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SOBRE A FEAMIG

Com 69 anos de tradição, a FEAMIG é referência nacional no ensino de Engenharia.
Oferece cursos de graduação em Engenharia Civil, Agrimensura e Produção e pós-graduação lato
sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, Estradas, Qualidade, Engenharia Ambiental e
Georreferenciamento de Imóveis Rurais.
Em 2019, a FEAMIG foi autorizada a abrir os cursos de Direito e Administração, deixando de
ser uma instituição específica de engenharias e passando a ter outras áreas de ensino.
A FEAMIG possui tradição na publicação e divulgação de pesquisas acadêmicas, sendo
responsável pela produção e organização da Revista Paramétrica, através do Programa de
Pesquisa, Produção e Divulgação Científica – PPDC. Há nove anos, o PPDC dá suporte a pesquisas
e congressos que contribuem de forma inovadora para a solução de demandas da sociedade.
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APRESENTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES UNIVERSITÁRIAS

O CADERNO DE COMUNICAÇÕES UNIVERSITÁRIAS adveio da necessidade de apresentar
à comunidade acadêmica as pesquisas que têm sido desenvolvidas nas áreas de Engenharia,
Arquitetura e Gestão, bem como as inovações existentes em cada área.
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EDITORIAL

“Pesquisa é para mestrado e doutorado. Graduação não precisa”.
Será?

Dr. Carlos Alberto Silva de Miranda1
Dr. Paulo Henrique Campos Prado Tavares2

Quando ingressamos no ensino superior, descobrimos um mundo novo, repleto de
experiências estimulantes, mas também recheado de desafios. Bem, pelo menos deveria ser assim!
O bom ensino superior nos tira da zona de conforto e, exatamente por isso, vai nos mostrando o
quanto a superação de obstáculos é capaz de despertar em nós sentimentos positivos. A sensação
de evoluir no campo intelectual, social e cultural é muito boa e poucos ambientes são capazes de
promovê-la tão bem quanto o acadêmico.
Mas qual a relação das pesquisas científicas com o ensino superior?
Como o próprio nome indica, o ensino superior pressupõe algo a mais, isto é, efetivamente
subir um degrau acadêmico. Entre as muitas diferenças em relação ao ensino médio, talvez a
necessidade de se fazer pesquisa na graduação seja a mais marcante delas.
A graduação é o momento em que o professor transfere ao estudante a responsabilidade de
buscar seu próprio conhecimento. O professor não é mais aquela figura que transmite ao aluno o
conhecimento, de forma sumarizada e resumida. Pelo contrário, ele passa a ser o grande instigador
e provocador. E o que é a pesquisa senão achar respostas para boas perguntas? As grandes
descobertas científicas, muitas vezes, começaram com questionamentos e inquietações dos
pesquisadores e, aos poucos, foram ganhando soluções concretas e capazes de mudar a história.
Mas como realizar a boa pesquisa, tão desejável no ensino superior e até mesmo indissociável
deste?
Da mesma forma que a familiaridade com a linguagem da programação de computadores é
fundamental para desenvolvermos um software, o contato com pesquisas científicas de qualidade
é fundamental para aprendermos a desenvolvê-las. Isso se consegue lendo pesquisadores
experientes, escrevendo nossos próprios trabalhos e, o mais importante, submetendo-os, mesmo
que em fase embrionária, aos eventos acadêmicos.
A participação em congressos, encontros, seminários e simpósios gradualmente nos ensina
como funciona o mundo acadêmico e, quanto mais nos integramos a ele, melhor compreendemos
a relação de interdependência entre o ensino superior e a pesquisa científica.
1
Designer Industrial; Mestre em Engenharia de Produção; Doutor em Engenharia de Materiais; Docente e
Pesquisador; Afiliação institucional: IBMEC/ UEMG.
2
Químico; Mestre em Química; Doutor em Engenharia de Materiais; Docente e Pesquisador; Afiliação
institucional: FEAMIG/ IBMEC/ UEMG.
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ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DA
RODOVIA MG – 424 NO KM 24, MUNICÍPIO
DE MATOZINHOS - MINAS GERAIS

Emerson Augusto Campos1
Sara Haniele Almeida Paixão2
Fernando Cesar Zanette3
Larissa de Paiva Ribeiro4

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso sobre
a rodovia MG – 424, localizado no KM 24, no município de Matozinhos Minas Gerais, a fim de comparar, da sua infraestrutura de antes e após
as adequações realizadas neste trecho, haja vista que era uma via que
oferecia insegurança para os motoristas, principalmente na década de 1980,
facilitando acidentes graves e até fatais para seus usuários. Percebe-se que
a infraestrutura rodoviária do Brasil necessita de promover segurança para
seus usuários, mesmo diante de avanços e reestruturações já realizadas
pelo Governo, ao longo dos anos. Portanto, este trabalho mostra, de forma
coesa, a comparação da reestruturação do trecho estudado do passado para
o presente, a partir do projeto inicial, para compreensão de suas mudanças
e necessidades atuais para o bem-estar e segurança de seus usuários,
usando a comparação feita nos traçados e nas pesquisas realizadas com
a população. A pesquisa concluiu que as modificações foram fundamentais
para garantir a segurança dos usuários da rodovia, uma vez que foram feitas
as adequações necessárias para sua utilização.
Palavras-chave: Engenharia de Agrimensura. Análises de viabilidade.
Comparação. Reestruturação. Diretrizes Técnicas.
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Graduando em Engenharia de Agrimensura – FEAMIG.
2
Graduando em Engenharia de Agrimensura – FEAMIG.
3
Engenheiro Agrimensor; Especialista em Cartografia;Docente da FEAMIG;
Orientador.
4
Engenheira Civil; MBA em Gestão Estratégica de Qualidade; Docente da FEAMIG;
Co-orientadora.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil conta com uma grande extensão de malha rodoviária, sendo este seu
principal modal de transporte, ou seja, de suma importância para o desenvolvimento econômico e
social do país. Contudo, o que se observa são os agravamentos de uma má gestão das rodovias e
vias de circulação do país, pautada na falta de observação aos procedimentos técnicos e conceitos
teóricos, resultando na precariedade de ruas, avenidas e estradas nacionais, somada a perdas
econômicas e humanas.
Por tais questões, este estudo tem por finalidade compreender os motivos que levaram à
alteração do traçado, no trecho em estudo da rodovia MG – 424, Km 24, no município de Matozinhos
em Minas Gerais, que se imagina tenha sido pela inobservância de instruções conceituais, culminando
em um déficit de planejamento, em curvas temerárias, em falta de visibilidade de ultrapassagem,
frenagem e retomada de aceleração; requisitos esses necessários para uma trafegabilidade segura.
Questiona-se, portanto, quais os motivos que levaram à modificação do traçado da rodovia
no trecho do KM 24.
Esta pesquisa visa analisar a modificação feita no trecho em estudo, comparando o traçado
antigo e atual, considerando e analisando as diretrizes técnicas do Dnit e DEER adequadas para
a definição do traçado de uma rodovia.
Além da pesquisa bibliográfica que embasou o referencial teórico do trabalho, realizou-se
um questionário com algumas indagações para entender a mudança do traçado a 16 motoristas
que usam o trecho com frequência e, para o reconhecimento da área, realizou-se levantamentos
topográficos, pelos quais foi possível conhecer o traçado, seguido da limitação local onde ocorreu
a mudança na rodovia.
Nesta perspectiva, observou-se na rodovia MG – 424 no limite entre as cidades de Matozinhos
e Pedro Leopoldo, no KM 24, local mais conhecido como “Pé da Vaca”, em meados da década de
1970, uma curva circular com transição em espiral, de raio aproximado de 221,2622 metros, com
apenas duas faixas de rolamento, sendo cada uma para um sentido de circulação, onde, em 2008,
por meio de obras de terraplenagem e pavimentação, o trecho foi substituído por um novo traçado
em curva, com raio aproximado de 395,8890 metros e implementação de uma terceira faixa de
rolamento, no sentido em aclive.
O estudo foi relevante para aproximar os estudantes às Normas Técnicas e suas aplicações,
no sentido de melhorar os profissionais para que no aspecto profissional possam voltar-se às
mudanças tecnológicas e ao comprometimento do desenvolvimento sustentável e seguro.
2 DESENVOLVIMENTO
Para se construir uma estrada, é preciso explorar e reconhecer a área onde será implantado
o projeto. Nesta fase que foram identificadas as características da região, como os acidentes
geográficos e topográficos, que estão diretamente ligados ao traçado e têm bastante influência
sobre essas estradas. Para Pacheco (1973, p.53), “o reconhecimento consiste em um estudo geral
de uma ampla faixa de terreno, ao longo de um itinerário por onde se supõe poder passar o traçado
da estrada”. Assim, é importante que todos os fatores que envolvem a segurança sejam observados
para o desenvolvimento do traçado.
Nas palavras de Senço (1997, p. 53), é a “operação que tem por fim orientar tão exatamente
quanto possível o traçado da estrada, de modo que ele se adapte às circunstancias da topografia
local, satisfaça às normas e às condições de natureza econômica, político-administrativa ou militar”.
14
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O reconhecimento então pode ser definido como um estudo primitivo da área aonde irá
situar o traçado da estrada. Nesta etapa, já são levados em conta os pontos obrigatórios, que
são os pontos necessariamente onde a estrada irá passar, também neste levantamento, serão
observadoas questões quanto a bacias hidrográficas existentes, cidades no perímetro, estradas
existentes, alagadiços e o relevo.
Na visão de Lee (2000, p.26), “o reconhecimento é a etapa dos estudos de traçado que tem
por objetivo a escolha da diretriz que permite o lançamento do melhor traçado, que resulte viável,
técnica e economicamente”.
Para todos os projetos existe um planejamento seguido de um estudo para analisar se o
empreendimento é viável para investimento. É uma enorme responsabilidade assumir um projeto
da dimensão que é um projeto de elaboração do traçado rodoviário, isto porque, existem parâmetros
definidos por um órgão regulamentador, no caso das rodovias, o DEER (DEER, 2003).
Segundo Melo (2017), para que se desenhe um projeto a fim de se realizar um projeto
de traçado rodoviário, é imprescindível que o engenheiro responsável observe a aplicação de
determinados componentes que são inerentes ao tráfego seguro nessas rodovias. Entre esses
componentes pode haver particularidades relacionadas ao uso, tipo, extensão, volume suportado,
entre outros, assim como são importantes elementos externos, como relevo, clima, vegetação,
construções ao redor, além de propriedades e comunidades alocadas no caminho pelo qual a
rodovia passará.
Segundo o Manual Técnico do DNIT (2003), as rodovias ainda devem ter seu estudo de
traçado fundado em alguns parâmetros como:
- Desmembramento do fluxo local do fluxo de passagem com a proposição de ruas
laterais à rodovia;
- Duplicação da rodovia (via principal) com duas faixas de rolamento, mais acostamento
do lado externo e faixa de segurança do lado interno, junto ao canteiro central, para cada
sentido de circulação;
- Proposição de ruas laterais, do lado direito e esquerdo da rodovia, com duas faixas de
rolamento e sentido único de direção, operando cada rua em um sentido como sistema binário
de circulação;
- A implementação de retornos na pista central com conversão à esquerda, livre, de
faixa interna para faixa interna;
- A implementação de ramais de entrada e saída da rodovia para as ruas laterais e vice
e versa com a finalidade de permitir a interligação viária da área urbana no eixo principal.

Aplicado na implantação do traçado da rodovia tem o dever de analisar o terreno, demarcá-lo
e por fim materializar, a partir das diretrizes estabelecidas em manuais como os do Departamento
Nacional de infraestrutura de transportes – DNIT e o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem – DNER. É preciso diferenciar ainda o traçado da diretriz do traçado:
Traçado de uma rodovia - é a linha que constitui o projeto geométrico da rodovia em planta e
em perfil; sem o rigor acadêmico, pode-se imaginar o traçado como sendo uma linha que representa
espacialmente (ou fisicamente) a rodovia; A Diretriz de um traçado ou de uma rodovia - é um
itinerário, compreendendo uma ampla faixa de terreno, ao longo (e ao largo) da qual se presume
que possa ser lançado o traçado da rodovia (DEER, 2009, p. 06).
Nesse sentido, o primeiro elemento que deve ser observado, e seguido à risca, é a
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classificação técnica do traçado a ser implantado. Essa classificação se faz em razão de diferentes
aspectos, todos com base no atendimento aos objetivos e à segurança em cada um dos trechos,
que orienta e define a configuração e as dimensões do empreendimento a ser projetado, para que
seja satisfatório o seu funcionamento, atendendo com qualidade a demanda solicitada e sua função
destinada.
A classificação técnica de uma rodovia (ou do projeto de uma rodovia) é feita segundo os
critérios estabelecidos pelo DNER, com base em dois parâmetros principais: o volume de tráfego a
ser atendido pela rodovia e o relevo da região atravessada (LEE, 2000).
No que se refere à segurança de tráfego nas estradas, em razão também de sua classificação,
é preciso estar atento às questões como velocidade, condições de visibilidade, parada, relevo,
entre outras, a serem observadas no projeto de traçado, conforme se verá a seguir. Uma delas é a
velocidade diretriz.
Considera-se como velocidade diretriz a velocidade teórica definida para o projeto, que
condiciona, define as demais características do mesmo. Em outras palavras, a velocidade diretriz é a
velocidade básica para a dedução das características do projeto. Para Oliveira (2007), a velocidade
também é apresentada como condicionante das principais características de vias, como curvatura,
superelevação e distâncias de visibilidade, das quais depende a operação segura e confortável de
veículos.
Adicionalmente, coloca-se que:
a velocidade de projeto, representa a maior velocidade com que pode ser percorrido
um trecho rodoviário cuja superfície de rolamento apresenta características normais de
rugosidade e ondulações, com segurança e em condições aceitáveis de conforto, mesmo
com o pavimento molhado, quando o veículo estiver submetido apenas às limitações impostas
pelas características geométricas, sem a influência do tráfego (OLIVEIRA, 2007, p. 29).

Como outros elementos, tem-se os raios mínimos, em razão da curvatura horizontal que
devem ser medidos em razão da topografia em que o projeto de traçado será implementado. Nesse
sentido, existem medidas a serem calculadas de acordo com essas características do terreno
(DNIT, 1973).
Outro fator importante a ser observado no traçado de uma rodovia é a curva de transição,
que diz respeito às condições de mudança de faixa de forma segura, como se verá adiante. Esta
transição é realizada com o fim de distribuir gradativamente o incremento da aceleração centrífuga.
Esta curva de transição tem o seu raio de curvatura passando gradativamente do valor infinito (no
ponto de contato com a tangente) ao valor do raio da curva circular. Em mesmo sentido, demarquese, ainda, que o ponto encontro das duas curvas, com o mesmo raio, é conhecido como ponto
osculador (NETO, 2015).
Em mesmo sentido, deve-se observar o espaço de curva circular simples, também levando
em consideração as condições de segurança da via, tema do próximo tópico. Quando se trata de
projetos de rodovias em planos horizontais, pode-se ter dois tipos de curvas, as circulares simples
e curvas espirais. Para este trabalho, considera-se a curva circular simples, que é a curva mais
utilizada para concordar dois alinhamentos retos em virtude da sua simplicidade em ser projetada
e locada (ROCHA, 2003).
Quanto às condições de visibilidade da rodovia, existem situações em que o condutor do
veículo observa um obstáculo na rodovia, assim, ele leva determinado tempo para constatar se o
objeto é fixo ou móvel. Esse espaço de tempo pode variar conforme condições atmosféricas, de
reflexo do motorista, tipo e cor do obstáculo e, especialmente, atenção do motorista. Ainda assim, é
16
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possível elaborar cálculos, mais ou menos, precisos sobre este tempo, para que o condutor possa
parar com segurança (DNIT, 2003).
A frequência dos trechos que proporcionam visibilidade de ultrapassagem, bem como sua
extensão, é restringida pelos custos de construção decorrentes. Entretanto, sempre que possível,
essas distâncias de visibilidade deverão ser proporcionadas, sendo recomendado que devam existir
trechos com visibilidade de ultrapassagem a cada 1,5 a 3,0 km e/ou tão extenso quanto possível.
É desejável que sejam proporcionadas distâncias superiores, aumentando as oportunidades de
ultrapassagem e o número de veículos que a realizam de cada vez (ROCHA, 2003).
No que se refere à superlargura como forma de realização de manobras com segurança, entre
os manuais que especificam como devem ser elaborados os traçados de rodovias, há diretrizes que
especificam as larguras mínimas de faixas de trânsito a adotar para as diferentes classes de projeto.
Essas larguras devem levar em consideração aspectos de ordem prática, tais como as larguras
máximas dos veículos de projeto e as respectivas velocidades diretrizes para projeto (DNIT, 2003).
Portanto, no que se refere às larguras de faixas de trânsito, pode-se dizer que estas são
fixadas com folgas suficientes em relação à largura máxima dos veículos, de modo a permitir não
apenas a acomodação estática desses veículos, mas também suas variações de posicionamento,
em relação às trajetórias longitudinais, quando trafegam nas faixas, nas velocidades usuais
(ROCHA, 2003).
Outro conceito importante é a rampa máxima do Greide que pode ser definido como a linha
de cotas que se projeta no perfil longitudinal, onde se procura um equilíbrio entre os volumes de
corte (material a ser escavado) e os volumes de aterro (material ser aterrado). Nesse sentido,
define-se o Greide como uma linha de cotas finais do pavimento (OLIVEIRA, 2007).
O manual do DNIT (2003) define que o lançamento do Greide é de extrema importância para
projetar as declividades longitudinais verticais, de forma a equilibrar os volumes de corte e aterro,
obedecendo às rampas mínimas e máximas da classe de rodovia que está sendo projetada. As
declividades longitudinais verticais são concordadas com curvas parabólicas (equação do 2° grau),
as quais irão ser chamadas apenas de parábola (ROCHA, 2003).
Entre os principais problemas para a mobilidade com segurança nesses trechos estão a
redução da distância de visibilidade da via, a inclinação das rampas, a natureza dos obstáculos
situados na zona de visibilidade restringida e os problemas de drenagem em curvas inclinadas
longas e pouco profundas (MACEDO, 2005).
Esse tipo de curva torna as manobras de ultrapassagem extremamente perigosas para os
condutores que trafegam por elas, portanto, não é recomendada a construção de curvas verticais
sucessivas. Nesse tipo de curvatura vertical, um desenho que privilegie a distância de visibilidade
adequada é essencial para garantir a percepção clara e antecipada o suficiente para que o condutor
consiga reagir corretamente e com segurança aos obstáculos ou situações que surgirem à sua
frente na via (GOLDNER, 2010).
Entretanto, quando se trata de rampas, com curvas verticais, os acidentes são mais frequentes
em trechos em declives, cuja prevalência é 63% maior do que em aclives. Essa informação expõe
uma situação óbvia, já que relacionada com um aumento de velocidade dos veículos ao descerem
a rampa. Além disso, o aumento de velocidade provoca uma redução de tempo para a tomada de
decisões, o que resulta num acréscimo no número de acidentes (ADAMY, 2010).
Por outro lado, nas rampas ascendentes, o trânsito de veículos de grande porte, especialmente
os caminhões, ao diminuírem de velocidade, devido à inclinação da rampa, tende a aumentar o
número de ultrapassagens de veículos de menor porte, provocando mais acidentes (NODARI, 2003).
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Para equilibrar essa situação, evitando acidentes tanto em aclives quanto em declives, e
garantir as condições de tráfego seguras em vias com este tipo de alinhamento, utiliza-se a rampa
de greide. O projeto de uma estrada em perfil é constituído de greides retos, concordados dois a
dois por curvas verticais. Os greides retos são definidos pela sua declividade, que é a tangente do
ângulo que fazem com a horizontal. Na prática, a declividade é expressa em porcentagem.
Nos greides ascendentes, os valores das rampas (i) são considerados positivos e nos greides
descendentes, negativos, e, para fazer esta convenção é necessário dar um sentido ao perfil, que
é geralmente o mesmo do estaqueamento.
O limite máximo da rampa de Greide garante a Integração entre Alinhamentos Verticais
e Horizontais, o que gera melhores condições de trafegabilidade com a segurança esperada
nas rodovias. Para tanto, é preciso que o engenheiro tenha a responsabilidade de realizar uma
combinação dos alinhamentos horizontal e vertical sem que haja influência na alteração em aspectos
como a distância de visibilidade e velocidade operacional. Segundo as normas emitidas pelo DNER
(1999), são 27 combinações possíveis de alinhamentos da via urbana ou da rodovia que podem
permitir ao condutor o tráfego com uma velocidade próximo da constante ao longo da rodovia sem
que o ambiente permita situações de surpresas aos motoristas (DNER, 2003).
A elevação máxima da rampa de greide a ser desenhada para determinado traçado de rodovia
deve ser escolhida de acordo com as condições de custo dessa rodovia, especialmente aos custos
de terraplenagem. Isto porque, existem detalhes como as condições geológicas e geotécnicas das
áreas atravessadas pela rodovia que vão afetar diretamente na opção por este perfil de traçado,
já que tanto na execução dos cortes como dos aterros, condições desfavoráveis do solo natural
podem exigir a execução de serviços especiais de alto custo, como escavações em rocha, obras
especiais de drenagem, estabilização de taludes e outros (AMILCAR, 2010).
3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise iniciou-se com o levantamento topográfico realizado com Estação Total Pentax
- PCS - 315 GPS Map 60CSx – Garmim, a partir dos cálculos desenvolvidos com o software
TopoGRAPHTg – 98 SE, criando uma planta planialtimétrica com a análise de alteração do traçado,
demonstrando a diferença entre os raios da curva antes e depois de alterado o trecho, contendo
malha de coordenadas e curvas de níveis, para informações necessárias ao desenvolvimento da
pesquisa, para que seja possível observar os diferentes raios: no traçado atual, esse raio chegou
a 395,90m com desenvolvimento de 179,325m e desnível de 7m proporcionando uma rampa mais
suave de 3,9 %, já no traçado antigo pelas informações levantadas neste projeto, temos um raio de
221,26m com desenvolvimento de 216,44m e desnível de 10m proporcionando uma rampa mais
acentuada de 4.6% se comparado ao desenvolvimento de seu raio.
O trecho da rodovia MG 424, como demonstrado na figura apresentada, no limite entre as
cidades de Matozinhos e Pedro Leopoldo até o ano de 2008 apresentava um trecho com apenas
duas faixas de rolamento, sendo cada uma para um sentido de circulação e com um raio aproximado
de 221,2622m, incompatível com a velocidade da via e o fluxo de veículos, causando muitos
acidentes, principalmente com vítimas nesse trecho, devido à pouca visibilidade e segurança na
curva, sendo percebido pelos usuários da rodovia, conforme demonstra as questões apresentadas
nesse estudo.
De acordo com os 16 motoristas entrevistados sobre suas percepções sobre antes e depois
da alteração do trecho, antes da alteração do traçado havia um número alto de acidentes, que
acreditam ser pela pouca largura e inclinação do trajeto a responsável pela maioria dos acidentes
causados nesse trecho, no período anterior à alteração. Tanto que todos os pesquisados entendem
que a alteração do traçado foi positiva. Após a substituição do novo traçado em curva, o raio foi
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adequado para 395,8890m, dando vazão ao tráfego, além da construção de uma terceira faixa de
rolamento no sentido em aclive, permitindo uma fluidez maior no tráfego proporcionando segurança
aos motoristas e usuários da rodovia que perceberam e sentiram essa modificação através da
diminuição dos acidentes.
Figura 1 – Planta Planialtimétrica

Fonte: Os Autores (2020)

Percebe-se que, através de planejamento, é possível melhorar as condições de tráfego
em rodovias, melhorando a segurança e a visibilidade de ultrapassagem, frenagem e aceleração,
fundamentais para um trânsito seguro e eficiente.
A velocidade diretriz é a maior velocidade com que um trecho viário pode ser percorrido com
segurança, quando o veículo estiver submetido apenas às limitações impostas pelas características
geométricas, ou seja, é a velocidade selecionada para fins de projeto, da qual se derivam os
valores mínimos de determinadas características físicas diretamente vinculadas à operação e ao
movimento dos veículos e às características dos motoristas (DNIT, 2010).
O quadro indica os valores recomendados para projetos geométricos das vias integrantes
do sistema arterial principal e também de ramos que as interconectam usando os dados da taxa
máxima de superelevação.
Quadro 1 – Valores dos Raios Mínimos, em Função das Taxas Máximas de Superelevação (m).
Vias Expressas e Artérias Primárias
e

max (%)

Velocidade Diretriz (km/h)
50

60

70

80

90

100

110

4

100

150

205

280

355

465

595

6

90

135

185

250

320

415

530

8

80

125

170

230

290

375

475

10

75

115

155

210

265

345

435

12

70

105

145

195

245

315

400

Fonte: Manual de Travessias Urbanas – Dnit (2010, p.239).

A curva atual encontra-se em um ponto de intercessão determinado com ângulo de25°
57’09”. Com Raio (R), R = 395,90 m; Tangente (T) T = R * tg(AC/2), T = 395,899 * tg(25°57’09”/2)
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=91,227m; Deflexão (d) d = AC/2 d =25°57’09”/ /2 = 12°58’34,5”; Corda (C) C = 2 * R * Sin(AC/2) C
= 2 * 395,899* sin(25°57’09”/) = 177,795m; Desenvolvimento da curva (D) D = (AC * π * R) / 180 D
= (25°57’09” * 3,1416 * 395,899) / 180° = 179,325m; Afastamento (E) E = T’ * tg(AC/4) E= 91,227m
* tg(25°57’09”/4) = 10,374m.
Figura 2 – Curva do Traçado Atual

Fonte: os autores (2020)

A curva anterior, conforme a figura 3, encontra-se em um ponto de intercessão determinado
com ângulo de 56°02’54”. Com Raio (R), R = 221,26m; Tangente (T) T = R * tg(AC/2) T = 221,26m
* tg(56°02’54”/2) = 117,765m; Deflexão (d) d= AC/2d = 56°02’54”/2 = 28°01’27”; Corda (C) C = 2 * R
* Sin (AC/2) C = 2 * 221,26m * sin(56°02’54”) = 207,915m; Desenvolvimento da curva (D) D = (AC *
π * R) / 180 D = (56°02’54”* 3,1416 * 221,26) / 180° = 216,442m; Afastamento (E) E = T’ * tg(AC/4)
E= 117,765m * tg(56°02’54”/4) = 29,388m.
Figura 3 - Curva do Traçado Anterior

Fonte: os autores (2020)

Conforme a padronização (DNER, 1999), as rodovias precisam de raios mínimos nas
curvaturas para contrabalancear o efeito da aceleração centrífuga. Outro aspecto importante a
ser observado é a largura da pista que garantirá a segurança e as distâncias necessárias entre os
veículos e o bordo do pavimento.
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Figura 4 – Corte Transversal do Traçado Antigo

Fonte: Os autores (2020)

A partir dos resultados obtidos a partir dos cálculos, encontrou-se um raio de 221,2622m
e uma superelevação máxima de 3,6%. O raio de projeto, conforme elucidado pelo DNIT (2010),
é o raio eixo da rodovia e essa curvatura se refere ao centro de gravidade do veículo, que é
aproximadamente o centro da faixa de tráfego mais interna.
Analisando o limite de velocidade permitida de 80 km/h pela rodovia e contrapondo à
superelevação, o raio encontrado não está dentro das normas permitidas, ou seja, pelos requisitos
encontrados nas Normas Técnicas, o raio de 221,2622m não está compatível com os coeficientes
calculados e encontrados no quadro que determina o valor dos raios mínimos, em função das taxas
máximas de superelevação.
Com uma curvatura bem inferior à necessária, essas análises indicam que a curva não
cumpre os requisitos exigidos para velocidade diretriz de 80 km/h, podendo ser responsável pelos
inúmeros acidentes causados nesse trecho da rodovia, antes de sua duplicação, uma vez que era
um trecho com pouca visibilidade de ultrapassagem e movimentos bruscos, frenagem e retomada
de aceleração, gerando muita insegurança no local.
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Figura 5 – Corte Transversal do Traçado Atual

Fonte: os autores (2020)

Observando as imagens do traçado atual e, após os cálculos, o quadro indica que o traçado
atual foi realizado de acordo com as Normas Técnicas, pois atende os requisitos entre velocidade
e a taxa máxima de superelevação.
Para uma curva de 80km/h como a permitida nessa área, o raio mínimo necessário de
segurança será de 280m, conforme apresentado no quadro 1, que mede os valores dos raios
mínimos em função da taxa de superelevação, com uma superelevação máxima de 4%.
De acordo com os cálculos, foi encontrado uma superelevação máxima de 3,8% e um raio
de 395,5590m, indicando que a curva está de acordo com as medidas de segurança pois cumpre
satisfatoriamente as Normas Técnicas.
Entretanto, no decorrer da pesquisa, ao analisar os cálculos e observar as imagens, percebeuse que, no levantamento do traçado, existe uma depressão no eixo da pista, em relação às bordas
do trajeto em alguns pontos, que podem ter ocorrido em função de erro de execução do projeto ou
se derivados de erros de terraplanagem.
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4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o intuito de identificar os motivos que levaram a modificação do traçado da rodovia
MG 424 no trecho do Km 24, a pesquisa verificou que o trecho em questão até meados dos anos
2008 tinha um traçado que tornava quase inviável o tráfego em função dos graves acidentes
causados pela pouca visibilidade, com curvas temerárias que acarretavam problemas de frenagem
e aceleração por parte dos usuários.
Esse trecho, conforme apresentado neste trabalho, tinha apenas duas faixas de rolamento,
cada uma em um sentido de circulação com um raio incompatível com a velocidade da via e o fluxo
dos veículos, o que causava acidentes, sendo muitos com vítimas.
Após esse período, depois do planejamento e das obras realizadas, o traçado foi modificado,
permitindo e viabilizando a circulação dos veículos nesse trecho. Foram realizadas obras de
terraplanagem e pavimentação com um raio dentro das normas técnicas, adequando-se à
necessidade da via, criando uma terceira faixa que permite a ultrapassagem segura.
Comparando o trecho da rodovia, percebe-se que o raio que antes era de 221,2622m passou
atualmente para 395,5590m, com uma superelevação de 3,8% demonstrando a adequação dessas
normas que permitiu aos usuários o tráfego na via de forma mais segura, atendendo aos requisitos
de velocidade e a taxa máxima de superelevação.
Dessa forma, a pesquisa conclui que os motivos que levaram à modificação do trecho foram
a necessidade de adequação quanto às normas técnicas que permitem a construção de rodovias
com segurança, fazendo todos os cálculos necessários para o tráfego levando em conta sua
condição e o número de veículos que nela circulam. E essa adequação transformou a via em uma
rodovia mais segura aos seus usuários.
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RESUMO
O presente trabalho aborda o estudo de caso referente à logística do
almoxarifado no canteiro de obras em um empreendimento de 384 unidades
habitacionais que está em execução no município de Justinópolis/MG.
O objetivo geral deste projeto foi identificar os principais gargalos que
impedem o bom funcionamento do almoxarifado. Através dos estudos sobre
os conceitos de estoque e as metodologias de classificação, foi possível
analisar o estoque do almoxarifado escolhido para este estudo. A proposta
se baseia na classificação dos materiais mais consumidos no almoxarifado
e os mais custosos para o empreendimento, sendo estes classificados pela
metodologia ABC. Ao utilizar a classificação ABC pode-se então ordenar os
itens do estoque por sua importância relativa à área financeira, e logo após a
classificação, foi introduzida a utilização do Sistema Kanban, onde a empresa
trabalha de acordo com a demanda de consumo ou necessidade de produtos
em todos os seus processos, funcionando através da utilização de cartões
com as devidas informações dos materiais, com o intuito de realizar os
processos da movimentação e abastecimento. Pode-se identificar elementos
de implementações bem-sucedidas de KANBAN como: visualização do fluxo
de trabalho, observação de processos e gerenciamento de fluxo de trabalho
e uso de modelos para identificar oportunidades de melhorias. Assim, este
estudo foi apresentado como proposta aos organizadores do empreendimento
e que será posteriormente aplicada, cabendo a futuros trabalhos apresentar
estes resultados.
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1 INTRODUÇÃO
A engenharia está presente na sociedade desde os tempos primórdios. Ela é importante para
sobrevivência dos seres humanos e possui relação direta com o desenvolvimento da humanidade,
pois sem sua contribuição, não existiria a tecnologia disponível hoje, no século 21.
É possível notar em obras de algumas construtoras que estão sendo executadas em 2019,
métodos primitivos sendo utilizados para a execução de construções civis. Por outro lado, algumas
empresas de construção civil do Brasil estão admitindo a importância de se investir em ferramentas
capazes de tornar a atividade de construção mais moderna, com intuito de se economizar tempo e
diminuir os gastos no canteiro de obras.
O almoxarifado tem dentre suas atividades a armazenagem, o controle de entrada e saída
de materiais, ferramentas e equipamentos, entre outros, ou seja, grande parte do que é utilizado
durante a execução do empreendimento passa pelo mesmo. Por isso, existe a necessidade de
um plano eficaz de gerenciamento que garanta o bom funcionamento deste setor, culminando
positivamente nos resultados dos índices de produtividade, qualidade da execução e prazos.
Este trabalho retratou o processo de gerenciamento do almoxarifado do canteiro de obra
em um edifício residencial com 4 pavimentos em fase de execução, no município de Justinópolis/
MG com previsão de término em fevereiro de 2021, no qual foram identificadas diversas falhas nos
processos de administração do almoxarifado.
O objetivo geral deste estudo foi aplicar a ferramenta de classificação ABC na logística do
almoxarifado do conjunto habitacional de Justinópolis-MG e propor soluções e métodos que venham
minimizar desperdícios e atrasos nos prazos das atividades deste empreendimento. Já os objetivos
específicos foram: apresentar os itens principais que compõem o estoque do Almoxarifado do
conjunto habitacional de Justinópolis-MG, identificar os problemas existentes no processo logístico
do Almoxarifado, sugerir a adoção de protocolos que promovam a boa gestão do Almoxarifado.
2 REVISÃO DE LITERATURA
Segundo Alves (2018), logística é o método de planejar, executar e controlar a movimentação
de informações e processos pertencentes à estocagem e transporte de materiais, produtos finalizados
ou de atividades desde seu começo até sua aplicação com eficiência e economia, tendo como
objetivo a satisfação do cliente final. Ainda segundo o autor é um grupo de métodos e atividades
que têm em vista agilizar e aperfeiçoar a movimentação de informações e processos, definindo o
exato momento em que as atividades devem ser realizadas para que toda a organização esteja
sincronizada em um objetivo em comum, para o contentamento do cliente.
De acordo com Ribeiro (2006), atividades operacionais dentro do processo construtivo, tais
como materiais, suprimentos, a locação de recursos humanos, e os fluxos de informações ligados
ao processo produtivo, precisam ser vistas de maneira que se estabeleça em um grande potencial
de diminuição de custos, com aumento da produtividade e da qualidade entregue do serviço ao
cliente final. O autor ainda fala que, por isso, é importante a execução de uma estruturação no
aspecto administrativo-operacional com incorporação logística, que provavelmente resultará em
um melhor planejamento, organização e controle da obra em execução.
No caso do almoxarifado não há um padrão que estabeleça como deve ser feito o seu
dimensionamento, variando de acordo com as atividades executadas, áreas específicas de
armazenagem de acordo com os tipos de produtos e quantidades que serão armazenados, áreas
necessárias à funcionalidade do serviço, periodicidade das aquisições e intervalo de tempo da
entrega dos mesmos pelos fornecedores, sistema de distribuição e da quantidade de equipamentos
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e acessórios que fazem parte do almoxarifado segundo Araújo (2016).
A gestão de estoques é a atividade que o gerenciamento de recursos ociosos com
representatividade financeira e que são armazenados para o suprimento das necessidades futuras
em uma instituição (BRUSTOLIN, 2018). Para Godoy (2016) gerenciar é mais fácil quando tem a
segurança do estoque. É mais fácil se defender das críticas quando se tem uma manutenção de
estoques em excesso do que ser surpreendido pelo estoque estar esgotado. A maior parte dos
custos de manutenção de estoques é custo de oportunidade e, portanto, deixa de ser identificada
nos relatórios normais de contabilidade. Levando-se em conta que os níveis de estoque têm sido
altos demais para serem justificados como um suporte razoável às operações, esta crítica é talvez
justificada.
A classificação ABC agrupa produtos, mercados ou clientes com características semelhantes
para facilitar o gerenciamento do estoque (GARCIA; LACERDA; AROZO, 2015). Silva et al. (2018)
diz que a análise ABC identifica a procura e o valor dos itens, o que auxilia a realização de uma gestão
mais direcionada devido à possibilidade de se enxergar o que representa um maior investimento e
demanda mais controle, ainda contribuindo com significativas reduções de custo.
Para Santos et al. (2017), a classificação ABC adota o controle dos itens estocados operando
o critério de investimento de cada item. Um procedimento que tem por objetivo constatar os produtos
em função dos valores que eles representam e, com isso, determinar formas de gestão apropriadas
à importância de cada item em relação ao valor total considerado (BRUSTOLIN, 2018).
Segundo Ross et al. (2015), o Kanban junto do jidoka, que significa automação com toque
humano, foram os principais pilares do Just-in-Time no Sistema Toyota de Produção, que tem por
objetivo produzir no tempo certo e somente a quantidade demandada sem excessos, reduzindo ou
mesmo eliminando estoques e desperdícios em todos os estágios do processo, possibilitando que
a empresa pudesse atuar dentro de circunstâncias produtivas e competitivas específicas.
Segundo SEBRAE (2017), KANBAN é um método que reduz o tempo de espera, diminuindo
o estoque, melhorando a produtividade e interligando todas as operações em um fluxo uniforme e
ininterrupto. O principal objetivo: Conversão de matéria-prima em produtos acabados, com tempos
de espera iguais aos tempos de processamento, eliminando todo o tempo em fila do material e todo
o estoque ocioso.
3 METODOLOGIA
A Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para
construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos
âmbitos da sociedade (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Para realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa aplicada, que objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve
verdades e interesses locais.
Quanto à natureza de pesquisa, foi utilizada uma pesquisa qualitativa, na qual foi realizada
uma exploração subjetiva dos dados extraídos da Construtora X, com a finalidade de especular e
entender como se dá o funcionamento da logística no Almoxarifado da obra em questão.
Quanto aos fins, foi utilizada a pesquisa exploratória, pois através dela é possível estabelecer
um quadro comparativo entre o referencial teórico e a pesquisa de campo, fazendo assim um
confrontamento dos dados obtidos nas pesquisas. Já quanto aos meios, este estudo está inserido
no contexto de estudo de caso, através de dados obtidos em visitas, documentos e projetos.
Entrevistas com os responsáveis pela administração e operação dos almoxarifados no canteiro de
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obras, e também foram aplicados questionários para funcionários deste setor.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Através dos estudos sobre os conceitos de estoque e as metodologias de classificação neste
trabalho foi possível analisar o estoque do almoxarifado escolhido para este estudo. A proposta se
baseia na classificação dos materiais mais consumidos no almoxarifado e os mais custosos para o
empreendimento, sendo estes classificados pela metodologia ABC.
4.1 Itens principais que compõem o estoque do Almoxarifado do conjunto habitacional
de Justinópolis - MG
A logística do abastecimento pode ser visualizada na Figura 1:
Figura 1. Fluxo do material na Construtora

Fonte: Autores (2020)

Para o abastecimento do almoxarifado a mercadoria que é adquirida vem obrigatoriamente
acompanhada pela Nota Fiscal. Assim, a mercadoria é conferida pelo almoxarife responsável, e
tudo estando em conformidade o material é armazenado no devido local no estoque e a nota então
é lançada no sistema, com os preços e quantitativos fechando o pedido de compra que foi realizado.
4.2 Identificação dos problemas existentes no processo logístico do Almoxarifado
O maior problema enfrentado é no controle de saída do almoxarifado, onde os encarregados
são os únicos responsáveis pela ordem de retirada de mercadoria para produção, que preenchem
um protocolo de retirada de material, contudo nem todos são lançados no sistema de estoque,
o que dificulta o controle. O sistema utilizado pelo empreendimento é um Sistema Enterprise
Resource Planning (ERP) ou sistema de gestão empresarial (X e os dados foram coletados no mês
de setembro de 2019) através da visita ao local.
No acesso ao sistema obteve-se acesso aos materiais utilizados no empreendimento em
estudo, sendo estes utilizados para compor curva de classificação ABC, além dos gastos mensais
tidos com estes materiais no mês do estudo. A partir disso, foi projetado o custo anual destes
materiais, e depois esses dados foram inseridos em uma tabela para que fosse realizada a
classificação e a obtenção do gráfico da curva ABC.
4.2.1 Caracterização da situação problema (as-is)
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O empreendimento utilizado no estudo de caso é um edifício residencial com 4 pavimentos
construído com o objetivo de fornecer salas comerciais, bem como acomodações residenciais para
os clientes. Após obter uma estimativa para diferentes tarefas de construção, os materiais foram
tabulados em ordem decrescente de seus custos totais para o uso total de materiais diferentes. O
sistema X possui como principal falha a falta de informações de saída de materiais, dificultando
o controle de compras e aumentando o custo do empreendimento devido à falta de materiais e a
sobra de outros. Outro ponto a ser considerado no controle do almoxarifado é a realização do censo,
que ocorre de forma aleatória, não considerando o estoque todo, onde em cada mês é realizado
em uma área, devido a falta de tempo e de funcionários para a sua realização. Assim, para iniciar
a correção destes problemas foi proposto a realização da análise ABC, classificando materiais em
diferentes categorias, de acordo com seu maior valor para materiais individuais e assim priorizá-los.
4.3 Sugestão de adoção de protocolos que promovam a boa gestão do Almoxarifado
Diante destas informações a proposta da curva ABC como ferramenta de gestão (to-be),
durante a realização deste estudo, foi possível verificar quais os materiais que compõem o estoque
do almoxarifado e que necessitam de maior atenção pela equipe de gestão, em decorrência da
análise realizada por meio dos dados e das informações mensais obtidos através de relatórios.
Assim, inicialmente foi realizada a identificação dos itens, onde se objetivou identificar, analisar,
avaliar e demonstrar por intermédio de um inventário e um relatório de controle, para posteriormente
realizar uma análise quantitativa. Após a análise, procurou-se evidenciar quais os itens deveriam
receber uma gestão mais eficaz, através de ferramentas de gestão de estoque.
Diante destas informações, pode-se então mapear 5 etapas e em cada etapa processos,
totalizando 18 processos. Ao analisar cada processo, pode-se identificar 2 considerados como
críticos, sendo eles revestimento e as instalações. Um dos problemas a ser enfrentado era adequar
os níveis de estoques de materiais sem afetar o nível de serviço do processo construtivo em relação
aos seus clientes internos e os investidores. Uma vez que se o objetivo fosse obter um nível de
serviço de 100% (cem por cento) os níveis de estoques precisariam ser elevadíssimos para não
incorrer no risco da falta. Por outro lado, se o nível de serviço fosse outro, por exemplo 98% (noventa
e oito por cento), o empreendimento, precisaria tolerar a ocorrência de duas faltas num determinado
período de abastecimento, faltas essas que poderiam implicar em compras de urgência. Sendo que
essas compras, de certa forma, já estariam planejadas. Outra questão era solucionar a deficiência
do sistema de informação existente já que este não nos possibilitava tomar as decisões corretas em
tempo hábil. Visando a solução desses problemas, foram adotadas as seguintes medidas:
Realizou-se um estudo da demanda, num período de novembro a dezembro de 2019 de
cada item existente no empreendimento. O que facilitou perceber qual era o consumo diário e
mensal de cada item.
Foi aplicado o método da curva ABC, pois, através dessa ferramenta, os valores unitários
de cada item seriam multiplicados pela demanda, revelando quais itens representariam o maior
valor empregado para se criar o estoque, no período estudado de 12 meses (Jan a Dez/2019).
A classificação dos itens em uma planilha seguiu procedimento de diferenciar quais são os itens
de maior custo total, em relação à demanda, sendo colocados de maneira classificativa do item
de maior valor de custos, em relação à demanda de consumo anual ao menor item de valor
de custo, em relação à demanda de consumo anual. Como foi demonstrada na Tabela 1, para
fazer a classificação dos itens no estoque, foi utilizado o método de classificação 80%, 15%, 5%,
representando respectivamente as classes ABC, que demonstra a porcentagem de cada item em
relação ao total do estoque, a porcentagem acumulada e classificação de cada item perante a
priorização ABC.
Assim, foram separados alguns produtos para compor este estudo (Tabela 1):
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Tabela 1. Classificação ABC materiais utilizados nos processos do empreendimento
Sub-etapa
Revestimento de fachada
Revestimento de parede térreo
Revestimento de piso térreo
Revestimento de parede
Pavimento térreo
Laje treliçada
Pinturas Externas
Pavimento Superior
Instalação Elétrica
Limpeza do terreno/instalações do canteiro
Pintura pavimento térreo
Laje treliçada
Acabamento elétrica
Vigas baldrames
Água fria
Pavimento térreo
Janela de Aço
Instalação de esgoto e águas pluviais
Janela de alumínio
Água quente
Revestimento de piso externo
Revestimento de teto térreo
Telhamento
Madeira
Locação de edificação
Laje
Impermeabilização
Porta de alumínio
Pergolado
Pintura de esquadrias
Instalação de gás

Custo (R$)
27849,81
26340,14
26180,20
20997,83
20172,96
17018,32
15858,5
15386,32
15320,34
14356,01
14025,08
11593,73
9635,38
8008,23
7,882,46
7827,23
7728,00
6038,08
5735,93
5542,36
4188,51
3989,26
3200,40
2850,06
1839,11
1680,56
1618,77
1395,75
1288,63
1,53,72
153,98

%
9,11
8,61
8,56
6,87
6,60
5,56
5,18
5,03
5,01
4,69
4,59
3,79
3,15
2,62
2,58
2,56
2,53
1,97
1,88
1,81
1,37
1,30
1,05
0,93
0,60
0,55
0,53
0,46
0,42
0,05
0,05

% acumulado
9,11
17,72
26,28
33,14
39,74
45,30
50,49
55,52
60,53
65,22
69,81
73,60
76,75
79,37
81,94
84,50
87,03
89,00
90,88
92,69
94,06
95,36
96,41
97,34
97,94
98,49
99,02
99,48
99,90
99,95
100,00

Classe
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fonte: Autores (2019)

Pode-se visualizar na Tabela 1, a lista com os 55 materiais utilizados na construção,
e que foram escolhidos para compor a amostra deste estudo. Nesta tabela, 9 materiais foram
classificados na categoria A, como sendo os materiais que detém os custos mais altos de compra
e que representam quase 80% dos custos com a compra de insumos. Na classificação B foram
encontrados 15 materiais que correspondem a 15% do custo total dos gastos de compra de insumos.
Já na classificação C existem 31 materiais que corresponde a 6% do custo total de compra de
materiais.
Assim, no gráfico da Figura 2 pode-se observar a projeção gráfica da demanda versus
estoque do almoxarifado, e que o gerenciamento do estoque pode utilizar esse gráfico para verificar
se as a falta de controle pode atrasar o processo construtivo. Assim, a partir desta observação
podem-se gerenciar os materiais mais onerosos com eficiência, a partir da frequência de utilização
dos mesmos.
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Figura 2. Curva ABC dos itens especiais utilizados no empreendimento

Fonte: Autores (2019)

4.3.1 Proposta da introdução do sistema Kanban e da metodologia JIT (to do)
A partir da análise da curva ABC apresentada na Figura 2, pode-se então descrever materiais
para utilizarem o sistema Kanban. Assim, foi proposta a realização de um censo completo de todo
almoxarifado e assim atualizar o sistema de gestão. Após a realização do censo propõe-se a
utilização do sistema KANBAN para o controle de entrada e saída de materiais que receberam a
classificação A, na análise ABC. Os materiais que serão incluídos serão os que são mais onerosos
e que apresentam uso frequente para que não sejam geradas perdas ou falta dos mesmos.
Na Figura 3 é demonstrado o quadro Kanban a ser utilizado onde os materiais com a
tarja vermelha são de alta vigilância, a tarja preta para controle especial, onde depois de serem
classificados com as tarjas serão colocados de acordo com as cores do quadro: onde a verde
prioridade normal); amarelo (prioridade crítica); e vermelho (máxima prioridade).
Figura 3. Proposição de quadro Kanban

Fonte: Adaptado de Graeml e Peinado (2007)

Já os cartões Kanban (Figura 4) receberão as seguintes indicações:
- Código de identificação do material;
- Características do material de acordo com o processo que faz parte;
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- Quantidade de material solicitado;
- Categoria de controle;
- Local de estoque;
Figura 4. Proposição de cartão Kanban.

Fonte: Autores (2019)

O funcionamento do sistema Kanban será condicionado para a saída de material do
almoxarifado, e a presença do cartão de saída será posicionado para iniciar a entrega de materiais,
de acordo com a classificação do mesmo, que indica a prioridade geral do processo. Assim, após a
separação e checadas as informações, o material mais novo será condicionado ao fim do processo
sendo anotado junto com a data de entrega seguindo e com isso, os itens mais antigos serão
utilizados primeiro, evitando falhas por excesso ou falta por falta de controle.
Assim, o objetivo do KANBAN é auxiliar no controle dos estoques do almoxarifado e contribui
para a manutenção das saídas dos itens de forma eficaz das prateleiras. Além disso, é possível
gerenciar a rotação dos produtos, sendo o sistema Kanban planejado com cuidado. Desta maneira,
pode-se identificar elementos de implementações bem-sucedidas de KANBAN no almoxarifado em
estudo como: visualização do fluxo de trabalho, observação de processos e gerenciamento de fluxo
de trabalho e uso de modelos para identificar oportunidades de melhorias.
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste projeto é contribuir para a otimização do controle de estoques em um
almoxarifado de uma construtora, pois as perdas em qualquer organização são custos que poderiam
ser aproveitados para a melhoria nos serviços e no atendimento. Nesse sentido, foi proposta a
aplicação a ferramenta de classificação ABC na logística do almoxarifado do conjunto habitacional
de Justinópolis-MG e propor soluções e métodos que venham minimizar desperdícios e atrasos nos
prazos das atividades deste empreendimento.
Logo após a classificação, foi introduzida a utilização do Sistema Kanban significa cartão
ou sinal, e é um método para operação de sistema de planejamento e controle puxado, onde a
empresa trabalha de acordo com a demanda de consumo ou necessidade de produtos em todos
os seus processos, funcionando através da utilização de cartões com as devidas informações dos
materiais, com o intuito de realizar os processos da movimentação e abastecimento. A partir da
análise da curva ABC, pode-se então descrever os materiais para utilizarem o sistema Kanban. Os
materiais que foram incluídos são os mais onerosos e mais utilizados para que não sejam geradas
faltas ou excesso, e contribua para a alimentação do sistema interno de controle. Este estudo é
caracterizado por ser um estudo teórico e prático, e não se encerra em si mesmo, ficando para
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futuras pesquisas a aplicação de toda a metodologia desenvolvida aqui.
Assim, o objetivo do kanban contribui para a manutenção dos níveis de estoque dos itens
nas prateleiras do estoque. Além disso, é possível gerenciar a rotação otimizada de produtos,
mas o layout do sistema Kanban deve ser planejado com cuidado. Pode-se identificar elementos
de implementações bem-sucedidas de KANBAN como: visualização do fluxo de trabalho,
observação de processos e gerenciamento de fluxo de trabalho e uso de modelos para identificar
oportunidades de melhorias. Assim, este estudo foi apresentado como proposta aos organizadores
do empreendimento e que será posteriormente aplicada, cabendo a futuros trabalhos apresentar
estes resultados.
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ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA
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RESUMO
Tendo em vista as altas taxas de desmatamento, a presente pesquisa analisa
a efetividade da utilização de técnicas de sensoriamento remoto para controle
do desmatamento da área de uma Unidade de Conservação (UC) na Floresta
Amazônica situada nos Municípios de Altamira e São Felix do Xingu, Pará.
Visando alcançar o objetivo da pesquisa, a região de Floresta Amazônica dos
Municípios em questão foi analisada através de técnicas de Classificação de
Imagens para a análise do vigor da vegetação, qual seja, o Índice de Vegetação
por diferença Normalizada - NDVI segundo o qual é possível avaliar as alterações
na cobertura vegetal. Isto posto, será realizada análise comparativa temporal das
áreas de cobertura vegetal nessa UC, no período compreendido entre os anos
de 2007, 2012 e 2018.
Palavras-chave: Engenharia de Agrimensura. Sensoriamento Remoto.
Monitoramento. Floresta Amazônica. Preservação.
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1 Introdução
O Brasil é um dos países mais ricos do mundo quando se fala em recursos naturais conforme
informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que afirma que o país pode
ser dividido em nove principais biomas: Caatinga, Campos, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata
Atlântica, Mata Araucária, Mata de Cocais, Pantanal, Zonas Litorâneas (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2019).
A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e está situada ao norte da América
do Sul, abrangendo cerca de seis estados brasileiros da região norte. Uma das suas características
é a presença de árvores grandes e próximas umas das outras. Anteriormente, contava com
uma extensão territorial superior a cinco milhões de quilômetros quadrados, mas o processo de
desmatamento está reduzindo a sua área original. São grandes responsáveis pelo desmatamento
na Amazônia a exploração de madeira e a instalação de grandes fazendas agropecuárias.
O Ministério do Meio Ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019) atribui a redução
do desmatamento a alguns fatores, quais sejam: a intensificação nas operações de fiscalização;
a repressão às madeireiras, aos grileiros de terra e aos pecuaristas; a restrição de créditos para
infratores das leis ambientais; a elaboração de uma lista contendo os municípios nos quais ocorre
a maioria dos desmatamentos; a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs); e a crise
financeira de 2008, diminuindo as transações comerciais.
É sabido que para conseguir qualquer tipo de mapeamento e controle desses desmatamentos
na região amazônica é importante o uso da tecnologia. Para isso, é fundamental utilizar sistemas
e softwares que contribuam para agilizar o processo de identificação e mapeamento das regiões
de desmatamento, permitindo assim o planejamento de ações para eliminar esse problema que
destrói o meio ambiente. Sem o sensoriamento remoto fica inviável a realização do monitoramento
dessas áreas, devido à sua extensão.
Este trabalho pretende demonstrar os benefícios da utilização de técnicas de sensoriamento
remoto através de imagens capturadas por satélite para monitoramento de áreas da Floresta
Amazônica, dando ênfase na APA Triunfo do Xingu, Unidade de Conservação que se situa em dois
Municípios, São Felix do Xingu e Altamira, localizados no Pará, estado que compõe a região norte
do país.
A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica como forma de fundamentar o trabalho
e, nesse sentido, optou-se por consultas e investigações junto a artigos publicados, leis, sites
governamentais, sites científicos e livros.
Após o levantamento bibliográfico e consequente fundamentação teórica do trabalho,
buscou-se junto à Agência de Serviços Geológicos norte-americana USGS dados vetorizados que
pudessem ser utilizados como subsídio para quantificar a cobertura vegetal existente nos anos,
2007, 2012 e 2018, vistos os anos escolhidos para analisar a dinâmica do desmatamento na APA
Triunfo do Xingu. Enfatiza-se que estas datas foram pensadas a partir de marcos regulatórios
específicos e que dizem respeito a proteção dos recursos naturais.
Nesse sentido, o estudo inicia-se um ano após a criação da APA Triunfo do Xingu, ou seja,
em 2007. Utilizou-se para a análise multitemporal o ano intermediário de 2012, seis anos após a
criação da referida APA para análise de seu uso sustentável, ao passo que o ano de 2018 servirá
de comparativo final, data mais recente e sete anos após o ano utilizado como marco intermediário.
Desta forma, será possível mostrar a efetivação ou não da criação da APA Triunfo do Xingu enquanto
mecanismo de contenção do desmatamento na região do Xingu.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sensoriamento Remoto
No presente trabalho, analisou-se a importância do Sensoriamento Remoto para o controle
do desmatamento, de modo que se faz necessário compreender esse conjunto de técnicas. Novo
e Ponzoni (2001) afirmam que a história do sensoriamento remoto possui duas épocas principais,
a primeira, que se inicia 1860 e se estende até 1960, responsável pelas fotografias áreas, e a
segunda, que se expande até os dias atuais, que tem como característica principal a multiplicidade
de sistemas sensores.
O primeiro período foi quando se iniciou a aerofotogrametria (DOS SANTOS, 2001), e quando
a mesma obteve enormes avanços por conta das duas Grandes Guerras.
No mesmo sentido, Novo e Ponzoni (2001) afirmam que os sistemas aerográficos só foram
consolidados a partir do desenvolvimento do avião, sistemas fotográficos e dos filmes preto e
branco, sendo que o que impulsionou a aerofotogrametria e tornou seu uso intensivo foi a Segunda
Guerra Mundial.
Os investimentos para preparação e desenvolvimento da infraestrutura que possibilita a
aplicação de técnicas de sensoriamento remoto iniciaram-se no Brasil na década de 1960 com a
inserção do Projeto Sensoriamento Remoto no Instituto de Pesquisas Espaciais (NOVO; PONZONI,
2001).
As atividades no início dos anos 70 dedicaram-se à recepção e utilização de imagens orbitais
MSS (Multispectral Scanning System) dos satálite da série Landsat, entretanto, o conhecimento
“disponível naquela época restringia-se à viabilização da identificação de feições específicas
existentes na superfície terrestre que, por sua vez, possibilitou a elaboração de mapas temáticos
variados” (NOVO; PONZONI, 2001, p.3).
Com o lançamento do sensor Thematic Mapper (TM) a bordo do satélite Landsat 4 e
posteriormente do Landsat 5 nos anos 80, surgiram novas possibilidades de aplicação de técnicas de
sensoriamento remoto, englobando não somente mapeamentos temáticos, mas também estudos,
objetivando a quantificação de parâmetros biofísicos por intermédio do uso de dados radiométricos
derivados das imagens geradas (NOVO; PONZONI, 2001).
Segundo Oliveira e Saraiva (2002), no Sensoriamento Remoto, o imageamento eletrônico
vem sendo usado desde seus primórdios em sensores orbitais, gerando produtos multiespectrais.
Os citados autores ressaltam que a maioria das aplicações atuais de Fotogrametria é obtida
digitalmente, sendo que a captura das imagens em Aerofotogrametria continua sendo feita com
filmes e depois digitalizada em scanners fotogramétricos, porque os sensores digitais recentemente
disponibilizados ainda apresentam custo alto, além de que a quantidade de dados a ser armazenada
em tempo real é muito grande e o seu gerenciamento é bastante complexo.
O sensoriamento remoto vem sendo, por muitos anos, a ferramenta adequada para
monitoramento de diversos tipos de regiões. Os pivôs centrais são facilmente identificados nas
imagens de satélites como as regiões de florestas de grande densidade e de difíceis acessos
como, por exemplo, a região amazônica, sendo assim possível, através de análises multitemporais
a realização de comparações de períodos acerca de determinadas áreas.
A aplicação dessa tecnologia nos permite obter imagens e vários dados da superfície
terrestre, com a captação e registro da energia refletida ou emitida pela superfície. A imagem a
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seguir demonstra essa forma de captação e registro:
Figura 1: Obtenção de imagens com aplicação de sensoriamento remoto

Fonte: Florenzano (2005)

A figura 1 demonstra a forma de captação de imagem e toda coleta de dados, sobre o objeto
ou fenômeno, sem a necessidade de contato físico entre o mesmo e o coletor. Estes dados são
gerados através de análise da radiação eletromagnética (REM) refletida ou emitida pelo objeto a
ser estudo. Cabem aos sistemas sensores, instrumentos principais do sensoriamento remoto, a
captação desta radiação e conversão para uma forma de possibilitar analisar as interpretações.
Estas Informações são utilizadas para o planejamento de grandes áreas, pois permitem uma visão
sinóptica da área (FLORENZANO, 2005).
De acordo com Beluco (2002), sensoriamento remoto seria a tecnologia que possibilita a
obtenção de informações sobre um objeto que não esteja próximo, sem contato físico com ele.
O autor ressalta que um dos principais objetivos do sensoriamento remoto é a identificação de
diferentes superfícies, seja ela vegetativa, rochas, dentre outras, sendo tal diferenciação possível
graças aos diferentes comportamentos das superfícies ao longo do espectro eletromagnético.
Nesse ensejo, translúcida a importância do sensoriamento remoto para captura de imagens
e informações, possibilitando mapeamentos e estudos a partir das imagens geradas, sendo que os
equipamentos responsáveis por esses levantamentos são os satélites.
2.2 Satélites como técnica de sensoriamento remoto
A partir dos satélites e do sensoriamento remoto, localidades com grandes e vastas áreas
e de grande dificuldade em acesso, tornaram-se mais mapeáveis e propensas a realização de
estudos. Com o sensoriamento remoto melhoraram as resoluções e o processo se tornou mais
rápido e preciso, de forma inovadora. (FLORENZANO, 2005).
Com os novos sensores remotos são obtidos pares estereoscópicos digitais por sensores
ópticos, a bordo de satélites, e dados topográficos da órbita de radares como os de missão SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission).
Esses dados permitem visualizar o espaço geográfico em três dimensões e, utilizando um SIG,
obter de forma automática variáveis morfométricas (altitude, declividade, orientação de vertentes,
etc) que são essenciais nos estudos geomorfológicos, pedológicos e ambientais. (FLORENZANO,
2005, p.25)
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A utilização dos ambientes computacionais de sistemas de informações geográficas (SIG) vem
integrar os dados de sensores remotos provenientes de variadas fontes, podendo ser observados
nos casos de análises espaciais para as projeções de cenários futurísticos.
Quanto aos satélites LANDSAT, utilizados na pesquisa em questão, seu oitavo
foi lançado no ano de 2013. Essa série de satélites teve início na segunda metade da
60, partindo de um projeto desenvolvido pela Administração Nacional de Aeronáutica e
(NASA), projetado exclusivamente para observar os recursos naturais terrestres de todo
(FLORENZANO, 2005).

satélite
década
Espaço
o globo

De acordo com Florenzano (2005), os satélites LANDSAT, desde sua criação, trabalham
com imagens multiespectrais, sendo que nos catálogos de imagens do INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) podem ser obtidos imagens do sensor Multispectral Scanner (MSS) com 80
m de resolução espacial dos satélites LANDSAT 1, 2 e 3, correspondentes ao período de 1972 a
1992.
Encontram-se imagens correspondentes aos anos de 1984 a 2011 do sensor Thematic Mapper
(TM) com a resolução espacial 30 m, no satélite LANDSAT-5, e o sensor LANDSAT Enhanced
Thematic Mapper Plus (ETM +) que gerava a resolução 15 a 30 m, no satélite LANDSAT-7, desde
1999.
2.3. Técnicas de classificação de imagens
A partir de satélites artificiais são obtidas imagens as quais devem ser devidamente
interpretadas para que se possa chegar a conclusões adequadas, nesse contexto, mostram-se
importantes as técnicas de classificação de imagens. Segundo Araújo, a classificação de imagens
pode ser conceituada como “o processo de extração de informações em imagens para reconhecer
padrões e objetos homogêneos que são utilizados para mapear áreas da superfície terrestre as
quais correspondam aos temas de interesse” (2019, p.3).
Nesse sentido, para realizar o reconhecimento de padrões, diversos critérios podem ser
utilizados, a esse respeito Beluco assevera:
Geralmente, na interpretação de imagens de sensoriamento remoto, são utilizadas três
propriedades básicas: a tonalidade (atributo espectral), a textura (atributo espacial) e o contexto
(atributo de contexto). A tonalidade refere-se à cor ou ao brilho dos objetos que compõem a cena; os
tons estão relacionados às propriedades de reflectância dos materiais superficiais e dependem da
porção do espectro eletromagnético coberto pela imagem considerada. A textura pode ser definida
como uma combinação da magnitude e frequência da variação tonal em uma imagem, sendo
produzida pelo efeito conjunto de todas as pequenas feições que compõem uma área particular na
imagem. (BELUCO, 2002, p.12)
A Fotointerpretação visa identificar o significado de informações constantes de fotografias
aéreas (DE OLIVEIRA; SARAIVA, 2002). Na classificação supervisionada utilizada no presente
trabalho, são utilizadas técnicas de aprendizagem de máquina para a extração de informações
conhecidas pelo usuário, sendo que os algoritmos utilizados mudam de acordo com a aplicação e
a estrutura de dados escolhida (SHIBA, 2005).
Segundo Crósta (1992), uma forma de extrair informações dos dados provenientes de
sensoriamento remoto é por meio das técnicas de classificação supervisionada de imagens,
consistente na extração de amostras e atribuição de pixels em classes definidas pelo operador ou
de forma automática por algoritmos em softwares de processamento de imagem.
A esse respeito cite-se:
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Nesse tipo de classificação, é necessário que o usuário conheça alguma coisa da área a ser
classificada, antes de iniciar o processo. Idealmente, deveria haver locais específicos dentro da
área a ser classificada onde observações de campo tivessem sido efetuadas durante a passagem
do satélite para adquirir a imagem. Esse tipo de observação é conhecida como verdade terrestre
(“ground truth”). Essas áreas podem então ser usadas como um padrão de comparação, com a
qual todos os pixels desconhecidos da imagem serão comparados para se decidir a qual classe
pertencem. Essa situação ideal na maioria das vezes não é possível, sendo necessário fazer certas
inferências sobre as classes superficiais. Por exemplo, uma área de alta turbidez na água do mar
dentro de um estuário muito provavelmente contêm sedimentos em suspensão, ao passo que uma
área em terra com uma reflectância alta no infravermelho próximo e uma baixa reflectância no
comprimento de onda do vermelho quase certamente representa área de densa cobertura vegetal.
Essas áreas seriam então, por inferência, representativas das classes “sedimentos em suspensão”
e “vegetação densa”, respectivamente. (CRÓSTA, 1992, p.114)
Diante disso, destaca-se a importância, nesta fase do trabalho, do processo de classificação
de imagens na análise do desmatamento. Conforme já explicitado, a técnica aqui aplicada é a de
classificação supervisionada de imagens.
2.4 Desmatamento na Floresta Amazônica no Brasil
A Floresta Amazônica é um bioma que tem relevante aspecto na manutenção do equilíbrio
ambiental do planeta, de tal modo que sua conservação fornece estoques de carbono e regula os
ciclos hidrológicos e biogeoquímicos regionais (FEARNSIDE, 1997), mas a ação do homem tem
trazido ameaças a este sensível equilíbrio com o aumento do desmatamento, que é causado por
diversos fatores econômicos e sociais.
Em 2018, a área desmatada da Amazônia Legal aumentou 13,72% em relação ao período
anterior, com o Pará liderando com 35,9% do total, o equivalente a 2.840km², seguido do Mato Grosso
com 33,1% (1.749 km²), sendo que, em relação a 2017, a taxa de desmatamento do Pará aumentou
16,7%. Dentre os 10 municípios da Amazônia Legal com maior incremento de desmatamento nos
últimos cinco anos, cinco são paraenses, dois pertencem a Região de Integração Xingu e Altamira
ocupa a primeira colocação geral com incremento de 1647km² (INSTITUTO FLORESTA TROPICAL,
2019).
Figura 2: Municípios da Amazônia legal com maiores incrementos em desmatamento nos últimos cinco anos.

Fonte: Instituto Floresta Tropical (2019)

Observa-se, portanto, que a área em análise no presente estudo é fonte de preocupação
quanto ao desmatamento no país ante o histórico de altas taxas de desflorestamento.
Caderno de Comunicações Universitárias • Vol 3, Nº. 3 Ano 2020

39

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Mapeamento multitemporal da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu entre
os anos de 2007, 2012 e 2018
No presente trabalho foi realizado mapeamento da área em estudo em três marcos temporais
distintos a partir de imagens obtidas através do USGS, sendo os dados sistematizados com auxílio
do software QGIS e identificação das áreas com cobertura vegetal através de cálculo de NDVI –
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada.
Apesar do estudo se propor a analisar as imagens dos anos de 2007, 2012 e 2018, as
imagens obtidas através do Landsat 7, quais sejam, as referentes ao ano de 2007, não puderam
ser utilizadas devido a falha apresentada nas imagens, sua baixa qualidade, impossibilitando a
comparação com as imagens obtidas através do Landsat 8.
Figura 3: Manipulação dos dados adquiridos através do Landsat 7

Fonte: Os autores (2020)

Ressalta-se que no ano de 2007 o satélite LANDSAT 8 ainda não estava em órbita, por isso
tentou-se obter imagens a partir do LANDSAT 7. Optou-se por não utilizar imagens obtidas por
satélites anteriores, tal como o LANDSAT 5 por apresentarem variações em relação ao número de
bandas e na resolução espacial.
Tendo em vista que nas imagens geradas por sensores remotos o cumprimento da onda se
altera de acordo com a reflectância do material, fez-se necessário no presente trabalho o cálculo
do NVDI para analisar a condição da vegetação nas imagens obtidas. Em síntese, esse índice é
calculado utilizando a fórmula NDVI = (Infra Vermelho – Vermelho) / (Infra Vermelho + Vermelho),
sendo que em virtude de sua formulação de cálculo, é observado que para a vegetação este índice
está associado a valores positivos. O valor final do índice varia entre -1 e 1, sendo que, quanto mais
próximo de 1, maior a atividade vegetativa no local analisado (FONTANA, 2011).
Isso se dá porque a reflectância no comprimento de onda referente ao Infravermelho é maior que
a reflectância no Vermelho, a vegetação, quanto mais fotossinteticamente ativa, mais absorve através da
clorofila a luz solar na região do Vermelho, de modo que a imagem de satélite fica com os valores digitais
baixos no canal vermelho, e em sentido inverso, as folhas provocam uma forte reflexão da luz solar na
região Infravermelha, fazendo com que se obtenha altos valores digitais no Infravermelho. Ressalte-se por
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fim que efeitos atmosféricos tais como nuvens, alta umidade do ar e aerossóis, bem como a presença de
água no solo na imagem de satélite afetam o NDVI (FONTANA, 2011).
Figura 4: Mapeamento referente ao ano de 2012

Fonte: Os autores (2020)

Verifica-se que no ano de 2012, seis anos após a criação da Unidade de Conservação APA Triunfo do
Xingu, a maior parte da área analisada apresentava quantitativo de NDVI de 0.378 e 0.504. Considerando
que no cálculo do índice, quanto mais próximo de +1, mais fotossinteticamente ativa é a área, observa-se
que a APA Triunfo do Xingu apresentava grande parte de sua área de conservação preservada.
Figura 5: Mapeamento referente ao ano de 2018

Fonte: Os autores (2020)
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Os valores próximos a zero encontrados na imagem são referentes a superfícies como solo
exposto. A partir da leitura das figuras 4 e 5 observa-se que a região mapeada apresentou valores
médios de 0,504 e 0,462 paras os anos de 2012 e 2018, respectivamente.
4.2 Análise da cobertura vegetal da área de estudo em questão entre os anos de 2007,
2012 e 2018 através de cálculo de NDVI
Diante do exposto, cumpre trazer ao presente estudo a imagem obtida através do satélite
LANDSAT 7 referente à área estudada no ano de 2007:
Figura 6: Imagem da APA Triunfo do Xingu obtida pelo LANDSAT 7 em 2007

Fonte: Os autores (2020)

Conforme exposto no item anterior, não foi possível a análise do gráfico acima ante a baixa
qualidade da imagem. Passa-se, portanto, à análise da área no segundo marco temporal, 2012.
Figura 7: Quantitativo de NDVI no ano de 2012

Fonte: Os autores (2020)

Observa-se que as áreas com NDVI negativo ou igual a 0.126, as quais correspondem, conforme
anteriormente explanado, a áreas sem vegetação, não ocupavam grandes extensões territoriais da
área de preservação permanente no ano de 2012, sendo que as regiões sem cobertura vegetal se
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localizavam, predominantemente a oeste da unidade de conservação, conforme Figura 4.
Figura 8: Quantitativo de NDVI no ano de 2018

Fonte: Os autores (2020)

A partir do gráfico referente a 2012 extrai-se que a área com NDVI de - 0,000249, a qual,
conforme legenda, possui coloração vermelha, é a que condiz com a reflectância de um solo mais
exposto, enquanto as áreas que no mapa estão com coloração esverdeada mais escura apresentam
NDVI de 0,504 corresponde a uma área de vegetação mais densa. A partir dessa análise quantitativa
e visual verifica-se que no ano de 2012, seis anos após o decreto de criação da APA Triunfo do
Xingu com o intuito de garantir a preservação e uso sustentável da área, a vegetação densa estava
em bom estado e predominância.
Já na imagem de 2018, a partir de uma leitura quantitativa e visual observa-se que a
predominância de valores acima de 0,462, com presença de cobertura vegetal, apresentou uma
redução em relação à imagem do ano de 2012, sendo que as áreas com NDVI próximo a zero,
referentes a áreas desflorestadas, tiveram aumento significativo.
Diante do exposto, verifica-se que em comparação ao ano de 2012, no ano de 2018 houve
aumento significativo das áreas com solo exposto e pastagem na APA Triunfo do Xingu, com a
consequente redução de áreas com vegetação em estágio médio e alto de preservação. A redução
dos valores referentes a áreas preservadas provavelmente se deve à alteração da dinâmica de uso
do solo no local, sofrendo o impacto das duas maiores causas de desflorestamento da região, as
quais são, conforme já mencionado: o desmatamento ilegal e os focos de incêndio.
Ressalte-se que como as Áreas de Preservação Permanente visam o uso sustentável de
uma área em que há ocupação humana, não existem na APA Triunfo do Xingu muitas restrições
referentes ao uso do solo e às atividades que podem ser executadas, sendo o zoneamento a
principal ferramenta utilizada em prol da preservação ambiental (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL,
2020). Tendo isso em conta, verifica-se que por mais que a criação da UC tenha contribuído para
a preservação da floresta, conforme se observa no gráfico referente ao ano de 2012, em que
prevalecem as áreas fotossinteticamente ativas, sua criação não foi suficiente a afastar ao longo
prazo o desmatamento ilegal, a mineração, a grilagem e a pecuária, vide o gráfico de 2018.
Por fim, considerando que a APA em estudo se localiza em dois municípios com grande
Caderno de Comunicações Universitárias • Vol 3, Nº. 3 Ano 2020

43

densidade demográfica e extensão territorial do Pará, conclui-se que para que seja possível o
uso sustentável da área, com a preservação da floresta para as presentes e futuras gerações,
faz-se necessário a constante fiscalização da região através do monitoramento remoto aliado à
fiscalização in loco pelos agentes responsáveis.
4.3 Verificação da eficácia da utilização do Sensoriamento Remoto no monitoramento
do uso sustentável da unidade de conservação em análise
A unidade de conservação em questão está localizada em dois grandes centros urbanos do
estado do Pará, de modo que a ordenação da expansão das atividades econômicas e da ocupação
humana concomitante à redução de impactos ambientais, isto é, o desenvolvimento sustentável da
área é um grande desafio enfrentado pelo poder público.
A partir do estudo realizado conclui-se que é muito proveitosa a análise através de satélite
pois é possível a compreensão da dinâmica do uso do solo, da área com cobertura vegetal em
uma análise multitemporal de uma mesma área, sendo possível a obtenção de uma boa análise
comparativa.
Através do sensoriamento remoto é possível acompanhar os impactos ambientais causados
pelo homem através de atividades como a mineração, corte ilegal de árvores, queimadas, dentre
outras, em uma área territorial extensa e de difícil controle das atividades humanas pela via
terrestre, possibilitando ao poder público a identificação das áreas que merecem maior atenção e
uma fiscalização mais ostensiva de modo a possibilitar a conservação das áreas verdes da unidade
de conservação e melhoria da qualidade de vida das populações locais.
5. CONCLUSÃO
É sabido que dentre as muitas funções das coberturas vegetais pode-se mencionar a
proteção do solo e dos recursos hídricos, evitando assoreamentos, erosões, voçorocas, bem como
a preservação da fauna e flora. Nesse ensejo, assegurar a preservação das áreas com cobertura
vegetal mostra-se fundamental para manter o equilíbrio ambiental.
Neste sentido, o monitoramento das áreas com cobertura vegetal revela-se como
fundamental ferramenta para análises ambientais, sobretudo em áreas extensas e com altas taxas
de desflorestamento, como as dos municípios de Altamira e São Felix do Xingu, no Pará.
Diante disso, visando uma análise multitemporal da cobertura vegetal de área de relevância
nacional, o presente trabalho realizou o mapeamento multitemporal da área de proteção ambiental
Triunfo do Xingu, no Pará, entre os anos de 2007, 2012 e 2018, podendo, assim, estudar a eficácia
da região em questão ter sido transformada em unidade de conservação ambiental.
O monitoramento foi realizado através da análise de imagens dos satélites Landsat 7 e
Landsat 8, obtidas através do USGS, sendo os dados sistematizados com auxílio do software
QGIS. Ocorre que, as imagens obtidas através do Landsat 7 não foram utilizadas devido a sua
baixa qualidade, impossibilitando a comparação dos dados do ano de 2007 com os dos anos de
2012 e 2018, os quais foram obtidos com a análise de imagens do Landsat 8.
A análise da cobertura vegetal da área estudada foi através de cálculo de NDVI, índice em
que quanto mais próximo de 1 o NDVI do local, maior sua atividade vegetativa.
Diante dos resultados obtidos na análise espacial e temporal do NDVI na APA UC Triunfo
do Xingu, constata-se uma redução nas áreas com alta presença de cobertura vegetal, sendo que
o ano de 2012 apresentou valor médio de NDVI de 0,504 e o ano de 2018 valor médio de 0,462.
Ressalte-se que as áreas desflorestadas, com NDVI mais baixo, tiveram aumento significativo
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entre os anos de 2012 e 2018. Estes resultados podem estar relacionados principalmente ao
desmatamento ilegal e aos focos de incêndio.
Ante o exposto, a pesquisa atingiu seus objetivos propostos, logrando analisar a dinâmica
da cobertura florestal na área de proteção Triunfo do Xingu entre os anos de 2007, 2012 e 2018.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como tema central o estudo do comportamento de
contratação de serviços em uma rede de educação privada à fim de gerar
maior conhecimento do processo e o estabelecimento de um plano para
implementação que permita a redução de custos. Historicamente, muitas
escolas de ensino básico no Brasil enfrentam dificuldades para aplicar
a revisão de seus processos, e com o constante crescimento da ampla
concorrência, oferecer um ensino de qualidade com custo enxuto se
tornou um dos maiores desafios para manutenção do ensino privado. Para
atingir estes objetivos foi realizada uma pesquisa exploratória, que utiliza
de entrevistas não estruturadas para mapear todo o processo existente e
listar as suas desconexões, bem como o desenho do processo ideal e, a
partir disto, definir seus indicadores de avaliação a acompanhamento. Desta
forma, conseguimos analisar todos os dados existentes e estabelecer uma
comparação entre os anos para definir os pontos de melhoria e como será a
aplicação deste novo processo.
Palavras-chave: Engenharia de Produção. Serviços. Mapeamento de
Processos. Plano de implementação.

Correspondência/Contato
Faculdade de Engenharia de
Minas Gerais | FEAMIG
Rua Gastão Braulio dos Santos,
837, CEP 30510-120
Fone (31) 3372-3703
parametrica@feamig.br
www.feamig.br/revista
Editores responsáveis
Wilson José Vieira da Costa
wilsoncosta@feamig.br
Raquel Ferreira de Souza
raquel.ferreira@feamig.br

13
Graduando em Engenharia de Produção– FEAMIG.
14
Graduando em Engenharia de Produção– FEAMIG.
15
Linguísta e Advogada; Especialista em Educação, Linguística e Administração;
Mestre em Filosofia; Docente e Pesquisadora FEAMIG; Orientadora.

1 INTRODUÇÃO

O mapeamento de processos surgiu em meados de 1950, quando Willian Edwards Deming
buscou adicionar formas a um processo com o objetivo de facilitar o entendimento sobre as
atividades realizadas dentro de uma organização chamada Linkage of process (LoP). Nessa
estrutura, Deming dividiu o mapeamento em três tipos: O processo de missão, que visa demonstrar
o processo de transformação da matéria-prima até o cliente externo, o processo de suporte, que
objetiva mapear atividades nas quais geram retorno para o funcionamento interno da empresa, e
o processo de direcionadores, que possui a função de transformar a opinião dos clientes externos
em diretrizes para a organização.
Com o passar do tempo, o mapeamento de processos passou por inúmeras mudanças
para adaptação de empresas com diferentes objetivos. Portanto, não é possível apontar um único
modelo que seja considerado o ideal, embora para contemplar uma proposta de melhoria todos
eles sigam uma metodologia que envolve tanto o mapeamento de processos como também uma
análise de indicadores. Estas mudanças ao longo do tempo foram tão significativas que setores
de planejamento foram criados para atender esta demanda que cresce cada vez mais com a
incorporação da tecnologia nos processos, objetivando criar uma integração entre a estrutura
organizacional, materiais de utilização, infraestrutura com as pessoas para obter processos cada
vez mais enxutos e sem gargalos.
Dentre os inúmeros setores vitais de uma organização, destaca-se o setor de compras, que
é responsável pela aquisição de materiais, matérias-primas e aquisição de serviços contratados
quando necessário. Portanto, um processo padronizado e bem executado de acordo com a
necessidade da empresa, se transforma em vantagem competitiva em mercados tão concorridos
como o da educação. Nesse sentido, o artigo desenvolveu uma pesquisa acadêmica de caráter
qualitativo e quantitativo, a fim de realizar uma proposta de melhoria para redução do valor de
serviços contratados através do mapeamento de processo em uma rede de educação.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 A qualidade do ensino privado no Brasil
Para Barros, Henriques e Mendonça (2000), a qualidade da educação do Brasil impacta
diretamente em fatores como a queda da mortalidade infantil, redução do crescimento
populacional e aumento da expectativa de vida, fatores estes essenciais para o desenvolvimento de um país. Portanto, o investimento na educação se torna inquestionável.
Devido há escassez de recursos fruto da corrupção no Brasil e os gastos dispendio- sos
em diversas áreas, o orçamento para educação pública brasileira do ensino básico ao médio
fica longe do ideal. Para Cavalcanti, Guimarães e Sampaio (2007), estudantes que possuem
acesso as informações tanto de livros e enciclopédias como também de melhor estrutura para a
pesquisa de informações contidas na internet oferecidas pelo ensino priva- do atingem resultados
significativamente superiores aos do ensino público.
Basset et al. (2002) também reforça a tese de discrepância entre os estilos de ensino no
país ao analisar uma grande variação dos indicadores público-privado, que leva em con- sideração
a organização dos estabelecimentos de ensino, presença de laboratórios e quali- dade dos
professores de acordo com sua motivação e grau de instrução. Inclusive, este abismo é comprovado
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por meio de pesquisas realizadas por Cavalcanti, Guimarães e Sam- paio (2007), que mensuram
um desempenho de 7% à 17% superior para os alunos de insti- tuições privadas.
Portanto, Guimarães e Sampaio (2007), concluem que a renda se torna um fator
determinante para o ensino de qualidade, possibilitando a classe média/alta no país uma educação
substancialmente melhor para suas respectivas famílias devido ao baixo nível da educação pública
existente levando em consideração que as mesmas podem pagar pelo alto custo do serviço.

2.2 Compras na educação privada brasileira
Baily e colaboradores (2000) conceituam compra como aquisição de um bem ou serviço de
forma remunerada que objetiva atender com qualidade um serviço necessário, sendo vista por uma
organização como de fundamental importância estratégica, possuindo assim uma visão semelhante
a Lei (Brasil, 1993), que inclui ainda uma menção a forma de pagamento, seja ela parcelada ou de
uma única só vez.
Baily e colaboradores (2000) ainda defende que uma organização precisa de procedimentos
bem estabelecidos com normas e políticas para entregar os resultados que lhe são esperados
embasados por Heinritz e Farrell (1994), que defendem a atividade como função administrativa pois,
segundo eles, cabe a ela a função de servir como pilar para o funcionamento de diversos setores.
Portanto, são necessárias diversas competências para a tomada de decisão e planejamento para
obter o maior controle possível sobre estas tarefas.

2.3 A abrangência do setor de compras no ramo educacional privado
O alto custo da educação privada no país deve-se fundamentalmente a necessidade de
estrutura, infraestrutura e diversos projetos constantemente elaborados para atender a uma exigência
de educação de qualidade no Brasil, função iniciada no setor de compras de cada instituição.
Segundo Lupetti (2003), dentre as inúmeras competências do setor destaca-se a necessidade de
conhecimento do mercado pelos representantes, sendo atribuída a eles a importante tarefa de
aquisição e pagamento de mercadorias e serviços que auxiliarão o andamento da empresa. Para
Lupetti, os integrantes precisam também saber aliar ao conhecimento de produtos, técnicas de
processos e tecnologia para atingir seus objetivos.
Segundo Arkader (2004), a gestão de compras é fundamental para qualquer tipo de
organização e vai além das competências e habilidades do gestor, sendo necessárias também as
gestões como a financeira e a de estoque, com foco em qualidade e eficiência, passando por um
rigoroso processo de controladoria e organização interna, dentre elas o controle processual através
de seu mapeamento.
Estabelecendo um paralelo com Arkader, Teixeira (2011) cita que projetos e mapeamentos
incorporados a organização sejam realizados da forma mais padronizada possível, com a utilização
de softwares e controle de qualidade visando melhoria contínua, pois desta forma é possível obter
um controle maior sobre os gastos e alcançar a otimização de recursos pessoais e estruturais.
Teixeira (2011) ainda afirma que o controle de gastos na contratação de serviços externos
precisa ser analisado friamente, pois a contratação de terceiros para realizar tarefas que os
funcionários internos podem desempenhar representam um custo adicional que deve ser levado
em consideração, desta forma expondo possíveis falhas do processo. Portanto, trazendo este
questionamento para a área educacional, as grandes empresas de educação do país, além de
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possuir um setor bem definido de compras também possuem setores voltados para o patrimônio,
o que possibilita reduzir bastante o custo com serviços contratados por já possuir funcionários
específicos para funções que visam a manutenção da estrutura.
2.4 Processo de contratação de serviços nas empresas
Uma das primeiras decisões a serem tomadas por uma organização se concentra na esfera
de realizar um serviço utilizando os recursos humanos de sua própria empresa ou terceirizar. Para
Williamson (2002), esta decisão precisa ser muito bem calculada para evitar retrabalho, perda de
tempo com esforços inúteis ou também utilizar recursos que não necessariamente precisariam ser
gastos. E realizar esta análise, é tarefa árdua.
Seguindo a mesma linha de Williamson (2002), Teixeira, Bassoti, Santos, Andrade, Prado
Filho & Salomão (2013), defendem veementemente que estas definições devem ser adotadas de
acordo com a necessidade de cada empresa, em posse de uma gestão de competências que seja
capaz de apontar a capacidade ou não de realizar o serviço para que, desta forma, a externalização
não seja um desperdício de recursos. E complementam, terceirizar um serviço não é garantia de
eficiência e muito menos de economicidade.
Os principais pontos para uma boa tomada de decisão estão centrados na visão de maior
flexibilidade e agilidade, redução de custos, melhoria contínua e de processos, estabelecimento de
aprendizado para a organização e qualidade de produtos gerados. Portanto é fundamental que uma
empresa não observe apenas custos, mas também o conhecimento que adquire com a terceirização
de um serviço. Desta forma, é possível evitar análises rasas e malfeitas sobre proposições
generalistas e pré-concebidas sobre a externalização ser um mal a ser evitado. Segundo Quinello
e Nicoletti (2006), empresas localizadas na América do Norte e Europa apontaram para custos com
gestão de serviços externos entre 19% e 24%, que variam de acordo com o segmento da empresa.

3 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa aplicada pois visou elaborar conhecimentos e ferramentas de
mapeamento e qualidade diretamente na construção de um plano de implementação que impactará
o processo. A pesquisa realizada foi qualitativa, pois tem como objetivo mapear um processo e
elaborar um plano de implementação há ser empregado, ainda embora possua em seu meio a
necessidade de estabelecer indicadores, porém sem necessidade de quantificação do mesmo.
Esta pesquisa pode ser categorizada, ainda, como uma pesquisa exploratória, pois se
tratou de uma investigação empírica sobre o processo de aquisição e pagamento de serviços
contratados com o objetivo de desenvolver hipóteses para melhoria e elaboração de uma cadeia
de conhecimento geral sobre o processo. Esta pesquisa científica se trata de uma pesquisaação, pois envolveu tanto os pesquisadores quanto os envolvidos no processo à fim de gerar uma
cadeia de valor para as atividades desenvolvidas e uma busca por algumas soluções a problemas
apresentados e observados. O presente trabalho iniciou sua metodologia a base de entrevistas
com os funcionários e gestor do setor no período de 01/01/2020 à 25/01/2020 com o objetivo de
entender como é realizado todo o processo de aquisição e pagamento de serviços contratados
dentro da instituição. Feito isto, o próximo passo se tratou de uma busca por documentos que
fariam parte do Diagrama de Escopo e Interface do Processo (DEIP) e utilizou também a busca por
documentação que amparasse a atividade.
Para mapear todo o processo ideal a metodologia escolhida foi um registro de arquivos de
acordo com a entrevista realizada com os participantes, bem como o estabelecimento de seus
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indicadores para o atendimento da meta. E, por fim, foi utilizada também a observação dos condutores
do mapeamento para que as informações passadas pelos participantes se enquadrassem dentro
da metodologia central de pesquisa.

4 ANÁLISE E DICUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir serão apresentados os dados e sua respectiva metodologia em relação a cada
objetivo específico previamente pontuado. Cada um desses objetivos contribui para o resultado
final desta pesquisa. Estas entrevistas ocorreram semanalmente com os gestores da equipe de
compras e financeiro e também dois integrantes de cada setor responsáveis por demandas menores
do dia a dia. As entrevistas também contaram com a participação do jurídico, do almoxarifado e
a supervisão do diretor-geral da rede. As entrevistas ocorreram nas datas 02/01/2020, 09/01/20,
16/01/20, 23/01/20 e 30/01/20.
4.1 Definir escopo e interface do processo
Ao identificar a oportunidade de melhoria dentro do setor de compras e reunir os responsáveis
pelo processo, a primeira atividade se deu na criação do escopo e interface do processo, começando
pela identificação da demanda, ou, o objeto em estudo que será transformado ao longo das etapas.
A entrada em questão se trata da identificação da necessidade de prestação do serviço, isto
ocorre quando a empresa ABC enxerga necessidade imediata de algo e não vê qualificação suficiente
para resolução e/ou execução da situação internamente. Segundo Seges (2011), após a identificação,
a tarefa que se segue é elencar de forma sucinta as principais etapas do processo, permitindo assim a
criação de seu macro fluxo de aquisição e pagamento de serviços contratados. Portanto, as principais
atividades descritas são: Solicitação, aprovação, proposta dos serviços a serem contratados, análise dos
fornecedores, aprovação da proposta, análise da necessidade do contrato, elaboração e contratação e
pagamento do serviço, obtendo como saída um serviço prestado e devidamente pago.
Para que este macro fluxo seja obedecido, Biazzo (2000) pondera que é necessário listar os
setores que dão suporte as atividades apresentadas, sendo eles, compras, que atua principalmente na
proposta de serviço, jurídico, para elaboração de contratos, financeiro, para pagamento, almoxarifado,
para lançamento de notas fiscais e diretoria, para aprovação do serviço dependendo do porte do
mesmo. Para completar o diagrama de escopo e interface do processo é de suma importância listar os
regulamentos internos e lei que apoiam as atividades. Todas essas ações combinadas, forma de maneira
simples e ágil o escopo e interface do processo de aquisição e pagamento de serviços contratados,
processo detalhado pela imagem a seguir.
Dentro do macro fluxo existente, fez-se necessário a identificação das chamadas
oportunidades de melhoria, listando pontos a serem desenvolvidos pela equipe em questão. Para
esta realização, foram considerados a existência de oportunidade de melhoria nos pro- cessos de
proposta de prestação de serviço, elaboração do contrato, contratação do serviço e pagamento do
serviço contratado, além de status de não conformidade e necessidade de melhoria urgente para
as orientações de pagamento e lançamento de notas fiscais e orien- tações de contratação de
serviço, que por si só podem acarretar em perdas financeiras de- vido o não estabelecimento de
critérios para tomada de decisão.
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Figura 01 - Escopo e interface do processo

Fonte: adaptado da empresa (2020).

Ademais, uma das tarefas mais árduas existentes nas oportunidades de melhoria, em
geral, é encontrar possíveis falhas a serem corrigidas no desempenho da função, para isso é
importante definir as não conformidades existentes para que as mesmas possam ser consideradas
ao desenharmos o processo ideal.
4.2 Definição das não conformidades do processo
Após a organização do escopo de interface do processo e definição das oportunida- des de
desenvolvimento e atividade não conforme, o próximo passo foi listar todos os acon- tecimentos do
dia a dia do setor que apresentam problemas, desde o descumprimento de prazos até pequenas
falhas. O objetivo desta etapa segundo (Barnes, 1982; Rother & Shook, 1998) pondera, é elencar
estas desconexões para que, no mapeamento do processo ideal estes erros sejam mitigados.
As não conformidades foram enquadradas num contexto como todo desvio ou erro que
impede o alcance deum resultado, bem como o que deixa o processo lento e burocráti- co. Para
maior assertividade foi de suma importância que estas ocorrências fossem descri- tas pelas pessoas
que atuam diariamente no setor, deste modo fica mais fácil identificar o problema e atuar em sua
ocorrência. Todas as falhas elencadas pelos envolvidos no processo:
- Não cumprimento do prazo para assinatura da proposta;
- Falta de padronização na elaboração de propostas; (contribuem para falta de informações
sobre as mesmas);
- Falta de organização interna no setor de compras; (Todos fazem tudo e não há conferência
antes do envio para validação);
- Falta de tempo para cotação de serviço devido à má organização do tempo e a indisponibilidade de funcionários;
- Falta de treinamento e norma de lançamento de notas fiscais atualizadas que geram constantes erros de lançamento;
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- Atraso de pagamento pelo setor financeiro; Sistema fora do ar;
- Contratação de serviço desnecessário por má avaliação de necessidade.
4.3 Elaboração da meta
Para definirmos a meta fez-se necessário primeiramente entender quais os resulta- dos atuais
entregues, de modo a planejar uma meta passível de cumprimento. Dentro da rede de educação
ABC, o gráfico abaixo demonstra o valor gasto com serviços contratados ao longo do ano de 2018.
Gráfico 01 - Gasto com serviços contratados mensais no ano de 2019

Fonte: adaptado pela empresa (2020).

O gráfico acima aponta maiores valores para épocas fora do período letivo, onde há inúmeras
atividades envolvendo obras e manutenção das dependências dos colégios, perí- odo este relatado
como de maior pressão para atendimento das demandas no setor de compras. Como base para
o estabelecimento da meta ainda foi levado em consideração o aumento do gasto com serviços
contratados ao longo dos anos, demonstrado pelo gráfico abaixo.
Gráfico 02 - Custo total anual com a contratação de serviços

Fonte: adaptado da empresa (2020).

O gráfico acima demonstrou um aumento significativo durante o ano de 2019, passando de
R$ 412.478,00 para R$ 574.654,52. Portanto, a meta definida em conjunto foi de uma redução de
10% nos custos com os serviços contratados até dezembro de 2020.
4.4 Mapear fluxo do processo ideal
Após a definição do escopo e interface, a atividade alinhada com os participantes foi o
desenho do processo ideal, desenho este, segundo (Villela apud. Hunt, 1996), responsável pela
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sequência lógica das atividades. O intuito deste mapeamento foi alinhar um conjunto de fatores que
agregam valor ao serviço prestado à fim de gerar um resultado melhor.
O programa utilizado para o desenvolvimento desta etapa foi o Bizagi, detalhado através
de piscinas e raias. A piscina é o retângulo que representa o processo, podendo ser horizontal
ou vertical, já a raia é a faixa funcional que representa as funções de um processo, geralmente
utilizadas para detalhar o responsável pela função.
Para maior entendimento do fluxo do processo ideal, existem alguns símbolos sinalizados na
imagem abaixo.
Figura 02 - Principais símbolos utilizados no programa Bizagi.

Fonte: adaptado da empresa (2020).

Dentro do desenho do fluxo ideal algumas observações são extremamente importantes,
pois através delas podemos avaliar o forte impacto nos resultados, a complexidade de execução,
elevada frequência de repetição, histórico de problemas associados à atividade e elevado número
de executantes. De acordo com as reuniões realizadas, observando as falhas pontuadas e o objetivo
de agregar valor ao ponto de reduzir custos na contratação de serviços, foi estabelecido o fluxo do
processo ideal.

Figura 03 - Fluxo do processo ideal
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Fonte: Adaptado da empresa (2020).

4.5 Definir indicadores e respectivos cálculos
Estabelece que na construção de indicadores são necessários avaliar diversas situações
para que os dados sejam confiáveis a ponto de realmente contribuir com informações sobre o
acompanhamento da meta, neste sentido, os envolvidos no desenvolvimento do projeto de melhoria
estabeleceram que para a análise futura de acompanhamento da meta era necessário primeiramente
o acompanhamento dos indicadores e que estes indicadores precisariam contemplar a frequência
dos dados, a existência de relatórios, a participação dos colaboradores, os locais de onde serão
extraídos estes dados e em como haveria o controle destes dados. Pensando em todos estes prérequisitos, foram estabelecidos 7 indicadores que avaliam prazo, custo, quantidade de contratos,
organização, tempo e avaliação de qualidade. Dentro destes pré-requisitos foi definido um mapa de
indicadores que prevê o processo, o indicador, a finalidade, a fórmula de cálculo, a frequência de
controle e o responsável pela coleta.
O primeiro indicador estabelecido é o de propostas assinadas no tempo previsto, com a
finalidade de medir a capacidade dos diretores cumprirem os prazos estabelecidos para assinatura
da proposta, não prejudicando o andamento do processo, com frequência de coleta para os meses
de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho. Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.
A fórmula de cálculo é dividir o número de propostas assinadas pelos diretores dentro do prazo
previsto dividido pelo número de propostas enviadas para a assinatura dos diretores.
O segundo indicador é o de propostas negociadas no prazo previsto, com a finalidade
de averiguar a capacidade do setor de compras absorver todas as contratações de serviços,
negociando as propostas nos prazos previstos, sendo a frequência de coleta para os meses de
fevereiro à dezembro. A fórmula de cálculo é o número de propostas negociadas dentro do prazo
previsto estabelecido pela compradora dividido pelo número de propostas negociadas. O terceiro
indicador é o de custo dos serviços contratados, com objetivo de averiguar o investimento financeiro
da instituição na contratação do serviço, sendo a frequência de coleta de fevereiro à dezembro. A
fórmula de cálculo é apenas o somatório de todos os custos contratados no mês vigente.
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O quarto indicador estabelecido foi o de contratos elaborados no prazo previsto, com finalidade
de verificar a capacidade da instituição de elaborar dentro do prazo o contrato de prestação de
serviço, sendo a frequência de coletas de fevereiro à dezembro. A fórmula decálculo é o número
de contratos elaborados no prazo previsto dividido pelo número de contratos elaborados. O quinto
indicador estabelecido foi o de notas fiscais emitidas corretamente, com finalidade de verificar
se as notas apresentadas não possuem dados equivocados e estão de acordo com a exigência
da instituição, sendo a frequência de coleta de fevereiro à dezembro. A fórmula de cálculo é o
número de notas fiscais emitidas corretamente divididas pelo número de notas fiscais recebidas. O
sexto indicador foi a avaliação de qualidade do serviço, com finalidade de medir a capacidade da
instituição avaliar a qualidade dos serviços contratados, sendo a frequência de coleta de fevereiro
à dezembro. A fórmula de cálculo é o número de avaliações realizadas da qualidade do serviço
prestado dividido pelo número de serviços prestados.
E o sétimo indicador é o de tempo gasto para pagamento do serviço com finalidade de medir
o tempo decorrente entre a entrada de nota fiscal no setor de contratos e o pagamento de nota pelo
setor financeiro, sendo a frequência de coleta de fevereiro à dezembro. A fórmula de cálculo é a
data do pagamento da nota fiscal no setor de contratos.
4.6 Criar o plano de implementação do processo
O plano de implementação do processo, segundo Vale & Oliveira (2009), descreve a fase
de implementação como sendo uma fase de listagem de todas as atividades que darão suporte as
mudanças já realizadas no processo, ou seja, é a fase cujo há a comparação entre o processo a
ser modificado e a sua modificação, nada mais é que a listagem de todas as alterações a serem
propostas para que haja a facilitação do atingimento da meta.
Este plano foi estabelecido, entre conjunto com todas as partes no último encontro previsto,
solicitando uma série de alterações a serem cumpridas em um determinado prazo. A planilha
de PIP visa listar as ações, o responsável, o início previsto, o término previsto, status, possíveis
observações e um novo prazo caso o primeiro não seja cumprido.
Desta forma, as mudanças solicitadas foram desenvolver uma planilha de qualidade dos
serviços prestados, pois não existia uma que servisse como critério de avaliação, o acompanhamento
junto ao solicitante sobre a qualidade dos serviços prestados, o treinamento de todos os envolvidos
quanto ao novo processo adotado e suas respectivas mudanças, a automatização do envio de
um e-mail aos diretores avisando ao diretor sobre a proximidade de três dias da assinatura da
proposta, a criação de um banco de dados com os fornecedores existentes atualmente, banco este
até existente, mas desatualizado, liberação do acesso no sistema para o auxiliar administrativo
e o analista de contratos e patrimônio realizar a baixa das solicitações dos serviços, automatizar
a virada da solicitação do serviço para ordem de serviço, parametrizar a solicitação de serviço
para que justificativas, detalhamentos e prazos sejam obrigatórios, criar e-mail para solicitante que
entregou a nota fiscal com atraso, sendo a diretoria responsável por atuar em caso de reincidência,
a parametrização da agenda institucional para envio de alertas automáticos sobre eventos no prazo
de 60 dias e, por fim, acompanhamento dos indicadores de todos os processos. Para garantir
que todo o processo seja cumprido, a proposição de pesquisa futura será no âmbito de realizar o
acompanhamento mensal dos indicadores e das atividades imediatas pré-estabelecidas no plano
de implementação do processo.
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Figura 04 - Plano de implementação do processo

Fonte: adaptado da empresa (2020).

5. CONCLUSÕES
O processo de contratação de serviços precisa ser extremamente bem alinhado pois o mesmo
pode determinar o sucesso ou não da rede de educação. Conhecer a equipe que possui bem como
um mapa de competências atualizado tende a ser um determinante para redução de custos a partir
do momento em que deixa de ser necessária a contratação de um especialista externo.
Porém, para determinar os fatores que contribuíram para o aumento do gasto da rede com
contratação e pagamento de serviços é necessário primeiro realizar um estudo para apontar as
falhas a serem corrigidas e, posteriormente, um plano de contingência para evitar que este número
continue a subir.
Outro fator importante é o estabelecimento de conexões, integrações e parametrizações
de sistema com o objetivo de trazer a informação de forma mais prática e clara e evitar o famoso
“apagar incêndio” que muitas vezes acabam custando mais que o habitual ao passo que sejam
inseridos também uma política de tolerância para contratação de serviços e não coloque as finanças
da rede em risco.
Portanto, foi possível desenvolver um plano em conjunto que, por não ter caráter auditório,
foi capaz de envolver várias informações construtivas para o objetivo estabelecido que gozam
de maior organização, segurança e análise custo-benefício que muitas vezes não tinha devido à
correria dos setores envolvidos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi a identificação das deficiências nos planejamentos
de obras públicas de saneamento básico, no município de Itabirito/MG.
Assim, analisar os principais problemas que causam atrasos e se possuem
alguma relação com o processo de gestão utilizado pela autarquia. Sendo
assim, foi descrito como é realizado o planejamento e sua execução, sendo
observados os problemas enfrentados ao longo dos empreendimentos.
Por meio de um questionário aplicado a responsáveis técnicos diretamente
ligados à gestão da autarquia, foi possível reconhecer as principais causas
de atrasos dos projetos. O estudo revelou que as maiores deficiências que
ocasionam os atrasos são relacionados à incompatibilização dos projetos
aliado a falta de ferramentas mais avançadas para a gestão dos recursos a
serem empregados.
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1. Introdução
Para que o Governo Federal, Estadual e Municipal tenha eficiência e eficácia em sua
governabilidade, existem leis e decretos, com o objetivo de regulamentar o que deve ser feito,
trazendo harmonia e universalização dos planos de gestão, direcionando os recursos e limitando a
atuação dos mesmos para dirimir erros na criação e execução destes planos.
Cada esfera governamental possui funções específicas e atendem às leis criadas para nortear
os diversos recursos. Neste trabalho, serão abordadas obras na área do saneamento básico no
município de Itabirito/MG onde a gestão é realizada por uma autarquia.
A Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece a política federal de saneamento básico,
determinando diretrizes imediatas ou emergenciais de até 3 anos, curto prazo de 4 a 8 anos,
médio prazo de 9 a 12 anos e longo prazo de 13 a 20 anos, é importante ressaltar que o município
que não possui plano de saneamento não recebe recursos federais; o Plano Plurianual (PPA) é
um planejamento de médio prazo de âmbito municipal e deve ser realizado por meio de lei que
tramita na câmara de vereadores, através dele são identificados as prioridades para o período de
quatro anos e os investimentos de maior porte, esse atende o artigo 165 da Constituição Federal
e foi regulamentado pelo Decreto de Lei n° 2.829, de 29 de outubro de 1998; e por último a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as ações, metas e objetivos para o ano
seguinte de cada secretaria e ou autarquia, esta Lei é avaliada e recebe a aprovação do legislativo
do município.
Depois de atendida toda a burocracia das leis, o planejamento deve ser executado. Neste
momento, é possível notar atrasos no prazo planejado para a execução das obras civis. O objetivo
do trabalho será levantar os motivos que causam tal desvio, os impactos relacionados a essa
deficiência e avaliar a possibilidade de implantar uma metodologia de elaboração e execução do
planejamento de obra.
Nesse contexto, este estudo planeja averiguar os principais pontos relacionados entre a
deficiência no planejamento e a morosidade na execução das obras, transformando-se o início
para pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto, de tal modo a produzir uma maior qualidade
na elaboração dos projetos de obras públicas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Gerenciamento de projetos: Um pouco de história
A Gestão de Projetos iniciou nos Estados Unidos como uma disciplina, no início do século
XX. O pioneiro neste assunto foi Henry Gantt, perito em métodos de planejamento e controle, que
aplicou o gráfico de barra, comumente denominado de gráfico de Gantt, utilizado bastante como
ferramenta de gestão do projeto, correlacionado aos conceitos do engenheiro americano Frederick
Winslow Taylor apontado como o pai da Administração Científica ou Taylorismo por sugerir o método
científico na administração de empresas com base na eficiência e eficácia operacional. (Mollica,
1982).
2.2 A importância do planejamento de obras
Segundo Maximiano (1995), o planejamento é de suma importância para um empreendimento,
no qual é desenvolvido bem anteriormente ao seu início até sua finalização. É nesta etapa em
que se calculam os custos, diminui as perdas, enxuga-se o cronograma e identifica as melhores
soluções para o projeto. Salienta também alguns importantes benefícios, seguem três de suma
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importância, a permanência das principais decisões, a proporcionalidade e o melhor desempenho.
Todo esse gerenciamento estabelece os níveis de qualidade e rigidez de cada etapa, determinando
a confiabilidade e lucratividade para as empresas que adotam o planejamento.
2.3 Níveis de planejamento de obras
Conforme Ballard (1997 citado por SANTOS; MENDES, 2001), o planejamento pode ser
desenvolvido em seis níveis: estratégico, tático, operacional, curto (Last Planner), médio (Lookahead)
ou longo prazo. No curto prazo, o planejamento e o controle são entendidos como os principais
dispositivos, incessantemente praticados na construção, tendo sempre que replanejar quando o
que foi planejado não seja executado. O planejamento em médio prazo tem objetivo de sanar as
deficiências que impossibilitam o desempenho das tarefas, tendo a finalidade de prever as atitudes
a serem tomadas previamente, tendo um planejamento imprecisão. Já o planejamento em logo
prazo é utilizado em empreendimentos repetitivos.
2.4 Técnicas de planejamento
De acordo com Formoso (2001), existem diversos métodos de elaboração do planejamento
para o desempenho das etapas de um projeto, podendo mencionar as técnicas de rede, os
diagramas de barras, métodos de simulação e a linha de balanço. Os métodos de planejamento são
fundamentados em hipótese ou objetivos em que são apontados dados desejados, compartilhando
datas praticáveis e recursos mais lógicos.
2.5 Técnicas de rede
Segundo Laufer e Tucker (1987, citado por MENDES, 1999, p.20), as técnicas de rede
abrangem o CPM (Critical Path Method - Método do Caminho Crítico) que foi desenvolvida em
1957, e a técnica da rede PERT (Project Evaluation ans Review Technique – Técnica de Avaliação e
Revisão de Programas) desenvolvida em 1957, sendo as mais difundidas. Diversos autores entendem
como indispensável o uso das técnicas de rede CPM para a programação dos empreendimentos
(LEVITT et al., 1988), mesmo com problemas de utilização na prática, pelo confronto constante
das extensões e escassez de exatidão na conjectura de atividades, sendo utilizado até surgirem
métodos mais eficientes.
2.6 Cronograma de barras
O cronograma de barras também conhecido como gráfico de Gantt, por ter sido o perito o
responsável a introduzir tal ferramenta como método de gestão, é instrumento comumente utilizado
em gerenciamento de projetos tendo uma interface simples de visualização (MATTOS, 2010).
Bastante utilizado na construção civil, geralmente, o cronograma é desenvolvido em dois programas,
no Software Microsoft Project® que constituí em duas etapas: uma tabela com a descrição das
atividades a serem desenvolvidos e uma área gráfica demonstrando o início e fim das atividades
(NOCÊRA, 2000), ou no Software Microsoft Excel®.
2.7 Métodos de simulação
Os modelos de simulação são pouco utilizados no planejamento de obras, estes métodos
geralmente são aplicados em consonância aos métodos de rede ou empregados a outras atividades
em relação aos recursos disponíveis. Recentemente, as crescentes evoluções no planejamento
de simulação têm a relevância e aptidão necessárias, desse modo, está sendo analisada para
formar asa definições de produção enxuta e produção puxada (TOLMMELEN; BALLARD, 1997). O
método de simulação para o gerenciamento de projetos concede que o desempenho de construção
seja analisado em um maior grau de detalhes, pelo fato do ritmo do tempo poder ser alterado na
execução da simulação (LOBÃO; PORTO, 1997, citado por MENDES, 1999).
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2.8 Linha de balanço
A linha de balanço viabiliza que os processos repetitivos sejam organizados e desenvolvidos
de acordo com o andamento de produção ou de conclusão, ou seja, as equipes existentes executam
tarefas especificas que são concluídas em um determinado tempo. Este passo de produtividade é
medido e demonstrado em gráfico, com o eixo horizontal corresponde a unidade de tempo, já o eixo
vertical as unidades executadas. A linha de balaço foi desenvolvida para processos de produção,
onde com o tempo foi introduzida também para o planejamento e controle de obras (LUMSDEN,
1968, citado por MENDES, 1999).
2.9 Definições do gerenciamento e controle de obras e sua importância nos processos
de produção
Foi atribuído ao conceito de Gerenciamento e Controle de Obras definições que arremetam a
tal ferramenta um propósito maior do que o de apenas verificar e acompanhar o processo produtivo,
ideias as quais tal ferramenta, traz consigo benefícios de uma maior previsão do tempo de duração
de um determinado projeto, controle de desperdícios, despesas, qualidade do produto final e
viabilidade de implantação. O acompanhamento do processo pode ser iniciado em qualquer etapa
da produção e deve ser realizado em tempo real, dado que os registros feitos e lançados junto a
planilha de controle nos proporcionam uma possibilidade de visar e comparar o previsto com o
realizado assim como observar os respectivos custos de forma discriminada a fim de contribuir para
decisões mais assertivas dos gestores, que precisam alinhar alguns fatores como por exemplo:
tempo, custo e qualidade durante o andamento da obra. (GOLDMAN, 1997).
2.10 Planejamento e as incertezas
De acordo com Atkinson, Crawford e Ward (2006), existem três principais áreas de incerteza
no planejamento:
I. Incerteza nas afirmativas;
II. Incerteza relacionada ás partes do projeto;
III. Incerteza relativa ás fases do ciclo de vida do projeto;
Por conseqüência, o planejamento de custos e prazos de um projeto determinado deve ser
dimensionado com bastante cautela e pautado em um estudo de probabilidade, para que sejam
levados em consideração possíveis imprevistos e estes possam estar cobertos dentro do cálculo
do orçamento e planejamento. (CHOU, YANG e CHONG, 2009; ELKJAER, 2000; YANG, 2005).
2.11 Impactos causados pela falta de planejamento
Faz-se necessário voltar um olhar atento e com certa urgência para as questões que envolvam
a falta ou mesmo o mau planejamento dos empreendimentos, dado que afetam diretamente a
população e todo seu entorno. Nos países emergentes como é o caso do Brasil, é comum depararse com diversos empreendimentos inacabados, seja nas ruas do bairro onde moramos ou nos
telejornais. Constatando-se a má gestão na indústria da construção civil, onde pode ser visto em
maior escala em empresas menores, cujos empreendimentos são elaborados por profissionais com
baixa qualificação. (MATTOS, 2010).
3. METODOLOGIA
A metodologia científica é determinada como um grupo de ferramentas a serem utilizadas
pelo indivíduo com o objetivo de alcançar instrução. Esta é exercida por meio de pesquisas que
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asseguram a autenticidade do saber alcançado. (PONTE, et al, 2007).
O estudo apresentado tem característica qualitativa, onde se dedica a entender um determinado
grupo, companhia e outros, não se prendendo a relevância numérica. Na pesquisa qualitativa, o
pesquisador é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da
pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra
é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa
é que ela seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). De acordo
com Minayo (1994, p. 53), a pesquisa de campo é “o recorte que o pesquisador faz em termos de
espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas
que fundamentam o objeto da investigação”. Isto é o mesmo que dizer: é a escolha de uma área
para aplicar a teoria da pesquisa. Pela perspectiva de observação dos objetivos, a pesquisa é tida
com descritiva, pois, Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal
a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de
relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e
uma de suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas de
coleta de dados. Vergara (2000, p. 47) argumenta que a pesquisa descritiva não tem o compromisso
de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
Pela perspectiva de observação e procedimentos técnicos, a pesquisa é tida como levantamento,
sendo que deseja conhecer o comportamento, ações e características de determinados grupos por
meio de interrogação direta aos envolvidos. A coleta de dados é realizada através de questionários
que apresentam variáveis distintas, cujas análises são geralmente apresentadas através de tabelas
e gráficos (FACHIN, 2003).
Para uma maior assertividade, direcionando a pesquisa através de conhecimentos já
existentes, utilizou-se também de revisão bibliográfica, para obtenção de um maior entendimento do
tema analisado. Para Fonseca (2002, p. 32), “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos”.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O questionário foi aplicado ao grupo de pessoas em 02 de abril de 2020, diretamente aos
envolvidos nos projetos de saneamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de
Itabirito/MG, a fim de detectar os desafios enfrentados desde a concepção dos projetos até a
finalização da obra. Os dados de cada entrevistado podem ser observados na tabela 1.
Tabela 1 – Dados gerais dos participantes da pesquisa
Cargo

Tempo de empresa (anos)

Engenheiro
Gerente 1
Coordenador de projeto
Gerente 2
Assistente técnico

6
1
3
0,6
7

Atua no planejamento dos
projetos
Sim
Sim
Sim
Sim
Parcial

Fonte: Autores. (2020)

Na tabela 1, a atuação no planejamento dos projetos refere-se ao grau de comprometimento
dos entrevistados no desenvolvimento das obras, atuando em todas as fases do projeto, desde
a concepção inicial, passando pelo desenvolvimento até sua posterior entrega. Os dados
mencionados na tabela 1 foram averiguados no portal da transparência do município, por meio do
qual foi constatado a veracidade das informações.
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Para definir o porte da autarquia, optou-se por usar a classificação (tabela 2) definida pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2013).
Tabela 2 – Porte da autarquia pelo número de servidores
Porte
Microempresa (ME)
Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Empresa de Médio Porte
Grandes Empresas

Comércio e Serviços
Até 9 empregados
De 10 a 49 empregados
De 50 a 99 empregados
100 ou mais empregados

Indústria
Até 19 empregados
De 20 a 99 empregados
De 100 a 499 empregados
500 ou mais empregados

Fonte: SEBRAE-NA/ Dieese. Anuário do trabalho na micro e pequena empresa 2013, p. 17.

Segundo o Portal da Transparência do município de Itabirito em Minas Gerais, a relação de
servidores/empregados ativos da autarquia, conta com um total de 156 colaborados, distribuídos
entre as funções de chefia, administrativa e operacional. Dessa forma foi possível concluir que
autarquia é comparada a uma empresa de Médio Porte.
4.1 Questões relacionadas aos problemas de planejamento e execução das obras
Questionou-se sobre o envolvimento do entrevistado no planejamento e execução dos
empreendimentos, 80% marcaram que contribuem diretamente com sugestões na concepção das
obras e os outros 20% responderam ter alguma participação na elaboração ou execução das obras.
Observou-se também que 60% dos servidores que atuam diretamente no planejamento
dos projetos, consideram o tempo determinado para estudar e orçar cada projeto suficiente para
planejar todas as etapas dos empreendimentos. Os outros 40%, acreditam que o tempo para se
planejar esses empreendimentos poderia ser maior, mesmo considerando que o modelo utilizado
atualmente vem sendo satisfatório.
Sobre o fornecimento de materiais para execução das obras, foi possível verificar que 30%
do empreendimentos enfrentam problemas com a entrega de materiais durante toda a execução
do projeto, sendo o principal problema de atraso nestas obras a demora no fornecimento de
energia elétrica pela concessionária. Os outros 70% das obras não apresentam problemas com o
fornecimento de nenhuma espécie de matéria-prima.
4.2 Questões relacionadas à gestão de projetos
De acordo com a narrativa dos servidores responsáveis pelo planejamento técnico das
obras de saneamento, todos os novos projetos são compatibilizados manualmente, não utilizando
nenhuma ferramenta especifica na geração de dados precisos para traçar caminhos e controles
que otimizam a gestão. Alguns dos entrevistados por exemplo, chegaram a citar treinamentos e
aquisição de programas para gestão de cronogramas físico/financeiro, mas que não são utilizados
de forma regular, ao ponto de terem parâmetros replicáveis em novos projetos. A compatibilização
manual entre os projetos é passível de erros, seja por diferenças entre os programas utilizados ou
até mesmo algum detalhe que passou despercebido, como, por exemplo, uma tubulação de água
e esgoto que sobre interferência com outros equipamentos urbanos (Rede fibra óptica, drenagem
etc.).
Em seguida, questionou-se sobre qual demanda os empreendimentos eram realizados, sendo
uma autarquia do poder municipal, onde segue as diretrizes da ARISB-MG (Agência reguladora
Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais). Foi constatado que as obras realizadas
são para atender a demanda social do município, sendo levadas em conta as necessidades da
população que dependem das obras e manutenção dos serviços, sendo mensurada, desta maneira,
a importância de cada empreendimento.
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Em relação às proporções de demandas de serviços realizados pela autarquia, evidenciouse que 75% dos empreendimentos são para atender às metas do Plano Municipal de Saneamento
Básico. No PMSB as metas deverão ser hierarquizadas, conforme prioridades estabelecidas no
planejamento estratégico realizado com a participação da sociedade. Dentro desde planejamento,
são definidas estratégias de atuação para alteração do cenário atual, simulando demandas para
todos os componentes, a partir da projeção populacional. As obras emergenciais somam 25% das
obras realizadas. Essas obras também estão previstas no PMSB, definidas como obras imediatas
ou emergenciais com um prazo de até 3 anos para sua execução, conforme a Lei n° 11.445, de 5
de janeiro (BRASIL, 2007).
Quando perguntados sobre a qualidade e a eficiência da implementação dos projetos, todos
os envolvidos responderam que são bem elaboradas e satisfatórias, no momento da execução. No
campo deixado para em aberto para expressar melhorias se fossem necessárias, 40% responderam
que alguns projetos faltam estudos geotécnicos, o que traria maior assertividade no momento da
execução das obras.
A sexta pergunta expõe o dimensionamento da mão de obra para os empreendimentos.
Observou-se que o mesmo servidor é responsável por diversas funções, participando em mais de
um projeto ao mesmo tempo. Dessa forma, o encarregado desses serviços deve gerenciar sua
atuação em várias frentes de trabalho, participando também na gestão e planejamento de novos
projetos.
Entre os questionados, 85% disseram ocorrer remanejamento das frentes de trabalho quando
ocorrem atrasos de material, dessa forma, tentam minimizar os impactos e atrasos no cronograma.
4.3 Questões relacionadas à causa nas falhas no planejamento
Em seguida verificou-se sobre o controle e desperdício dos insumos utilizados nas obras.
Identificou-se que a autarquia possui algum mecanismo de gestão de estoque, sendo por planilhas
ou controle manual. Todos os entrevistados relataram a preocupação com a perda dos materiais,
impedindo a aquisição de material antes do prazo de execução, garantindo a limpeza recorrente do
canteiro, realizando a separação dos insumos afim de possibilitar sua reutilização.
As duas últimas questões são abertas, isto é, dissertativas, tendo o propósito examinar de
forma qualitativa as respostas dos entrevistados, provendo autonomia para desenvolverem suas
respostas com maior profundidade sobre o tema. As questões estão centralizadas nos impactos
causados pelos atrasos no cronograma.
Quando perguntado sobre o que mais afeta o andamento das obras, ocasionando atrasos
em sua execução, os entrevistados deram diversas opiniões através dos seus conhecimentos
técnicos. Entre os mais citados, estavam as revisões de projetos, sendo mencionadas por 80%
dos servidores. Em seguida, apareceu a falta de estudos geotécnicos, os que disseram ter falta
desses estudos também citaram a falta de confiabilidade nos levantamentos topográficos, uma vez
que são realizados por empresas terceirizadas. Em terceiro lugar, como quarto elemento, surge a
capacidade técnica e financeira de empresas contratas, o clima e problemas que não tinham como
ser previstos, como por exemplo, quebra de equipamentos e falta de energia. Também foi citado o
atraso na contratação de empresas por meio de licitação.
Na última pergunta, a respeito dos principais impactos gerados pela revisão dos projetos
e atrasos durante a execução das obras, foi pedido que o entrevistado dissertasse sobre o tema.
Verificou-se que 60% responderam que o principal impacto gerado pelos atrasos nos projetos são
os prejuízos causados a população que não é atendida no tempo previsto, causando diversos
transtornos, uma vez que as obras são de extrema importância na manutenção da qualidade de
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vida dos habitantes do município.
Contudo foi possível observar a concordância de todos os entrevistados que a
incompatibilização de projetos foi um fator com impacto extremamente negativo no decorrer do
empreendimento, onde a falta de uma ferramenta mais avançada para controle e gestão acarretou
em deficiências futuras que aliadas aos problemas com fornecimento de materiais, mão-de-obra
terceirizada, ausência de estudos geotécnicos e topográficos confiáveis, são os principais fatores
que contribuíram para o atraso em áreas de grande importância como orçamento e cronograma
geral do projeto.
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho teve como objetivo investigar e analisar as deficiências e principais causas de
atraso nos projetos, com base no modelo de gestão utilizado pelo Serviço Autônomo de Água e
Esgoto da cidade de Itabirito/MG.
Com as informações adquiridas através das perguntas, constatou-se que as principais
deficiências e causas de atrasos estão diretamente ligadas ao planejamento, principalmente no
fornecimento de materiais e mão de obra terceirizada sem qualificação necessária.
Considerando estas informações, foi possível concluir que a incompatibilização dos
empreendimentos está ligada á deficiência de planejamento, assim como o padrão de gerenciamento
utilizado pela autarquia, dessa forma não sendo possível aplicar parâmetros replicáveis em todos
os projetos, uma vez que a falta de um programa de gestão não permite antecipar possíveis
falhas no processo. Como resultado, esses dados mostram a importância da implantação de um
departamento de planejamento experiente, que possa trabalhar com ferramentas de gerenciamento
que permitam a integração dos empreendimentos, tornando o processo dinâmico ao ponto de,
caso ocorra qualquer imprevisto, sejam capazes de minimizar os impactos. A eficiência da gestão,
relacionada à qualificação e experiência dos profissionais envolvidos, corrobora no planejamento,
estudo e prevenção de danos no desenvolvimento dos elementos que compõe o processo de
concepção dos projetos. Para dirimir os atrasos, a forma mais utilizada segundo a pesquisa, é o
remanejamento de pessoal nos canteiros de obra.
Quanto à mão de obra empregada, os processos licitatórios, mesmo com as exigências de
atestado, não contemplam a qualificação necessária para a implantação e execução dos projetos
conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, estudos preliminares que influenciam
diretamente na concepção do planejamento de determinadas obras são impactados pela falta de um
profissional qualificado. Mesmo com o corpo técnico da autarquia realizando o acompanhamento
dos levantamentos e estudos preliminares, os dados são aferidos de forma imprecisa por não
terem a expertise de softwares BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações
da Construção).
Foi possível concluir, depois de analisar o cenário apresentado, que o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do município de Itabirito/MG utilize de ferramentas e modelos de gerenciamento
eficientes, tanto de pessoas, projetos, produtos, processos, sendo de suma importância a fase
de planejamento e compatibilização de projetos, pois as falhas encontradas de maneira prévia
produzem um menor impacto se comparadas às identificadas na execução dos empreendimentos.
Portanto, as deficiências constatadas mostram a importância de compor um quadro de
colaboradores qualificados, com boa experiência em planejamento, realizando integração entre
os setores técnicos e de execução, aprimorar a realização da licitação tipo técnica e preço, assim,
gerando uma melhor gestão e controle dos processos com intuito de se prevenir os recorrentes
atrasos dos empreendimentos.
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ENGENHARIA DO PRODUTO: UM ESTUDO DE CASO
EM UMA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA BICICLETAS
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RESUMO
O mercado de bicicletas convencionais de Mountain Bike vem sofrendo
uma grande transformação tecnológica com a introdução do mercado de
bicicletas elétricas, também conhecidas como bicicletas assistidas, ou
e-bikes. O objeto deste trabalho é o desenvolvimento de um produto próprio
e inédito, em uma empresa de pequeno porte de Belo Horizonte, que atua no
segmento de desenvolvimento e comercialização de produtos para bicicletas.
O produto em questão, um protetor de bateria para bicicletas elétricas, cuja
finalidade é proteger a parte inferior do quadro, foi desenvolvido para um
modelo especifico de e-bike. São relatados, neste trabalho, os procedimentos
relacionados à engenharia do produto, onde foram conduzidas as etapas de
definição de materiais e processos, escolha do material, descrição de fatores
do processo de fabricação que interferem no projeto, coleta de medidas,
modelagem paramétrica e testes realizados em ambiente de análise por
FEM (Finite Elements Method – ou Método de Elementos Finitos), este último
utilizado para testar testar virtualmente o produto e promover adequações
antes do investimento no protótipo funcional. Os resultados apontam que a
simulação permitiu a avaliação dos critérios básicos de projeto e se firmou
neste trabalho como importante ferramenta no dimensionamento deste
produto. A partir das simulações executadas, tornou-se possível estabelecer
critérios de projeto, com foco na redução de peso e resistência, adequação
das formas e dimensionamento estrutural, além de promover economia com
a produção de protótipos reais.
Palavras-chave: Projeto de Produto. Materiais. Engenharia do Produto.
Bicicleta. Protetor de Bateria.
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1 INTRODUÇÃO
A NOMAD SPORTS é uma empresa jovem estabelecida no mercado de acessórios para
bicicletas em Belo Horizonte/MG. A empresa foca seus esforços no desenvolvimento de produtos
baseados no redesign de produtos já existentes, de marcas internacionais, os quais chegam ao
Brasil com um custo muito elevado em função do câmbio e taxas alfandegárias. E também em
novos produtos, desenvolvidos para suprir necessidades específicas ou resolver problemas para
os seus clientes.
Com o aumento e aceleração da tecnologia, o mercado de bicicletas convencionais de
Mountain Bike vem se modificando com uma grande migração para o mercado de bicicletas
elétricas, também conhecidas como bicicletas assistidas, ou e-bikes. Em 2017, o valor do mercado
de ebikes era de USD 16,35 Bilhões e a estimativa para 2025 é de USD 23,83 bilhões, um aumento
de 45% do mercado, globalmente, em apenas 8 anos (WAGNER, 2019).
Neste trabalho, será abordado o desenvolvimento de um produto próprio e inédito para a
empresa: um protetor de bateria para bicicletas elétricas da marca Specialized®. O protetor de
bateria em questão, cuja finalidade é proteger a parte inferior do quadro da bicicleta, enquanto
anteparo, foi desenvolvido para um modelo específico da marca, chamado de Turbo Levo. Serão
relatados neste trabalho os procedimentos relacionados às atividades de engenharia, design e
dimensionamento do produto.
2 DESENVOLVIMENTO
Para o desenvolvimento da engenharia do produto demandado, foram conduzidas as etapas
descritas a seguir, em tópicos, cumprindo com a definição de materiais e processos, escolha do
material, descrição de fatores do processo de fabricação que interferem no projeto, coleta de medidas,
modelagem paramétrica e testes realizados em ambiente de análise por FEM (Finite Elements
Method – ou MEF-Método de Elementos Finitos), este último utilizado para testar virtualmente o
produto e promover adequações antes do investimento no protótipo funcional.
2.3 Definição dos Materiais e Processos de Fabricação
A seleção de materiais ocorre na medida em que vão sendo avançadas as etapas do
processo de engenharia do produto. Assim, os materiais sempre estarão presentes nas etapas do
desenvolvimento do Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP). Conforme Ashby e Johnson
(2010), as principais etapas do PDP possuem correspondência relativa com a seleção de materiais
no processo de engenharia do produto, como pode ser visualizado na Figura 1.
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Figura 1: Seleção de materiais no Processo de Desenvolvimento de Produtos
Fonte: Adaptado de Ashby e Johnson, 2010.

Tendo sido exposta a situação, de projeto de um produto que será um acessório de uma
bicicleta de alto valor de venda, foram considerados os seguintes aspectos no planejamento inicial
do produto:
Atributos estéticos do acessório condizentes com a aplicação, com a bicicleta, com o ambiente
de uso e características visuais coerentes com os aspectos semânticos (aparentar ser resistente e
de alta performance), simbólicos (ter visual aderente aos aspectos visuais da marca Specialized®
com valor percebido de originalidade) e sensoriais (com textura e padrões de cores similares aos
demais componentes da bicicleta) (ULRICH & EPPINGER, 1995);
Material resistente o suficiente às intempéries (sol, chuva e abrasividade do terreno), bem
como aos impactos provenientes de choques em obstáculos ou impacto de pedras arremessadas
pelos pneus. Foi considerado, a partir de conhecimento tácito e, considerando o peso de um
conjunto bicicleta+ciclista médio (aproximadamente 80kg), e também para embasamento inicial do
experimento, uma resistência mínima ao impacto de 100kgf, na região da bateria;
A seleção do processo de fabricação levou em consideração a baixa demanda de produção,
por ainda existirem unidades insuficientes deste modelo de bicicleta, no mercado em que atua
a empresa, que justifiquem a demanda de produção de lotes em larga escala. A flexibilidade de
produção, rapidez de atendimento, baixa demanda tecnológica e baixo custo operacional também
foram considerados na seleção do processo de fabricação (BEYLERIAN & DENT, 2007);
Baseando nestes objetivos e requisitos, os materiais mais indicados, segundo Mano (1991),
seriam o Polipropileno (PP) e o Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS), sendo este primeiro o mais
adequado para situações onde ocorrerão situações de desmontagens constantes, o que causa fadiga
no material e possibilidade de fraturas no protetor (LESKO, 2004; FERRANTE & WALTER, 2010). A
forma do produto determinou a possibilidade de conformação do material através do processamento
por termoformagem, processo também conhecido como vacuum forming (LIRA, 2017).
2.1 Poliproileno (PP) versus Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Devido ao seu baixo custo de produção e a sua durabilidade, os polímeros são cada vez
mais produzidos no mundo e avançam em otimizações tecnológicas recorrentes e progressivas.
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Estes dois polímeros pertencem ao grupo dos commodities, por serem amplamente empregados
nos mais variados produtos de consumo, acessórios, mobiliário, embalagens e etc.
O polipropileno é um polímero de baixa densidade: 0,900 a 0,910 g/cm³ (PERUZZO
& CANTO, 2006) que oferece bom equilíbrio de propriedades térmicas, químicas e elétricas,
acompanhada de resistência moderada. De acordo com Mano (1991) uma aplicação típica do
mesmo é em parachoques de automóveis, carcaças de eletrodomésticos dentre outros. Tais
aplicações demonstram uma particularidade do polipropileno que é seu “efeito dobradiça”, ou seja,
pode-se fazer peças com dobras no próprio material.
Já em relação ao copolímero ABS, acrilonitrila-butadieno-estireno, que é um termoplástico
que foi desenvolvido para aplicações que necessitam de uma boa resistência ao impacto e um
bom aspecto visual, de acordo com Lee (1994) o ABS é um polímero com excelente resistência ao
impacto em baixas temperaturas, entretanto tem como desvantagem a baixa resistência a solventes.
2.2 O processo de conformação do material – termoformagem (vacuum forming)
A termoformagem a vácuo, também chamada de vacuum forming, foi desenvolvida na
década dos anos de 1870 (ENGELMANN, 2012). De acordo com Throne (2008), é considerada
como um dos mais antigos processos de fabricação de objetos utilitários em plástico. Enquanto
processo de fabricação, é a conformação de produtos termoplásticos planos, sob a configuração de
chapas, submetidos a um aquecimento e, posteriormente, a uma pressão de vácuo através de uma
máquina termoformadora. E, por necessitar que a matéria-prima esteja previamente configurada
em folhas ou chapas, Engelmann (2012) e Throne (Op.Cit.) definem a termoformagem como uma
tecnologia de abrangência secundária.
O processo de termoformagem à vácuo, ou vacuum forming, é determinado por 4 fases
distintas (Figura 2): fixação da chapa de polímero, aquecimento, moldagem (conformação) e
posterior resfriamento e retirada da peça, que é enviada para acabamento e retirada dos excessos
(FORMECH, 2011; INNOVA, 2014; MURALISRINIVASAN, 2010; KLEIN 2009; THRONE, 2008;
STRONG, 1996; ROSEN, 2002).

Figura 2: Processo de termoformagem a vácuo (vacuum forming)
Fonte: autores.

Os moldes de termoformagem a vácuo podem ser fabricados em vários tipos de materiais.
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Quando são requeridas peças de geometria simples, em quantidades reduzidas, ou mesmo
protótipos, é comum a seleção e aplicação da madeira (MDF ou madeira natural maciça). Para
peças de geometrias mais complexas, geralmente os moldes são produzidos em alumínio, gesso,
resina epóxi, poliéster, ou mesmo uma compósito destes materiais (FORMECH, 2011; INNOVA,
2014; STRONG, 1996; KLEIN 2009; THRONE, 2008; ROSEN, 2002).
Uma das vantagens do processo são as pressões significativamente menores, em relação ao
processo de injeção, o qual exige alta resistência mecânica do material de constituição dos moldes.
Essa especificidade permite que se possa produzir uma quantidade relativamente alta de peças
antes da degradação do molde. O custo reduzido de fabricação e modificação dos moldes, aliados
ao menor tempo de fabricação, devido à sua simplicidade, constituem um dos pontos positivos na
escolha deste processo (THRONE, 2008).
Mas o processo tem suas especificidades, que irão impactar diretamente no design do produto.
Por exemplo, a maioria dos moldes é produzida em formato “cônico” para facilitar à remoção da
peça (Figura 3) Este grau de conicidade dependerá de diversos fatores, tais como: a qualidade
desejada da superfície da ferramenta, sua profundidade das faces verticais, o tipo de material
utilizado no molde e as técnicas de pré-estiramento utilizadas.

Figura 3: Ângulos de extração que devem ser considerados no projeto do produto e do modelo.
Fonte: adaptado de FORMECH, 2011.

Já a profundidade da cavidade da peça no molde, esta não pode ultrapassar a 75% do
diâmetro ou largura da abertura na superfície conforme demonstrado na Figura 4, que exemplifica
uma abertura de 53mm e profundidade de 39mm, ou seja, 75% da abertura Além do requisito
relacionado ao ângulo de extração, outros também devem ser observados e estudados, como
diferenças de espessura em partes distintas do produto, raios de concordância mínimos, etc.
Recomenda-se que o projetista estude o processo antes de proceder com o dimensionamento e
definição das características da peça a ser obtida através de termoformagem (FORMECH,2011).
2.2 O método de elementos finitos (MEF) – Finite Elements Method (FEM)
Segundo Azevedo (2003), a análise através do Método dos Elementos Finitos (MEF)
apresenta atualmente um nível de desenvolvimento que permite a sua utilização pela grande maioria
dos projetistas estruturais. Enquanto que no passado muitos dos utilizadores do MEF estavam
também envolvidos na respectiva programação de softwares em computadores, verifica-se hoje
em dia que a quase totalidade dos projetistas estruturais apenas se preocupa com a utilização
do correspondente software e com a interpretação dos resultados obtidos. Devido à grande
complexidade associada ao desenvolvimento de modernos programas de computador dispondo de
uma interface gráfica intuitiva, o desenvolvimento de software tem sido cada vez mais restringido
às empresas especializadas. Porém, faz-se necessário o domínio técnico por parte do projetista, a
fim de possibilitar a análise e seleção dos softwares mais adequados à necessidade de avaliação,
contemplando o maior numero possível de variáveis.
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Akin (2010) descreve o conceito básico por trás do MEF, caracterizando-o como a substituição
virtual de qualquer forma complexa física pela união (ou somatória) de um grande número de
formas geométricas simples (como p.ex.: triângulos) que são combinados corretamente de forma a
representar o modelo original a ser analisado. As formas mais simples menores são chamadas de
elementos finitos porque cada uma ocupa um pequeno, porém finito, subdomínio que representa
modelo original da peça. O autor sugere um exemplo muito simples de se dividir e somar este
processo, a partir do cálculo da área da forma arbitrária. Alternativamente, é possível através do
MEF dividir a área em um conjunto fechado de triângulos (cobrindo a forma como uma malha) e
calculando-se a soma das áreas dos triângulos individuais (malha). A resistência de um material
se refere às respostas deste quando submetido à ação de esforços expressos através a partir da
função de tensões e/ou deformações (DIETER, 1961). A partir desta definição, pode-se concluir que
a aplicação do método dos elementos finitos tem como objetivo viabilizar a determinação do estado
de tensão e da deformação de sólidos de complexidade e geometria variados, estes sujeitos a
carregamentos mecânicos e/ou térmicos. Desta forma, a tensão é uma reação de um determinado
material diante de um carregamento, sendo diretamente proporcional à força aplicada e inversamente
proporcional à geometria do corpo constituído por este (DIETER, Op. Cit.). As tensões podem ser
de tração, compressão e cisalhamento, e suas distribuições podem ser observadas através das
deformações ocorridas no corpo.
Ao admitir que um material não escoe sob estados hidrostáticos de tensões, a teoria de von
Mises impõe que a máxima energia acumulada somente na distorção do material analisado não
pode ser igual ou maior que a máxima energia de distorção encontrada para o mesmo material
num ensaio uniaxial de tração (KUROWSKI, 2005). Tensões de von Mises são magnitudes físicas
proporcionais à energia de distorção. Em engenharia estrutural são utilizadas no contexto das
teorias de falha como indicadoras de um bom desempenho para materiais dúcteis. O critério de
tensão de von Mises máxima é baseado na teoria Mises-Hencky, também conhecida como teoria
de energia de cisalhamento ou teoria de distorção máxima (KUROWSKI, Op. Cit.), muito utilizada
pelos principais softwares de análise por elementos finitos. A teoria diz que um material maleável
começa a ceder em um local onde a tensão de von Mises se torna igual ao limite de tensão. Na
maioria dos casos, o limite de escoamento é usado como limite de tensão. No entanto, segundo
o autor, softwares como o SolidWorks® permitem o uso da tração máxima ou definir o seu próprio
limite de tensão.
Como uma ferramenta para análise em engenharia, o FEM é usado para resolver problemas
que variam de muito simples a muito complexos.
Para dimensionamento do produto, foi necessária a execução de coleta de medidas na
bicicleta original, no modelo pretendido. As dimensões foram utilizadas no processo de modelagem
paramétrica e prototipagem virtual do projeto. A Figura 4 mostra a etapa de coleta destas
informações, na qual, além das dimensões terem sido coletadas, foram executados mock-ups, que
são modelos feitos em materiais alternativos, como papel, polímeros, etc. (BAXTER, 2000), para
auxiliar a compreensão do modelo tridimensional e as etapas seguintes, de prototipação virtual/
modelagem paramétrica.
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Figura 4: Coleta de medidas (dimensões) e execução do mock-up do produto
Fonte: autores.

Após execução do mock-up, com a finalidade de promover o claro entendimento do formato
necessário do protetor de bateria, as fotografias da bicicleta foram utilizadas para planejamento de
possibilidades e configurações de formatos, além de planejar as formas de fixação do protetor no
quadro da bicicleta. Para isso, foi utilizado o software AutoCAD 2020®, onde foram traçadas linhas
definindo formas e distâncias para a confecção de um modelo paramétrico em que pudessem ser
avaliados outros atributos do protetor (Figura 5).

Figura 5: Coleta de medidas (dimensões) para execução do modelo paramétrico em software 3D
Fonte: autores.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O produto teve sua modelagem paramétrica desenvolvida no software SolidWorks®, que
também foi utilizado na realização das análises de tensão através do método de elementos finitos.
Na Figura 6, a seguir, são mostradas imagens de rendering (simulação por computação gráfica
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onde é simulada a estética final, com aplicação de características físicas do material) do protótipo
digital e o modelo utilizado na simulação, onde foi considerada a aplicação de força localizada
de 100kgf onde indicado pelas setas, com pontos de ancoragem pré-determinados nas áreas de
fixação disponíveis na bicicleta. Foram considerados os fatores de adequação ao processo, tais
como ângulo de extração, relação entre altura e largura de 0,75 (75%), redução de espessura nas
laterais, raios de concordância, dentre outros identificados na bibliografia pesquisada.

Figura 6: Rendering do protótipo (esq.) e definição dos critérios de análise de tensões aplicadas (dir.)
Fonte: Os autores.

A malha foi gerada e aferida e a análise das tensões se baseou no critério de von Mises, tendo
o resultado alcançado valores abaixo da tensão de escoamento do material e deformação máxima
de 1,44mm (região vermelha, realçada, na Figura 7 – esq.), portanto com folga em relação à bateria
da bicicleta, onde foi considerada folga de 10mm entre a parte protegida e o protetor desenvolvido.
O melhor resultado obtido nos testes de simulações realizados se baseou na utilização de material
PP de um fornecedor específico, com espessura de chapa de 4mm e tensão de escoamento de 35
MPa. O valor máximo alcançado, na melhor condição de teste, à temperatura ambiente de 21°C,
mostrou uma tensão máxima alcançada de 21,51 MPa.

Figura 7: Resultado da simulação de tensões (esq.) e resultado da simulação das deformações (dir.)
Fonte: Os autores.

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos nos testes virtuais realizados no protótipo modelado apontaram para
uma condição favorável inicial. Essa condição permitiu a seleção de uma matéria-prima comercial
disponível no mercado e com dados que devem ser analisados posteriormente, onde ensaios
experimentais irão averiguar os dados fornecidos pelo fabricante frente aos resultados de ensaios
feitos em laboratório. Os dados corrigidos deverão ser inseridos no software e o ensaio paramétrico
deve ser repetido, posteriormente.
Os resultados iniciais, tendo em vista o resultado da análise de tensões e deformação,
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permitirão evoluir com o protótipo virtual, inserindo elementos decorativos e morfológicos de forma
a se atingir o objetivo de agregação de valor ao produto final. Em paralelo, pretende-se executar um
protótipo físico por impressão 3D, para conferência das medidas e averiguação dos encaixes. Para
estes testes, o material da impressão 3D não influenciará a análise, tendo em vista a necessidade
de avaliação somente do quesito dimensional.
Além dos ensaios realizados, faz-se necessário ainda aprofundar as análises para avaliar
a fluência através de ensaios experimentais, seguindo–se recomendações e procedimentos, os
quais servirão de parâmetros para alimentar e calibrar um modelo constitutivo de Kelvin–Voigt de
3 parâmetros (modelo Zener, para simular comportamentos de fluência e relaxação, permitindo
avaliar outras condições de carregamento e vinculação ao longo do tempo, através do MEF).
A simulação permitiu a avaliação dos critérios básicos de projeto e se firmou neste trabalho
como importante ferramenta no dimensionamento de produtos. A partir das simulações executadas,
tornou-se possível estabelecer critérios de projeto, com foco na redução de peso e resistência,
adequação das formas e dimensionamento estrutural, além de promover economia com a produção
de protótipos reais.
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ESTUDO DE VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DE
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade financeira para
implantação de um empreendimento de casas geminadas na RMBH, com a
adoção de três métodos sustentáveis, sendo eles: aquecedor solar de água,
reaproveitamento de água de chuva e geração de energia elétrica, através de
placas fotovoltaicas, para o aumento na rentabilidade e lucro do empreendedor.
No Brasil, é crescente os problemas ambientais e no setor da construção
civil, em especial, os empreendedores enxergam um excelente ramo de
negócios que beneficia a sociedade, meio ambiente e a si próprios, justificando
assim, a relevância da implementação dos três métodos sustentáveis nos
empreendimentos. Para realização desta pesquisa, utilizou-se como metodologia
quanto aos fins o caráter explicativo, com o objetivo de informar e analisar a
situação proposta. A pesquisa em si é do tipo aplicada e o estudo de caso foi
utilizado como o procedimento técnico. As coletas de dados e os orçamentos
foram realizados entre novembro do ano 2019 a março do ano de 2020. Concluise, através dos resultados obtidos, que o investimento de R$ 15.945,00 (quinze
mil e novecentos e quarenta e cinco reais) nos três métodos sustentáveis em
casa geminadas da RMBH é mais viável tecnicamente e economicamente em
relação às outras formas de investimento como o Selic, Poupança, Fundo DI, LCI
/ LCA e CDB, pois apresentou em apenas dois anos e dois meses o maior retorno
de R$ 11.161,50 (onze mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
para aumentar a rentabilidade do empreendedor.
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1 INTRODUÇÃO
A crise ambiental não surgiu recentemente, ela é decorrente do século XVIII, como uma
resposta à industrialização. Segundo Sirvinskas (2005, p. 23) “a crise ambiental surge entre a
Idade Média e Moderna, especialmente no período da Revolução Industrial, onde começaram as
agressões à natureza [...]”.
Com o passar dos anos, a crise ambiental foi se agravando progressivamente e no ano de
2020, torna-se cada vez mais visível, pois bastam ver através dos meios de comunicação como
revistas, internet, jornais dentre outros, a imensa repercussão e preocupação sobre as mudanças
climáticas, desmatamento, poluições do ar, dentre outras.
Com essa preocupação, o setor construtivo vem intensificando o interesse em buscar soluções
tecnológicas que tragam menos impacto ambiental através dos recursos naturais disponíveis para
o melhor aproveitamento e economia da água e da energia elétrica.
A implantação dessas soluções tecnológicas consiste, portanto, em um conjunto de técnicas
sustentáveis que procuram atender às necessidades do cidadão, com respeito e preservação
ao meio em que se vive, através de métodos sustentáveis como o aquecedor solar de água,
reaproveitamento de água de chuva e placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica.
Observando uma carência de mercado relacionada às construções sustentáveis, os
empreendedores estão enxergando uma oportunidade de negócio pois, com a implantação
desses métodos, o empreendimento tende se a tornar mais rentável e atrativo, possibilitando aos
construtores maiores ganhos em comparação com o mesmo empreendimento sem a utilização dos
métodos sustentáveis.
Com um olhar empreendedor, atento à escassez do mercado, especialmente na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), quando o assunto é sustentabilidade, o presente trabalho
irá analisar a viabilidade da implantação de três métodos sustentáveis, sendo eles: reaproveitamento
de água de chuva, geração de energia elétrica através das placas fotovoltaicas e a utilização do
aquecedor solar para um possível aumento na rentabilidade do empreendimento, além de um
melhor custo benéfico como conforto, economia e preservação ambiental do meio ambiente.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Métodos sustentáveis na construção civil
Os métodos sustentáveis são técnicas inteligentes que consistem na preocupação com o
meio ambiente e tendem a possibilitar a economia do proprietário.
2.1.1 Aquecedor solar de água
Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME, 2015), o sistema de aquecimento solar de
água consiste basicamente de um tanque com volume definido em função da demanda residencial,
além de um coletor solar dimensionado adequadamente para absorver a energia solar. Geralmente
existem duas maneiras para a circulação da água no trecho do sistema de aquecimento solar, a
circulação natural e forçada.
2.1.2 Placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica
Conforme Silva (2008), as placas fotovoltaicas captam os raios solares e os convertem em
Caderno de Comunicações Universitárias • Vol 3, Nº. 3 Ano 2020

81

energia elétrica, a qual é distribuída nos terminais na forma de Corrente Continua (CC). Essa
mesma corrente, não é usual nas residências domiciliares e se faz necessária à conversão da CC
em Corrente Alternada (CA) através de um inversor.
2.1.3 Reaproveitamento de água de chuva
Com a diminuição da água potável, a chuva que também é uma das fontes de água pura do
planeta, se torna uma boa alternativa para a utilização. Para isso, faz-se o uso de um sistema de
captação de água que normalmente é indicado para o uso rural, industrial, condomínios e chácaras.
Geralmente a implantação desse sistema para o uso potável fica inviável, mas nada impede da sua
utilização em vasos sanitários, piscinas, jardins entre outros (GOLDENFUM et al., 2006).
2.2 Viabilidade financeira
A viabilidade financeira é um estudo que reúne todas as particularidades para a verificação
do êxito ou fracasso de um projeto, ou seja, ela mostra se é ou não viável a continuidade desse
projeto.
2.2.1 Tesouro Direto Selic
O Tesouro Direto é um programa online do Tesouro Nacional desenvolvido no ano de 2002
para a venda de públicos federais. Seu principal objetivo é também oferecer os títulos públicos com
condições especiais às pessoas físicas (TESOURO DIRETO, 2019).
2.3 Casas geminadas
As casas geminadas são edificações de, no mínimo, duas casas que se unem entre si e
também são conhecidas como habitação unifamiliar geminada. Essas habitações são uns dos
principais tipos de residências para serem construídas com um ou até dois pavimentos (CARDOSO
et al., 2010).

3 METODOLOGIA
Neste trabalho, foi utilizado, quanto aos fins, a pesquisa de caráter explicativo visando à
explicação e a identificação da viabilidade financeira de três métodos sustentáveis, sendo eles:
aquecedor solar de água, reaproveitamento de água de chuva e geração de energia através de
placas fotovoltaicas em casas geminadas da RMBH.
Quanto aos meios, à pesquisa se classifica como um estudo de caso, pois se estudou
profundamente um cenário típico e individual, onde foi verificada à viabilidade financeira de um
empreendimento de casa geminada com a adoção de três métodos sustentáveis.
Para as coletas dos dados para este estudo de caso, foi fundamental conhecer e estudar o
projeto do empreendimento de casa geminada a fim, de identificar, listar e orçar todos os elementos
construtivos presente na planta para obter o preço de venda da casa geminada sem à adoção
dos métodos sustentáveis. Foram realizados três orçamentos junto a empresas especializadas
da RMBH para obter valores e detalhes técnicos dos métodos sustentáveis. Por fim, analisou-se,
através de uma comparação, qual é o melhor investimento para o empreendedor, os métodos
sustentáveis ou investimentos convencionais como o Selic, poupança, fundo de investimento, CDB
e LCI/LCA. Para isso, levou-se em consideração que o sistema mais viável é aquele que apresenta
a maior rentabilidade no menor período tempo.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Projeto do empreendimento da casa geminada
O instrumento do estudo é o projeto arquitetônico de um empreendimento de casa geminada.
Tal projeto é composto por duas casas de dois pavimentos com área construída 157,33m². Cada
unidade residencial é constituída por uma sala de estar, uma cozinha, um lavado, uma área de
serviço, um banheiro, uma varanda, dois dormitórios, uma área de circulação e uma área externa
(figura 1).
O terreno adotado para a construção é totalmente plano e possui uma área total de 300,00m²,
sendo 10,00 metros de frente e fundo e 30 metros em ambas laterais.
Figura 1 – Planta arquitetônica da casa geminada

Fonte: Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Na figura 01, observam-se as plantas arquitetônicas dos pavimentos térreo e superior das
casas geminadas.
4.2 Custo do empreendimento de casa geminada
O custo do empreendimento formou-se através do orçamento do levantamento quantitativo
de materiais e mão de obra do projeto, mais o valor do lote. Para este orçamento, utilizou-se os
valores da tabela SINAPI divulgada pela CEF no mês de novembro do ano 2019 para composição
dos preços dos materiais. Foi-se utilizado um BDI fixo de 40% para cobrir o lucro e as demais
despesas como pode ser visto no quadro 1.
No quadro 1, nota-se, que, para obter o preço do empreendimento, somou-se o valor do lote
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mais o valor de R$ 214.551,00 (duzentos e quatorze
mil e quinhentos e cinquenta e um reais) referente a gasto com materiais e mão de obra, e a
porcentagem de 40% do BDI. Observa-se que foi dividido o valor de R$ 468.371,40 (quatrocentos
e sessenta e oito mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta centavos) pelo número de casas,
obtendo o valor de R$ 234.185,70 (duzentos e trinta e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e
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setenta centavos), referente ao valor da casa geminada.
Quadro 1 – Preço de venda da casa geminada sem adoção dos métodos sustentáveis
Item

Descrição

Preço Total (R$)

Lote
120.000,00
01
Materiais e mão de obra
214.551,00
02
Valor bruto gasto com a obra e o lote: R$ 334.551,00
Valor de venda do empreendimento com duas casas geminadas acrescida
de BDI de 40%: R$ 468.371.40
Valor de venda de cada casa geminada: R$ 234.185,70
Fonte: elaborado pelos autores (2020).

4.3 Custo dos três métodos sustentáveis
Depois das definições dos três métodos sustentáveis a serem implantados nas casas
geminadas, iniciou-se uma pesquisa de possíveis fornecedores dentro da RMBH para a busca de
orçamentos e detalhes técnicos.
No quadro 2, mostra-se os valores dos orçamentos dos três métodos sustentáveis.
Quadro 2 – Valores dos três métodos sustentáveis
Empresas
A
B
C
Valor Total

Métodos sustentáveis
Aquecedor solar de água
Sistema de reaproveitamento de água
Sistema de placas fotovoltaicas

Preços dos orçamentos
R$ 3.380.00
R$ 3.565.00
R$ 9.000,00
R$ 15.945,00

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

No quadro 2, visualiza-se os orçamentos e a soma dos mesmos. Nota-se, que após a
soma dos três orçamentos, obteve-se o valor do investimento inicial de R$15.945,00 (quinze mil e
novecentos e quarenta e cinco reais) que o empreendedor terá que investir para implementar os
métodos sustentáveis na casa geminada.
4.4 Custo do empreendimento com adoção dos três métodos sustentáveis
O custo do empreendimento com adoção dos três métodos sustentáveis se fez pela soma
do preço da casa geminada com os menores valores dos três métodos sustentáveis. Para que o
construtor tenha uma maior rentabilidade, adotou-se um BDI fixo de 85% em cima dos métodos
sustentáveis, sendo que, 15% serão para cobrir as variáveis da composição do BDI e os outros
70%, a lucratividade do empreendedor.
Inserindo-se a lucratividade de 70% mais as demais taxas de 15% em cima dos valores dos
métodos sustentáveis de R$ 15.945,00 (quinze mil e novecentos e quarenta e cinco reais), obtevese o valor de venda dos métodos sustentáveis de R$ 29.498,25 (vinte e nove mil e quatrocentos e
noventa e oito reais e vinte cinco centavos). Subtraindo-se o valor do investimento R$ 15.945,00
(quinze mil e novecentos e quarenta e cinco reais) o valor do preço de venda dos métodos
sustentáveis R$ 29.498,25 (vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte cinco
centavos), obteve-se o valor de lucratividade de R$ 11.161,50 (onze mil e cento e sessenta e um
reais e cinquenta centavos) conforme descrito no quadro 3.
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Quadro 3 – Custo da casa geminada com a adoção dos métodos sustentáveis

Descrição dos itens

Preço bruto Variáveis
(R$)
do BDI

Casa geminada

234.185,70

Lucratividade

Valor final de
venda (R$)

-

234.185,70

-

Aquecedor solar de agua

6.253,00

Sistema de reaproveitamento de água

15.945,00

15%

Sistema de placas fotovoltaicas
Valor total

70%

6.595,25
16.650,00
263.683,95

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

No quadro 3, visualiza-se o preço final de venda da casa geminada com a adoção dos
métodos sustentáveis no valor de R$ 263.683,95 (duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e
oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). Nota-se, que o valor da lucratividade, corresponde
ao acréscimo de 70% em cima dos valores dos métodos sustentáveis. Somando-se os valores
correspondentes a lucratividade, obteve-se o valor de rentabilidade de R$ 11.161,50 (onze mil e
cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) que o empreendedor terá de retorno com a
implantação dos três métodos sustentáveis. Importante observar, que já está incluso o valor do BDI
de 40% no preço bruto da casa geminada.
4.5 Viabilidade financeira para o empreendedor na implementação dos três métodos
sustentáveis em casas geminadas
A partir dos dados e valores dos métodos sustentáveis, analisou-se a viabilidade financeira
do empreendimento visando à maior rentabilidade em um menor período de tempo do retorno.
Para isso, realizou-se a comparação de qual é o melhor investimento para o empreendedor, os três
métodos sustentáveis, ou os investimentos convencionais do país como o Selic, poupança, fundo
de investimento dentre outros.
4.5.1 Tempo de retorno do investimento na implementação dos métodos sustentáveis
Considerando-se que o tempo de venda de um imóvel é de um ano e quatro dois conforme
as informações da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC, 2019),
o empreendedor dos métodos sustentáveis terá o retorno de R$ 11.161,50 (onze mil e cento e
sessenta e um reais e cinquenta centavos) em aproximadamente dois anos e quatros meses, uma
vez que o prazo de execução do empreendimento é de um ano e o tempo de venda do imóvel de
um ano e dois meses.
4.5.2 Tempo de retorno do investimento com aplicação no Tesouro Direto Selic
Considerou-se o perfil do empreendedor a uma pessoa mais observadora no que diz respeito
ao tempo de investimento, utilizou-se a simulação do site Tesouro Direto para comparar o tempo de
retorno das principais aplicações do país. Para esta simulação, utilizou-se o investimento inicial de
R$ 15.945,00 (quinze mil e novecentos e quarenta e cinco reais), onde os retornos estão expresso
gráfico 1.
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Gráfico 1 – Tempo de retorno do investimento se aplicado em investimentos convencionais do país

Fonte: elaborado pelos autores (2020).

No gráfico 1, observa-se o tempo de retorno do investimento de R$ 15.945,00 (quinze mil
e novecentos e quarenta e cinco reais) se investido nas aplicações acima. Nota-se, que o Selic
apresentou o menor tempo de retorno em relação às outras formas de investimento que foi de doze
anos e um mês. Foram-se esperados que os investimentos convencionais dessem o retorno de R$
11.161,50 (onze mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) em menos tempo, o que
não aconteceu.
Adotou-se o valor mínimo de R$ 11.161,50 (onze mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta
centavos) que se espera de rentabilidade com o investimento inicial de R$ 15.945,00 (quinze mil e
novecentos e quarenta e cinco reais), obteve-se os seguintes tempos para o retorno:
- Selic: doze anos e um mês
- LCI / LCA: treze anos e um mês
- Fundo DI: quatorze anos e um mês
- Poupança: treze anos e dois meses
- CDB: quatorze anos e um mês
- Investimento nos três métodos sustentáveis para casas geminadas da RMBH: dois anos e
dois meses.
Logo, a implementação de três métodos sustentáveis em casas geminadas da RMBH é mais
viável e vantajosa para o empreendedor do que as demais formas de investimento, como Selic,
poupança, CBD, Fundo de investimento, LCI/LCA.
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o desenvolvimento deste trabalho, pode-se afirmar que a implantação dos três métodos
sustentáveis em casas geminadas da RMBH foi extremamente viável e oferece inúmeros benefícios
para o empreendedor, meio ambiente e proprietário.
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Em relação às vantagens do empreendedor, notou-se que os métodos sustentáveis
implantados em casas geminadas da RMBH apresentaram-se uma rentabilidade superior às demais
formas de investimentos do país. Enquanto as formas convencionais de investimento apresentaramse o retorno em mais de doze anos, as implantações dos métodos sustentáveis deram-se o retorno
esperado em dois anos e dois meses.
Já para o meio ambiente, os benefícios apresentaram-se na conservação e proteção do
planeta, pois os métodos sustentáveis utilizam-se os recursos naturais inesgotáveis, exigindo-se
cada vez menos dos recursos naturais esgotáveis. E para o proprietário, as vantagens apresentaramse nas economias de água e energia elétrica.
Em relação aos custos, notou-se que é possível a construção do empreendimento de casas
geminadas com a implantação dos três métodos sustentáveis nos padrões de habitação da CEF,
aonde o cliente tem a opção de adquirir uma dessas residências com o parcelamento durante o
período de 360 meses.
Contudo, sugere-se um estudo aprofundado para verificar a possibilidade de implantação
desses métodos sustentáveis em residências de outras regiões, pois o índice de precipitação, calor
e frio, influenciam no que diz respeito à viabilidade do empreendimento.
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RESUMO
Os investimentos na fabricação de produtos próprios são muito altos,
principalmente os relacionados à fabricação dos ferramentais, que, em
muitos os casos, extrapola consideravelmente os custos relacionados ao
projeto. Esse fato impossibilita aos pequenos empreendimentos, em alguns
casos, o desenvolvimento de produtos próprios, projetados especificamente
para seus clientes em mercados específicos. Este problema se torna latente
quando o produto em questão é de consumo, de base tecnológica e carrega
consigo características que determinam sua performance, valor e atratividade.
Como metodologia, foi utilizada a abordagem sob a forma de estudo de
caso, onde foi abordada a etapa de planejamento do desenvolvimento de
um produto próprio e inédito de uma empresa de pequeno porte de Belo
Horizonte, que atua no segmento de desenvolvimento e comercialização
de produtos para bicicletas. O produto em questão, um protetor de bateria
para bicicletas elétricas, cuja finalidade é proteger a parte inferior do quadro,
foi desenvolvido para um modelo especifico de e-bike. São relatados neste
trabalho os procedimentos relacionados ao planejamento do projeto, de
forma a embasar as atividades de engenharia, design e dimensionamento do
produto. Os resultados apontam que a definição do material, da sua forma de
fabricação e processamento, além das características que fundamentam sua
percepção pelo usuário, são fatores fundamentais e essenciais no processo
de design industrial dos produtos. Essa atividade se colocou como um dos
fatores que irão delinear e conduzir as etapas do processo de desenvolvimento
do produto, impactando nas decisões técnicas e na estratégia comercial do
empreendimento.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento de produtos praticado nas grandes organizações,
principalmente nas multinacionais e empresas com grande experiência e cultura de desenvolvimento
de produtos, é amplamente reconhecido. O desenvolvimento é caracterizado pela participação
efetiva de profissionais de áreas do conhecimento diversas como a engenharia, o marketing,
logística, e entre outras, onde a atuação destes, bem como de profissionais de design de produto ou
design gráfico se dá através de estruturas organizacionais complexas, com organogramas e fluxos
definidos. Estas estruturas apoiadas sobre sólidos alicerces e aportes tecnológicos e financeiros tão
acentuados quanto às dimensões do posicionamento estabelecido em sua estratégia de negócios
(TAKAHASHI & TAKAHASHI, 2007). Porém, muitas das marcas consagradas atuais tiveram em seu
início através de produções modestas, até mesmo artesanais ou semi-artesanais, até tornarem-se
grandes potências industriais e exportadoras. (MARIANO, 2004).
Os investimentos na fabricação de produtos próprios são muito altos, principalmente os
relacionados à fabricação dos ferramentais, que, em muitos os casos, extrapola consideravelmente
os custos relacionados ao projeto. Esse fato impossibilita aos pequenos empreendimentos, em alguns
casos, o desenvolvimento de produtos próprios, projetadas especificamente para seus clientes em
mercados específicos. Este problema se torna latente quando o produto em questão é de consumo,
de base tecnológica e carrega consigo características que determinam sua performance, valor e
atratividade. Portanto, a eficiência do processo de desenvolvimento de um novo produto é um dos
mais importantes processos responsáveis pela agregação de valor aos negócios (TAKAHASHI
& TAKAHASHI, 2007). Dessa forma, conclui-se que em uma economia globalizada, a vantagem
competitiva de uma empresa está diretamente relacionada à sua capacidade de introduzir no
mercado novos produtos, com características de qualidade, desempenho, custo e distribuição
que satisfaçam as exigências dos consumidores (BAXTER, 2000). Além disso, a tática gerencial
do encurtamento deliberado da vida de produtos no mercado, introduzindo rapidamente novos
produtos, se traduz então em uma arma contra os competidores mais lentos (LORENZ, 1986).
A NOMAD SPORTS é uma empresa jovem estabelecida no mercado de acessórios para
bicicletas em Belo Horizonte/MG. A empresa foca seus esforços no desenvolvimento de produtos
baseados no redesign de produtos já existentes, de marcas internacionais, os quais chegam ao
Brasil com um custo muito elevado em função do câmbio e taxas alfandegárias. E também em
novos produtos, desenvolvidos para suprir necessidades específicas ou resolver problemas para
os seus clientes.
Com o aumento e aceleração da tecnologia, o mercado de bicicletas convencionais de
Mountain Bike vem sofrendo uma grande migração para o mercado de bicicletas elétricas, também
conhecidas como bicicletas assistidas, ou e-bikes. Essa migração das bicicletas convencionais
para bicicletas elétricas. Em 2017, o valor do mercado de ebikes era de USD 16,35 Bilhões e a
estimativa para 2025 é de USD 23,83 Bilhões, um aumento de 45% do mercado global, em 8 anos
(WAGNER, 2019).
Neste trabalho, será abordado o desenvolvimento de um produto próprio e inédito da empresa,
um protetor de bateria para bicicletas elétricas da marca Specialized®. O protetor de bateria em
questão, cuja finalidade é proteger a parte inferior do quadro da bicicleta (onde está instalada a
bateria), enquanto anteparo, foi desenvolvido para um modelo específico da marca, chamado de
Turbo Levo. Serão relatados neste trabalho os procedimentos relacionados ao planejamento, de
forma a embasar as atividades de engenharia, design e dimensionamento do produto.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Definição do Problema Projetual: a necessidade do mercado gerando a ideia do
produto
Função é o uso a que se destina algo e se refere a possuir uma utilidade, um emprego ou
uma serventia, como define Houaiss (2001). As funções de um produto, de acordo com Löbach
(2001), podem ser divididas em: estéticas, práticas e simbólicas. Para este autor, a função estética
é a relação entre um produto e seus usuários. Esta se situa no nível dos processos sensoriais, ou
seja, é um aspecto psicológico da percepção sensorial, durante o uso. Ela pode ser apreciada,
sem se observar seu significado de conteúdo. Ainda para o autor, a função prática é aquela em que
essa relação se encerra no nível orgânico-corporal, satisfazendo, exclusivamente, necessidades
fisiológicas do usuário. Esta se refere à utilização do produto e tem ligação íntima com sua aplicação
principal. Já a função simbólica, segundo o mesmo autor, é a que se circunscreve ao nível espiritual,
estimulada pela percepção do objeto, estabelecendo ligações com as experiências, sensações
anteriores e aspectos culturais e sociais do usuário. Um produto pode possuir várias dessas
funções, que podem, por sua vez, se intercambiar em um mesmo produto e ser dinamicamente
modificadas, à medida que os usuários estabeleçam outras relações – mediante o uso do produto,
ou ao trocarem experiências com outros usuários. Apesar disso, geralmente uma das funções se
sobressai, com relação às demais em um determinado produto (BAXTER, 2000).
Segundo relatos de clientes proprietários do modelo da bicicleta em questão, com o uso em
terrenos que contém minério de ferro, típicos na região montanhosa onde se encontra a cidade de
Belo Horizonte/MG (Figura 1), ou quando o conector da bateria tem contato com a água, podem
ocorrer danos permanentes com o passar do tempo, danificando e dificultando a recarga da bateria,
podendo até inutilizá-la.

Figura 1: Condições de uso do produto, evidenciando o terreno rico em minério de ferro, altamente
corrosivo e abrasivo
Fonte: autores.

A funcionalidade da peça é exatamente proteger contra essas impurezas, impactos e colisões
sofridos durante a prática do ciclismo em trilhas. A peça precisa ter uma resistência contra impacto
e flexibilidade para ser removida e colocada todas as vezes que for necessário carregar a bateria
da bicicleta. Além disso, o design é de suma importância para que a peça gere um valor percebido
e agregado para o cliente e não prejudique o desempenho da bicicleta.
A metodologia aplicada para o planejamento do produto contemplou duas ações distintas: a
coleta de medidas (medições efetuadas diretamente no modelo de bicicleta a ser contemplado pelo
projeto, com o objetivo de fundamentar as etapas de prototipagem); e a definição dos materiais e
seus respectivos processos de fabricação (baseando as decisões nas necessidades da aplicação
e na disponibilidade tecnológica e econômica).
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2.2 Coleta de medidas
Para dimensionamento do produto, foi necessária a execução de coleta de medidas na
bicicleta original, no modelo pretendido. As dimensões foram utilizadas no processo de modelagem
paramétrica e prototipagem virtual do projeto. A Figura 2 mostra a etapa de coleta destas informações,
na qual, além das dimensões terem sido efetuadas, foram executados mock-ups33, para auxiliar a
compreensão e as etapas seguintes, de prototipação virtual/modelagem paramétrica.

Figura 2: Coleta de medidas (dimensões) e execução do mock-up do produto
Fonte: autores.

Após execução do mock-up, as fotografias da bicicleta foram utilizadas para planejamento de
possibilidades e configurações de formatos, além de planejar as formas de fixação do protetor no
quadro da bicicleta. Para isso, foi utilizado o software AutoCAD 2020®, onde foram traçadas linhas
definindo formas e distâncias para a confecção de um modelo paramétrico em que pudessem ser
avaliados outros atributos do protetor (Figura 3).

Figura 3: Coleta de medidas (dimensões) para execução do modelo paramétrico em software 3D
Fonte: autores.

2.3 Definição dos Materiais e Processos de Fabricação
Segundo Dias (2009), a seleção de materiais ocorre em distintas situações em uma empresa:
• Na criação de um produto, em que não há limitações sobre o material;
• Na criação de um novo produto para uma empresa que já tenha um processo produtivo que
pré-determina certos materiais;
• Modificações ou redesign de um produto visando um melhor desempenho técnico;
33

Mock-ups são modelos feitos em materiais alternativos, como papel, polímeros, etc. (BAXTER, 2000)
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• Alteração de materiais para a redução de custos;
• Trabalhar sempre com materiais disponíveis e com custos reduzidos, além de outras
situações.
A seleção de materiais ocorre, na medida em que vão sendo avançadas as etapas do processo
de design. Assim, os materiais sempre estarão presentes no desenvolvimento do Processo de
Desenvolvimento de Produto (PDP).
Conforme Ashby e Johnson (2010), as principais etapas do PDP possuem correspondência
relativa com a seleção de materiais no processo de design industrial, como pode ser visualizado
na Figura 4.

Figura 4: Seleção de materiais no Processo de Desenvolvimento de Produtos
Fonte: Adaptado de Ashby e Johnson, 2010.

3 Apresentação e análise dos resultados
Tendo sido exposta a situação, de projeto de um produto que será um acessório de uma
bicicleta de alto valor de compra, foram considerados os seguintes aspectos no planejamento inicial
do produto:
Atributos estéticos do acessório condizentes com a aplicação, com a bicicleta, com o ambiente
de uso e características visuais coerentes com os aspectos semânticos (aparentar ser resistente e
de alta performance), simbólicos (ter visual aderente aos aspectos visuais da marca Specialized®
com valor percebido de originalidade) e sensoriais (com textura e padrões de cores similares aos
demais componentes da bicicleta) (ULRICH & EPPINGER, 1995);
Material resistente o suficiente às intempéries (sol, chuva e abrasividade do terreno), bem
como aos impactos provenientes de choques em obstáculos ou impacto de pedras arremessadas
pelos pneus. Foi considerado uma resistência mínima ao impacto de 100kgf, na região da bateria;
A seleção do processo de fabricação levou em consideração a baixa demanda de produção,
por ainda existirem unidades insuficientes deste modelo de bicicleta, no mercado em que atua
a empresa, que justifiquem a demanda de produção de lotes em larga escala. A flexibilidade de
produção, rapidez de atendimento, baixa demanda tecnológica e baixo custo operacional também
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foram considerados na seleção do processo de fabricação (BEYLERIAN & DENT, 2007);
Baseando nestes objetivos e requisitos, a etapa de planejamento do produto determina
a escolha dos materiais mais adequados e disponíveis, bem como seus respectivos processos
de fabricação e conformação. Os materiais mais indicados, segundo Mano (1991), seriam o ABS
(Acrilonitrila butadieno estireno) e o PP (Polipropileno), sendo este segundo, mais indicado para
situações onde ocorrerão situações de desmontagens constantes, o que causa fadiga no material
e possibilidade de fraturas no protetor (LESKO, 2004; FERRANTE & WALTER, 2010). A forma do
produto determinou a possibilidade de conformação do material através do processamento por
termoformagem, processo também conhecido como vacuum forming (LIRA, 2017).
Doordan (2003) sugere que a definição acerca dos materiais, seja baseado na tríade
“fabricação, aplicação e apreciação”, conforme ilustrado na Figura 5. A “fabricação” trata das fases
iniciais do ciclo de vida dos materiais – extração, refino e preparação –, ou seja, os processos
empregados na sua transformação para posterior utilização. A “aplicação” consiste na transformação
dos materiais em produtos, envolvendo o esforço dos engenheiros e designers para atender às
necessidades do usuário potencial, promovendo, inclusive, novas utilizações. E a “apreciação” diz
respeito à recepção dos materiais pelos usuários que, entrando em contato direto com o produto
desenvolvido, passam a ter uma relação de identidade e compreensão cultural com este objeto.

Figura 5: Domínios do conhecimento de Materiais
Fonte: DOORDAN, 2003.

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a descrição do estudo de caso que tomou como exemplo o projeto de um
protetor de bateria para uma bicicleta elétrica de alto valor agregado, podemos concluir que a
definição do material, da sua forma de fabricação e processamento, além das características que
fundamentam sua percepção pelo usuário, são fatores fundamentais e essenciais no processo de
design industrial dos produtos. Essa atividade se colocou como um dos fatores que irão delinear e
conduzir as etapas do processo de desenvolvimento do produto, impactando nas decisões técnicas
e na estratégia comercial do empreendimento.
Além disso, a execução da etapa de planejamento do produto, focada na configuração do
produto, reforçou a teoria de que esta etapa tem grande influência da disponibilidade e acesso
aos materiais, suas tecnologias e seus processos de conformação, de suas características físicas,
determinadas por meio de suas propriedades, e também dos seus aspectos intangíveis, como
as propriedades sensoriais, suas características simbólicas, semânticas e estéticas, que estão
diretamente interligados com o contexto onde o produto será aplicado.
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RESUMO
O presente trabalho procurou identificar os problemas de inundações e
macro e microdrenagem na rua Taperi, localizada no bairro Vila Oeste, na
mediação de uma das linhas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e
tendo feito o diagnóstico, foi proposta uma solução eficaz que melhoria as
condições atuais do local. Como forma de aprofundar a questão, foi realizado
um estudo com maior nível de detalhamento, que observou principalmente
questões ambientais e impactos na vida da comunidade do entorno. O
conhecimento técnico da bacia hidrográfica nos ofereceu subsídios na
proposição de soluções efetivas, baseadas em hidrologia, hidráulica e
aprimoramento de técnicas tradicionais, como canalização de córregos com
concreto e seu tamponamento; substituiu-se por uma técnica que utiliza
gabiões e colchão reno que consiste em drenar , proteger e estabilizar as
margens e encostas dos rios, córregos e afluentes, melhorando o regime de
vazão e contribuindo para a redução do coeficiente de rugosidade, além de
contribuir positivamente para a preservação do meio ambiente, respeitando
as leis municipais, de acordo com as diretrizes do plano diretor da cidade de
Belo Horizonte, Minas Gerais.
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1 INTRODUÇÃO
A capital mineira, responsável pela administração pública municipal da cidade de Belo
Horizonte, possui uma concentração urbana significativa no país, por isso são separadas em nove
regionais de acordo com sua locação geográfica e história de ocupação. A região Oeste é um
destaque em questões urbanas e simbólicas da cidade, pontos referenciais como o Hospital Sarah
Kubitschek, CEFET, DETRAN da Nova Gameleira, IML, Igreja São José do Calafate, nos quais
recebem moradores da capital e até mesmo de cidades vizinhas.
Outro ressalto que a região apresenta em relação às demais são os constantes alagamentos
em períodos de chuva que causam grandes impactos negativos para os moradores e motoristas
que trafegam na região. O trabalho apresentado refere-se a um evento de inundação na Avenida
Governador Benedito Valadares e Rua Taperi, decorrente de uma possível ineficiência da captação
de macrodrenagem do córrego “sem nome” - que a partir deste momento passará a se chamar
Córrego MM - e/ou a má locação ou ausência de microdrenagem das ruas citadas acima.
A presente pesquisa consiste em solucionar ou mitigar o problema existente, por isso serão
avaliadas a área de abrangência, a área de captação, o problema das cheias, ações previstas ou
em andamento pelo poder público, os impactos para a vizinhança inclusive transeuntes, empresas
e moradores, uma estimativa de vazão e avaliar os reflexos de sua poluição e impacto visual, devido
ao grande índice de poluentes e lixo no seu leito ou no seu entorno. Caso os problemas sejam na
macrodrenagem, soluções como possível canalização e recuperação serão consideradas, mas
se a galeria existente comportar a vazão calculada, analisar-se-á o sistema de microdrenagem
existente e verificar se atende as normas e legislações vigentes.
1. 1 Contexto, objetivo e justificativa
O trecho estudado está localizado no Bairro Vila Oeste na confluência da Avenida Governador
Benedito Valadares altura do n°. 1.200 e rua Taperi altura do n° 67 - atrás do Hotel Intercity BH
Expo, nele possui o córrego “MM” com extensão de 900 metros de largura, sendo esses 880
metros tamponado e 20 metros aberto, profundidade inclinada da margem até a linha d’ água
varia entre quatro e seis metros, sendo que nos meses de seca apresenta pequeno volume de
água que não ultrapassa um metro e em períodos de chuva o volume aumenta significativamente
quase transbordando, tem como característica sua coloração esverdeada e densidade turbulenta,
indicando o alto teor de matéria orgânica. Em seu entorno existe vegetação e esparsas, uma
grande quantidade de lixo acumulado, tanto em torno quanto no leito, nas margens estão dispostas
tubulações em concreto já deterioradas, edificações de residências, presença de pequenos animais,
como galinhas e cachorros, que frequentam a área.
É importante ressaltar que a rua Taperi apresenta apenas uma boca de lobo, presente em
apenas em um lado da pista, na esquina com confluência com a Avenida Governador Benedito
Valadares.
O objetivo é identificar as causas do alagamento, fazendo o levantamento hidráulico,
comparando os resultados como o do canal projetado e verificar se os resultados atendem o
dimensionamento existente apresentado. Caso o canal existente suporte a vazão calculada, será
feito um novo estudo avaliando a microdrenagem, um diagnóstico será feito, propondo as melhores
soluções, visando o conforto e segurança da população, redução de impactos ambientais, segundo
às normas e padrões estabelecidos pelo órgão regente.
É indiscutível ressaltar a importância da incorporação do estudo hidrológico e hidráulico
no planejamento de uma cidade. O crescimento desordenado que não segue o plano diretor do
município gera grandes impactos negativos que prejudicam o conforto e segurança da população.
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Exemplo desses impactos são os alagamentos e enchentes que, com o aumento dos períodos
chuvosos, diminuição da área de escoamento superficial, ausência ou ineficiência de dreno, o
descarte irregular de lixo, não permitem a drenagem adequada, causando o acúmulo de água.
A engenharia aliada às novas tecnologias tem trazido novos conhecimentos e técnicas que
facilitam a identificação e solução de problemas como esse e muitos deles têm sido convertidos em
projetos altamente eficientes. Com base nisso, foi desenvolvido o estudo do alagamento próximo
ao córrego existente no bairro Vila Oeste e apresentadas propostas de melhoria que impactarão de
forma positiva na área social, econômica e urbana.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 HIDROLOGIA E HIDRÁULICA
Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição,
suas propriedades físicas e químicas, e sua reação com o meio ambiente, incluindo sua relação
com as formas vivas (Definição recomendada pela United States Federal Council for Science and
Technology, 1962 apud NRC (National Research Council), 1991).
A importância de se estudar a hidrologia está relacionada ao estudo das águas para mitigar,
ou seja, reduzir o gasto desordenado dos recursos naturais. Há alguns anos, além de não existir
um planejamento, não havia também critérios de como se projetar com mais eficiência, levava-se
em consideração apenas o menor custo de implementação e uma qualidade que infelizmente, em
pouco tempo, estaria apresentando possíveis falhas e por consequência gerando uma manutenção;
se fosse considerado esses critérios no início do planejamento, evitaria manutenções corretivas o
que não é viável hoje com os avanços teológicos na hora de se construir.
Com o passar dos anos, foi observada uma evolução consideravelmente expressiva tanto em
obras de pequeno porte como de médio e grande porte, critérios como, por exemplo: a investigação
minuciosa do problema, conhecer a região do problema, fazer estudo preliminares, estabelecer
alternativas, um estudo de custo são alguns dos critérios que devemos levar em consideração.
Segundo Righetto, 1998, a Hidrologia exerce grande influência em:
1. Escolha de fontes de abastecimento de água para uso doméstico ou industrial.
2. Projeto de construção de obras hidráulicas:
a. Fixação das dimensões hidráulicas de obras de arte, tais como: pontes,
bueiros etc.;
b. Projeto de Barragens:
c. Localização e escolha do tipo de barragem, de fundação e de extravasor;
dimensionamento;
d. Estabelecimento de método de construção;
3. Drenagem:
a. Estudo das características do lençol freático;
b. Exame das condições de alimentação e de escoamento natural do lençol:
precipitação, bacia de contribuição e nível d’água nos cursos ‘d’água.
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4. Controle de Poluição:
a. Análise da capacidade de recebimento de corpos receptores dos efluentes
de sistemas de esgotos: vazão mínima de cursos d’água, capacidade de reparação e
velocidade de escoamento.
5. Controle da Erosão:
a. Análise de intensidade e frequência das precipitações máximas, determinação
de coeficiente de escoamento superficial;
b. Estudo da ação erosiva das águas e da proteção por meio de vegetação e
outros recursos.
6. Aproveitamento Hidrelétrico:
a. Previsão das vazões máximas, mínimas e médias dos cursos d’água para o
estudo econômico e o dimensionamento das instalações.
b. Verificação da necessidade de reservatório de acumulação; determinação
dos elementos necessários ao projeto e construção do mesmo: bacias hidrográficas,
volumes armazenáveis, perdas por evaporação e infiltração.
7. Operação de sistemas hidráulicos complexos.
8. Recreação e preservação do meio ambiente.
2.2 HIDRÁULICA
Hidráulica é uma área da Física que estuda as características físicas dos fluidos em seu
estado líquido, seja em repouso ou em movimento. É responsável por identificar o comportamento
e uso dos fluidos confinados ou em escoamento, como uma forma deles atuarem como sistemas
transmissores de energia.
Através dos seus estudos, é possível conhecer as leis que regem o transporte, a conversão
de energia, a regulação e o controle dos fluidos, agindo sob efeito de variáveis como pressão,
vazão, temperatura, viscosidade etc. Neste sentido, a principal lei que fundamenta os estudos da
hidráulica é a de que a pressão exercida em ponto qualquer de um líquido em repouso (estático) é
a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais.
O estudo da hidráulica pode ser dividido em três partes: a hidrostática, que se dedica em
compreender o comportamento dos fluidos em repouso, a hidrocinética, que estuda os fluidos em
movimento e a hidrodinâmica, que leva em consideração as variáveis envolvidas no escoamento
dos fluidos, como forças da gravidade, da pressão, da tensão tangencial, da viscosidade, da
compressibilidade e outras.
A hidráulica é, sobretudo, um estudo muito aplicado nas áreas de ciências exatas, como a
engenharia, principalmente para a construção de sistema que geram energia através do movimento
das águas, a chamada energia hidráulica.
3 METODOLOGIA
Segundo (Viana 2001), a classificação quanto aos fins da pesquisa é usualmente aplicada,
baseando-se nos objetivos gerais da pesquisa. Para a classificação é dividida em três grandes
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grupos pesquisas exploratória, descritivas e explicativas
Segundo Carlos José Giudice dos Santos, a pesquisa exploratória através do estabelecimento
de critério, técnicas e métodos visa a elaboração de uma pesquisa que oferecer informações sobre
o objeto desta e orientar a formação de hipóteses, uma vez que na maioria delas são assuntos com
pouco ou nenhum estudo anterior.
De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição detalhada
do objeto em determinadas situações, experiências e fenômeno. Uma característica desse tipo de
pesquisa é que o assunto abordado já é conhecido e há grande contribuição, proporcionando novas
visões sobre uma realidade já conhecida.
Na concepção de Gil (2008), a pesquisa explicativa tem como objetivo identificar fatores que
contribuem ou determinam para a ocorrência de fenômenos. Este tipo de pesquisa aprofunda no
conhecimento da realidade e está fortemente calcada em métodos experimentais, porém muita
sujeita a erros, pois dependem de interpretação, mas de grande utilidade, pois geralmente possui
aplicação prática.
A presente pesquisa, no que se refere a fins, trata-se de uma pesquisa explicativa, pois tem
como objetivo identificar as causas do alagamento na rua Taperi, com confluência com Avenida
Governador Benedito Valadares e propor uma possível solução para o problema.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, serão apresentados, sob a forma de respostas aos objetivos do presente
trabalho, os resultados encontrados através de cálculos matemáticos, software, dados coletados e
fornecidos, que permitiram a análise do sistema de macro e microdrenagem do trecho possibilitando
a alternativa de possíveis soluções para o problema.
O córrego MM é composto pelo leito natural principal e pequenas bacias de contribuições
de alguns bairros do município de Belo Horizonte, desaguando no córrego Tejuco afluente do
Ribeirão Arrudas. De acordo com os dados fornecidos pela SUDECAP - Superintendência de
Desenvolvimento da Capital, a última intervenção feita ocorreu entre os meses de junho a dezembro
do ano de 2000, no qual foi projetado e executado o tamponamento de partes do córrego. Na parte
que não foi tamponada, realizou-se os estudos, iniciando pela parte hidrológica que consiste no
cálculo da área de contribuição da sub-bacia, somatório das áreas contribuição da sub-bacia, o
comprimento do córrego, tempo de concentração mínimo e hidráulica, que é o cálculo da área da
seção molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, a velocidade, a vazão, profundidade hidráulica,
número de Froude e número de Manning adotado, onde nos permitiu analisar da macrodrenagem
do córrego.
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Imagens da Bacia Hidrográfica e do projeto Fornecido pela SUDECAP.

Fonte: Superintendência de Desenvolvimento da Capital , 2010.
Fotos do Córrego MM

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2020.
Fotos da Rua Taperi

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

100

Caderno de Comunicações Universitárias • Vol 3, Nº. 3 Ano 2020

Quadro 1: Cálculos Hidrológicos

Sub
Bacia
1

A (ha)

∑A (ha)

L (km)

Tc - min

Tc - min

135,139

135,139

0,900

12,17

12,17

Q – m³/s em anos e L – mm/h
10 anos

25 anos

50 anos

36,71

41,69

46,00

194,481

220,853

243,645

Quadro elaborado pelos próprios autores, janeiro 2020.

Acima foram apresentados os dados fornecidos pela Superintendência de Desenvolvimento
da capital mineira de Belo Horizonte. Onde são demonstrados os cálculos hidrológicos da região
em estudo.
Quadro 2: Cálculos Hidráulicos - Gabião

A (m²)
9,690

P. molhado
(m)
9,100

Rh (m)
1,065

V
(m/s)
4,000

Q (m³/s)
38,737

Yh
(m)
2,850

Fr
(adimensional)
0,749

Manning adotado
tabelado
0,035

Quadro elaborado pelos próprios autores, janeiro 2020.

Após a coleta dos estudos hidrológicos, elaborou-se os cálculos hidráulicos, sendo eles
divididos em suas partes. A primeira adotando o coeficiente de manning específico para projetos
em gabião.
Quadro 3: Cálculos Hidráulicos - Concreto

A (m²)
9,690

P. molhado
(m)

Rh (m)

9,100

1,065

V
(m/s)

Q (m³/s)

9,994

96,842

Yh
(m)

Fr
(adimensional)

Manning adotado

2,850

1,872

0,014

Tabelado

Quadro elaborado pelos próprios autores, janeiro 2020.

Já na segunda tabela, foram demonstrados os mesmos métodos, porém adotando o
coeficiente para o tipo de material em concreto e, através disso, ficou estabelecido o regime de
escoamento pelas duas partes dos resultados.
Se Fr > 1,0 = Regime de escoamento super - critico
Se Fr = 1,0 = Regime de escoamento critico (transitório)
Se Fr < 1,0 = Regime de escoamento sub – critico
Após a realização dos cálculos, adotou-se alguns critérios para que o projeto estivesse dentro
das diretrizes do novo Plano Diretor do município que adotou novos parâmetros para execução de
projetos hidráulicos. Por se tratar de utilizar técnicas que minimizem os impactos da drenagem,
ficou definida a utilização de gabião, por ter um custo benefício bom, aliando bem-estar e meio
ambiente. A utilização deste material, que é constituído por uma gaiola de aço, preenchida por
pedras, apresenta uma resistência e constitui uma drenagem eficiente, sem grandes intervenções,
acometendo o parâmetro de estabilidade e integridade do leito do córrego, o aspecto mais natural
que, além de ser eficiente, também protege toda a estrutura de assoreamento desenfreado, por se
tratar de um córrego onde, hoje, não existe uma estrutura que impeça que isso ocorra.
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A canalização de um curso de água envolve a construção de um canal, com uma seção
retangular projetada para atender às características da vazão e a capacidade necessária. Isso
pode servir para controlar o fluxo de um rio através de uma obra de revestimento de margem. Sem
esse disciplinamento, o curso de água pode causar erosões e problemas aos leitos. (REFERÊNCIA
AMBIENTAL, 2020.)
A escolha do método e do material foi baseada através dos cálculos elaborados para o
dimensionamento do canal.
Observou-se também que em uma parte do trecho de estudo existe uma seção dupla de
bueiros circulares de diâmetro nominal de 1000, mais um simples implantado sobre o bueiro
duplo. Esta obra (bueiro duplo + bueiro simples) que causa do alagamento deste ponto, pois ele
não comporta a vazão do córrego MM sendo substituído pelo canal retangular de (dimensões
existentes) que está implementado depois da rede de hotéis de revestimento de concreto, adotando
o coeficiente de manning de 0,014.
Por entender que seria conservado o trecho sem alteração, foi observado que não
conseguiríamos solucionar o problema do Córrego MM em leito natural, pois o mesmo apresenta
trechos de seções, onde a largura muda, alterando o regime de escoamento por onde passa
o córrego, sendo esta paralela a Rua Taperi que se chama rua Sadacura Cabral. Observou-se
também que na fase de projeto existem informações sobre a declividade do local variando em
trechos onde ocorrem transições de contração e alargamento entre 0,005 / 0,006 / 0,018 e 0, 025
metros, adotamos a declividade de 0,018.
Tratando-se da outra parte do trecho, propomos a utilização do uso do gabião em suas
paredes e em seu fundo o uso do colchão reno. O preenchimento com pedras de grande porte
envoltas pela malha de aço permite que a pressão da terra e da água seja contida com eficiência,
porque o revestimento do material, às vezes feito com PVC, protege da água e age junto com a
flexibilidade do aço em caso de alguma acomodação que possa ocorrer no terreno. Outro ponto
a considerar é que o próprio muro de gabião é permeável por conta das minúsculas frestas que
existem entre as pedras. Desta forma, ao ter condições de escoar lenta e gradativamente, a água
não provoca estragos. Esta é uma vantagem considerável em terrenos com grande umidade.
Tais condições são previstas no projeto. Daí a necessidade de profissionais que tenham
conhecimentos técnicos e sejam qualificados para conduzirem o posicionamento e o encaixe
perfeitos. O gabião pode ter formato de paralelepípedo e é fabricado em tamanhos padrões, embora
também possa ser feito sob medida. Pode ainda ter formato de sacos, em formatos cilíndricos ou
“colchões” que são gabiões “achatados”, menores.
Diante disso, a drenagem por gabião deve ser feita, levando em consideração, principalmente,
a extensão e as dimensões do local a ser drenado, lembrando que o gabião precisa de espaço para
ser construído. Esse dimensionamento vai permitir a escolha do formato do gabião a ser utilizado,
um muro de gabião, para conter a calha de um córrego, por exemplo, será extenso e irá variar em
altura, provavelmente a caixa de paralelepípedo será a decisão ideal. Existe valores tabelados para
o coeficiente de manning para a implementação de gabiões que são: 0,022 / 0,030 e 0,035. Neste
caso adotamos o coeficiente de 0,035.
Já para o muro de gabião construído em uma casa, o profissional vai levar em conta a beleza
estética e possibilidade de alturas menores vão abrir o leque de opções para o formato “colchão”.
Prestando atenção nestes aspectos descritos, será possível uma noção da necessidade do gabião
que, de maneira geral, costuma cumprir muito bem a função de drenagem, com custo relativamente
baixo, com boa flexibilidade e segurança. Exigindo apenas um extremo cuidado na montagem das
caixas. (Awa comercial, 2020.)
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Proposta para o Córrego MM

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2020.

Na parte da rua Taperi, em período chuvoso, ocorre alagamento da via. Nela existe uma boca
de lobo, porém ela se encontra em um nível acima do trecho da rua ao lado do estacionamento de
uma rede de hotéis, as bocas de lobos existente não são suficientes para resolver o problema de
alagamento porque há necessidade de complementar com execução de bocas de lobo no ponto
baixo da rua (direção do córrego) a inclinação da rua junto ao encontro da Avenida Amazonas
faz com que a relação entre a lamina d’agua, o engolimento e a capacidade de esgotamento não
sejam suficientes e que causam alagamento no local. A proposta para este caso será um novo
dimensionamento que determine uma nova vazão na rua citada acima, além de direcionar todo o
escoamento para a galeria tamponada existente que passa sobre a Avenida Governador Beneticto
Valadares, levando assim o seu fluxo normal.
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ficou demonstrado que como as novas tecnologias aliadas a novos materiais que diminuem
os impactos ambientais podem contribuir de forma positiva para a implementação de projetos
mais sustentáveis e economicamente viáveis, além das novas Políticas Públicas, a opção por não
canalizar o trecho de terreno natural da área em estudo prevalece.
Apesar de as causas que agravam esses problemas ocorrerem pela não conscientização
do ser humano, os impactos gerados ao longo dos anos e o acontecimento dos últimos tempos
na cidade de Belo Horizonte nos fez repensar em novas maneiras de minorar danos às bacias
hidrográficas, as sub bacias e seus afluentes, uma vez que a área da engenharia está em constante
aprimoramento e melhorias contínuas que visam um futuro com mais tecnologia e recursos eficientes
que englobam meio ambiente e sociedade. A importância em aprimorar o conhecimento, fazer
o diagnóstico correto dos problemas ocasionados pelas precipitações, nos possibilita encontrar
soluções que favoreçam o meio ambiente, a sociedade e o bem estar do ser humano. Compreender
os problemas, entender a magnitude das forças hídricas a serem controladas e disciplinadas com a
utilização de softwares aliados ao conhecimento técnico, pode-se chegar a conclusões que sejam
plausíveis de se tornarem projetos e por fim obras a serem executada e para manter o desempenho
a longo prazo realizam-se manutenções preventivas previstas em projeto, o que resulta em
economia, proteção contra erosões e baixo impacto ambiental, sendo esta talvez a solução mais
eficaz do projeto a obra final.
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Para fins de pesquisas futuras, espera-se poder criar um controle de monitoramento dos
afluentes que passam por regiões urbanizadas e que por consequência tenham que sofrer um
conjunto de modificações no leito e no trajeto dos rios, ribeirões e córregos trazendo assim por
consequência, a retificação dos mesmos sem o devido estudo de impacto ambiental que através
deste monitoramento que possa viabilizar manutenções e implementações futuras.
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