ensure the effectiveness of choice.
Keywords: decision making, Multi-criteria method, results
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1. INTRODUÇÃO
A tomada de decisões é uma necessidade recorrente e fundamental nas
organizações e uma prática relativamente complexa, em função de inúmeras
alternativas. Em uma cenário de concorrência acirrada e limitação de recursos,
decisões não podem ser tomadas de forma aleatória e subjetivas. Cada vez mais
tanto algoritmos, quanto estatísticas e modelos matemáticos tem sido utilizados para
a tomada de decisões.

2. METODOLOGIA
Visando caracterizar a tomada de decisão como uma prática científica; que
contrapõe-se a utilização da experiência empírica somente, optou-se por aplicar
dois métodos multicritérios de decisão – AHP e Electre. Estes se caracterizam
como os mais utilizados e tem demostrado, consistência para tomada de decisões
em função de alternativas e critérios de um problema. Para caracterizar a
consistência e eficácia do método foi aplicado em uma empresa específica que
tinha a decisão de escolha de aquisição de um novo software para o gerenciamento
de manutenção em uma determinada empresa de manufatura.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 – Dinâmica organizacional moderna

Concorrer, manter-se produtivo, de forma a ocupar um lugar no mercado, tem
se caracterizado como um desafio contínuo para as organizações. Nunca em
nenhum momento da história, observou-se tanta mudança e em tão curto espaço de
tempo.
Observa-se cada vez mais a redução do ciclo de vida de produtos; e uma
infinidade de novos serviços aparece, evidenciando a constante e infinita evolução
das necessidades, desejos e demanda das pessoas.
Questiona-se em será o limite, e quais desafios ainda poderão advir; para
impedir e/ou impelir as organizações na direção da melhoria ou de mudanças
incrementais ou radicais em uma tentativa desafiadora de se manter inovadora e
competitiva.

“Não faz muito tempo que numerosas companhias supuseram algo
bem diferente quanto ao propósito de uma empresa. Disseram
simplesmente que o propósito é ganhar dinheiro. Mas isso provou ser tão
vazio quanto dizer que o propósito da vida é comer. Sem comer a vida
cessa. Sem lucros o negócio para... Além disso dizer que o lucro é um
propósito da empresa é simples e moralmente vazio. Quem, com
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dignidade e um mínimo de sensibilidade, defenderia o direito de alguém
conseguir um lucro, apenas por lucro? Se não puder ser discernido ou
justificado um objetivo maior, a empresa não pode justificar moralmente
sua existência. Essa é uma idéia repugnante, uma idéia cujo tempo já
passou.” (LEVITT, Theodore. A imaginação de marketing. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 1990. p. 27.)
Se analisarmos a questão sob enfoque estratégico e de sobrevivência,
podemos imaginar que, a grande essência ainda é visualizar nichos de mercado e
taticamente aproveitar de forma rápida estas oportunidades.
A visão, segundo James C. Collins e Jerry I. Porras (Feitas para Durar - ed.
Rocco), compreende dois componentes principais: ideologia central e visualização
do futuro. Ideologia central define o caráter permanente de uma organização - uma
identidade coerente que transcende ciclos de vida de produtos ou de mercado,
revoluções tecnológicas, modismos gerenciais ou lideranças individuais. É mais
importante saber quem você é do que onde está indo, afinal, o lugar para onde você
está indo muda à medida que muda o mundo.
John Hendry, renomado professor de Cambridge, mostra que, para cada
ganho de eficiência a curto prazo, pode haver uma potencial perda de capacidade a
longo prazo. O desmembramento da organização leva à perda da transmissão da
cultura corporativa, que depende da presença física e da vivência comum de
experiências e circunstâncias pelos funcionários. O resultado disso é uma ameaça à
habilidade da empresa de continuar aprendendo, de coordenar suas atividades e de
nutrir suas competências essenciais.
Para reforçar este pensamento Charles Handy citado por Villela (2000)
destaca o problema de que a maioria das organizações não é projetada, mas
apenas cresce. Porém, nem todas se adaptam igualmente bem ao meio em que
crescem. Muitas, como o dinossauro – de grande porte e minúsculo cérebro –
permanecem imutáveis num mundo em mudança.
Enfim, um processo é um fenômeno de transformação e mudança, onde há
causas e efeitos identificáveis, tanto quantitativa quanto qualitativamente.
Para Katz e Kahn, o conceito de eficiência e eficácia organizacional seria: a
eficiência refere-se a quanto de entrada de uma organização surge como produto e
quanto é absorvido pelo sistema. A eficácia seria a procura da maximização do
rendimento para a organização, por meios técnicos e econômicos, e por meios
políticos.
Conforme teorizado, tanto por Arantes, Collyns e Porras, Hardy e Katz Khan, a
moderna organização desenvolve suas competências via uma infinidade de
variáveis, que não são únicas e nem imutáveis. Mas estão em um contexto
sistêmico, onde a parte deve ser entendida e; principalmente analisada par verificar
e ratificar a contribuição específica para o resultado final da atividade ou negócio.
As organizações buscam da mesma forma a síntese da eficácia em infinidades
de opções de metodologias, conceitos e ferramentas para a melhoria contínua.
Muitas vezes os resultados são por demais frustrantes; porque não existe fórmula
mágica ou soluções milagrosas em gestão.
O que existe, e a experiência ratifica dia após dia; é o trabalho baseado em
gerenciamento com foco; dirigido para entender as situações de funcionamento das
atividades e processos, entendimento dos problemas de forma científica e uma
forma compartilhada de evoluir aprendendo com os erros e acertos de forma a gerar
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uma espiral crescente do aprendizado organizacional, percebe pessoas e gestão
para resultados.
3.2 – Desafios da tomada de decisões
Segundo Bazerman e Moore (1955), a mente humana tem um poder
espetacular, através de sua massa encefálica de mais ou menos 1 quilo, de resolver
problemas complexos, com soluções inimagináveis. No entanto, a maioria da
pessoas não entende como consegue resolver a maioria dos problemas.
O fato de não conhecer como funciona e não termos um “manual se
operação”, não parece ser muito importante. No entanto sem este conhecimento
específico, deixamos de conhecer como pensamos e nos comportamos, e desta
forma não podemos antecipar os nossos processos cognitivos,
que normalmente
nos atendem muito bem, e sem os quais podemos levados aos erros e enganos.
As pesquisas tem descoberto muitos detalhes inteligentes e sofisticados que
o cérebro utiliza para ajudar a executar inúmeras atividades, sem comprometer os
nosso dia a dia. Mesmo pessoas brilhantes como alto QI, cometem erros ou fazem
escolhas erradas; como comprar um produto errado, contratar um funcionário
inadequado ou investir em algo que não trará o resultado esperado.
Então o problema de decisão é mais difícil do que se imagina. A bem da
verdade um desafio diário, sob o qual não nós não estamos cientes. Para todos os
efeitos estamos tratando de julgamentos. Que refere-se ao aspecto cognitivo de
avaliar e definir dentro de um escopo de critérios e alternativas.
O que existe de comum entre inúmeras atividades que precisam ser tomadas
todos os dias em face de atividades que desenvolvemos rotineiramente. Segundo
Bazerman e Moore; (1955),...”cada um propõe um problema e consequentemente
alternativas de solução.” Quando não se tem alternativas, não existe decisão a ser
tomada. Pois a definição de ação pode ser única. Quando há alternativas, então
tem-se a oportunidade de aplicar etapas de forma mais racional e desta forma,
aumentar as chances de tomar decisões mais consistentes com uma maior
probabilidade de acerto.
Uma sequência mais racional, pode levar em consideração os seguintes
passos, segundo Bazerman e Moore; (1955):
1 – Definir o problema. O problema bem definido, é parte importante, pois
decorre deste o bom entendimento decorre diagnosticar de forma mais consistente
as causas. Algumas vezes, e nas ânsia de solução rápida, algumas anomalias no
processo podem ocorrer. (a) definirem o problema em termos de uma solução
proposta; (b) não visualizar um problema maior; (c) diagnosticar um problema em
função dos sintomas.
2 – identifique os critérios. Muitas vezes a decisão está baseada e critérios,
que podem decidir sobre a mesma. Um comprador, de um carro pode estar definindo
a compra em função do custo benefício, conforto; enquanto minimiza a marca. Assim
o tomador racional identificará todos os critérios relevantes na decisão.
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3 – Pondere critérios. Critérios diferentes devem terão importância relativa
diferenciada. Racionalmente os decisores racionais, desenvolveram uma métrica
criteriosa para decidir em determinadas situações e contexto.
4 – Gere alternativas. Gerar cursos de ação é importante. No entanto a
busca pela alternativa perfeita, somente poderá ser buscada na medida em que o
custo não ultrapasse o valor das informações adicionadas.
5 – Classifique cada alternativa segundo cada critério. Esta é uma etapa
difícil, pois fica carga do tomador de decisão, garantir que a alternativa é a melhor
em função do critério aplicado. E as vezes considerações potenciais de eventos
futuros podem estar envolvidos.
6 – Identifique a solução ideal. Depois de considerar todas as cinco etapas;
o processo de identificação consiste em multiplicar as classificações da etapa (5)
pelo peso de cada critério (2), somar as classificações ponderadas de todos os
critérios para cada alternativa e (3), escolher a solução cuja soma das classificações
ponderadas seja a maior.
3.3 – Diagnósticos e soluções
Adizes (1990), relata que crescer significa adquirir capacidade para lidar
com problemas maiores e mais complexos. Os problemas acompanham a vida útil
de uma empresa ou de uma pessoa. Ter problemas é normal, o que leva uma
pessoa a sentir-se inadequada é o fato de pensar que somente ela tenha problemas,
com efeito debilitante para este pensador.
Problemas anormais exigem a intervenção profissional externa por deixar
a organização travada, especialmente, se repetir por longo período de tempo, ou
seja, mais que o esperado. Em alguns casos, esforços dirigidos à resolução do
problema só tendem a agravar a situação, gerando outros efeitos colaterais.
Problemas anormais encontrados em uma etapa do ciclo de vida podem ser
denominados complexidades, mas se o problema encontrado for anormal e raro
pode denominar-se patologia.
Ao estudar o ciclo de vida do produto verifica-se que muitos problemas
são anormais para um estágio qualquer, previsíveis e que a própria organização
deve resolver sozinha, sem recorrer a agentes externos. Tais problemas devem ser
considerados mais como sensações do que sugadores de energia.
Uma gerência mostra-se competente quando sabe lidar com os
problemas sem prejuízo do funcionário e crescimento da organização. Um problema
pode apresentar-se como patológico se a organização não sabe lidar com ele, mas
se já compreende a forma como lidar prontamente com a situação, os problemas
podem ser transacionais (ADIZES, 1990).
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Problemas patológicos prejudicam e retardam a evolução da organização
por atravancar em determinado ciclo de vida da empresa. Seria uma espécie de
atolamento, como se tivesse caminhando rumo à velhice, ou seja, padece em
problema ainda na adolescência.
Um exemplo desse tipo de sensação é a falta de dinheiro em caixa, algo
muito encontrado em organizações ainda criança. No entanto, uma organização bem
gerida pode solucionar tal problema como muita facilidade. Outro exemplo de
complexidade que pode se transformar em patologia é determinado estilo gerencial
autocrático encontrado em estágios iniciais de crescimento. Se a gerência não
conseguir solucionar o problema por si própria poderá enveredar em uma teia,
sugando sua energia e possibilidades de crescimento.
Nas fases de envelhecimento o problema que precisa e deve ser resolvido
é a burocratização, ou seja, a capacidade cada vez menor de satisfazer seus
clientes. A plenitude é a posição mais desejável de uma organização, por isso, é
necessário superar o estágio de envelhecimento e adquirir capacidade de não
apresentar problemas anormais, requerendo a intervenção externa (ADIZES, 1990).
O tratamento curativo seria eliminar os problemas patológicos da
organização para que possa progredir e prosseguir rumo ao estágio seguinte do
ciclo de vida enfrentando uma série de problemas normais.
Já o tratamento preventivo seria desenvolver a capacidade de evitar criar
problemas anormais nos estágios futuros do ciclo de vida para que não surjam
patologias ou complexidades (ADIZES, 1998).
Segundo Kepner e Tregoe (1991), gerenciar é solucionar problemas e
eliminar anomalias. Não existe dificuldade em entender que isto seja uma verdade,
tal como observado no dia a dia das empresas. A dificuldade é definir como resolvêlos, de forma rápida, eficaz e com o custo mais baixo. Garantindo que a causa
básica esteja sendo eliminada, e de preferência que haja um aprendizado para o
futuro.
A complexidade das organizações e a interação social das pessoas, são
necessárias para a realização do trabalho. E ao mesmo tempo, este cenário gera
dificuldades para um melhor alinhamento dos objetivos e metas.
Grande parte do tempo de uma organização é utilizada para, tomar
decisões entre várias opções, resolver problemas e prevenir dificuldades
decorrentes de atitudes, procedimentos ou atividades.
Considerando que isto seja uma verdade, então se podem observar que
um grande aprendizado poderia ser adquirido ao longo de um grande número de
decisões que são tomadas, ações de resolução e prevenção de anomalias e
desvios. Antecipando-se aos problemas, transformando-se em uma organização
excelente. Isto seria lógico se as pessoas e os grupos de trabalho, engendrassem
ações sinérgicas, objetivas e científicas para resolver os problemas ou tomadas de
decisões.
O que se verifica na prática é exatamente o contrário. Pequenos
problemas se transformam em dificuldades insuperáveis porque não foram
resolvidas rapidamente, ou não se chegou ao consenso da melhor medida a ser
tomada.
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Kepner e Tregoe (1991), salientam que isto ocorre principalmente pela
falta de uma metodologia, que instrua e direcione o trabalho do grupo. Uma vez que
o modelo mental de cada indivíduo, quanto à percepção dos fatos e da situação
pode ser influenciado de forma polarizada pela experiência anterior, interesse no
assunto ou mesmo limitação de conhecimento em relação aos fatos.
Daí decorre que a solução de problemas, tanto como tomadas de
decisões carece de fundamentação metodológica e científica, que tem um aspecto
fundamental de orientar e canalizar a experiência individual, para o aprendizado e a
sinergia de grupo; muito mais eficaz no diagnóstico e solução de problemas.
3.4 – Métodos de decisão
A síntese organizacional é a convivência com a aceitação de que problemas
são inevitáveis. Segundo Kepner e Tregoe, os administradores mais eficientes, eram
também investigadores naturais de ocorrências diárias nas organizações. Da
comunicação de um problema sua resolução, eles pareciam seguir uma fórmula
clara tanto na sequência metódica quanto na qualidade de suas perguntas e acões.
Ainda segundo Kepner e Tregoe, quando alguma coisa não saia certo,
algumas perguntas e questionamentos eram sempre seguidos da mesma forma e
padrão de maneira a buscar respostas que pudessem levar á solução do problemas,
mas de maneira e entender se a informação era e relevante ou não para a solução
do problema. Dessa forma uma característica e um modelo científico pode ser
caracterizada como uma sequência mais lógica e consequentemente mais robusta e
objetiva para chegar às causas mais fundamentais de problemas.
Da pesquisa e aplicação prática via empirismo, destaca-se, ainda conforma
Kepner e Tregoe a sequência da Avaliação da Situação, Análise de Decisão, Análise
de Problemas e Análise de Problema Potencial, detalhados na sequência.
3.4.1 Avaliação da Situação
É o processo racional baseado no primeiro padrão raciocínio; onde
perguntamos “O que está acontecendo”, e como avaliar e esclarecer situações,
classificar coisas, desdobrar situações complexas em componentes administráveis,
problemas e processos
3.4.2 Avaliação de Problemas
Baseia-se na padrão de raciocínio de causa-e-efeito. Possibilita-nos
identificar, descrever, analisar e resolver com precisão uma situação em que algo
saiu errado sem explicação. Ele nos dá um recurso metódico para extrair de uma
situação importuna a informação essencial e deixar de lado informação irrelevante e
confusa.
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3.4.3 Análise de Decisão
Baseia-se no padrão de raciocínio de fazer escolhas. Este processo nos dá
a possibilidade de nos distanciar de uma dada situação e examinar sua finalidade;
as opções para se tomar as decisões em relação: a finalidade, riscos envolvidos,
entre outros.
3.4.4 Análise de Problema Potencial
Baseia-se em no raciocínio de que deveríamos, através de um exercício de
visão, antecipar possíveis acontecimentos que pudessem impedir a realização de
um plano ou de um objetivo/meta. Não se pode antecipar todas as dificuldades, mas
no entanto, antecipa-se e gera-se alternativas de contingências que possa aumentar
o processo de garantia da atividade ou desafio.
Existem muitas ferramentas de diagnóstico e solução de problemas. Entendese que é fundamental utilizar-se de ferramental científico, isto aumenta o grau de
certeza dos resultados. No entanto, muito importante também é aplicar modelos,
como os proposta por Kepner e Tregoe, pois além de melhorar os resultados de
análise, pode garantir melhores informações, contribuindo para o processo de
aprendizado e experiência na condução de resolução de problemas e
gerenciamento processos, visando garantir a melhoria contínua nas organizações.
3.5 – Método AHP e Electre
3.5.1 – Método - Methods (AHP- Analytic Hierarchy Process)
O método multicritério Analytic Hierarrchy Process – AHP surgiu no final da
década de 60 do século XX e foi desenvolvido pelo matemático Thomas L. Saaty,
quando trabalhava para a agencia de controle de Armas e Desarmamento do
Departamento de Estado Americano (Forman e Selly apud Briozo, R.A. et al.).
O método AHP foi desenvolvido para modelar problemas do cotidiano das
pessoas, por elas tomarem decisões sem necessariamente ter a noção exata da
importância dos parâmetros utilizados (Saaty, 1980, Saaty, 1981, apud Briozo, R.A.
et al).
Uma das vantagens do método AHP é de permitir a utilização com critérios
conflitantes e a participação de várias pessoas, podendo ser dentro de uma
organização ou mesmo na gestão pública onde envolvem diversos fatores, diversos
critérios e múltiplas consequências e alternativas.
O método AHP pode ser dividido em seis etapas sendo elas: 1). Definir
o objetivo; 2). Definir as alternativas; 3). Definir os critérios relevantes para o
problema de decisão; 4). Avaliar as alternativas em relação aos critérios; 5). Avaliar
a importância relativa de cada critério; e 6). Determinar a avaliação global de cada
alternativa.
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3.5.2 Método – Electre - Process Elimination Et Choix Traduisant la RéalitéElimination and Choice as an expression of reality)
Os Franceses utilizaram como o primeiro método o Electre I, na escola
francesa de Multicriteria Decision Analysis (MCDA), proposto por Roy em 1968 foi
desenvolvido com o propósito de incorporar um caráter mais realista à tomada de
decisão.
Uma das principais características introduzidas neste método corresponde a
um novo conceito do Modelo de Preferência que pretende ser uma representação
mais realista que utilizado na Teoria da Utilidade Multiatributo.
Os critérios nos métodos Electre têm dois conjuntos distintos de parâmetros
os coeficientes de importância e os limites do veto.
3.6 – Estudo de caso
As pesquisas se iniciaram por software que são mais populares verificando no
mercado fornecedores de software, deste modo escolhemos três destes softwares
para ter mais consistência nos dados.
3.6.1 – Empresa
Os estudos de caso se refere a uma empresa manufatureira madeireira
exportadora, onde tem o setor de manutenção atuando hoje com um software não
dedicado a manutenção, que não está satisfazendo as necessidades de gestão atual
devido as informações não unificadas, gerando perda de tempo para agrupar estas
informações e gerar relatórios em gráficos através de planilhas em Excel.
Com o intuito de obter melhorias de gestão e facilitar o acesso e manuseio
dos dados está sendo estudado a possibilidade de implementar um software
dedicado para organizar estas rotinas e facilitar o acesso e rapidez das informações.
3.6.2 – Aplicação do modelo – AHP
Os dados da empresa, concernentes critérios de decisão, pesos relativos e
alternativas (empresas fornecedoras), estão definidas na tabela 1. Em seguida foi
realizada a normalização do valores, conforme verificado na tabela 2. Após isto foi
aplicado o método par a par de todos os critérios versus alternativas, conforme
mostrado nas tabelas, 2,3,4,5.
Em seguida foi estabelecido uma análise par a par de critério versus critério, e
a normalização, conforme tabela 6. E na matriz de decisão, tabela 7, pode-se
observar através das correlações dos pesos relativos de critérios e alternativas,
definir a melhor empresa em função dos valores obtidos. No caso deste exemplo a
empresa 1, com um valor em % de 40. Empresa Manusis.
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Tabela 1- Critérios -fornecedores
Informações das empresas
Critérios / Fornecedores
Manusis
Engman
Plan/Prog
5
3
Histórico confiável
3
3
Gerenc. Da Informação
5
3
Custo/Benefício
3
2

Sigma

3
3
1
5

Pesos
10
6
8
4

Fonte: Autores

Tabela 2 – Comparativo par a par do Critério – Planejamento e Programação
Software
Manusis
Engman
Sigma

Planej e Programação
Manusis Engman
1
1,25
0,80
1
0,50
1,33
Total
2,30
3,58

Sigma
2,00
0,75
1
3,75

0,4
0,3
0,2

Normalização
0,3
0,5
0,3
0,2
0,4
0,3

Valor médio
0,44
0,28
0,29

Fonte: Autores
Tabela 3 - Comparativo par a par do Critério x Histórico Confiável
Software
Manusis
Engman
Sigma

Histórico confiável
Manusis Engman
1,00
1,25
0,80
1,00
0,75
1,00
Total
2,55
3,25

Sigma
1,33
1,00
1,00
3,33

0,39
0,31
0,29

Normalização
0,38
0,40
0,31
0,30
0,31
0,30

Valor médio
0,39
0,31
0,30

Fonte: Autores

Tabela 4 – Comparativo par a par do critério – Gerenciamento da Informação.
Gerenciamento da informação
Software
Manusis Engman
Manusis
1,00
1,25
Engman
0,80
1,00
Sigma
0,60
0,67
Total
2,40
2,92

Sigma
1,67
1,50
1,00
4,17

0,42
0,33
0,25

Normalização
0,43
0,40
0,34
0,36
0,23
0,24

Valor médio
0,42
0,35
0,24

Fonte: Autores

Tabela 5 - Comparativo par a par do critério Custo Benefício
Software
Manusis
Engman
Sigma

Fonte: Autores

Custo/benefício
Manusis Engman
1,00
1,00
1,00
1,00
1,33
0,75
Total
3,33
2,75

Sigma
0,75
0,75
1,00
2,50

0,30
0,30
0,40

Normalização
0,36
0,30
0,36
0,30
0,27
0,40

Valor médio
0,32
0,32
0,36
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Figura 6 - Normalização dos Critérios / Critérios
Critérios / critérios
Plan/Prog
Histórico confiável
Gerenc. Da Informação
Custo/Benefício
Total

Plan/Prog

1,00
1,25
1,33
0,60
4,18

Histórico Gerenc. Da
Custo
confiável Informação Benefício

0,80
1,00
0,80
1,00
3,60

0,75
1,25
1,00
0,75
3,75

1,67
1,00
1,33
1,00
5,00

Normalização
0,24
0,30
0,32
0,14

0,22
0,28
0,22
0,28

0,20
0,33
0,27
0,20

Valor médio
0,33
0,20
0,27
0,20

Fonte: Autores

Tabela 7 - Matriz de Decisão

Matriz de decisão
Software / Critérios Plan/Prog
Manusis
Engman
Sigma
FD

0,44
0,28
0,29
0,25

Histórico
confiável

0,39
0,31
0,30
0,28

Custo Resultado
Gerenc. Da
Informação Benefício
final

0,42
0,35
0,24
0,27

0,32
0,32
0,36
0,21

Fonte: Autores

Melhor Proposta – Empresa Manusis

0,40
0,31
0,29

0,25
0,28
0,27
0,21
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3.6.3 – Aplicação do modelo – Electre
Os dados da empresa, concernentes critérios de decisão, pesos relativos e
alternativas (empresas fornecedoras), estão definidas na tabela 8. Em seguida foi
realizada a normalização do valores, conforme verificado na tabela 9. Após isto foi
estruturada a matriz de concordância, sendo evidenciado o memorial de cálculo ao
lado, conforme tabela 10.
Em seguida foi estruturado a tabela de discordância, tabela 11, e o respectivo
memorial de cálculo. E na tabela 12, foi estruturada a matriz de superação. Desta
tabela é possível pode-se montar a tabela final de dominâncias final – tabela 13.
Onde evidencia-se a melhor alternativa de fornecedor, conforme mostrado na figura.
Empresas Manusis.

Tabela 8 - Critérios/Pesos e Alternativas
Informações da empresa
Critérios

/

Fornecedores

Manusis

Engman

Sigma

Pesos

5
3
5
3

3
3
3
2

3
3
1
5

10
6
8
4

Plan/Prog
Histórico confiável
Gerenc. Da Informação
Custo/Benefício

Fonte: Autores

Tabela 9 - Normalização dos Critérios
Normalização dos critérios
Pl a n/Prog

Hi s tóri co
confi á vel

Gerenc. da
Informa çã o

Cus to
Benefíci o

5
3
3
10
0,36
2

3
3
3
6
0,21
0

5
3
1
8
0,29
4

3
2
5
4
0,14
3

Manusis
Engman
Sigma

W
W norm
δ - Ampl

28

Fonte: Autores

Tabela 10 - Memorial de cálculo e resultados da matriz de concordância
a1
a2
a1
a3
a2
a3

Memorial de cálculo - Concordância
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Fonte: Autores

1

1

0
1

0
0

0
1
0

0,14
0
1

Resultado
1,00
0,00
0,86
0,14
0,86
0,14

Matriz de Concordância
Manusis

Engman

Manusis

0

1

0,86

Engman

0
0,14

0
0,14

0,86
0

Sigma

P=0,5
P=0,86

Sigma
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Tabela 11 - Memorial de cálculo e resultados da matriz de discordância
A1/A2

Memorial de cálculo - Discrodância
1
#DIV/0!

A1/A3
A2//1
A2/a3
A3/A1
A3/A2

1
-1
0
-1
0

0
0
#DIV/0!
0
0

0,5

0,333333

Resultado
1,00

2
-1
0,5
-2
-1

-1
-0,5
-1
1
1,5

1,00
0,00
0,0
1,00
0

Matriz de Discordância
Ma nus i s

Engma n

0
1
0

1
0
0

Manusis
Engman
Sigma

1
1
0

q= 0,5
q=0

Fonte: Autores



A alternativa

domina à alternativa

se e somente se:

>

<

e

Tabela 12 - Matriz de Superação e resultados de dominâncias
Matriz de Superação
A1
A2
A3

A1

A2

A3

0
0
0
p=0,86

1
0
0
q=0

1
1
0

Dom L
A2.A3
A3
0

Dom K
0
A1
A2,A3

Fonte: Autores

Tabela 13 – Tabela de dominâncias – resultado final

Tabela de Dominâncias - Resultado
Dominâncias
por linha (L)

Dominâncias
por coluna (K)

Diferença (L-K)

Preferência

Al t1 (Ma nus i s )

A2.A3

0

2

1

Al t2 (Engma n)

A3

A1

0

2

Al t3(Si gma )

0

A2.A3

-2

3

Fonte: Autores

Melhor alternativa A1 – Empresa Manusis

Si gma

IV Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 27 e 28 de outubro de 2016

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que os métodos de tomada de decisões tais como apresentado no
artigo, pode garantir uma base muito mais eficaz para a tomada da decisão, pois é
relevante no método de comparações e análises cruzadas dos dados e alternativas,
em função dos critérios decisórios.
Ainda que a experiência possa ser estar presente, não obstante a
sustentação matemática contida nos métodos estabelece conclusões objetivas mais
consistentes para a melhor alternativa.
Isto foi verificado de forma qualitativa, considerando os dados apresentados,
que gerou a mesma decisão em função da escolha do mesmo fornecedor para as
duas aplicações, a empresa Manusis.
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ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS NO MERCADO DE TRABALHO
Marcelo Guedes de Oliveira1, Heleno Melo Pontes2,
Ana Kaori de Oliveira Ouba 3
Área de Concentração: Educação em Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão estratégica e organizacional
RESUMO
O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais no ambiente de trabalho, por meio de
pesquisa bibliográfica em artigos, leis e sites governamentais. O tema em si não se
esgota facilmente e a valorização de estudos nessa área, bem como suas
aplicações práticas, pode auxiliar a integração ao trabalho de pessoas portadoras de
necessidades especiais e, consequentemente, permitir uma melhor qualidade de
vida aos mesmos. A acessibilidade não possuía um valor relevante para grande
parcela da população, inclusive para as empresas, até alguns anos atrás. O grande
marco na história foi a criação da Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), em 1986, que abriu portas para a uma
grande variedade de leis, incluindo a Lei 7.853, em 1989, que caracterizou como
crime a discriminação de pessoa com deficiência no trabalho. Seguindo esta
evolução, este trabalho mostra a mudança no cenário nacional em relação às
pessoas com deficiência, tanto graças à conscientização da população, como por
motivos de competitividade nas empresas.
Palavras-chave: Acessibilidade; Necessidades especiais; Integração.

ABSTRACT
The objective of this work is to demonstrate the importance of accessibility of people
with special needs in the workplace, through bibliographic research in articles, laws
and government websites. The theme itself is not easily and the valuation of studies
in this area, as well as its practical applications, can also be an aid to an integration
with the work of people with special needs and, consequently, to allow a better
quality of life to them. Accessibility does not have a relevant value for a large part of
the population, including for companies, until a few years ago. The major milestone in
the creation of the National Coordination for the Integration of Persons with
Disabilities (CORDE) in 1986, which opened doors to a wide variety of laws,
including Law 7,853 in 1989, which characterized disability. Following this evolution,
this work shows a change in the national scenario for to people with disabilities, both
thanks to the population's awareness and to competitiveness in companies.
Key-words: Accessibility; Special needs; Integration.
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1. INTRODUÇÃO
A questão da acessibilidade tem sido muito discutida no momento atual e o
assunto vai muito além de apenas fornecer condições de acesso físico pois é de
suma importância que aos trabalhadores portadores de necessidades especiais
tenham condições seguras para estarem inseridas no mercado de trabalho.
De acordo com Camargo (2014), a primeira legislação a apresentar a
necessidade de amparo às pessoas portadoras de deficiência ocorreu em 1824, e
orientava que estas pessoas deveriam ser cuidadas pelas famílias e, caso isto não
fosse possível, deveriam ser levadas a hospitais de custodia, onde receberiam
tratamento adequado. Nos anos seguintes não houve nada que remesse à questão,
apenas em 1937, a Constituição começou a considerar o portador de deficiência
como um individuo integrante da sociedade, com direitos e deveres como os demais.
Porém, ainda não havia uma lei que assegurasse o direito ao trabalho.
A questão da acessibilidade é oficializada somente a partir da nova
Constituição Federal, 1988, a qual previa igualdade de direitos aos trabalhadores
portadores de deficiência e os tratava como pessoas com limitação em relação às
demais e que precisam de algum meio diferenciado para realizar atividades de
trabalho. Desde então, diversas leis foram elaboradas para garantir a integração de
pessoas com necessidades especiais, destacando-se a criação da Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), em 1986, e
a Lei 7.853, em 1989, que caracterizou como crime a discriminação de pessoa com
deficiência no trabalho.
Conforme Omote (2003) o entendimento que a sociedade tem sobre a
deficiência pode influenciar nas relações sociais e, também, orientar as ações
planejadas e praticadas em relação à pessoa com deficiência, até mesmo a
empregabilidade deste. Portanto, só as leis não garantem total integração de
pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. A empatia e o conhecimento sobre
elas é que efetivamente tornará a acessibilidade real.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em artigos, leis e sites
governamentais, a fim de obter informações sobre a implantação da acessibilidade
nas empresas e sua problemática, fazendo uma análise desta implantação, com o
objetivo de criar e/ou reforçar uma visão crítica para a sociedade.
3. DESENVOLVIMENTO
Para Dischinger (et al 2009) o termo acessibilidade não significa apenas
chegar a um lugar desejado, mas sim se situar e compreender o local onde se está
naquele momento. Os locais com acessibilidade devem ser construídos para facilitar
o acesso de pessoas com necessidades especiais, por meio de estrutura mobiliária
e equipamentos que forneçam possibilidades para todos.
A Lei n° 7.853 estabelece normas gerais que asseguram o pleno exercício
dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua
efetiva integração social. Ela considera os valores básicos da igualdade de
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa
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humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição Federal ou justificados
pelos princípios gerais de direito.
A mesma lei garante a criminalização das discriminações e os preconceitos
de qualquer espécie, e entende a igualdade como obrigação nacional a cargo do
Poder Público e da sociedade. Além de garantir os direitos básicos, o pode público e
seus órgãos, por meio de lei, asseguram os direitos à educação, à saúde, ao
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e do
bem-estar pessoal, social e econômico das pessoas com necessidades especiais.
Outra lei, criada dois anos depois entra em vigor para obrigar as empresas de
pequeno, médio e grande porte a reservar uma cota para funcionários portadores de
deficiência. Segundo Ribeiro e Carneiro (2008), a Lei n° 8.213, de julho de 1991
sanciona que empregadores de uma quantidade superior a 100 funcionários devem
disponibilizar uma quantidade de 2% a 5% de vagas para portadores de
necessidades. O não cumprimento desta lei gera punições e a penalidade é aplicada
pelo Ministério Público.
De acordo com IBGE (2015), mais de 400 mil pessoas com necessidades
especiais atuam no mercado de trabalho. O contraste é grande em relação a
quantidade de pessoas que possuem algum tipo de limitação, que chega a quase
24%, ou seja, há cerca de 45 milhões de pessoas com necessidades especiais no
Brasil. Isto quer dizer que menos de 1% da quantidade de pessoas portadoras de
necessidades especiais possui um trabalho formal.
Apesar de este número ser extremamente baixo, para Baldo (2002 apud
Machado et al 2014) o assunto está em fase de crescimento, porque a inclusão
social e o mercado competitivo têm relação e influencia positiva sobre os
consumidores. Alessio (2013 apud Machado et. al. 2014) afirma que as empresas
que se encaixam no perfil de responsavelmente social é uma evolução no mercado
de trabalho, que está aberta para ouvir seus funcionários, independentemente do
cargo, e o desejo de seus clientes. Para Martinelli (1997 apud Machado et. al. 2014)
quando é exercida a prática de responsabilidade social, os ganhos das empresas
são imensos a longo prazo, além da motivação dos funcionários e a competitividade
positiva em comparação com as empresas que não possuem a responsabilidade
social.
4. CONCLUSÃO
Desde a era imperial até hoje, muitos direitos foram adquiridos pelas pessoas
portadoras de necessidades especiais. Pode-se destacar a Constituição Federal de
1988, que foi a primeira a garantir direitos igualitários e também pioneiros em
garantir respeito e inclusão a estas pessoas. Outras leis sancionadas nos anos
seguintes foram essenciais para a conscientização da população, como as leis n°
7.853 (1989) e n° 8.213 (1991) que garantem o direito à integração social e as cotas
para os portadores de deficientes dentro das empresas, respectivamente.
Outro aspecto que vem recebendo notoriedade é o ganho competitivo das
empresas que possuem a responsabilidade social de contratar funcionários com
limitações específicas. Esta consciência social é um propagando positiva para os
clientes, gerando benefícios dentro e fora das empresas.
Com esta pesquisa realizada foi possível concluir que: as empresas indústrias
de hoje não estão suficientemente abertas à acessibilidade. Apesar de todos os
incentivos e leis, uma parcela muito pequena da população que possui algum tipo de
limitação física ou psicológica consegue conquistar um lugar no mercado de
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trabalho. Conforme foi visto neste artigo, menos de 1% das pessoas portadoras de
necessidades especiais possuem um emprego formal, com todos os direitos
preservados. Isto não ocorre pela ausência de leis e incentivos, mas sim pela
necessidade de adequação das empresas para receber pessoas com limitações
especiais. Em contrapartida, a responsabilidade social vem ganhando espaço e
espera-se que a tendência seja uma conquista cada vez maior no decorrer dos
anos.
5. AGRADECIMENTOS
À Faculdade de Telêmaco Borba pela oportunidade proporcionada e o incentivo a
pesquisa
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EMPRESAS SENDO CADA VEZ MAIS SUSTENTAVEIS
Geovânia Ferreira Cândido1 e Mary Ane Aparecida Gonçalves2

Resumo: O termo sustentabilidade está cada vez mais em destaque dentro das

empresas, neste contexto esse trabalho tem como objetivo abordar alguns
conceitos sobre esta temática e alguns indicadores ambientais. Utilizou-se a
revisão bibliográfica para consulta à literatura disponível sobre a temática de
sustentabilidade e os indicadores ambientais. A sustentabilidade empresarial
vem sendo ampliada nos últimos anos a partir de incorporação de praticas
sociais e ambientais visando atender as necessidades da sociedade. Para que
mais empresas usem esse método sustentável com eficácia e que realmente
garantam recursos naturais consumidores devem exigir conscientemente
desses empresários esclarecendo para eles que a sustentabilidade envolve o
futuro do nosso planeta, pois nações futuras necessitam que isso aconteça
para que a humanidade possa viver com mais saúde e que tenhamos mais
perspectiva de vida. Devemos dá valor para as empresas que agem em
conformidade com a sustentabilidade e colocar essas empresas como
preferência no momento de escolher um produto ou serviço desejado. Ou seja,
para que tudo isso aconteça às empresas devem cumprir requisitos quanto à
política ambiental, ao planejamento ambiental, implementação e a operação de
gestão ambiental.
Palavras-chave:
sustentabilidade.

Sustentabilidade.

Meio

ambiente.

Indicadores

de

1. INTRODUÇÃO
Oficialmente, o conceito de sustentabilidade foi introduzido no encontro
internacional The World Conservation Strategy (IUCN et al., 1980). A partir
desta data, esse conceito passou a ser empregado com maior freqüência,
assumindo dimensões econômicas, sociais e ambientais, buscando embasar
uma nova forma de desenvolvimento. O termo sustentabilidade foi bem
explicado pela primeira vez dentro de um estudo realizado pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente das Nações Unidas, mais conhecido como
Relatório Brundtland, que o define da seguinte maneira: “é o desenvolvimento
que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras
gerações em satisfazer suas necessidades” (WECD, 1987). Neste relatório,
entre outras coisas, chegou-se à conclusão de que era necessária uma
mudança de base no enfoque do desenvolvimento, já que o planeta e todos
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seus sistemas ecológicos estão sofrendo graves e irreversíveis impactos
negativos (SICHE et al, 2007).
A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela
degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma
necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação
ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma
questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo,
potencializando o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a
capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva
interdisciplinar. Nesse sentido, a produção de conhecimento deve
necessariamente contemplar as inter-relações do meio natural com o social,
incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel dos diversos atores
envolvidos e as formas de organização social que aumentam o poder das
ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize
novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental
(JACOBI, 2003).
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Debate sobre a temática de Gestão Ambiental
A palavra sustentabilidade é usada freqüentemente em muitas
combinações
diferentes:
desenvolvimento
sustentável;
crescimento
sustentável; comunidade sustentável; indústria sustentável; economia
sustentável; agricultura sustentável; etc. Mas o que significa realmente?
Sustentabilidade vem do latim “sustentare” que significa suster, sustentar,
suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. Dessa forma, sustentável
é tudo aquilo que é capaz de ser suportado, mantido (SICHE et al, 2007).
A questão ambiental, no Brasil, se intensifica nos discursos e estudos no
curso da década de 1960 após uma fase de intenso crescimento urbano. Com
a crise do petróleo no final dos anos sessenta e início da década de setenta, a
reflexão acerca do futuro, que se apresenta incerto, começa a ser exposta no
pensamento político, social e filosófico levando ao questionamento da
participação do homem no planeta (BARBOSA, 2008).
A necessidade de uma crescente internalização da problemática
ambiental, um saber ainda em construção, demanda empenho para fortalecer
visões integradoras que, centradas no desenvolvimento, estimulem uma
reflexão sobre a diversidade e a construção de sentidos em torno das relações
indivíduos-natureza, dos riscos ambientais globais e locais e das relações
ambiente-desenvolvimento. A educação ambiental, nas suas diversas
possibilidades, abre um estimulante espaço para repensar práticas sociais e o
papel dos professores como mediadores e transmissores de um conhecimento
necessário para que os alunos adquiram uma base adequada de compreensão
essencial do meio ambiente global e local, da interdependência dos problemas
e soluções e da importância da responsabilidade de cada um para construir
uma sociedade planetária mais eqüitativa e ambientalmente sustentável
(JACOBI, 2003).
A partir da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental
realizada em Tsibilisi (EUA), em 1977, inicia-se um amplo processo em nível
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global orientado para criar as condições que formem uma nova consciência
sobre o valor da natureza e para reorientar a produção de conhecimento
baseada nos métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da
complexidade. Esse campo educativo tem sido fertilizado transversalmente, e
isso tem possibilitado a realização de experiências concretas de educação
ambiental de forma criativa e inovadora por diversos segmentos da população
e em diversos níveis de formação. O documento da Conferência Internacional
sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a
Sustentabilidade, realizada em Tessalônica (Grécia), chama a atenção para a
necessidade de se articularem ações de educação ambiental baseadas nos
conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade,
mobilização e participação e práticas interdisciplinares (SORRENTINO, 1998).
2.2 Indicadores de sustentabilidade
Segundo Siche et al (2007) a idéia de desenvolver indicadores para
avaliar a sustentabilidade surgiu na Conferência Mundial sobre o Meio
Ambiente – Rio 92, conforme registrado no capítulo 40 da Agenda 21:
Os indicadores comumente utilizados, como o produto nacional bruto
(PNB) ou as medições das correntes individuais de contaminação ou de
recursos, não dão indicações precisas de sustentabilidade. Os métodos de
avaliação da interação entre diversos parâmetros setoriais do meio ambiente e
o desenvolvimento são imperfeitos ou se aplicam deficientemente. É preciso
elaborar indicadores de desenvolvimento sustentável que sirvam de base
sólida para adotar decisões em todos os níveis, e que contribuam a uma
sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados do meio ambiente e o
desenvolvimento” (UNITED NATIONS, 1992).
A proposta era definir padrões sustentáveis de desenvolvimento que
considerassem aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais.
Para atingir esse objetivo tornou-se necessário elaborar indicadores que
mensurassem e avaliassem o sistema em estudo, considerando todos esses
aspectos (SICHE et al, 2007).
Figura 1: Nível de agregação de dados de uma determinada ferramenta
de avaliação da sustentabilidade.

Fonte: Adaptado de Shields et al. (2002) citado por SICHE et al. (2007).
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Para Siche et al (2007) uma das mais importantes contribuições ao uso
de indicadores de sustentabilidade foi dada por Rees (1992) com o
desenvolvimento de um índice denominado Pegada Ecológica ou EF (do inglês
Ecological Footprint). A metodologia original consistiu em construir uma matriz
de consumo/uso de terra, considerando cinco categorias principais do consumo
(alimento, moradia, transporte, bens de consumo e serviços) e seis categorias
principais do uso da terra (energia da terra, ambiente (degradado) construído,
jardins, terra fértil, pasto e floresta sob controle). O objetivo deste índice é
calcular a área de terra necessária para a produção e a manutenção de bens e
serviços consumidos por uma determinada comunidade (WACKERNAGEL;
REES, 1996). No Brasil, a pegada ecológica é a ferramenta mais lembrada e
conhecida pelos especialistas que atuam em diferentes esferas da sociedade e
que lidam com o conceito de desenvolvimento sustentável (VAN BELLEN,
2004). Recentemente, foi publicada uma nova versão da Pegada Ecológica
(GFN, 2006) com o objetivo de melhorar as deficiências da metodologia
original. As principais diferenças são: a) inclusão da superfície total do planeta
no cálculo de sua biocapacidade; b) reservar uma parte da biocapacidade para
outras espécies; c) mudança das taxas de seqüestro de carbono pela
vegetação; e d) uso da produtividade primária líquida (NPP) na determinação
de fatores de equivalência para o cálculo da biocapacidade e da pegada
ecológica (VENETOULIS; TALBERTH, 2006). Considerando essas alterações,
a situação global (biocapacidade - pegada ecológica) é ligeiramente pior que a
obtida através da metodologia original, pois passou de 1,2 para 1,37
ha/pessoa.
Outro índice considerado de grande importância na discussão sobre
sustentabilidade de países é o Índice de Sustentabilidade Ambiental ou ESI (do
inglês Environmental Sustainability Index) (SAMUEL-JOHNSON; ESTY, 2000).
Este índice, quando proposto, rapidamente originou importantes discussões e
controvérsias em escala acadêmica e política nos países do mundo inteiro,
principalmente, porque alguns países como Estados Unidos e Dinamarca, que
possuem uma comprovada participação na poluição do planeta, aparecem com
valores muito bons. Por outro lado, através dos índices fornecidos pela pegada
ecológica e pelos indicadores de desempenho energético, os EUA e a
Dinamarca possuem um desempenho considerado ruim (SICHE et al., in
press). A comunidade científica considera índices versus indicadores:
precisões conceituais na discussão da sustentabilidade de países o EF e o ESI
como os de maior impacto na avaliação da sustentabilidade de países, isto é,
estão gerando grandes discussões e estão sendo utilizadas no mundo todo
(SICHE et al, 2007).
De acordo com Hogan (2005) com o aprofundamento da crise ambiental,
a percepção dos limites dos recursos naturais muda a nossa leitura da relação
entre sociedade e natureza e transforma a problemática da inter-relação entre
mobilidade populacional e ambiente. Agora temos duas perspectivas sobre
essa relação e duas ordens de perguntas. A incorporação da dimensão
ambiental aos estudos de mobilidade populacional foi somente o primeiro
passo de um esforço para responder ao desafio que a questão ambiental
representa. Como temos visto, os estudiosos da migração aceitaram esse
desafio e deram início a uma bibliografia que está dirigida a vários aspectos
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dessa questão. Levando a noção de limites à sua conclusão lógica, um novo
nível de análise se abre.
3. METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada neste artigo teve como objetivo
realizar um levantamento bibliográfico acerca dos conceitos de sustentabilidade
e indicadores nas empresas. Utilizou-se a revisão bibliográfica para consulta à
literatura disponível sobre a temática de sustentabilidade e os indicadores
ambientais.
4. CONCLUSÃO
A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em
potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma
proposta de sociabilidade baseada na educação para a participação. O grande
salto de qualidade tem sido feito pelas ONGs e organizações comunitárias, que
tem desenvolvido ações não formais centradas principalmente na população
infantil e juvenil. A lista de ações é interminável e essas referências são
indicativas de práticas inovadoras preocupadas em incrementar a coresponsabilidade das pessoas em todas as faixas etárias e grupos sociais
quanto à importância de formar cidadãos cada vez mais comprometidos com a
defesa da vida (JACOBI, 2003).
As questões que o ambientalismo suscita estão hoje muito associadas
às necessidades de constituição de uma cidadania para os desiguais, à ênfase
dos direitos sociais, ao impacto da degradação das condições de vida
decorrentes da degradação socioambiental, notadamente nos grandes centros
urbanos, e à necessidade de ampliar a assimilação, pela sociedade, do reforço
a práticas centradas na sustentabilidade por meio da educação ambiental
(JACOBI, 2003).
Para que mais empresas usem esse método sustentável com eficácia e
que realmente garantam recursos naturais consumidores devem exigir
conscientemente desses empresários esclarecendo para eles que a
sustentabilidade envolve o futuro do nosso planeta, pois nações futuras
necessitam que isso aconteça para que a humanidade possa viver com mais
saúde e que tenhamos mais perspectiva de vida. Devemos dá valor para as
empresas que agem em conformidade com a sustentabilidade e colocar essas
empresas como preferência no momento de escolher um produto ou serviço
desejado. Ou seja, para que tudo isso aconteça às empresas devem cumprir
requisitos quanto à política ambiental, ao planejamento ambiental,
implementação e a operação de gestão ambiental.
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TRATAMENTO DE ÁGUA) SEUS IMPACTOS E AS VANTAGENS DE
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Luz 4, Rafael Ferreira 5.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar estudos sobre a geração dos lodos
de ETA (Estação Tratamento de Água) através de seus processos físicos e
químicos, quais são suas áreas de reutilização e quais as vantagens ambientais
podem se atingir com o uso deste resíduo na incorporação para produção de novos
materiais, não sendo necessário o seu descarte incorreto. O foco do trabalho é
tentar evidenciar por meio de dados científicos sobre a reutilização do lodo,
baseados em pesquisas aplicadas em artigos, monografias e um estudo de caso da
geração do lodo em uma estação de tratamento de água da empresa A da cidade de
Telêmaco Borba, com o propósito em demonstrar, quais são as variáveis que levam
a sua formação e como é realizado o processo de sua extração e tratamento.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Geração de lodo; Reutilização do lodo.

ABSTRACT
The objective of present work is show some search about generation of ETA sludge
(Water Treatment Station) through its physical and chemical processes, what are its
reuse areas and some environmental benefits that can be achieved with the use of
this residue in the production incorporation for a new material, so not necessary their
wrong disposal. The focus of the this work is to try to evidence, using scientific
information’s about formation and reuse of sludge following articles and academic
monographs. The case study will be presented on the generation of sludge at a water
treatment plant of company A in the city of Telêmaco Borba, and the purpose is
demonstrating what are the variables that lead to its formation and as is the process
of extraction and treatment.
Key-words: Sustainability; Sludge generation; Reuse of sludge.
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1. INTRODUÇÃO
Com o aumento pela procura de novas soluções para o descarte correto de
resíduos gerados em processos produtivos. Resíduos esses que muitas vezes são
depositados ou até mesmo descartados no ambiente sem preocupação se o mesmo
trará algum dano ambiental, novas soluções têm sido estudadas, como maneira
para o manejo desses problemas.
Um dos resíduos que vem em um crescente estudo são os lodos gerados em
processos de tratamento de água, como reaproveita-los em outros processos para a
obtenção de novos materiais, mantendo um processo sustentável de tratamento de
água.
2. METODOLOGIA
O presente trabalho foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo.
A pesquisa bibliográfica foi utilizada para o levantamento de dados
quantitativos quanto á utilização dos lodos gerados em estações de tratamento de
água, e quais campos de atuação são mais reutilizados. Com base no tempo da
pesquisa foram analisados dez trabalhos científicos para atingir o objetivo da
pesquisa.
Na pesquisa de campo foi realizado um acompanhamento durante dois dias,
na ETA (Estação de Tratamento de Água) da empresa A, em que foi possível
acompanhar a drenagem e limpeza manual dos decantadores, onde se concentra a
maior geração do lodo, na qual pudemos levantar dados quantitativos sobre sua
capacidade de tratamento e dados qualitativos que estabelecem o tempo em que
cada tanque em que ocorra a geração do lodo tenha que ser drenado e limpo.
3. DESENVOLVIMENTO
3.3 GERAÇÃO DE LODO DE ETA E SEUS IMPACTOS
Segundo Assumpção (2006), um sistema de tratamento de água ocorre
quando a água bruta é captada de rios, lagos, lagoas, que geralmente possui os
seguintes contaminantes indesejáveis: materiais sedimentáveis e turbidez, gosto,
odor e microrganismos patogênicos. Esses contaminantes são eliminados nos
processos de tratamento e geram resíduos no fundo dos tanques, conhecidos como
lodos de ETA (Estação Tratamento de Água), que são despejados de maneira
incorreta.
Tabela 1: Regiões que lançam o lodo gerado no tratamento de água em rios.
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Gráfico 1: Destinação em percentual do lodo pelos municípios Brasileiros

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Nota-se que esse despejo em rios corresponde há 62,44 %, uma
concentração grande do lodo que tem um destino incorreto, podendo trazer grandes
impactos ambientais, principalmente por serem lançados nos rios, o que pode
agregar com a má qualidade da agua e suas propriedades necessárias para a fauna
e flora existente, ou até mesmo provocando assoreamentos e aumento da matéria
orgânica necessária para a sua eutrofização.
3.4 REUTILIZAÇÕES DO LODO
As pesquisas realizadas através de dados bibliográficos como artigos,
trabalhos de conclusão de curso, os mesmos apontam que a maior concentração do
uso do lodo está na área da construção civil.
Gráfico 2: Áreas da incorporação do lodo.
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Como mostra a figura 70 % da reutilização estão na construção civil devido
os componentes químicos que se encontram no lodo.
O lodo de uma ETA tem grande concentração de componentes químicos, ou
seja, sua utilização dentro da área da construção civil traria menos custo em um
processo de tratamento para sua reutilização, já que muitos materiais que são
utilizados nas construções derivam também dos mesmos componentes como
cálcio, alumínio, etc.
No caso de outras utilizações como agricultura, recuperação de solo
degradado ou em outras empregabilidades, o lodo teria que passar por processos
de tratamento, trazendo custos necessários antes do seu manejo.
Dentro das pesquisas realizadas se destacam a utilização dos lodos em
processos de fabricação de (Tijolos, Tijolos Ecológicos, Blocos Cerâmicos, Matriz
de concreto, Fabricação de Argamassa, Compostagem, Incorporação em painéis de
madeira aglomerados).
3.5 PESQUISA DE CAMPO
A ETA (Estação Tratamento de Água) da empresa A onde foi realizada a
pesquisa de campo trabalha com uma vazão de entrada de água bruta (água não
tratada), de 5500 a 6000 m³ por hora e com uma vazão de saída para fabrica de
4500 m³ a 5000 m³ por hora.
O processo de tratamento da ETA (Estação Tratamento de Água) ocorre
através da captação de dois sistemas hídricos de água:
 Água de Barragem construída pela empresa em 1944;
 Rio Tibagi.
A junção desses dois sistemas de água atinge grande quantidade de matéria
orgânica sendo necessária a dição de produtos químicos como:
 Sulfato de Alumínio Ferroso
 Geocalcio
 Gás Cloro
De acordo com os operadores os locais de maior necessidade de drenagem
e limpeza, são os decantadores, são um total de seis, três com volume 950 m3 com
geometria prismática, e três decantadores como volume de 1100 m³, são do tipo
convencional retangular.
Figura 1: Concentração de lodo no fundo do Decantador
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Fonte: Autores

O processo de drenagem de um decantador e sua limpeza manual ocorre
sempre que o sistema de sucção de lodo para a ETE (Estação de Tratamento de
Efluente) com finalidade de tratamento e destino, começa a perder eficiência,
devido à alta vazão de tratamento para o abastecimento da fabrica e a grande
concentração de lodo.
O sistema de sucção é composto por canos de inox interligados que fazem a
extração do lodo do fundo do tanque e encaminham para o efluente.
Figura 2: Limpeza, Desobstrução e disposição do sistema de sucção de lodo.

Fonte: Autores

Mesmo com a experiência dos operadores da estação não foi possível de
obter o tempo que leva para que o sistema de sucção de lodo comece perder a
eficiência, e eles terem que adotar as medidas de limpeza descritas acima.
Segundo os operadores depende da qualidade da água bruta. Um dos fatores
qualitativos indicado por eles são os períodos chuvosos, quando a água bruta
coletada para o tratamento tem um grande ganho de matéria orgânica e materiais
em suspensão.
4. CONCLUSÃO
Levando-se em conta o que foi observado nas pesquisas de geração e
reutilização do lodo das estações de tratamento de água, concluímos que atingimos
o objetivo deste trabalho, na qual pudemos comprovar através de dados
quantitativos, que é grande o numero de municípios que geram esse resíduo, e que
muitos desconhecem a sua usabilidade na incorporação de novos produtos,
fazendo com que o descartem de maneira incorreta prejudicando o meio ambiente,
deixando de tornar o mesmo algo rentável e sustentável. Comprovamos através de
um estudo de campo como são formados os lodos em uma ETA (Estação
Tratamento de Água) da empresa A, onde compartilhamos com os operadores a
base de nossa pesquisa, trazendo aos mesmos uma visão oposta a que eles tinham
sobre a importância de um manejo adequado desse resíduo.
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RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é comprovar a viabilidade financeira aliado a
sustentabilidade com a reutilização de containers marítimos e embalagens longa
vida na construção de um consultório médico. Nos dias atuais, é crescente o
transporte marítimo de produtos, e junto com ele a frota de navios. Como
consequência, ocorre também o aumento da demanda de containers para realizar
estes transportes. Um container tem seu prazo de validade para o mercado marítimo
de em média 10 anos dependendo de sua conservação, e após são descartados
como inservíveis. A caixa longa vida também é uma embalagem muito movimentada
no mercado, e em escala ainda maior descartada de forma incorreta por muitos de
seus consumidores, gerando também acúmulo de lixo sem tratamento correto. O
trabalho tem o intuito de unir as duas vertentes consideradas um problema, e gerar
ganhos tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. A reutilização de
containers marítimos como consultório médico pode ser uma boa oportunidade de
redução de fontes de poluição do meio ambiente, e utilizando as embalagens longa
vida como isolante térmico do container, as mesmas contribuirão com a redução de
temperatura no ambiente em até 8º C, além de reduzir também o descarte incorreto
destas embalagens no meio ambiente. Nesse estudo foram encontrados resultados
que comprovam vantagens tanto sustentável quanto econômica, substituindo a
construção convencional pela construção a partir de containers.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Embalagens Longa Vida; Container.
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ABSTRACT
The main objective of this work is to prove the financial feasibility allied to
sustainability with a reuse of marine containers and long life packaging in the
construction of a medical office. Nowadays, the maritime transport of products is
growing, and along with it is the fleet of ships. As a consequence, in addition,
increase the demand of containers to carry out these transports. A container has its
period of validity for the maritime market of an average of 10 years depending on its
conservation, and then they are discarded as unusable. The long life box is also a
very busy packaging on the market, and on an even larger scale improperly
discarded by many of its consumers, also generating garbage accumulation without
correct treatment. The aim of the work is to unite the two aspects considered as a
problem, and to generate gains both for the environment and for society. The reuse
of marine containers as a doctor's office can be a good opportunity to reduce the
sources of dirt and pollution of the environment, and using the long life packages as
thermal insulation of the container, these will contribute to the reduction of
temperature in the environment up to 8 ° C, and also reduce the incorrect disposal of
these packages in the environment. In this study were found results that prove both
sustainable and economical advantages, replacing the conventional construction with
the construction of containers.
Key-words: Sustainability; Long Life Packaging; Container.

1. INTRODUÇÃO
Sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico
e material sem agredir o meio ambiente e usando os recursos de forma inteligente
para que eles se mantenham no futuro. Essas ações garantem a médio e longo
prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas
de vida, inclusive a humana. Neste estudo apresentado sobre sustentabilidade, têmse por objetivo a análise de viabilidade da reutilização de containers marítimos e
também embalagens longa vida como seu isolante térmico na construção de um
consultório médico, reutilizando um material que poderia ser apenas deixado de lado
degradando o meio ambiente. Os containers são caixas de metal, geralmente de
grandes dimensões, destinados ao acondicionamento e transporte de carga, a longa
distância, em navios e trens. Estes, têm uma vida útil de 10 anos e após este
período surge a necessidade de se oferecer um destino correto para os mesmos, já
que são produzidos a partir de materiais metálicos e não biodegradáveis, o que os
torna um grande problema, por formarem montanhas de lixo no contexto urbano das
cidades portuárias (MILANEZE, 2012). Com o reaproveitamento de containers na
construção de diversas edificações, como escritórios , bares, lojas e até residências,
os projetos arquitetônicos podem ser construídos rapidamente, entre 60 a 90 dias
dependendo da metragem desses containers, levando em conta assim os custos
reduzidos e atributos sustentáveis (GALERIA DA ARQUITETURA, 2017).Uso de
embalagens Longa Vida como isolante térmico ajuda a reduzir a temperatura nos
ambientes em até 8º C. O processo de reciclagem de embalagens Longa Vida,
apesar de viável, não é tão simples e a utilização das embalagens cartonadas pode
ser feita de forma artesanal, diminuindo custos (RICCHINI, 2017).
2. METODOLOGIA
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O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e levantamento
orçamentário de dados referente ao tema, analisando dados quantitativos, com o
foco na reutilização de materiais descartados como lixo ou sucatas e minimização
dos impactos ambientais.
Ao desenvolver este trabalho, foram realizados estudos verificando a
viabilidade da construção de um consultório médico a partir de container marítimo e
a utilização das embalagens longa vida como isolante térmico.
A proposta é utilizar um container com dimensão de 6 x 2,35 m, tipo DRY 20
pés. A Tabela 1 apresenta o planejamento para as especificações da disposição dos
cômodos dentro do container:
Tabela 1 – Detalhamento da disposição dos cômodos no container
Disposição dos cômodos

Consultório

Recepção

WC

Dimensões (m)

3X2,35

2X2,35

1X1,50

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A Tabela 2 apresenta a quantidade de embalagens longa vida necessárias
para que a proposta seja implementada.
Tabela 2 - Resumo da construção do consultório médico.
Embalagem longa vida

Teto

Paredes

Total

Unidades utilizadas

230

770

1000

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

3. DESENVOLVIMENTO
A reutilização de materiais de forma sustentável atualmente tem sido
explorada de forma positiva, e a utilização de recursos sustentáveis, traz benefícios
para a sociedade através da redução de impactos ambientais. Por outro lado, os
órgãos políticos nem sempre estão tratando desta questão de forma eficaz, e
consequentemente não conseguem a adesão da população no que diz respeito aos
programas de coleta seletiva dos resíduos. Exemplos de resíduos que podem ser
utilizados nesta prática são os containers e as embalagens longa vida, que não se
decompõem na natureza e trazem danos irreversíveis ao meio ambiente.
A Tabela 3 apresenta o comparativo do custo da construção com container e
com alvenaria. Os levantamentos destes valores foram realizados através da
consulta com profissionais especialista na área.
Tabela 3 – Comparativo de custo da construção com container e alvenaria.
Tipo de construção

Custo Total

Container

R$ 7.300,00

Alvenaria

R$ 9.400,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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A Tabela 4 apresenta o comparativo do custo da embalagem longa vida e
manta convencional. Os levantamentos destes valores foram realizados através da
consulta com profissionais especialista na área.
Tabela 4 – Comparativo de custo da embalagem longa vida e manta
Custo do isolamento térmico

(m2)

Com embalagem longa vida

R$0,50

Com Manta convencional 2mm

R$ 3,00 a R$ 5,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

4. CONCLUSÃO
O trabalho visa contribuir com o bem comum por meio da sustentabilidade,
empregando a prática da reutilização de embalagens longa vida que normalmente
são descartadas como lixo e também containers classificados como inservíveis para
transportes e deixam de ser utilizados por empresas, por serem considerados
obsoletos.
Os resultados encontrados neste estudo, evidenciam vantagens tanto
sustentável quanto econômica, uma vez que financeiramente comparados os custos
de uma construção convencional e uma construção a partir de containers, chegou-se
a valores similares porém com menor custo para a construção com container. Os
resultados da viabilidade econômica ficaram comprometidos devido ao custo
elevado de transporte de container para região onde a pesquisa foi realizada porém,
para regiões mais próximas das zonas portuárias, reduz-se consideravelmente este
custo tornando a opção sustentável ainda mais vantajosa.
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EXPLANAÇÃO DA QUESTÃO DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS
ORGÂNICOS NO BRASIL ATRAVÉS DE COMPOSTAGEM; SITUAÇÃO E
VIABILIDADE NO PAÍS
Andréia Astéria Giusti1, Derlei Ferreira,2 e Elias da Silva3
Área de Concentração: Administração

RESUMO
O presente trabalho tem como tema, o tratamento de resíduos sólidos no
Brasil, e tem por objetivo fazer uma explanação de como está a questão do
tratamento desses resíduos, no que diz respeito ao tratamento através de
compostagem, bem como os entraves relacionados a viabilidade econômica. O
lixo é um dos fatores que mais geram preocupações e discussões entre
ambientalistas, governo e população.
Se tratando de lixo orgânico, a compostagem é citada como o processo que
aliviaria o fôlego dos aterros no Brasil, pois destina de forma adequada os
resíduos. Utilizou se de pesquisa bibliográfica para conceituar alguns termos
relacionados ao tratamento do lixo, além de trabalhos científicos já publicados,
e notícias relacionados ao andamento desse método no Brasil através de
periódicos. Verificou-se que os investimentos pelo método de compostagem no
País ainda é baixo, e que parte do baixo avanço se deve a dificuldade dos
municípios, principalmente os pequenos, em manter as operações relacionadas
ao processo de compostagem. Apenas 2% dos resíduos orgânicos gerados no
Brasil são reciclados através de compostagem, sendo a maioria das usinas
localizadas nas regiões sul e sudeste do Brasil.

ABSTRACT
The present work has as its theme the treatment of solid waste in Brazil and for
the purpose of an explanation of how is the treatment of waste, with regard to
treatment through composition, as well as the obstacles related to economic
viability. Garbage is one of the factors that most generate concerns and
discussions among environmentalists, government and population.
When it comes to organic waste, composting is cited as the process that would
relieve the waste of the landfills in Brazil, since it allocates waste properly. It
used bibliographic research to conceptualize some terms related to the
treatment of garbage, in addition to scientific works already published and news
related to the progress of the method in Brazil through periodicals. What is the
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problem is the difficulty of municipalities, especially small ones, as a process
related to the process of composition. Only 2% of the organic wastes generated
in Brazil are recycled through the composition, with most of the plants located in
the south and southeast regions of Brazil.
1 INTRODUÇÂO
O desenvolvimento tem mudado a forma como e a intensidade que
consumimos os produtos para a nossa existência. A industrialização e a
globalização tornaram mais fáceis o processo de adquirir os produtos que
julgamos necessários para o nosso consumo, aliado ao desenvolvimento, isso
tem aumentado o consumo e consequentemente o volume de Resíduos
gerados pela sociedade.
De acordo com a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010),
Resíduos sólidos são todos os materiais utilizados pelas atividades humanas e
que são descartados nos estados sólidos, semissólidos, ou gases contidos em
recipientes e que não podem ser descartados na rede pública de esgoto.
Segundo a versão preliminar do plano nacional de resíduos sólidos, mais de
50% dos resíduos sólidos gerados no Brasil são compostos de matéria
orgânica.
O ministério do meio ambiente na sua página da internet define resíduos
orgânicos como sendo basicamente constituídos por restos de animais ou
vegetais descartados de atividades humanas. Esse tipo de material se
degradam espontaneamente quando em ambientes controlados, reciclando os
nutrientes e posteriormente utilizados como adubo ou fertilizantes orgânicos,
isso pode ser feito através da compostagem.
De acordo com o Ministério do meio ambiente, compostagem é o
processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica
contida em restos de origem animal ou vegetal formando um composto. Esse
processo evita o seu acúmulo em aterros, possibilitando um destino útil aos
resíduos orgânicos. No Brasil menos de 2% dos resíduos orgânicos são
gerenciados através as compostagem. Embora o País possua a lei de
destinação dos resíduos gerados, o destino correto dos resíduos esbarra em
questões como Informação, Gestão, e viabilidade econômica, fazendo com que
a disseminação da compostagem se desenvolva a passos lentos no Brasil.
2 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL
A política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira determina prioridades
em relação a gestão dos resíduos. A prioridade começa pena não geração de
resíduos, da Redução, Reutilização e Reciclagem, e apenas em ultimo caso o
descarte no meio ambiente. De acordo com o Panorama de resíduos Sólidos
no Brasil da ABRELPE em 2016, (Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos especiais), em 2016 houve queda de 2 % na
geração de resíduos do País em relação a 2015.
.Para que os resíduos orgânicos tenha o destino correto, primeiramente
é necessários que os municípios brasileiros tenham políticas de coleta seletiva,
principalmente em residências urbanas, onde os resíduos são compostos de
diferentes tipos de materiais. A coleta seletiva facilita e agiliza o processo de
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compostagem, diminuindo uma etapa desse processo e consequentemente
tornando o mais viável economicamente.
De acordo com o relatório anual da ABRELPE, dos 5.570 municípios do
Brasil, 3859 possuem algum tipo de coleta seletiva. A coleta seletiva não se
estende necessariamente por todos as regiões desses municípios, e em muitos
destes, o volume separado representa baixa eficiência em relação ao volume
total gerado.
2.1 Compostagem no Brasil
De acordo com os últimos dados disponíveis, o Brasil possui 260 usinas de
compostagem as quais são responsáveis pela compostagem de 4% dos
resíduos orgânicos gerados no país (IBGE, 2000; CEMPRE 2005), dos quais
90% destas usinas se concentram nas regiões Sul e Sudeste.
3 VARIÁVEIS E BARREIRAS PARA O USO DA COMPOSTAGEM
3.1 Investimentos
Embora o Brasil possua uma politica nacional de resíduos sólidos de
primeiro mundo, falta apoio e investimentos, principalmente em municípios
menores. Embora o volume de resíduos gerados é menor, muitas vezes esses
municípios possuem arrecadação que impossibilita a manutenção da
compostagem. Segundo a ABRELPE (2016), os recursos aplicados pelos
municípios para os serviços de limpeza urbana no Brasil teve queda de 0,7%
em 2015, sendo investidos R$ 9,92 mensais por habitante.
A geração de empregos no setor de limpeza pública também teve queda
de 5,7% em relação a 2015.
3.2 Planejamento
Para que a compostagem possa ser implantada e mantida, há uma serie
de fatores a serem analisados, alguns desses fatores estão no manual para
implantação de compostagem e de coleta seletiva, do Ministério do Meio
Ambiente, e que incluem o planejamento.
O planejamento é muito importante no processo da compostagem. Antes
de partir para o projeto, é necessário o levantamento de informações referentes
aos tipos, composição e volumes de resíduos descartados, mapear os
principais geradores de resíduos do município, verificar se há catadores no
município, etc. Quanto ao destino do produto gerado através da compostagem,
analisar os possíveis clientes desses produtos, logística envolvida na entrega,
e estimar valor de venda
Este ultimo é um dos entraves que dificultam a implantação da
compostagem, o baixo valor econômico do produto gerado implica em baixo
retorno para as prefeituras, chegando a valores irrisórios quando comparados
aos valores de manutenção do processo.
O Processo de compostagem deve ser analisado levando em conta as
características dos municípios, devido o volume e o tipo de resíduos gerados.
O processo de compostagem através de leiras demanda maior área, mas é
mais barato economicamente. Municípios com volumes maiores que 100 ton
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por dia podem aderir através da compostagem mecânica, pois esse volume
demandaria área muito grande para a utilização de leiras.
Ales dessas variáveis a serem verificadas, há que se analisar o processo
de compostagem em si, como instalações, manejo dos resíduos,
equipamentos, capacitar pessoas para a parte operacional.
3.3 Falta de parcerias
A falta de parcerias entre municípios, organizações públicas e
particulares, e instituições, faz com que esses projetos padeçam e acabem
engavetados nas prefeituras. Levando em conta que todos tem
responsabilidades na geração dos resíduos, e que todos são afetados pelos
efeito do seu mau gerenciamento, as parcerias deveriam ser levadas mais em
consideração, permitindo cada um desses envolvidos promover a sua parte
social na sociedade. Municípios menores por exemplo poderiam se unir para
implantar programas compartilhados de compostagem, e convocar empresas e
instituições para colaborar economicamente, ou através de conhecimento e
mão de obra, abatendo valores dos impostos pagos as prefeituras.
3.4 Consciência Ambiental
Grande parte do fracasso da busca por destinar corretamente os residuos
gerados, se deve a falta de consciencia dos envolvidos em relação ao meio
ambiente. Somos responsáveis pelo que consumimos e descartamos,
empresas e a população em geral deveriam se preocupar mais em não gerar,
refuzir e reutilizar os resíduos gerados. A redução do volume desses resíduos
tornariam mais viável metodologias de destinação correta através da
compostagem por exemplo.
4 CONCLUSÂO
Falta muito para o Brasil conseguir destinar corretamente os resíduos
gerados pela população. Muito se dá principalmente a falta de incentivos, e
parcerias para resolução do problema. A política Nacional de Resíduos Sólidos
se devidamente aplicada, contribuiria em muito, desde que levando em conta
as diferenças entre regiões e municípios, e incentivos específicos de acordo
com essas diferenças. Grande parte do volume gerado seria reduzido se a
população se conscientizasse da gravidade do problema, e da capacidade que
temos de mudar esse panorama.
REFERÊNCIAS
Biodigestores Automatizados: Disponível em: <http://www.portalresiduossoli
dos.com/ webinario-biodigestores-automatizados/.>. Acesso em 23/09/17.
Resíduos Sólidos: Disponível em: <http://www.mma.gov.br/ cidadessustentaveis/residuos-solidos/gestão-de-resíduos-orgânicos#o-que-saoresiduos-organicos.> Acesso em 23/09/17.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e
27 de outubro de 2017

Política Nacional Dos Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
file:///D:/EXCLUIR/5685-19757-1-PB.pdf>. Acesso em: 21 de Setembro de
2017.
Panorama dos resíduos Sólidos no Brasil, 2016. Disponível em:
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf. Acesso em 21 de
setembro de 2017.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é identificar a importância da inovação como fator de
competitividade para as organizações e apontar as principais dificuldades
encontradas para uma empresa ter atitudes inovadoras por meio de uma pesquisa
bibliográfica, buscando-se levantar na literatura já existente, informações, dados e
conceitos relevantes para compreender melhor o tema estudado. O conceito de
inovar esta diretamente ligado à busca constante e acelerada por novos
conhecimentos que gerem mudanças positivas. Para uma organização ser
competitiva não basta apenas reduzir os custos ou aumentar a qualidade dos
produtos ou serviços oferecidos, é preciso ir além e apostar em uma mudança de
atitude que surpreenda seus clientes.
Palavras-chave: Inovação; Inovação como fator competitivo; Dificuldades para
inovar.
ABSTRACT
The objective of this work is to identify the importance of innovation as a factor of
competitiveness for organizations and to point out the main difficulties encountered
for a company to have innovative attitudes. For an organization to be competitive it is
not enough to just reduce costs or increase the quality of the products or services
offered, you have to go further and bet on a change of attitude that surprises your
customers. The concept of innovation is directly linked to the constant and
accelerated search for new knowledge that generates positive changes. The
methodology used in this work was the bibliographical research, through which it was
tried to raise in the existing literature, information, data and relevant concepts in
order to better understand the studied theme.
Keywords: Innovation; Innovation as a factor competitive; Difficulties to innovate.
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A globalização e os avanços tecnológicos mudaram o cenário econômico
mundial, pois através deles o comércio e a troca de informações se tornaram muito
mais rápidos e dinâmicos, fazendo com que as organizações necessitem cada vez
mais de diferenciais que as destaquem na competitividade do mercado e as tornem
mais atrativas para seus clientes do que seus concorrentes.
Para ser competitivo não basta apenas oferecer ao seu cliente um produto
com o menor preço, ou com a melhor qualidade, é necessário ir além, e inovar,
apresentando a ele, um produto ou serviço diferenciado.
A inovação não precisa ser algo complicado ou complexo, e não ocorre
somente em empresas de criação de novos produtos ou de alta tecnologia, ela esta
presente em empresas de diferentes ramos e tamanhos. Além disso, inovar não esta
ligado somente a criar novos produtos e serviços, mas também a mudanças e ideias
aparentemente simples na rotina e na gestão das organizações que geram grandes
resultados.

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para este trabalho é a pesquisa bibliográfica, que para
Gil (2010, p.29) é elaborada com base em material já publicado. A pesquisa foi
realizada em registros sobre o que já se escreveu sobre tema, afim de, obter
bagagem teórica sobre o assunto estudado.
Como conteúdo de pesquisa principal foram analisados artigos disponíveis no
site da ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) relacionados
ao tema inovação.
3. DESENVOLVIMENTO
Nos últimos anos as empresas tem se preocupado cada vez mais com a
novação, isso tem ocorrido devido a grande necessidade das organizações de se
diferenciarem de seus concorrentes.
Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.25) o cenário está gradativamente
mudando em favor daquelas organizações que conseguem mobilizar conhecimento
e avanços tecnológicos e conceber a criação de novidades em suas ofertas
(produtos/serviços) e nas formas como criam e lançam essas ofertas.
O foco das organizações não esta voltado apenas em aumentar a margem de
lucro através da redução dos custos de seus processos, mas também através do
incentivo e gestão da inovação, que é uma das principais responsáveis pelo sucesso
e sustentabilidade da organização a longo prazo.
Uma empresa inovadora, além de sempre estar procurando melhorar a
qualidade de seus produtos, também se inclui de uma maneira mais competitiva e
estruturada no mercado de atuação, gerando um aumento em suas vendas e um
reconhecimento significativo por seus esforços.
Os autores Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 30) dividem as formas de
inovação em quatro categorias:
 Inovação de produto- mudanças nas coisas (produtos/serviços) que
uma empresa oferece;
 Inovação de processo- mudanças na forma em que os
produtos/serviços são criados e entregues;
 Inovação de posição- mudanças no contexto em que produtos/serviços
são introduzidos;
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Inovação de paradigma- mudanças nos modelos mentais subjacentes
que orientam o que a empresa faz.
Mesmo com as grandes vantagens geradas pela inovação, ao tentar
implementa-la muitas organizações se deparam com inúmeras barreiras em seus
cotidianos de trabalho. Um dos elementos fundamentais à inovação é o
conhecimento. Segundo Reis (2008, p.2) “o processo de inovação por intermédio do
conhecimento é visto como um recurso-chave e uma fonte de vantagem competitiva
entre empresas em um ambiente crescentemente competitivo”. A busca pelo
conhecimento e a disseminação do mesmo entre os colaboradores, é essencial para
a inovação, além disso, é preciso que exista um sistema que facilite e promova o
surgimento de novas ideias, para tal, é preciso que haja uma gestão adequada que
favoreça e estimule o fluxo e a troca de informações.
Gestões muito rígidas, verticalizadas e inflexíveis, tendem a tratar a
inovação como um tabu, e apresentam grandes dificuldades em relação ao
compartilhamento de informações e ideias, além de grande resistência a mudanças.
Essas características podem tornar a organização ultrapassada, devido a dificuldade
de se adequar a novas legislações, tecnologias, normas, mudanças
socioeconômicas, e de inovar e se diferenciar de seus concorrentes.
Além da dificuldade de criar uma gestão que favoreça o surgimento de
novas ideias, a cultura organizacional pode representar um grande obstáculo se esta
for focada em processos muito burocráticos, conservadores e políticas engessadas
que tendem a sufocar as ideias dos colaboradores. Muitas vezes os colaboradores
têm novas sugestões e ideias, mas não sabem e nem mesmo conseguem imaginar
como esta poderia ser implementada devido ao alto grau de rigidez organizacional e
dos processos, a maneira burocrática como tudo ocorre na organização e o
preconceito que podem vir a sofrer por pensarem de uma diferente dos demais.
Tirar as ideias do papel e coloca-las em pratica requer mudanças,
adequações e investimento de tempo e recursos. Muitas vezes os colaboradores
apresentam ideias boas e que trarão grandes benefícios, mas quando a empresa
começa a implementá-las, por algum motivo elas fracassam. Isso ocorre pela falta
de um projeto correto de como a ideia será colocada em pratica, pela falta de
esforço e disciplina para executa-la e pela baixa adesão dos demais colaboradores.
Além dos aspectos culturais, a falta de tempo pode representar uma grande
dificuldade, pois na intensa rotina de cobrança por maior produção, resultados e
cumprimento de metas nas empresas, os trabalhadores acabam ficando tão
atarefados no seu dia a dia que não sobra tempo para pensar, pesquisar e se
dedicar a uma nova ideia ou a um novo produto. Quando a organização não prioriza
e demonstra a importância da geração de novas ideias, os colaboradores não se
sentem motivados a se dedicarem a mesma.
A falta de investimentos adequados também pode representar um fator de
empecilho à inovação, uma vez que para inovar não basta apenas ter ideias, é
necessário buscar novas tecnologias e pessoas capacitadas, e isso requer recursos
financeiros. Ações como a criação de um time focado em inovação, treinamentos e
capacitação para os colaboradores, pesquisas tecnológicas e de mercado, e a
criação e desenvolvimento de novos produtos ou serviços, são algumas das
atividades que a organização pode desenvolver pra favorecer a inovação, mas para
que estas ocorram é necessário haja um engajamento no investimento de recursos
por meio da organização.
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4. CONCLUSÃO
Grande parte das organizações tem a consciência de que inovar é
importante, pois constitui um fator que as auxilia a se manterem competitivas no
mercado, visto que não inovar representa um risco de se tornarem ultrapassadas e
acabarem sendo excluídas do mercado.
Ao iniciar uma postura inovadora, a organização encontrará inúmeras
barreiras internas. São comuns obstáculos gerados pela cultura que existe na
empresa, como a falta de cooperação, falta de troca de informações entre os
colaboradores, baixa adesão às novas ideias, dificuldades na implantação de ideias
de melhoria, o preconceito e a resistência às mudanças. Além disso, gestões e
sistemas muitos rígidos, burocráticos e inflexíveis tendem a sufocar o espírito
inovador, fazendo com que os colaboradores não se sintam motivados a inovar.
Outra barreira é a falta de investimentos adequados, uma vez que a organização
precisa se comprometer e incentivar a inovação através de atividades que requerem
recursos financeiros.
Vencer essas barreiras requer empenho e engajamento da organização
como um todo, afim de, adotar uma postura que a posicione entre as melhores no
mercado.
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RESUMO
Neste trabalho apresenta-se uma nova forma para contribuir com o processo de
reciclagem de embalagens Longa Vida, que apesar de viável, não é tão simples.
Uma alternativa eficiente é a reutilização das caixinhas, transformando em isolante
térmico para residências e galpões, reduzindo à temperatura no interior dos imóveis
em cerca de 8º C. O trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica,
com o auxílio de materiais já publicados, por artigos de periódicos disponibilizados
na rede, referentes à projetos que já estão sendo desenvolvidos e realizados para
que se tenha um destino viável economicamente e sustentável para quem adotar
esta inovada sugestão.
Palavras - chave: Longa Vida; Sustentável.

ABSTRACT
This paper presents a new way to contribute to the process of recycling Longa Vida
packaging, which, although feasible, is not so simple. An efficient alternative is the
reuse of the boxes, transforming them into thermal insulation for residences and
sheds, reducing the temperature inside the buildings by about 8º C. The work was
elaborated from a bibliographical research, with the aid of materials already
published, by newspaper articles made available on the network, referring to the
projects that are already being developed and carried out so that a viable destination
is economically and sustainable for those who adopt this innovative suggestion.
Key - words: Long Life; Sustainable.
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1. INTRODUÇÃO
Isolante térmico é um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor,
usado na construção e caracterizado por sua alta resistência térmica. Constitui uma
barreira à passagem do calor entre dois meios que naturalmente tenderiam
rapidamente a igualarem suas temperaturas.
O melhor isolante térmico é o vácuo, mas devido à grande dificuldade para
obter-se e manter condições de vácuo, é empregado em muitas poucas ocasiões
limitadas em escala. Na prática se utiliza ar, que graças a sua baixa condutividade
térmica e um baixo coeficiente de absorção da radiação, constitui um elemento
muito resistente à passagem de calor. Entretanto, o fenômeno de convecção que se
origina nas câmaras de ar aumenta sensivelmente sua capacidade de transferência
térmica. Além disso, o ar deve estar seco, sem umidade, o que é difícil de conseguir
nas câmaras de ar.
Por estas razões são utilizados como isolamento térmico materiais porosos ou
fibrosos, capazes de imobilizar o ar seco e confiná-lo no interior de células mais ou
menos estanques. Ainda que na maioria dos casos o gás enclausurado seja ar
comum, em isolantes de células fechadas (formados por bolhas não comunicantes
entre si, como no caso do poliuretano projetado), o gás utilizado como agente
espumante o que fica finalmente enclausurado. Também é possível utilizar outras
combinações de gases distintas, mas seu emprego é muito pouco extenso
O conhecimento das diversas alternativas para isolação térmica dos
elementos de edificação serve de subsídios para a elaboração de projetos visando à
economia de energia ou, em grande parte do território nacional, para encontrar
soluções construtivas que propiciem condições satisfatórias de conforto térmico aos
usuários sem utilizar equipamentos de condicionamento ambiental.
Numa cobertura constituída de telhado e forro, as trocas de calor entre o
ambiente externo e interno. Ao projetista da edificação, cabe reduzir estas trocas
térmicas atuando sobre os elementos e componentes de vedação. Sua possibilidade
de ação sobre as parcelas convectivas, em geral, é limitada, pois esta depende
fortemente da incidência de vento, restando como alternativa a atuação sobre as
componentes condutiva e radiante. Tradicionalmente “isolar termicamente” a
cobertura estava associado à utilização de materiais conhecidos como isolantes
“resistivos”, que reduzem a transferência de calor por condução. Tão forte era este
conceito de isolamento resistivo que a Norma francesa NF P 75-01 (AFNOR, 1983),
define como isolante térmico o produto com resistência térmica maior que 0,5 (m2.
K) /W, composto por material com condutividade térmica menor que 0 065 W/(m.K).
Os principais produtos oferecidos no mercado nacional como barreiras
radiantes são constituídos de: - folha de alumínio aderida a uma ou ambas as faces
de um substrato que pode ser de diversos materiais como, por exemplo, malha
polimérica, papel Kraft, etc. - folha de alumínio em uma ou em ambas as faces de
“plástico bolha”, com espessura de 3 a 5 mm; - 1280 - - camada metálica entre
filmes de polietileno aderidos a espuma plástica também de polietileno, com
espessura de 2 a 5 mm; - filme plástico com camada metálica aderida por deposição
a vácuo. Os substratos em que as folhas de alumínio são aplicadas servem para
proporcionar resistência mecânica ao produto. O “plástico bolha” e as espumas
plásticas podem conferir um isolamento térmico adicional, por reduzir também as
transferências de calor por condução.
Tem-se observado práticas em que a superfície de baixa emissividade é
posicionada voltada para o telhado tendo em vista tirar proveito da sua alta

refletância ao infravermelho. Enquanto novo, o desempenho do produto será
praticamente o mesmo do que o obtido com a superfície de baixa emissividade
voltada para o ambiente. Contudo, o acúmulo de poeira, que penetra pelas frestas
entre as telhas, na superfície superior deste elemento resultará na elevação da sua
emissividade reduzindo a sua eficiência. Este acúmulo será tanto maior quanto
menos estanque for o telhado. Assim é de se esperar que em telhados com telhas
cerâmicas o aumento da emissividade se dê mais rapidamente do que nos telhados
com menor permeabilidade ao ar como os de telhas metálicas e as de fibrocimento.
2. METODOLOGIA
O trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, com o auxílio
de materiais já publicados, por artigos de periódicos disponibilizados na rede,
referentes a projetos que já estão sendo desenvolvidos e realizados para que se
tenha um destino viável economicamente e sustentável para quem adotar esta
inovada sugestão.
3. DESENVOLVIMENTO
A embalagem “longa vida”, utilizada para garantir a durabilidade e a qualidade
dos produtos nela acondicionados – e que depois vira lixo de difícil decomposição e
abarrota os aterros sanitários – pode ser aproveitada para outra finalidade: como
material de construção. Aplicadas para isolamento térmico de telhados, em especial
telhas de cimento-amianto, essas embalagens são capazes de refletir até 95% da
irradiação infra-vermelha do sol e, com isso, reduzir em perto de 9o C a temperatura
no interior do ambiente. Esta propriedade vem sendo constatada nas experiências
do engenheiro civil industrial Luis Otto Faber Schmutzler, pesquisador-colaborador
do Laboratório de Engenharia Biomecânica (Labiomec), da Faculdade de
Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp.
As embalagens longa vida usadas como isolante térmico podem minimizar o
problema de superaquecimento de moradias, particularmente as da população de
baixa renda. Coberturas de cimento-amianto são comuns também em escolas,
submetendo crianças e professores a um calor insuportável, a alterações de humor
e a problemas no rendimento escolar e de saúde. O aproveitamento do material
também assegura, nas noites de inverno, o fim do gotejamento nas telhas, causado
pela condensação da umidade relativa do ar (respiração e vapor desprendido das
panelas no fogão).
A mera curiosidade de Schmutzler em abrir uma embalagem de leite resultou
no “Projeto Forro Vida Longa”, que passa a integrar as atividades de pesquisa da
FEM, com o objetivo não apenas de aprimorar as técnicas de utilização alternativa
do material como a divulgação dos benefícios deste reaproveitamento ao meio
ambiente. Para cumprir esta meta será construído na Unicamp um protótipo de
residência onde diversos testes serão realizados.
A proposta esclarece o pesquisador, é levar algum conforto a baixíssimo
custo para a população menos favorecida economicamente, obrigada a conviver
com o superaquecimento de suas casas, principalmente naquelas cobertas com
telhas de espessura reduzida, onde a temperatura interior, no alto verão, pode
chegar a 45o C (sobre a cobertura, ela fica próxima dos 70o C). “Não podemos

esquecer que mulheres e crianças – e pessoas que por trabalharem à noite têm de
dormir durante o dia – enfrentam esse desconforto a maior parte do tempo”, ressalta.
Schmutzler percebeu o uso alternativo das embalagens longa vida há cerca
de três meses, logo que abriu a caixa de leite. Achou interessante o visual interior
delas e começou a guardá-las pensando, inicialmente, que poderiam ser úteis na
confecção de peças de artesanato. “Notei a existência de uma camada de alumínio,
material semelhante ao de um revestimento próprio para isolamento térmico de
telhados, importado e de custo elevado”, explica. Resolveu então avaliar esta
propriedade nas embalagens, colocando-as por horas embaixo de telhas de
cimento-amianto, sob sol forte, observando a eficiência das caixinhas para refletir os
raios infra-vermelhos
Experiências complementares foram feitas em casas na praia de Itamambuca
em Ubatuba (SP). Ali já existem pessoas envolvidas na execução do projeto, que
trataram de eliminar dúvidas sobre a capacidade isolante das embalagens. Os testes
demonstraram, também, que mesmo sendo compostas por várias camadas de
polietileno e papelão, elas não são auto-combustíveis e, portanto, não aumentam o
risco de incêndio. “Em um curto-circuito provocado, a corrente-elétrica foi cortada
pela própria embalagem, comprovando que não é iniciadora de fogo e que, como
outros materiais usados na construção civil, só queima se a chama for mantida
sobre ela”.
Motivado pelo resultado de suas pesquisas, Schmutzler desenvolveu técnicas
para a limpeza em larga escala dos resíduos de leite nas embalagens, o corte
adequado e a colagem para produção das mantas, que devem ser colocadas sob as
telhas e ainda em paredes mais expostas ao sol. São procedimentos simples, mas
que garantem a perfeita higienização das embalagens tanto para o manuseio quanto
para a aplicação.
Um próximo passo comenta o pesquisador, é divulgar a característica desse
material junto às prefeituras. Esta iniciativa pode incentivar a criação de coleta
seletiva para o aproveitamento na construção de moradias populares, escolas,
postos de saúde e outros prédios públicos cuja cobertura, em função do custo, é na
maioria das vezes feita com telhas de cimento-amianto. Para isso, o pesquisador
planeja criar um site no qual o interessado poderá obter todas as informações
necessárias para a correta confecção e aplicação das mantas em paredes ou
telhados.
Além da finalidade social, o aproveitamento das embalagens “longa vida” para
isolamento térmico em moradias traz importante benefício ambiental. Compostas por
seis camadas de materiais – quatro de polietileno, uma de alumínio e uma de
papelão – as caixinhas vazias acabam se constituindo em sério problema ecológico.
Dados da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo
(CETESB) revelam que elas levam cerca de cem anos para se decompor.
O crescente uso dessas embalagens faz com que elas passem a ocupar
espaço considerável nos aterros sanitários. “A previsão da multinacional sueca Tetra
Pak, único fabricante mundial das embalagens longa vida, era de produzir seis
bilhões de unidades no Brasil somente em 2000”, conta o pesquisador Luis Otto
Schmutzler.
A difusão de sua utilidade como material de construção, acredita, contribuirá
para aliviar o acúmulo de lixo urbano. “É nosso objetivo que as caixinhas sequer
cheguem ao lixo”, diz. Schmutzler defende a criação de sistemas específicos de
coleta pelas prefeituras ou por organizações ligadas às comunidades carentes, e o
incentivo para que o trabalho de limpeza e colagem das embalagens seja feito em

centros comunitários. Isso pode garantir, ainda, ganho econômico para catadores ou
desempregados que se dedicarem à tarefa.
Atualmente, segundo o pesquisador, a Tetra Pak reprocessa 15% das
embalagens, destruindo-as e vendendo os resíduos para fábricas de plástico e de
papelão. Essas seis bilhões de unidades poderiam se reaproveitadas, garantir 400
mil metros quadrados de isolante térmico, o suficiente para 40 mil pequenas
moradias. Para cada metro quadrado de manta são necessárias 16 caixinhas de
leite.
“O país não pode se dar ao luxo de descartar esta preciosidade, em prejuízo
não só do bem-estar da população como do meio ambiente”, ressalta Schmutzler.
4. CONCLUSÃO
Através deste projeto buscou-se apresentar qual a importância do isolamento
térmico que é um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor, usado na
construção e caracterizado por sua alta resistência térmica com caixas de longa
vida, como desempenho econômico e também uma solução bastante viável e
sustentável ao meio ambiente.
O aproveitamento dessas embalagens é uma forma barata de minimizar
problemas de isolamento e climatização, e pode ser uma alternativa viável para
habitações em situação de extrema necessidade. Além de ser um meio de reutilizar
essas embalagens que tem uma vida de decomposição muito alta e demorada.
REFERÊNCIAS
CATELANI; MEDEIROS. Placa Térmica isolante obtida a partir de embalagem
cartonada (tetra pak): construção e avaliação de sua eficiência. 2014. disponível em:
<http://www.abq.org.br/cbq/>. acesso em: 12 ago. 2017.
ECOASSIST. Embalagens “longa vida” como isolante térmico. 2014. DISPONÍVEL
EM: <http://www.ecoassist.com.br>. acesso em: 20 ago. 2017.
FERNANDES, JAQUIEL SALVI; DANIELEWICZ, RAMONA JAQUELINE; SECCO,
JOICE. Isolamento Térmico de Residências através da reutilização de embalagens
Tetra Pak. DISPONÍVEL EM: <https://periodicos.uffs.edu.br/>. acesso em: 13 ago.
2017.
MATEUS; RICARDO. Novas tecnologias construtivas com vista à sustentabilidade
da construção. 2004. DISPONÍVEL EM: <https://repositorium.sdum.uminho.pt>.
acesso em: 21 ago. 2017.
RICCHINI, RICARDO. Embalagem longa vida é isolante térmico. DISPONÍVEL
EM:<http://www.setorreciclagem.com.br/>. acesso em: 12 abr. 2017.

LOGÍSTICA REVERSA COMO DIFERENCIAL NAS EMPRESAS
Renata Caroline Ribeiro¹, Camila Crucius², Marcelo Oliveira³ e Marcelo Mota

Área de concentração: Engenharia de Produção
Grupo de trabalho: Gestão de resíduos

RESUMO
O mercado tem exigido cada vez mais das organizações, aplicação de tecnologia,

novos processos e metodologias, que satisfaçam não só o cliente, mas todo um
conjunto de exigências organizacionais e legislativas. Portanto, as empresas vivem
na corrida incansável para se manter atualizada e competitiva no mercado, buscando
melhorias para o produto e o processo. Visto isso, este trabalho tem por finalidade
discorrer sobre logística reversa, identificar as vantagens da utilização da mesma, e
destacar sua função de amenizar o impacto ambiental, ocasionado pela própria
organização. A logística reversa consiste em operar no ciclo inverso da logística,
possibilitando o retorno de materiais já sem valor para cadeia produtiva. Processo de
grande valor social e também econômico para as organizações, se apresentando
ainda como diferencial importante entre empresas.

Palavras-chave: Logística reversa; diferencial organizacional;

ABSTRACT

The market has increasingly demanded of organizations, application of technology,
new processes and methodologies, which satisfy not only the customer, but a whole
set of organizational and legislative requirements. Therefore, companies live in the
tireless race to stay current and competitive in the market, seeking improvements to
the product and the process. Thus, the purpose of this paper is to discuss reverse
logistics, to identify the advantages of using it, and to highlight its function of mitigating
the environmental impact caused by the organization itself. Reverse logistics consists
of operating in the reverse cycle of logistics, enabling the return of materials that are
already of no value to the production chain. Process of great social value and also
economic for the organizations, still presenting itself as important differential between
companies.
Key-words: Reverse logistic; organizational differential

1. INTRODUÇÃO
A busca pelo diferencial e a competitividade entre as empresas tem gerado
uma procura maior por tecnologias, e atitudes que acrescentem em seu produto ou
processo. O sistema logístico da empresa está diretamente ligado ao seu
desempenho, e é de suma importância para um serviço de qualidade e eficiente, logo,

as organizações procuram diferenciais e novas abordagens para aprimorar seus
sistemas em operação.
O sistema logístico consiste em entregar o produto certo, na hora certa, no lugar
certo, na quantidade certa, considerando que de nada vale o produto se não presente
no momento e lugar em que se faz necessário. Esse sistema principal tem sentido
produtor-consumidor, mas apresenta sentido reverso (consumidor-produtor) que é
responsável por realocar o produto já utilizado, ou seja, encontrado no fim de sua vida
útil, ou também embalagens.
Além das vantagens de âmbito ambiental, atribuídas pela reutilização de
materiais, que seriam descartados, para produção de novos produtos, ainda existem
vantagens econômicas e sociais.
No âmbito social a empresa adquire reconhecimento pelas práticas
sustentáveis e atitudes de preservação do meio ambiente. Já no setor econômico, a
logística reversa oferece redução de custos pela obtenção e processo da matéria
prima.
2. METODOLOGIA
O presente estudo possui caráter exploratório, Prodanov e Freitas (2013,
p.51,52) afirmam que pesquisas exploratórias “tem como finalidade proporcionar mais
informações sobre o assunto vamos investigar, possibilitando sua definição e seu
delineamento”.
Já quanto aos procedimentos técnicos é baseado revisão bibliográfica, que
segundo Gil (2002, p. 44) “é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

3. DESENVOLVIMENTO
A logística reversa é responsável por transformar a logística em um ciclo
fechado, pois após a chegada do produto até seu ponto final, que no caso é o
consumidor, a logística reversa o resgata, trilhando o caminho inverso até o começo
de um processo novamente.
Segundo NOVAES (2007), a Logística reversa “cuida dos fluxos de materiais
que se iniciam nos pontos de consumo dos produtos e terminam nos pontos de
origem, com o objetivo de recapturar valor ou de disposição final”. Esse processo de
agregar valor a um produto que já está no fim de sua vida útil, pode ser por meio de
reaproveitamento de peças e comercialização, ou reciclagem e reprocesso.
LEITE (2002) apresenta a logística reversa como responsável por agregar valor
à empresa, por meio do retorno dos bens ao ciclo de negócios ou produtivo.
A reciclagem é uma prática alternativa para minimizar os impactos causados
pelo descarte incorreto de resíduos, pois realoca o insumo na cadeia produtiva com
diversas vantagens ambientais e econômicas (ALBERICI; PONTES, 2004).

Do ponto de vista logístico, a vida útil de um produto vai além da sua entrega
ao consumidor, esses têm que retornar ao ponto de origem para ser reaproveitado,
reciclado ou mesmo descartado adequadamente (LACERDA, 2009).
Sendo assim, a logística possibilita retornar esse material a empresa, para que
a mesma utilize do processo que for conveniente, para agregar valor ao material e
disponibiliza-lo no mercado novamente.
A empresa é levada a implantar ou exercer a logística reversa por valores
legais, econômicos e sociais (ecológicos). Pois atualmente, a responsabilidade pelo
ciclo total do produto tem sido atribuída, cada dia mais, aos seus produtores, sendo
responsabilizados também por todos os impactos ambientas possivelmente causados
em cada etapa de vida do produto.
Além disso a organização deve ter um cuidado especial com responsabilidade
social e ambiental construída, fatores que impactam diretamente na imagem
corporativa. A logística reversa apresenta ainda benefícios econômicos pois o
reaproveitamento de materiais e reciclagem gera uma redução de custos, visto que
utiliza material não-virgem, e o reaproveitamento poupa recursos (água, energia,
tempo de trabalho).
CONCLUSÃO
Este trabalho contemplou diversos aspectos relacionados aos benefícios
trazidos pela implementação da logística reversa na reutilização de materiais e
resíduo nas organizações, tanto no âmbito econômico quanto social.
De modo geral, a sensibilização e os valores legais que exigem a
responsabilidade social do fabricante tem se tornado um diferencial entre as
organizações. O processo de reutilização pelas empresas visa evitar o descarte
incorreto do produto no meio e deve ser incentivado como ato valorizado pelas
organizações, para criar uma relação mais próxima beneficiando ambos os lados.
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PROJETO DE LEI PARA USO DE LIBRAS POR FUNCIONÁRIOS DA
REDE PÚBLICA DE SAÚDE
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Suelen de Ramos4 e Vitória Pereira de Souza5

Área de Concentração: Engenharias
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RESUMO
O objetivo principal desse trabalho é a implantação de uma lei para o uso de libras
por funcionários da rede pública de saúde, pois nos dias de hoje dificilmente se vê
um profissional que realmente tenha fluência na língua brasileira de sinais auxiliando
quem necessita nas redes públicas de saúde, e ele é essencial nesses lugares, pois
seja qual for à dificuldade que a pessoa tenha ela deve ter seus meios de
acessibilidade. Para alcançar esse objetivo a finalidade desse projeto está em
primeiramente obter os intérpretes na unidade de saúde pública, mas começando
por quem já está lá, ou seja, para os funcionários que já trabalham no
estabelecimento estarem fazendo o curso de LIBRAS. E para isso a forma a ser
utilizada vai ser através do banco de ideias onde será apresentada a câmara dos
deputados a ideia do projeto, ficando para verificação deles a sua aprovação. Sabese que a acessibilidade no Brasil não é totalmente eficiente, pois mesmo havendo
leis para elas, raramente são respeitadas, tentar reverter essa situação é o principal
objetivo desse projeto, começando assim pelos sistemas de saúde, mas com intuito
de estar motivando todo tipo de organização a adotar esse meio, pois pessoas com
necessidades especiais devem ter suas formas acessíveis para se comunicar, e nos
dias no hoje uma das formas que se encontra muito escassa é a acessibilidade para
deficientes de surdez e mudez.
Palavras-chave: Lei, Projeto, Pública.

ABSTRACT
The main objective of this work is the implementation of a law for the use of pounds
by public health workers, because today it is difficult to see a professional who really
has a fluency in Brazilian sign language assisting those who need it in the public
health, and this is essential in these places, because whatever the difficulty that
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person has, it must have yours means of accessibility. To achieve this goal the
purpose of this project is to first get the interpreters in the public health unit, but
starting with those who are already there, so, for employees who already work at the
establishment, they will becoming to taking the course of LIBRAS. For this project
come true will be need to send for the ideas bank, where the chamber of deputies will
be presented the idea of the project, being for verification of their approval. Although
its known the accessibility in Brazil is not be efficient, since even if there are laws for
them, they are rarely respected, trying to reverse this situation is the main objective
of this project, starting with health systems, however with the intention of motivating
all types of organization to adopt this means, since people with special needs must
have their accessible ways to communicate, and nowadays one of the ways that is
very scarce is accessibility for people with disabilities of deafness and silence.
Key-words: Law, Project, Public.

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se de que pessoas com deficiência normalmente são vulneráveis, em
parte devido a percepções incompletas sobre suas habilidades e capacidades. E por
esse motivo convém que a sociedade tenha uma maior compreensão em relação a
isso e contribua para assegurar que homens e mulheres com deficiência sejam
tratados sem distinção, com autonomia e total participação no meio social e que o
princípio da não discriminação seja respeitado e que a organização considere prover
mais acessos às suas instalações.
Em relação à saúde pública o Brasil é um país que possui um sistema
diferenciado de muitos, por se tratar de um sistema gratuito. Porém a sua
acessibilidade é frágil em questão física e quando se vê o parâmetro de LIBRAS por
parte de quem trabalha é quase inexistente. O que se percebe mais é um intérpretemédico e não um médico que possui a fluência na língua Brasileira de sinais. A Lei
Nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, regulamenta que deve ter um intérprete da
língua Brasileira de Sinais em todos os lugares, porém isso não vem acontecendo. E
isso é um descaso para quem tem a deficiência auditiva, pois assim não consegue
se comunicar de forma eficiente com o médico. Muitas vezes eles trazem alguém
próximo para ser seu tradutor, ou os médicos tentam se comunicar através da
escrita com seu paciente, entretanto o deficiente auditivo não conhece todas as
palavras do presente idioma, o que dificulta ainda mais a sua comunicação.
2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada nesse estudo foi baseada na literatura e em
documentos obtidos a partir de pesquisa de informações, com o intuito da criação de
sugestão de uma lei através do banco de ideias, que foi fundado pelo CLP
(comissão legislativa participativa) em 2001 e tem como objetivo facilitar a
participação da sociedade na elaboração legislativa, por entidade civil.
3. DESENVOLVIMENTO
A acessibilidade existe para proporcionar uma maior independência aos
cidadãos que apresentam algum tipo de dificuldade para realizar alguma atividade,
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como as pessoas que possuem certa deficiência ou mobilidade reduzida, tendo
assim o direito de ir e vir onde necessitarem (Gonzalez e Mattos).
Para que isso ocorra devem ser procurados meios com que ajudem a
amenizar as situações críticas existentes na sociedade, como por exemplo, nos
sistemas púbicos de saúde, que é um lugar onde deve ter acessibilidade a todos que
necessitam, e um dos meios acessíveis mais escasso é para os deficientes auditivos
e de mudez.
Uma pessoa que possui deficiência auditiva e de mudez enfrenta grandes
problemas para se comunicar, pois sua língua materna não é do português falado,
pois é uma outra língua diferente, e assim eles não sabem todas as palavras escritas
da língua portuguesa.
Com a criação de um projeto de lei colocando libras nos currículos dos
funcionários da área da saúde, a comunicação paciente-médico pode ser eficiente
no diagnóstico que deve ser preciso e rápido, podendo resultar em salvar a vida de
alguém por conta da boa comunicação, pois falta do diálogo com os mesmos, pode
trazer grandes riscos para os portadores de deficiência, impossibilitando alguma
etapa de algum tratamento ou procedimento de emergência. Nos hospitais, clínicas
ou ambulatórios em momentos de emergência, a comunicação com o paciente deve
ser rápida e efetiva, para assim atingir com êxito o atendimento. Sendo assim essa
lei poderá trazer mais autonomia e independência para as pessoas com deficiência
auditiva e de mudez. Segundo ADAP o Brasil tem 9,7 milhões de pessoas com
deficiência auditiva.
Muitas vezes quando algo é planejado nem sempre se é pensado se
realmente todos vão poder ter acesso a ele, como o caso das redes públicas de
saúde, onde se falta essa comunicação. E esse é um grande erro, pois deve-se
pensar em todos, não somente naqueles que não apresentam nenhuma dificuldade
de acesso (Norma Brasileira ABNT NBR ISO 2600, 2010).
Segundo o Artigo 5° da Constituição Federal 1988:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”
Logo, pela Lei, todos devem ser tratados de maneira uniforme, sem nenhuma
forma de distinção ou exclusão. Garante o inciso “LIV - ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”, todos possuem a
liberdade de escolher e fazer aquilo que é particular do indivíduo.
E por esse motivo os instrumentos de acessibilidade são muito importantes,
pois uma pessoa que possui algum tipo de dificuldade, vai se sentir muito melhor
quando for a algum lugar e nesse ter os instrumentos que ela necessita (Gonzales,
2015).
Percebe-se que muitas vezes no momento da comunicação frequentemente
existem aquelas pessoas que sentem certo “medo” de conversar com as que
possuem algum tipo de deficiência, como a de mudez e surdez, muitas vezes não
por preconceito, mas sim por receio de falar ou fazer algo que a outra não se sinta
bem. E por esse motivo esse projeto de lei seria muito importante, pois ajudaria,
começando pelos sistemas de saúde há estar melhorando esse tipo de situação.
(ETHOS, 2015).
Seguindo dessa forma o modelo do Desenho Universal, que se recomenda
que tudo deverá ser utilizado por todos (Gil, 2006).
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4. CONCLUSÃO
A acessibilidade é o que traz ao portador da necessidade especial ter o
acesso a determinadas ações rotineira, entretanto, quando se trata desse acesso no
interior de hospitais e pronto atendimentos da rede pública notasse a ineficiência
com falta de colaboradores capacitados sempre a posto no ambiente de trabalho.
Com essa capacitação, existe a possibilidade real de salvar vidas, com o
atendimento feito da melhor forma possível mais rapidamente o paciente receberá
os cuidados adequados, além do não acúmulo de paciente no leitos e corredores do
local.
A pessoa que será atendida vai ser beneficiada e vai trazer uma contribuição
social nítida, trazendo um atendimento de qualidade para portadores de surdez e
mudez evitando demoras nos atendimento e maior precisão na forma do tratamento
preciso.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado com foco na reutilização de matérias
descartáveis, buscando a redução do descarte inconsciente sobre o meio ambiente
e assim, gerando um reaproveitamento de toda essa matéria. Por meio de uma
pesquisa exploratória, destaca-se a reutilização e aplicação de garrafas PET´s de
forma sustentável na criação de um modelo de sistemas de calhas totalmente
recicláveis, ressaltando os benefícios de se reutilizar as garrafas plásticas, e como a
água captada pode ser reutilizada de forma diretamente sustentável e econômica. A
reciclagem do lixo assume um papel fundamental na preservação do meio ambiente,
pois além de diminuir a extração de recursos naturais, neste caso o petróleo, e
consequentemente impactando na diminuição e acumulo de resíduos plásticos nas
áreas urbanas.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Garrafa Pet; Reciclagem de Materiais; Sistema
de Calhas; Água.
ABSTRACT
In the present work it is presented with a focus on the reuse of disposable materials,
in such a way as to reduce the unconscious disposal on the environment, and thus
generate a reuse of all this matter. Through an exploratory research, the reuse and
application of PET bottles in a sustainable manner in the creation of a model of totally
recyclable gutter systems can be highlighted, and the benefits of reusing the plastic
bottles can be highlighted, the captured water can be reused in a directly sustainable
and economical way. The recycling of waste plays a fundamental role in preserving
the environment, since in addition to reducing the extraction of natural resources, in
the case of the bottle, oil, it also reduces the accumulation of waste in urban areas.
Key-words: Sustainability; Pet bottle; Recycling of Materials; Rail System; Water.

1. INTRODUÇÃO
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Tendo a sustentabilidade como um assunto atualmente muito amplo e
indispensável para inúmeros setores, desenvolver uma forma de minimizar
desperdício e o descarte de resíduos que contaminam o meio ambiente se tornou
foco na sociedade atual. A preocupação para diminuir os resíduos que são
constantemente jogados na natureza aumenta com o passar do tempo com foco de
garantir um ambiente limpo, sustentável e com recursos naturais para atender as,
presentes e futuras, necessidades humanas. Nesse contexto vale ressaltar que,
sustentabilidade deve ser abordada em todos os níveis e modalidades de ensino,
gerando um reflexo social positivo, tanto individual, mas também coletivo, dessa
forma, a participação e aplicação de conhecimento sustentáveis torna o meio que
vivemos mais agradável e ecologicamente ativos.
Conforme destaca FALEIRO (et al, 2001, p.55):
“A definição de sustentabilidade que se adotou internacionalmente foi a da
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (BRUDTLAND,
1897), que cita que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as
necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazer suas necessidades.”

Contextualizando com a sustentabilidade, vemos a água, um recurso natural,
sendo classificado como um dos fatores mais importantes para a sobrevivência dos
seres vivos, também sendo indispensável para vida na Terra. MANCUSO e
SANTOS, (2003, p.1) citam que “a água é classificada como o insumo do século, e
afirmam que ela será a causa de conflitos internacionais em razão da sua disputa”.
Porém, ALVAREZ e MOTA (2010, p.24) “ressaltam que a busca por entender e
sugerir os limites para reduzir a escassez dos recursos começou a ser colocado em
evidencia a partir do século XVIII, onde Thomas Robertt Malthus é considerado o
primeiro economista a sugerir esta ideia”.
Com isso medidas e técnicas de sustentabilidade voltadas para a
preservação de recursos naturais tem sido empregadas diariamente, ressaltando
que estes processos de reutilização devem ser adotados por organizações e
pessoas, a fim de melhorar a relação entre o meio ambiente e os seres vivos.
Utilizar materiais considerados alternativos e retornáveis para a construção de um
sistema de calhas se tornou uma opção excelente de sustentabilidade nos dias
atuais, perante que nos deparamos com a escassez de água, devido a sua
contaminação por resíduos que são constantemente descartados, desperdícios com
o uso irracional frequentemente feito pelas pessoas contribuem gradativamente
para a limitação de disponibilidade da água potável.
Faz-se necessário indicar e expor as ações que irão proporcionar melhor
qualidade de vida, incentivando a humanidade, de uma forma considerada diferente
e inovadora capaz de persuadi-las a poupar água, tonando seu uso racional, de tal
forma que também reduzam os resíduos que são constantemente jogados no meio
ambiente, neste caso as garrafas plásticas.
2. METODOLOGIA
O estudo realizado foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória,
na qual as informações levantadas foram consultadas em meios secundários como
livros, artigos e internet com o objetivo de fornecer uma visão abrangente da
sustentabilidade, e como as garrafas plásticas podem ser reaproveitadas
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proporcionando um sistema sustentável, visto que reaproveitamento de água seria
um dos motivos para se aderir à ideia de sustentabilidade.
Quanto à natureza do presente estudo é básica, pois busca um referencial
teórico informativo, necessário para a compreensão da sustentabilidade, podendo
estruturar um pensamento totalmente inovador e sustentável capaz de gerar um
sistema totalmente reciclável de garrafas plásticas, destacando a montagem
simples deste sistema.
a
MONTAGEM - SISTEMA DE CALHAS PLÁSTICAS
1° Passo: Aquisição
dos Materiais

2° Passo:

3° Passo:

4° Passo:

Recorte da s
extremi da des da
ga rra fa pl á s ti ca .

As ga rra fa s devem s er
fi xa da s com col a uma
a uma .

As ga rra fa s devem s er
fi xa da s e pres a s no
bei ra l , com pregos ou
pa ra fus os .

Ga rra fa s Pl á s ti ca s
Pregos /Pa ra fus os
Col a / Ades i vo Pl á s ti co
Ferra menta s Gera i s

3. DESENVOLVIMENTO
Atualmente com intensas e cada vez mais diversificadas as atividades
humano associado ao crescimento demográfico acelerado mundial, a escassez de
água se torna um problema muito significativo em algumas regiões, pois também
temos o fato de que estas regiões não apresentam condições e métodos
necessários para se captar água.
Um sistema de calhas reciclável bem elaborado faz com que uma residência
possa captar água da chuva de uma forma inteligente e inovadora, impactando
diretamente no consumo diário residencial. Nesse caso a água captada seria
utilizada para fins não potáveis, porém proporcionando excelente resultados para o
meio ambiente e para os donos da residência. Vale ressaltar que o reuso desta
água é uma alternativa economicamente sustentável, sendo classificada dentre uma
das alternativas de “reuso não potável para fins domésticos, nesta forma seria
incluso o uso para descargas sanitárias, irrigação de jardins, lavagem de carro e
calçadas, utilizada também em grandes edifícios para reserva contra incêndio, etc
(MANCUSO e SANTOS, 2003 p.32)”, deixando evidente que toda forma de
reutilização de água pode ser ou é uma técnica amplamente interessante para a
preservação da humanidade e meio ambiente.
Segundo Pereira (2012, p.2):
“A busca por fontes alternativas de recursos naturais é uma necessidade
decorrente tanto do crescimento populacional como do aumento dos
padrões de consumo dessa população. A água é um recurso valioso e vital
para a vida humana, e que se for super explorado poderá ser insuficiente
para atender à demanda.”
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Em meio a este conceito surge a ideia de que é possível haver
desenvolvimento sustentável, onde exista um equilíbrio entre o crescimento
econômico e preservação ambiental. Com isso relacionamos o reuso da água com
o sistema de calhas totalmente reciclável, feito a partir de garrafas plásticas,
ressaltando que podemos potencializar inúmeras vantagens, e consequentemente
desvantagens, analisando este projeto.
Apontado nessa mesma direção, os conceitos de sustentabilidade podem ser
associados aos sociais, podendo ser implantados especialmente em lugares
periféricos e com graves problemas de pobreza, se colocando acima das
considerações economicamente viáveis, garantindo um abastecimento de água aos
moradores de regiões onde a estrutura de saneamento é precária. De tal forma, os
resultados dessa alternativa certamente resultarão na diminuição no consumo de
água fornecida pela companhia de saneamento, redução significativa de resíduos
plásticos indevidamente descartados, podendo ser técnica implantada em regiões
precárias.
Outro aspecto muito importante e relevante a ser citado são as
características e propriedades do plástico, material utilizado para a construção das
calhas para captação da água, onde o critério decisivo para escolha deste é devido
à produção em larga escala de garrafas plásticas no país, associando que este
material possui um sistema de fechamento eficiente, evitando vazamentos, tendo
uma alta resistência mecânica e química com custos relativamente baixos.
De modo, PETRY (2012, p. 5) argumenta que:
“Deve-se associar a sua fabricação, a princípio, foi feita de forma
inconsciente, mas com o passar dos anos e com a conscientização de que
uma garrafa pet pode levar até 400 para de deteriorar, passou-se a haver
maior reflexão sobre a sua reciclagem e reutilização.”

É relevante destacar como as empresas produtoras de garrafas plásticas
focam em gastos com logística, distribuição do produto final e marketing visando
sempre o aumento de consumo, como Teodósio e Dias (2006, p.4) relatam que “nos
últimos tempos, a produção nacional de garrafas PET vem crescendo, sendo o
Brasil o terceiro maior consumidor de PET (Politereftalato de etileno)”, de tal forma
podendo ser destacado a reutilização de garrafas plásticas como relevante e
atraente no cenário atual, possuindo aspectos muito atraentes, tanto pelas
características econômicas e mecânicas do material (plástico).
Perante isto, nos deparamos diariamente com o desafio de proporcionar um
ambiente sustentável, onde os impactos ambientais causados pelos resíduos
sólidos urbanos podem ser reduzidos de forma considerável, impactando
diretamente na redução de riscos à saúde da humanidade e danos ao meio
ambiente.
4. CONCLUSÃO
Abordar a sustentabilidade é o caminho para a preservação do nosso
planeta, sendo um assunto que vem sendo tratado cada vez mais com frequência
no nosso dia a dia, tendo em vista a preocupação de preservar e racionalizar
nossos recursos naturais, de tal forma que não se tornem escassos, dessa maneira
a reciclagem é uma forma de minimizar o impacto gerado sobre nosso meio
ambiente.
Estudando vemos que o homem passa a se procurar com o ambiente em que
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vive, onde através da junção do conhecimento e de tecnologia avanças é possível
preservar e cuidar, garantindo a sobrevivência de todos os recursos naturais. Dessa
forma o planejamento e o estudo se torna uma ferramenta de excelência para o
funcionamento deste projeto, destacando o fato de que o custo para se adquirir a
ideia, são quase nulos, pois todo material é reciclável.
Uma das principais ferramentas utilizadas no trabalho foi à garrafa PET, pois
a mesma é viável para reciclagem, e também é material que demora milhares de
anos para se decompor na natureza. Tornando-se fundamental a importância da
sua coleta e reciclagem.
Por esse motivo o sistema de calhas recicláveis vem sendo utilizadas como
uma forma de coleta e reutilização da água. Dessa forma conseguimos unir a
reciclagem com o aproveitamento da água e destacando seus benefícios sociais,
econômicos e ambientais.
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SUSTENTABILIDADE: PROPOSTA DE TELHADO PARA AMBIENTE
EXTERNO UTILIZANDO GARRAFA PET
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RESUMO
O presente trabalho foi idealizado com o objetivo de propor a construção de um
telhado para ambiente externo através da reutilização de garrafas pet. Conforme
definido pelo Ministério do Meio Ambiente (2015): construção sustentável é um
conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas durante todas as etapas
da obra que visam à sustentabilidade da edificação. Dentro desse contexto, devido
ao elevado tempo de decomposição das garrafas pet, a sua inserção na área da
construção trará grandes benefícios para a sociedade. A metodologia do projeto
contempla pesquisa bibliográfica e apresenta a proposta de 4 passos para
implementação do telhado através da utilização de garrafa pet. Os resultados deste
trabalho apresentam as seguintes vantagens: resistência ao calor por serem
translúcidas, manutenção da luminosidade do ambiente com economia de energia,
não possuem porosidade, não acumulam umidade e podem ser limpas com
facilidade.
Palavras-chave: Construção Sustentável; Garrafas PET; Telhado Externo.

ABSTRACT
The present work was conceived with the objective of proposing the construction of a
roof for external environment through the reuse of pet bottles. As defined by the
Ministry of the Environment (2015): sustainable construction is a concept that calls a
set of measures adopted during all stages of the project that aim at the sustainability
of the building. Within this context, due to the high decomposition time of the pet
bottles, their insertion in the construction area will bring great benefits to society. The
project methodology includes bibliographical research and presents the proposal of 4
steps to implement the roof through the use of pet bottle. The results of this work
present the following advantages: heat resistances because they are translucent,
maintenance of the luminosity of the environment with energy saving, have no
porosity, do not accumulate humidity and can be cleaned with ease.
Key-words: Sustainable construction; Pet bottles; Roof Exterior.
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1. INTRODUÇÃO
O setor da construção civil é responsável por atender as necessidades da
sociedade de forma a proporcionar abrigo, conforto e qualidade de vida para
indivíduos, famílias e comunidades, consequentemente estimular o crescimento e
produzir riquezas.
Para Agopyan e John (2011, p. 85),
Ao mesmo tempo o setor também é responsável por uma parcela
significativa do consumo de recursos naturais, incluindo energia e
água, além de ser um dos maiores responsáveis pela geração de
resíduos sólidos e pela emissão de gases de efeito estufa.

Dentro desse contexto, a área da construção tem um grande desafio e
conforme abaixo o Ministério do Meio Ambiente (2015) define:
Construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de
medidas adotadas durante todas as etapas da obra que visam à
sustentabilidade da edificação. Através de adoção de boas práticas é
possível reciclar e minimizar os impactos negativos sobre o meio
ambiente e promover também a economia dos recursos naturais e a
melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes e a implantação
dessas medidas pode ser adotada tanto em edifícios em construção
como naqueles já construídos.

O presente trabalho trata-se da proposta de telhado para ambiente externo
através da utilização de garrafas pets, que é um problema global devido seu tempo
de decomposição, pois a fibra que forma o politereftalato de etileno (plástico usado
nas garrafas de refrigerantes e água) é resistente, de acordo com pesquisadores da
Eco-UNIFESP (2017), “ela pode levar até 400 anos para decompor”. Desta forma,
reciclar é a alternativa mais sustentável, pois a garrafa pet pode ser utilizada de
diversas formas, inclusive como um telhado externo.

2. METODOLOGIA
A metodologia do trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza básica,
conduzida de forma descritiva e explicativa. O procedimento metodológico
contempla revisão bibliográfica com a consulta de livros e artigos já publicados.

2.1. IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
A proposta de implementação da telha de garrafa PET está descrita nos 4
passos que serão descritos na Figura 1, bem como os materiais que serão
necessários. Vale ressaltar, que para a boa execução do telhado é necessário que
as garrafas sejam do mesmo modelo, pois isso implica na qualidade do processo da
aplicação.
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Figura 1 – Execução do Projeto

FONTE: Autores (2017)

3. GERAÇAO DE RESÍDUOS NO BRASIL X IMPACTOS AMBIENTAIS
CAUSADOS PELAS GARRAFAS PET’s
O desenvolvimento tecnológico crescente associado a profundas mudanças
no modo de vida contemporâneo tem gerado maiores volumes de resíduos,
principalmente os sólidos que impactam diretamente no meio ambiente.
De acordo com Girardi (2016),
No Brasil há uma produção de resíduos sólidos por habitante por
ano semelhante à de países desenvolvidos, mas ainda tem um
padrão de descarte equivalente ao dos países pobres, com envio
para lixões a céu aberto e pouca reciclagem. O país produz em
média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, mas só destina
corretamente pouco mais da metade do que coleta.

“Entre os diversos danos causados ao meio ambiente, pode-se destacar o
resíduo plástico, que possui um tempo de degradação elevado e que se queimados
liberam gases tóxicos”, (ZANIN; MANCINI, 2004) apud (CREMASCO; NETO;
MELO; FIGUEIREDO e PEREZ, 2013, p. 115). Como por exemplo, o caso das
garrafas PETs, que é um problema global devido seu tempo de composição, pois a
fibra que forma o politereftalato de etila (plástico usado nas garrafas de refrigerantes
e água), é resistente, segundo pesquisadores da Eco-UNIFESP (2017), “ela pode
levar até 400 anos para decompor”, conforme descrito no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - tempo de decomposição de materiais.
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FONTE: Autores (2017) adaptado do site Eco-Unifesp (2017).

Grippi (2001, p. 37) acrescenta que:
Quando o lixo é depositado em lixões, o problema principal
relacionado ao material plástico é sua queima indevida e sem
controle, o que acaba causando poluição do ar, principalmente
porque esta queima gera fumaça negra e liberação de gases tóxicos.
Quando a disposição é feita em aterros, os plásticos dificultam sua
compactação e prejudicam a decomposição dos materiais
biologicamente degradáveis, pois criam camadas impermeáveis que
afeta as trocas de líquidos e gases no interior do aterro.

4. CONCLUSÃO
Através do presente resumo, pode-se afirmar que as garrafas PET’s são um
problema global e que o descarte em locais inadequados podem causar sérios
problemas para o futuro do meio ambiente e da humanidade.
Uma das alternativas é a inserção das garrafas pet na construção civil na
forma de telhado, pois são ótimas opções para cobrir estufas, viveiros, áreas de
lazer e canis. As vantagens são: resistência ao calor por serem translúcidas,
mantêm a luminosidade do ambiente gerando economia de energia, não possuem
porosidade, não acumulam umidade e podem ser limpas com facilidade.
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