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n
o dia 16 de setembro, foi assinado o contrato para construção dos FPSOs (floating 
production storage and offloading, termo usado para plataformas que produzem, 
armazenam e transferem petróleo) P-75 e P-77, com a presença da presidente da 
República, Dilma Rousseff, e a presidente da Petrobras, Graça Foster. Outro FPSO, 
o P-58, teve sua entrega para a Petrobras anunciada para o dia 18 de outubro.

Voltando à notícia sobre o contrato para o P-75 e P-77, na ocasião, Graça Foster afirmou 
que oito plataformas serão concluídas em 2013, ajudando no cumprimento da meta de 
dobrar a produção nacional de petróleo até 2020. Trata-se de uma meta ousada que, se hoje 
pode ser cumprida, deve-se ao constante aprimoramento do conhecimento dos engenheiros 
EPCistas no Brasil.

A Revista Engeworld tem como meta contribuir continuamente para esse 
aprimoramento, trazendo informações sobre a engenharia em seus mais diversos campos de 
aplicação. A presente edição aborda, de forma clara e abrangente, uma variedade de temas 
importantes para o nosso setor. 

Apresentamos, por exemplo, um artigo sobre planejamento e controle de projetos que aponta 
etapas de planejamento, definição de cronograma, uso da EAP — ferramenta de comunicação do 
projeto entre cliente e empresa contratada e entre o gerente do projeto e as disciplinas técnicas —, 
além de recomendar atenção para desvios no planejamento e algumas de suas causas. Trata-se de 
um tema bastante útil para vários ramos da engenharia — incluindo os FPSOs citados acima.

Roberto Wendhausem Magalhães, gerente de Negócios da Hirsa Sistemas de Automação 
e Controle, é o entrevistado desta edição. Ele explica aos leitores os passos corretos nas vendas 
técnicas para a abordagem ao cliente, os diferenciais de um bom vendedor e as responsabilidades 
assumidas na profissão. Entre suas observações, Magalhães destaca que, para uma boa venda 
técnica, o vendedor não pode ser a única pessoa que ganha: “O profissional tem o essencial 
objetivo de gerar benefícios ao cliente. Afinal, quem compra espera, por exemplo, o aumento da 
produtividade e qualidade”. 

Esta edição também traz informações sobre riscos de exposição à amônia no ambiente de 
trabalho e como detectar vazamentos desse gás, destaca a importância dos sistemas de medição 
e os erros de repetitividade e reprodutibilidade (R&R) nas medições e discute as causas de 
motivação — e desmotivação — no ambiente de trabalho. Apresenta ainda artigos sobre fibras e 
cabos ópticos para redes industriais, características e cuidados com as estruturas de aço de edifícios 
industriais em situação de incêndio e a tecnologia do arch-frame como forma de maximizar a 
produtividade e reduzir paradas desnecessárias na britagem de minerais, além de um infográfico 
sobre o acabamento das faces de junção dos flanges.

Boa leitura!

EDItoRIal

planejando o avanço 
da EpC no país

sandra l. Wajchman
Publisher
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 Silicone protege caSaS 
e edifícioS da umidade e 
eroSão
O uso de silicone em edifícios e casas 
aumenta a durabilidade dos produtos 
usados nas construções, podendo evitar 
umidade, infiltrações, mofo e outros 
problemas decorrentes do acúmulo de 
água ao longo da vida útil da construção. 
Dessa forma, cresce a durabilidade 
dos produtos usados nas construções, 
reduzindo custos com manutenção. 
Além disso, quando aplicado, facilita a 
limpeza.
Segundo a Comissão Setorial de 
Silicones da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim), o 
produto protege paredes e telhados da 

 trecho Sul do rodoanel evita viagenS de veículoS peSadoS na região 
metropolitana de São paulo noS últimoS doze meSeS
De acordo com a Concessionária SPMar, responsável pela administração do Trecho Sul do Rodoanel Governador Mário Covas, a 
via superou a marca de 10 milhões de veículos pesados em apenas doze meses, de setembro de 2012 a outubro de 2013.
Esse número representa um aumento de 6,4% no fluxo de veículos pesados na rodovia, equivalendo à redução de 602 mil viagens de 
caminhões para a Região Metropolitana de São Paulo, principalmente na Marginal do Rio Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes. 
O número em questão também representa quase o dobro do aumento do movimento de veículos pesados na capital paulistana, 
que subiu 3,8%, enquanto nas rodovias administradas pela iniciativa privada do Estado de São Paulo o crescimento foi de 3,1%.
De setembro de 2012 a agosto de 2013, passaram pelo Trecho Sul do Rodoanel mais de 31 milhões de automóveis, alcançando a 
média diária de 85.300 veículos. Destes, 32% são pesados.

notíCIas

ação de intempéries. Telhas e placas cimentícias podem ser 
mergulhadas em silicone com a finalidade de impermeabilizar 
o telhado e evitar a penetração da água durante o processo de 
fabricação. Fachadas e paredes interiores de concreto também 
podem ser tratadas com silicone para evitar a umidade, o 
desgaste ao longo do tempo e até infiltrações provocadas por 
esses desgastes. 
Ao aumentar o tempo de vida útil das edificações, 
o silicone as torna compatíveis com os conceitos 
de sustentabilidade, evitando reformas constantes e 
reduzindo a geração de resíduos.

Foto: Comissão Setorial de Silicones da Abiquim
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notíCIas

Localizado na Praça da Bandeira, 
no centro de São Paulo, o Red 
Bull Station tem como meta 
proporcionar um impulso extra 
para o desenvolvimento das artes, 
música e pessoas. O espaço ocupa 
a antiga subestação Riachuelo, 
que funcionava como sede de 
distribuição de luz da Eletropaulo, 
desativada desde 2004. 
O prédio em que se encontra o 
Red Bull Station foi construído em 
1926 e tombado desde 2002 pelo 
Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São 
Paulo (Conpresp). Após uma longa 
reforma para adaptação ao novo uso 

 rio maiS inicia aS fundaçõeS 
do iBc e do mpc do parque 
olímpico
A Concessionária Rio Mais, responsável 
pela construção do futuro Parque Olímpico 
Rio 2016, já iniciou as fundações do Centro 
Internacional de Transmissão (IBC) e do 
Centro Principal de Mídia (MPC), conforme 
previsto no cronograma da obra.
Para a execução dos trabalhos no IBC, estão 
mobilizados cinquenta colaboradores e 
quatro máquinas especiais que garantirão a 
produtividade necessária para o cumprimento 
do cronograma. O prédio terá 85 mil m2 de 
área construída, com capacidade para 10 mil 
pessoas, e funcionará 24 horas por dia durante 
toda a Olimpíada. Já para a área do MPC, ao todo 
serão construídos 410 m lineares de paredes de 
contenção e executadas 200 estacas, resultando na 
utilização de 14 mil m3 de concreto e 415 mil kg 
de aço, com mobilização de 55 trabalhadores.
As obras do Parque Olímpico são realizadas 
com a coordenação da Prefeitura do Rio 
de Janeiro por meio da Empresa Olímpica 
Municipal (Eom), da Empresa Municipal de 
Urbanização (RioUrbe) e da Subsecretaria de 
Projetos Estratégicos e Concessões de Serviços 
Públicos e Parcerias Público-Privadas da 
Secretaria Municipal da Casa Civil.

No dia 8 de outubro, a 
presidente da Petrobras, 
Maria das Graças Silva Foster, 
participou de mesa redonda 
promovida pela Associação 
Mundial do Aço (World 
Steel Association) em sua 47ª 
Conferência Anual, realizada 
em São Paulo. No evento, a 
executiva destacou a política 
de conteúdo local do governo 
brasileiro e da companhia, 
ressaltando que a Petrobras 
está construindo unidades 
de produção no Brasil com 
eficiência, buscando equilíbrio 
entre custos e prazos. 
Segundo Foster, a companhia 
contratou 28 sondas 

Foto: Renato Sette Camara/EOM

do espaço e restauro, o espaço conta 
agora com cinco andares: porão 
(subsolo), térreo, mezanino, piso 
superior e laje (cobertura).
A área total de, aproximadamente, 
2.150 m2, terá acesso gratuito e 
integrará diferentes expressões 
artísticas misturando-se em tempo 
real num ambiente que permite a 
troca contínua entre artistas e as 
pessoas que estiverem por lá. 
Com foco em projetos 
experimentais de artes e música, o 
espaço abre suas portas ao público 
a partir do dia 29 de outubro, com 
um projeto de residência artística 
permanente, espaço expositivo, 
estúdio de música e uma cafeteria.

 eStação deSativada de energia vira eSpaço de 
experimentação de arteS e múSica em Sp

de perfuração para águas 
ultraprofundas a serem construídas 
pela primeira vez no Brasil, com 
conteúdo local de 55% a 65%. “O 
que pode ser feito no Brasil deve ser 
feito no Brasil, desde que isso traga 
valor para a Petrobras”, afirmou.
A dirigente também destacou 
a importância do aço para as 
atividades atuais e futuras da 
companhia, ressaltando que 70% 
da matéria-prima comprada 
pela Petrobras é destinada à área 
de exploração e produção. Nas 
atividades no mar (offshore), 
lembrou, há grande necessidade 
de aços especiais, que permitem 
diminuir a corrosão causada pela 
hostilidade do ambiente marinho.

 preSidente da petroBraS deStaca 
importância do conteúdo local durante 
conferência em São paulo
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mECânICa

alta eficiência em Britagem e Baixo 
cuSto de operação

A 
tecnologia HPGR (high 
pressure grinding roller) 
para britagem de mine-
rais surgiu na década de 
1980 e, desde então, vem 

sendo amplamente utilizada em aplica-
ções de extração mineral. Nos últimos 
dez anos, ganhou popularidade e provou 
ser uma alternativa eficiente para redu-
ção de custos de produção entre as em-
presas de mineração e construção. Em 
algumas aplicações, o HPGR tem apre-
sentado resultados mais eficientes que 
os moinhos, quando avaliado em relação 
à produtividade e economia de energia.

Em 2012, apresentou-se ao mercado 
o HRC que, graças ao design diferencia-
do e tecnologia exclusiva do arch-frame 
(estrutura em forma de arco), maximiza 
a produtividade e reduz paradas desne-
cessárias — um dos grandes diferenciais 
em relação aos HPGR´s tradicionais. 

 CaraCterístiCas e 
benefíCios

Os HPGR tradicionais são compostos 
por uma estrutura fixa e outra móvel ho-
rizontalmente — sobre essas estruturas 

Júlio César Osti da Silva 
Gerente de Produto do HRCTM junto à Engenharia de Peneiramento e Britagem da 
Metso. Graduado como engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia Mauá. Pós-
graduado em Administração para Engenheiros no IECAT do Centro Universitário Unifei 
(Unifei). Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Strong FGV.

artigo

são montados os rolos. Na parte poste-
rior do rolo móvel, cilindros hidráulicos 
aplicam diretamente a força de britagem 
necessária para o processamento e asse-
guram uma folga entre os rolos previa-
mente ajustada. 

Na zona de britagem, onde o material 
é britado e a força de britagem é máxima, 
as laterais são enclausuradas por placas de 

desgaste chamadas de cheek plates. Estas 
retêm o material dentro da zona de brita-
gem, evitando que escapem pelas laterais. 
Esse método de enclausuramento do ma-
terial tem a sua eficiência reduzida ao longo 
do tempo devido ao desgaste das placas.

O arch-frame permite que muitas 
melhorias sejam implementadas para 
otimização do processo. O posi-
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Automação de Processo

Performance you trust.
SIMATIC PCS 7: o sistema de controle de processo referência em excelência operacional.      

siemens.com/simatic-pcs7

Interação harmoniosa entre conhecimento e automação 
é um pré-requisito fundamental para a operação eficiente 
de todas as plantas industriais.

Outro pré-requisito chave é um sistema de controle de 
processo que oferece performance superior. Esta é uma 
área onde o SIMATIC PCS 7 se destaca, oferecendo 
grandes oportunidades para otimizar o potencial de sua 
planta durante todo o ciclo de vida: desde o controle 

transparente de processo até a monitoração da qualidade 
do produto, indicadores de desempenho e otimização 
consistente de processo.

A vantagem é maior flexibilidade no processo, assim 
como maior disponibilidade da planta e proteção do 
investimento. Não corra riscos quando se trata de 
eficiência, rendimento e produtividade. Confie na perfor-
mance que ajuda você a obter o máximo de sua planta.
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cionamento dos cilindros hidráulicos 
na parte superior do britador assegura 
que o equipamento opere com cilindros 
hidráulicos menores, já que eles reque-
rem menos força a ser aplicada. Essa 
melhoria foi possível graças à redução 
da distância entre a zona de britagem e o 
local de instalação dos cilindros. Além de 
cilindros menores, uma quantidade me-
nor de cilindros hidráulicos é necessária 
nesses modelos — nos HPGRs tradi-
cionais, são necessários quatro cilindros 
hidráulicos e no modelo com estrutura 
em forma de arco, somente dois.

O projeto de desenvolvimento do 
arch-frame admite pequenas torções du-
rante a britagem e absorve esforços gera-
dos por alimentação segregada, aumen-

tando a disponibilidade da operação.
Outro benefício da utilização do arch-

-frame é a possibilidade de utilização de 
flanges nos rolos cujo desgaste é muito 
menor em relação aos cheek plates. Os 
rolos com flanges possuem área maior 
e rotacionam conforme o material passa 
pelo britador, reduzindo assim a fricção 
entre o material britado e os flanges. 
Além disso, permitem reter mais mate-
rial na zona de britagem, diminuindo a 
quantidade de material não britado que 
possa escapar pelas laterais.

Os modelos arch-frame possuem um 
novo conceito de montagem do rolo 
de desgaste no eixo. Chamado de split-
-shaft, esse método de montagem per-
mite que o rolo de desgaste possa ser 

trocado diretamente na máquina, sem a 
necessidade de desmontagem de todo 
o britador. Para isso, o rolo de desgaste 
é montado entre dois semieixos pressio-
nados contra o rolo por meio de um eixo 
central removível e uma porca especial.

Na desmontagem, os semieixos são 
mantidos dentro do britador, enquanto 
o rolo é retirado pela parte superior. Esse 
procedimento torna desnecessária a 
desmontagem dos cilindros hidráulicos 
localizados na parte superior do brita-
dor. Para os demais britadores da linha, 
a montagem do rolo é feita com eixo só-
lido — como é tradicionalmente utiliza-
do nos HPGR tradicionais.

Com um simples toque de botão, os 
britadores arch-frame podem ser ajus-
tados a diversas forças de trabalho, aten-
dendo a diferentes necessidades de pro-
dutos de acordo com a necessidade do 
mercado. Um mesmo britador pode ser 
empregado na fabricação de areia com 
baixa quantidade de filler para concreto, 
asfalto etc., utilizando baixa pressão nos 
cilindros hidráulicos, assim como na fa-
bricação de calcário agrícola, que requer 
produtos extremamente finos os quais 
podem ser obtidos nos britadores com 
estrutura em forma de arco por meio de 
aumento na pressão de ajuste.

O trabalho com baixa pressão reduz 
o consumo de potência dos britadores 
arch-frame, o que contribui para a eco-
nomia de energia. Além disso, o ajuste 
de velocidade torna possível controlar 
o desgaste dos rolos, ampliando ainda 
mais a vida útil das peças.

A tecnologia admite acionamento por 
inversores de frequência individuais para 
cada motor. Seu painel eletrônico com 
programação específica controla o torque 
do motor, assegurando desgaste reduzido e 
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equivalente em toda a área dos rolos. Esse 
controle, chamado de torque sharing, mini-
miza as paradas para manutenção de troca 
dos rolos. 

Por esse mesmo painel eletrônico, é pos-
sível monitorar diversos parâmetros e con-
dições do britador, tais como:

 Temperaturas de óleo hidráulico;
 Temperaturas de cada um dos mancais;
 Pressão de ajuste e de trabalho dos 

cilindros hidráulicos;
 Velocidade dos rolos;
 Horas trabalhadas;
 Qual ou quais bombas hidráulicas estão 

sendo acionadas;
 Abrir ou fechar a máquina;
 Acionar acessório de manutenção dos 

rolos lisos.

 Manutenção
As melhorias tecnológicas do britador 

com estrutura em forma de arco agregaram 
simplicidade e segurança à manutenção.  

A alta pressão de britagem entre os rolos 
de desgaste pode, com o uso frequente, 
desenvolver um perfil conhecido como 
bathtube effect (efeito banheira) — o cen-
tro se desgasta mais que as extremidades 
dos rolos. Para manter a abertura do brita-
dor constante, deve-se programar um ajuste 
periódico por meio do qual um dispositivo 
desgasta as extremidades dos rolos, possibili-
tando maior aproximação entre eles e man-
tendo a produtividade do britador. A perio-
dicidade dessa manutenção é relativa a cada 
aplicação, pois depende do desgaste do rolo 
e da produtividade desejada pelo cliente.

Outro item de manutenção preventi-
va de desgaste são os blocos laterais lo-
calizados na zona de alta pressão entre 
os rolos. Uma grande vantagem da tec-
nologia arch-frame é que esses blocos 
laterais são fabricados com os quatro 
cantos iguais, possibilitando o aprovei-
tamento completo de todos os cantos 
de uma mesma peça. Para isso, basta gi-
rar o bloco em seu compartimento.

Os demais pontos de manutenção são 
os mancais, nos quais os rolamentos são 
montados e que devem ser engraxados 
periodicamente conforme indicação do fa-
bricante de rolamentos, além da verificação 
dos níveis e qualidade do óleo dos cilindros 
hidráulicos e do redutor, filtros de óleo, 
qualidade do óleo e filtro de ar.
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 CoMparativos de 
deseMpenho
‘Arch-frame’ x VSI

Para o processamento de minerais não 
metálicos, as tecnologias arch-frame e 
VSI competem em diversas aplicações. 
A mais comum é a produção de areia. 
Nesse caso, a análise comparativa com-
prova os seguintes benefícios do arch-
-frame:

 Baixa carga circulante;
 Alta redução;
 Alta eficiência energética;
 Eficácia para processamento de miné-

rio duro e abrasivo;
 Flexibilidade para produzir mais ou 

menos finos;
 Alta durabilidade dos revestimentos 

de desgaste;
 Aceitação de material úmido na 

alimentação.

‘Arch-frame’ x cone
Com capacidade produtiva e forma 

das partículas, o material de alimenta-
ção deve ser levado em consideração na 
comparação entre o arch-frame e os bri-
tadores de cone, destacando as seguintes 
vantagens para o britador de rolos:

 Pressão de trabalho ajustável;
 Pode ser alimentado com material fino;
 Aceitação de material úmido na 

alimentação.

‘arch-frame’ x MM
Em aplicações de materiais menos 

abrasivos, nas quais os moinhos de mar-
telos são comumente utilizados, os prin-
cipais benefícios do arch-frame são:

 Baixo custo operacional;
 Alta disponibilidade;
 Alta eficiência energética;

 Alta produção;
 Aceitação de material úmido na 

alimentação;
 Pressões de trabalho ajustáveis;
 Redução dos gastos com peças de 

desgaste.

 apliCações
Não metais (construção)

 Calcário
 Basalto
 Seixo rolado
 Granito
 Diabásio
 Carvão
 Cimento
 Gnaisse
 Nefelina
 Silicone
 Areia 
 Quartzo
 Feldspato 

Metais (mineração)
 Kimberlito
 Ouro
 Prata
 Platina
 Cobre
 Ferro
 Molibdenio
 Lamproite
 Vanádio

 Casos de apliCação
Arch-frame #1

O primeiro modelo arch-frame ven-
dido no Brasil — e o primeiro da linha 
mundialmente vendido — foi adquirido 
para a produção de areia de asfalto. O mi-
nério britado é o diabásio e, devido à baixa 
pressão necessária para a produção da areia 
(2 N/mm2), a estimativa de vida útil do 
rolo é de aproximadamente 7.800 horas.

Arch-frame #2
Instalado na região Centro-Oeste 

do Brasil, para a produção de calcário 
agrícola, o arch-frame substituiu qua-
tro moinhos de martelos e alimenta 
com material abaixo de 4,75 mm um 
moinho de bolas que produz o mate-
rial final. Para cada moinho de marte-
los, a durabilidade dos martelos era de 
aproximadamente seis horas, enquan-
to a previsão de durabilidade dos rolos 
do arch-frame é de aproximadamente 
1.800 horas.

Arch-frame #3
Utilizado na produção de areia com 

baixa geração de filler, o arch-frame brita 
granito a uma pressão de apenas 1,5 N/
mm². A durabilidade dos rolos foi esti-
mada em mais de 3 mil horas.

Instalado no circuito entre um hi-
drocone e quatro moinhos de marte-
los, o arch-frame aumentou a produ-
ção dos moinhos de martelos em 33%, 
com redução do custo energético total 
do circuito de 12% — mesmo traba-
lhando em condições adversas com 
alimentação com alta umidade e com 
presença de argila.

Arch-frame #4
Britando pedrisco de seixo rolado na 

Região da Grande São Paulo, esse brita-
dor produz areia sob condições adversas 
extremas. O equipamento é alimentado 
com material com alta umidade a partir 
de uma pilha formada após a separação 
a úmido em uma peneira desaguadora. 
Essa condição impossibilita a utilização 
de britadores de cones tradicionais ou 
VSI e comprova que o arch-frame é uma 
alternativa com bons resultados mesmo 
em aplicações severas. 
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ElétRICa

fiBraS e caBoS ÓpticoS 
para redeS induStriaiS

artigo

A
lgumas décadas atrás, a 
maior parte dos sistemas 
eletrônicos de comunica-
ção conduzia seus sinais 
por cabos de cobre, fos-

sem estes coaxiais ou pares trançados de 
condutores isolados.  Essa comunicação 
era obtida por meio do envio de sinais 
elétricos conduzidos pelo cobre, alumí-
nio e outros metais de baixa resistividade 
elétrica. A comunicação por fibra óptica 
substituiu os sinais elétricos por sinais 
de luz, sejam estes em comprimento de 
onda visível ou invisível ao olho humano 
(ex.: espectro do infravermelho).

A invenção da fibra óptica foi revolu-
cionária em todos os campos de trans-
missão de dados.  Desde a década de 
1970, foram criados sistemas de comuni-
cação por fibras ópticas comercialmente 
viáveis e muito mais eficientes do que 
por condutores metálicos. A versatilida-
de e confiabilidade da nova tecnologia 
viabilizaram transmissões em elevadas 
taxas (atinge TB por segundo), maiores 
distâncias (milhares de km) e livre de 
interferências eletromagnéticas. É real-
mente difícil de conceber como poderia 
ter sido popularizado o acesso à Internet 

Renato Flávio Cruz
Gerente de Engenharia de Cabos da Furukawa 
Industrial S. A. Produtos Elétricos

nal óptico por reflexão interna como guia 
de onda modulado ao longo do seu com-
primento. Ao redor da camada externa 
(casca), usualmente existe outra camada 
final de revestimento. Essa camada pos-
sui diferentes funções de proteção: ma-
nuseio, resistência mecânica e química. 
Conforme o ambiente de aplicação, ela 
pode ser escolhida entre materiais plásti-
cos específicos para resistência a faixas de 
temperatura de operação, ataque químico, 
fadiga mecânica, etc.

e troca de informações instantâneas ao 
redor do mundo sem a base tecnológica 
das redes de fibra óptica!

A estrutura moderna e mais usual de 
uma fibra óptica consiste em um filamen-
to geralmente fabricado em vidro de sílica 
ou plástico transparente. O núcleo desse 
filamento é revestido por uma camada 
externa (casca). Essas duas camadas — 
núcleo e casca — possuem características 
ópticas distintas (ex.: índice de refração) e 
assim permitem confinar e conduzir o si-

A abordagem de tecnologias de trans-
missão aplicáveis em fibras ópticas é 
inerentemente extensa. Portanto, iremos 
aqui destacar o uso de fibras ópticas para 
ambientes industriais, seja para redes 
locais ou automação e monitoramento 
de equipamentos. Serão apresentados 
os requisitos e parâmetros mais signifi-
cativos para cabos e fibras ópticas para 
aplicações industriais, petrolífera e sen-
soriamento.

O piso de fábrica demanda muitos 
parâmetros otimizados para o melhor 
desempenho e durabilidade naquele 
ambiente: versatilidade com diferentes 

A estrutura 
moderna e mais 
usual de uma fibra 
óptica consiste 
em um filamento 
geralmente 
fabricado em vidro 
de sílica ou plástico 
transparente
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protocolos de transmissão, tolerância para 
esforços repetitivos (flexão, fadiga, tração, 
compressão), resistência química e contra 
poeira/umidade, imunidade a RFI/EMI 
e variações de voltagem, etc. Tais ambien-
tes agressivos são usualmente encontra-
dos em plantas químicas e alimentícias, 
ferrovias, mineradoras, usinas de álcool, 
refinarias e plataformas de petróleo.

 1. redes de Cabos óptiCos 
para aMbientes industriais
1.1 referencias normativas

As redes em protocolo Ethernet são 
adotadas mundialmente como padrão 
estabelecido e confiável nas comunica-

ções dentro das organizações comerciais 
e residenciais. A praticidade e confiabili-
dade das redes Ethernet também foram 
estendidas para dentro das linhas de ma-
nufatura, porém com requisitos mais crí-
ticos e adequados para o ambiente fabril.

A norma internacional ISO/IEC 
24702 — Generic cabling – Industrial 
premises especifica o cabeamento em 
fibras ópticas e também em pares tran-
çados de condutor metálico para uma 
ampla faixa de serviços de comunica-
ção, incluindo automação, controle de 
processo e monitoramento.  Essa nor-
ma é baseada e referencia os requisitos 
complementares da norma ISO/IEC 

11801 — Generic cabling for customer 
premises para serviços de comunicação 
distribuídos em até 10 mil m. 

A performance necessária do cabea-
mento óptico em redes industriais exige 
adequação aos mais variados ambien-
tes, abordando requisitos de segurança 
(fogo, proteção elétrica, etc.), compa-
tibilidade eletromagnética, robustez 
mecânica e ambiental (temperatura, 
umidade, particulados, etc.). Novos ti-
pos de fibra óptica otimizados para es-
ses ambientes industriais também são 
considerados na ISO/IEC 24702, além 
daquelas fibras ópticas já previstas na 
norma ISO/IEC 11801.
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1.2 fibras ópticas – Conceitos 
construtivos básicos

Fibras ópticas são disponíveis em di-
ferentes configurações, cada uma ideal-
mente projetada para uma determinada 
aplicação. As diferenças construtivas 
entre as fibras ópticas resultam em varia-
ções na faixa e quantidade de diferentes 
comprimentos de onda ou canais de 
transmissão em que a luz é transmitida/
recebida, assim como nas distâncias em 
que esses sinais podem trafegar sem exi-
gir regeneração ou amplificação do sinal.

Entre os diversos modelos construti-
vos, ainda são os modelos mais popula-
res e versáteis as fibras ópticas tipo Mo-
nomodo e Multímodo.

• Fibras Monomodo - Possuem um 
núcleo de pequenas dimensões (<10 
μm), que induz o acoplamento da fonte 
de transmissão e consequente propaga-
ção da luz somente por um caminho ou 
“modo” de propagação. Como apenas 
um único modo de propagação de luz 
é suportado, os pulsos são transmitidos 
com maior frequência ao longo da fi-
bra óptica, resultando em maior largura 
de banda (capacidade de transmissão) 
em comparação a uma fibra óptica tipo 
Multimodo. A maior capacidade de 
transmissão e menores perdas por atenu-
ação das fibras monomodo fazem delas 
a melhor opção para longas distâncias, 
com dezenas a milhares de quilômetros. 

• Fibras Multímodo - Possuem um 
núcleo de maiores dimensões (ex.: 50 
μm, 62.5 μm, 200 μm) que conduzem a 
propagação em muitos modos simulta-
neamente. O pulso gerado na fonte de 
transmissão gera múltiplos modos de 
propagação que trafegam no núcleo da 
fibra em diferentes ângulos e velocidades. 
Tal transmissão causa alargamento do 
pulso (dispersão modal), limitando assim 
a velocidade de cada pulso subsequente 
que poderá ser gerado sem sobreposição. 
Portanto, fibras multímodo são geralmen-
te utilizadas para distâncias curtas, tais 
como redes internas e industriais.

des de acesso, backbones entre Estados, 
etc). O pequeno diâmetro do núcleo 
requer precisão de alinhamento da fon-
te de luz (transceiver) dentro do núcleo 
da fibra, direcionado a componentes e 
equipamentos mais sofisticados. Contu-
do, o modo de propagação em um único 
feixe de luz viabiliza menores perdas por 
dispersão de sinal e consequente aumen-
to da capacidade de transmissão;

b) As fibras monomodo tipo OS2 são 
conhecidas como low water peak, pois são 
produzidas com técnica fabril que reduz as 
perdas de atenuação na região em 1.383 
nm.  A baixa atenuação óptica ao longo 
de todas as janelas de transmissão, entre 
1.260 nm a 1.625 nm, viabiliza o aumento 
de capacidade de transmissão, permitindo 
incluir maior quantia de canais em sistemas 
de multiplexação tipo CWDM.

c) Os valores de atenuação máxima 
são aplicáveis para a fibra “cabeada”, isto 
é, após a fibra ser empregada no proces-
so de manufatura do cabo óptico.

 2. tipos de fibras óptiCas 
e suas CaraCterístiCas

Para suportar as diversas classes de 
aplicações (protocolos e taxas de trans-
missão), as normas USO/IEC 11801 e 
ISO/IEC 24702 especificam diferentes 
classes de fibras multímodo, fibras mo-
nomodo e fibras multímodo tipo POF 
(plastic optic fiber) e PCF (plastic-clad 
fiber). As tabelas a seguir resumem as 
principais características construtivas e 
de desempenho de transmissão para os 
diferentes tipos de fibra óptica.

2.1 fibras ópticas monomodo
Comentários:

a) As fibras monomodo são geral-
mente designadas para sistemas de lon-
gas distâncias (redes metropolitanas, re-

As fibras monomodo 
tipo OS2 são 
conhecidas como 
low water peak, pois 
são produzidas com 
técnica fabril que 
reduz as perdas de 
atenuação na região 
em 1.383 nm
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d) Os valores típicos de atenuação 
de cabos com fibras OS1 ou OS2 geral-
mente são abaixo de 0,4 dB/km (1.310 
nm) e 0,30 dB/km (1.550 nm). A nor-
ma ISO/IEC 24702 recomenda a fibra 
OS2 para redes de planta externa, onde 
usualmente as distâncias poderão atingir 
5 a 10 km. Contudo, tal função também 
pode ser realizada com fibras tipo OS1.

e) As fibras monomodo também são 
disponíveis em versão aprimorada para 
apresentar baixa sensibilidade à curvatu-
ra, que permitem raios de curvatura bem 
mais reduzidos do que as fibras conven-
cionais tipo ITU-T G.652, que devem res-
peitar raios de curvatura não inferiores a 
30 mm. Fibras com raios de curvatura de 
7,5 mm ou até 5,0 mm são padronizadas 
conforme os requisitos da norma ITU-T 
G.657 — Characteristics of a bending 
loss insensitive single mode optical fibre 
and cable for the access network.

f) Outras normas aplicáveis para de-
nominação e especificações técnicas:

ITU-T G.652 — Characteristics of a 
single-mode optical fibre and cable; IEC 
60793-2-50 — Product specifications 
– Sectional specification for class B sin-
glemode fibres; e ABNT NBR 13488 
— Fibras ópticas tipo monomodo de 
dispersão normal – Especificação.

2.2 fibras ópticas multímodo (vidro)
Comentários:

a) Embora as fibras ópticas monomo-
do apresentem muitas vantagens para 
transmissões em longas distâncias e com 
elevadas taxas, elas podem facilmente su-
portar elevadas taxas em distâncias me-
nores típicas em ambientes de redes in-
ternas e industriais. Além disso, as fibras 

multímodo possuem largos núcleos que 
facilitam a captura da luz enviada pelo 
transceiver, simplificando e reduzindo 
assim os custos associados a equipamen-
tos e componentes mais sofisticados ne-
cessários para as fibras monomodo.

b) As fibras tipo OM1 são tipicamente 
com núcleo 62,5 μm, mas também podem 
ser disponibilizadas com núcleo 50 μm.

c) Os valores de atenuação máxima 
são aplicáveis para a fibra “cabeada”, isto é, 
após a fibra ser empregada no processo 
de manufatura do cabo óptico.

das futuras. Contudo, o advento das re-
des Gigabit Ethernet expôs as limitações 
de largura de banda e distância máxima 
de enlace permitido pelas fibras MM 
62,5 μm. Redes Gigabit Ethernet exigem 
laser para transmissão, já que o LED não 
permite rápidas modulações acima de 
1 Gbit/s. Para tal função, empregam-se 
transmissores a 850 nm VCSEL (vertical 
cavity surface emitting lasers), tanto para 
10 Gb/s e 1 Gb/s. Essa solução óptica 
apresenta custo muito mais baixo que a 
usual solução utilizando fibras conven-
cionais monomodo e lasers 1.310 nm. 

f) A fibra tipo OM4 proporciona 
duas vezes a largura de banda (laser) de 
uma fibra tipo OM3 e é direcionada para 
a próxima geração de redes Ethernet em 
40 Gb/s e 100 Gb/s.

g) As fibras multímodo OM2, OM3 
e OM4 também são disponíveis em 
versão aprimorada para apresentar baixa 
sensibilidade à curvatura, que permitem 
raios de curvatura de até 7,5 mm e com 
perdas menores que 0,2 dB em 850 nm e 
0,5dB em 1.300 nm. Comparativamen-
te, uma fibra convencional OM2 apre-
sentaria uma perda por atenuação de até 
1,0 dB para uma curvatura de 15mm. 

h) Outras normas aplicáveis para de-
nominação e especificações técnicas: 
TIA/ANSI-492  — Specifications for 
optical waveguide fibers; IEC 60793-2-
10 — Product specifications – Sectional 
specification for category A1 multimode 
fibres; ITU-T G.651.1 — Characteris-
tics of a 50/125 μm multimode graded 
index optical fibre cable for the optical 
access network; e ABNT NBR 13487 
— Fibras ópticas tipo multímodo índice 
gradual – Especificação.

d) Além da atenuação óptica refe-
renciada, as fibras multímodo também 
exigem especificar a mínima largura de 
banda, que pode variar conforme o tipo 
de fonte utilizado (ex.: fonte tipo LED 
(OFL – overfilled launch), fonte tipo la-
ser (EMB – effective modal bandwidth).

e) Por muitos anos, a fibra óptica mul-
timodo 62,5 μm foi largamente empre-
gada nas redes locais, considerando uma 
opção com capacidade de transmissão 
suficiente para atender, inclusive, deman-

As fibras multímodo 
OM2, OM3 e 
OM4 também são 
disponíveis em 
versão aprimorada 
para apresentar 
baixa sensibilidade 
à curvatura
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2.4 fibras ópticas multímodo hCs
Comentários:

a) As adversas condições de ambien-
tes industriais frequentemente exigem 
um desempenho superior ao encontra-
do com fibras monomodo (OS) e mul-
tímodo (OM, OP). Para tais aplicações, 
a tecnologia HCS – Hard Clad Silica foi 
desenvolvida inicialmente para supor-
tar as condições extremas de detonação 
controlada de explosivos em minas e 
canteiros de obra. A fibra HCS é ineren-
temente muito robusta e flexível, per-
mitindo fácil e rápida terminação com 
conectores de campo.

b) A característica construtiva básica 
da fibra HCS reside na aplicação de um 
polímero rígido sobre a casca e núcleo 
de vidro, que cria uma superfície durável 
para a melhor crimpagem do conector 
óptico. Sobre o revestimento HCS, apli-
ca-se um revestimento adicional com 
polímero fluorado tipo ETFE (ethylene 
tetrafluoroethylene), que apresenta ele-
vada resistência a corrosões química e 
mecânica e temperaturas elevadas.

c) Em comparação a fibras OM to-
talmente de vidro, as fibras HCS apre-
sentam maior robustez a esforços de 
compressão e fadiga. Em relação às fibras 
ópticas plásticas (POF), as fibras HCS 
apresentam atenuações muito mais bai-
xas, menores raios de curvatura, muito 
mais elevada resistência mecânica e 
ampla faixa de temperatura de operação 
(-65 a 125°C) 

2.5 revestimento adicional 
hermético

Em instalações para exploração de 
óleo e gás, os serviços de controle e ins-
trumentação exigem trabalhar em am-
bientes com até 300°C, com elevadas 
pressões com atmosfera de vapor, ataque 
químico e ingresso de hidrogênio (ele-
mento de maior dano à estrutura vítrea 
em silício). Para resistir a esses ambien-
tes, as fibras ópticas HCS, OM e OS 
podem receber revestimentos especiais 
como uma camada de carbono amorfo 
(300 a 400 Angstroms de espessura), 
que sela a superfície do vidro ao 

2.3 fibras ópticas multímodo 
(plástico)
 Comentários:

a) Embora não tão conhecidas, as fibras 
ópticas plásticas vêm sendo utilizadas em 
uma ampla faixa de aplicações. As mais 
comuns seriam no ramo automobilístico 
(rede multimídia de alta velocidade deno-
minada MOST (media oriented systems 
transport) e aplicações de monitoramento, 
controle e automação de processos indus-
triais (redes PMCA). Também é popular o 
uso de fibras ópticas em equipamentos de 
home-theater, para fazer a conexão de sinal 
de áudio entre um aparelho de DVD ou 
blu-ray e o amplificador (receiver). 

b) A principal vantagem estratégica 
das fibras plásticas sempre foi a facilida-
de de terminação quando comparada a 
uma fibra totalmente de vidro. O largo 
diâmetro do núcleo (1 mm) permite 
instalações fáceis utilizando as mesmas 
ferramentas usuais de um eletricista.

c) A construção mais usual da fibra 
POF é baseada em núcleo de poli-metil-
-meta-acrilato (PMMA) e revestimento 
(casca) de polímero fluoretado, atingin-
do diâmetro final de 1.000 micras. O 
elevado diâmetro e abertura numérica 
geram sensibilidade à curvatura muito 
inferior à de uma fibra óptica de vidro.

d) As fontes LED para fibras POF tra-
balham na faixa da luz visível. Portanto, 
são intrinsecamente mais seguras e sim-
ples durante montagem dos conectores, 
pois podem ser observadas a olho nu.

e) Outras norma aplicável para de-
nominação e especificação técnica: IEC 
60793-2-40 — Product specifications 
– Sectional specification for category A4 
multimode fibres;
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ataque de hidrogênio em temperaturas de até 130°C. A fibra pode ainda receber uma 
camada adicional com 15 µm de polímero tipo poli-imida (PI), com propriedades 
elevadas de resistência à abrasão, ataque químico e resistência a elevadas temperaturas 
de até 130°C.

Conforme a necessidade específica de ambiente químico e/ou faixa de temperatura 
de operação, outros materiais poliméricos poderão ser também selecionados, tais como 
silicone, PEEK, PFA, Nylon etc.

fibras isoladas
 Isolamento secundário em diversas 

opções (PVC, nylon, LSZH, silicone, 
acrilato etc.)

 1 fibra por revestimento  secundário
 Revestimento secundário com 600 

ou 900 µm de diâmetro
 Permite conectorização direta sobre 

o isolamento secundário
 Grande flexibilidade e facilidade de 

manuseio
 Adequado para pequena quantida-

de de fibras por cabo (máximo 144 
fibras)

 Aplicável em cabos instalados em 
redes internas, externas e internas/
externas

 Construção usual para cordões 
ópticos, cabos de distribuição, cabos 
de terminação (breakout)

 Seguem abaixo ilustrações de mode-
los típicos em construção tight-buffer:

 3. Cabos óptiCos para redes industriais
As especificações técnicas dos diversos tipos de fibra óptica abordam a compatibi-

lidade e desempenho esperados para um dado sistema óptico de transmissão. Mas, 
na prática, a proteção física e sobrevivência dessas fibras ópticas, durante instalação, 
manuseio e operação ao longo da vida útil, dependem das características construtivas 
do “cabo óptico” que irá acondicioná-las. 

3.1 Cabos ópticos — conceitos básicos construtivos
O princípio básico para o projeto de um cabo óptico tem por objetivo o 

quase completo isolamento das fibras ópticas do meio ao redor em que o 
cabo está sendo instalado.  De modo muito simplista, poderíamos definir 
que a construção do cabo óptico deverá ser a “melhor embalagem” para ga-
rantir a sobrevivência daquela fibra óptica no ambiente de instalação.

Destacamos aqui as duas principais opções construtivas para a unida-
de básica de proteção da fibra óptica em cabos: fibras acondicionadas em 
tubo plástico (loose tube) e fibras isoladas (tight buffer). Cada uma dessas 
opções construtivas apresenta vantagens e desvantagens, as quais devem 
ser analisadas pelo projetista da rede para a correta determinação com o 
cabo mais adequado. 
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tubo plástico
 Tubo plástico usualmente em PBT ou PP
 Usualmente com até doze fibras por 

tubo (existem opções com 24 ou 36 
fibras por tubo)

 Tubo com diâmetro externo entre 1,3 
a 6,0 mm de diâmetro

 A penetração de umidade é realizada 
por composto hidrofóbico (geleia tixo-
trópica) ou por filamentos   impregna-
dos com pó hidroexpansível (superab-
sorvente poliacrilato de sódio)

 Aplicável em cabos instalados em redes 
internas, externas e internas/externas

 A fibra nua sem revestimento secun-
dário dificulta a conectorização direta, 
geralmente exigindo emenda por fusão 
para terminação

 Elevada concentração de fibra óptica, 
que viabiliza construções com até 864 

fibras por cabo
 Construção usual para cabos ópticos 

de planta externa, para redes metropoli-
tanas e de longas distâncias

 Seguem abaixo ilustrações de mode-
los típicos em construção loose tube:

3.2  opções construtivas
As construções mais comuns dispo-

níveis no mercado são classificadas em 
três opções básicas relacionadas ao lo-
cal de instalação: cabos internos, cabos 
externos e cabos interno/externo. 
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Todo cabo destinado a ambiente interno 
necessita atender requisitos mínimos de 
resistência à propagação de chama; os 
cabos externos são usualmente projeta-
dos para suportar maiores rigores de in-
temperismo (variação térmica, luz solar, 
vento, gelo, ataques biológicos, etc.). Os 
cabos em construção interno/externo 
devem atender simultaneamente aos 
requisitos, sendo opção construtiva com 
custo mais elevado — geralmente indi-
cada para reduzir os trabalhos de termi-
nação entre a rede externa e rede interna 
(ex.: elimina caixas de emenda de transi-
ção, fusões de fibra, lançamento de dois 
cabos distintos, etc.).

3.3 referências normativas
Considerando a nomenclatura definida 

pelas normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), as constru-
ções básicas de cabos ópticos podem ser 
identificadas pelas seguintes codificações:

o CFOI: cabo óptico interno
o CFOT: cabo óptico de terminação 

(interno/externo)
o CFOA: cabo óptico externo

Tais construções básicas estão descri-
tas em diversas normas nacionais e inter-
nacionais que especificam as principais 
características de construção e de desem-
penho. Destacamos a necessidade de 
consultar as seguintes normas mais usu-
ais: ABNT NBR 14771 — Cabo óptico 
interno — Especificação; ABNT NBR 
14772 — Cabo óptico de terminação 
— Especificação; ANSI/ICEA S-104-
696 — Indoor-outdoor optical fiber ca-
ble; ANSI/ICEA S-87-640 — Standard 
for outside plant communications cable; 
ANSI/ICEA S-83-596 — Standard for 

fiber optic premises distribution cable; 
Telcordia GR-409-CORE — Generic 
requirements for premises fiber optic 
cable; Telcordia GR-20-CORE — Ge-
neric requirements for optical fiber and 
optical fiber cable; e ABNT NBR 14705 
— Classificação quanto ao comporta-
mento frente à chama.

 4. ConClusões
 A opção por cabos de fibras ópticas 

para redes industriais é cada vez mais 
usual devido à garantia de investimento 
future-proof, onde usualmente fibras 
tipo multimodo são apresentadas como 
primeira opção por ter melhor custo-be-
nefício em relação à fibra monomodo.

A seleção do cabo óptico adequado ao 
local de instalação requer a consulta para 
fabricantes especializados nessa área. As-
sim, além da técnica de instalação mais 
adequada, o cabo deverá ser compatível 
ao ambiente industrial classificado de 
acordo com a severidade de riscos (as-
pectos de esforços mecânicos, ingresso 
de particulados e umidade, climáticos e 
eletromagnéticos).

É recomendável exigir do fabricante 
uma avaliação e certificação do produto 
por laboratório de terceira parte, obje-
tivando facilitar e garantir a análise dos 
diferentes e muitas vezes complexos pa-
râmetros de desempenho dos cabos de 
fibra óptica. 
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FIRE

eStruturaS de aço de edifícioS 
induStriaiS em Situação de incêndio

A
o ocorrer um incêndio, o 
fluxo de calor decorrente 
da diferença de tempera-
turas entre os gases quen-
tes e os componentes da 

estrutura provoca transferência de calor 
aos elementos construtivos, aumentan-
do-lhes a temperatura. 

O aumento da temperatura nos ele-
mentos estruturais, em incêndio, causa 
redução da resistência, redução do mó-
dulo de elasticidade e o aparecimento de 
esforços solicitantes adicionais quando as 
deformações térmicas são restringidas.

Da mesma forma que o projetos ar-
quitetônico, elétrico e hidráulico devem 
prever a segurança contra incêndio, de-
ve-se considerar o efeito da ação térmica 
nas estruturas e dimensioná-las adequa-
damente para a situação de incêndio. 

 inCêndio
A principal característica de um incên-

dio, no que concerne ao estudo das es-
truturas, é a curva que fornece a tempe-
ratura dos gases em função ao tempo de 
incêndio, visto que a partir dessa curva é 
possível calcular a temperatura atingida 
pelos elementos estruturais e as corres-
pondentes alterações de suas proprieda-
des à alta temperatura.

Valdir Pignatta e Silva
Professor-doutor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Vice-presidente da Associação Luso-Brasileira para a Segurança contra Incêndio (Albrasci)
Vice-coordenador do Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio (GSI)

artigo

 Essa curva apresenta uma região inicial 
com baixas temperaturas em um incên-
dio considerado de pequenas proporções, 
mas poderá exalar gases tóxicos a depen-
der do tipo de material combustível no 
ambiente em chamas. É nesse período 
que o projeto arquitetônico e de instala-
ções deve prever a rápida desocupação da 
edificação. No entanto, pelas relativamen-
te baixas temperaturas, a estrutura não 
corre grande risco de desabamento.

O instante correspondente ao aumen-
to brusco da inclinação da curva tempe-
ratura-tempo é conhecido como flasho-
ver e ocorre quando a superfície de toda 
a carga combustível, conhecida como 
carga de incêndio, presente no ambiente 

entra em ignição. A partir desse instante, 
o incêndio se torna de grandes propor-
ções, tomando todo o compartimento. 
A temperatura dos gases eleva-se rapi-
damente até todo material combustível 
extinguir-se. A partir disso há a redução 
gradativa da temperatura dos gases. 

Essas curvas temperatura–tempo de-
pendem de vários parâmetros: carga de 
incêndio, grau de ventilação, característi-
cas físico-térmicas dos materiais compo-
nentes da vedação, entre outras. Ou seja, 
cada edificação deveria ser projetada para 
uma curva diferente. Em virtude dessa 
dificuldade de ordem prática, são raros os 
casos em que esse modelo é empregado, 
exceto em estudos acadêmicos ou para 

 Curva temperatura-tempo de um incêndio / Fonte: Silva (2012)
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Tecnologia Bonded-Pair
Uma patente Belden

Aplicações de ambientes críticos exigem 
cabos mais robustos para a garantia de 
alta perfomance na transmissão de sinais.

Pensando nisso, a Belden desenvolveu a Pensando nisso, a Belden desenvolveu a 
tecnologia Bonded-Pair, também 
conhecida como Par Colado.

Esta tecnologia consiste em conjuntos de Esta tecnologia consiste em conjuntos de 
cabos em pares colados, que evitam a 
distorção dos sinais e garantem a 
manutenção consistente do desempenho 
de sua instalação.

Por isso, escolha a Por isso, escolha a Tecnologia 
Bonded-Pair para as suas aplicações de 
missão crítica.

Belden. Você pode confiar.

edifícios de grande porte em que a econo-
mia no dimensionamento das estruturas 
justifique o custo do projeto. 

Os ensaios laboratoriais de materiais 
de construção (porta corta fogo, blocos, 
tijolos, materiais de revestimento contra 
fogo de estruturas de aço etc.) a altas tem-
peraturas são feitos em fornos com uma 
elevação padronizada de temperatura do 
ambiente interno. Na equação da Figura 
abaixo, θg é a temperatura dos gases quen-
tes (°C) e t é o tempo (min).

por simplicidade, é comum utilizar-se a 
curva padrão limitada por tempos prees-
tabelecidos, com a finalidade de fornecer 
parâmetros de projeto. Esses tempos são 
denominados tempo requerido de resis-
tência ao fogo (TRRF).

 Materiais estruturais
Os materiais estruturais perdem resis-

tência mecânica a altas temperaturas. Na 
Figura abaixo, pode ser vista a redução 
da resistência do aço estrutural. Nessa 
figura, a resistência relativa é o valor da 
resistência mecânica do aço à alta tempe-
ratura dividido pelo valor da resistência à 
temperatura ambiente.

Por simplicidade, as normas técnicas 
permitem que essa curva seja emprega-
da como de aquecimento em projeto 
de estruturas. Esse modelo é conhecido 
como modelo do incêndio padrão.

Como se pode observar, a curva 
padronizada possui apenas um ramo 
ascendente e é independente das ca-
racterísticas do ambiente e da carga de 
incêndio. Portanto essa curva não repre-
senta um incêndio real. O tempo não re-
presenta a duração de um incêndio real 
e sim o medido em ensaio experimental. 
Quaisquer conclusões que tenham por 
base essa curva devem ser analisadas 
com cuidado, pois não correspondem ao 
comportamento real do incêndio ou das 
estruturas expostas ao fogo. No entanto, 

Modelo do incêndio padrão

Um incêndio severo pode atingir 
1.000ºC ou mais e o calor se transferirá 
para as estruturas. Apesar de a tempera-
tura no aço ser inferior à do incêndio, ela 
poderá ser muito alta. Portanto, se não 
houver uma proteção das estruturas, as 
resistências dos materiais estruturais serão 
muito reduzidas e incapazes de suportar 
os esforços na situação de um incêndio. 

A temperatura nos elementos estru-
turais será tanto maior quanto maior for 
sua esbeltez. O aço é um material com 
altos valores de resistência e módulo 
de elasticidade, por isso é possível 

Variação da resistência do aço em função da 
temperatura.
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atingirão temperaturas próximas à do 
incêndio, reduzindo muito a resistência 
do material.

 teMpos requeridos de 
resistênCia ao fogo (trrf)

Na verificação de uma estrutura 
em situação de incêndio, deve-se de-
monstrar que ela suporta os carrega-
mentos por um determinado “tempo” 
(TRRF) em relação à curva padrão. 
Os tempos requeridos de resistência 
ao fogo (TRRF) dos elementos cons-
trutivos de uma edificação são forne-
cidos pelas Instruções Técnicas dos 
corpos de Bombeiros de cada Estado 
ou, na ausência delas, pela ABNT NBR 
14432:2001 — Exigências de resistên-
cia ao fogo dos elementos construtivos 

das edificações. Neste texto se toma-
rão por base as IT´s do CBPMESP. A 
ABNT NBR 14323:2001 traz poucas 
diferenças nos itens aqui tratados.

O risco de um incêndio pode ser en-
tendido como o perigo da ocorrência de 
um incêndio, que depende da ocupação 
do edifício ou compartimento, associado 
às suas consequências. Assim, geralmente, 
os TRRF são definidos em função do uso 
(perigo de incêndio) e da altura (relacio-
nada à consequência do incêndio) de in-
cêndio da edificação. A altura de incêndio 
de uma edificação é, a grosso modo, a dis-
tância entre o piso habitável mais elevado 
e a saída da edificação.

Na Tabela 1, apresenta-se um resumo 
dos TRRF segundo a IT 8 (2011), para 
edifícios industriais. 

uso/oCupação altura h (M)

Divisão h≤6 6<h≤12 12<h≤23 23<h≤30 30<h≤80 

industrial I1 30 30 30 60 120

I2 30 30 60 90 120

I3 60 60 90 120 120

depósito J1 - - 30 30 60

J2 30 30 30 30 60

J3 30 60 60 120 120

J4 60 60 90 120 120

A classificação de divisões pode ser vista na Tabela 2

tabela 1 — Tempos requeridos de resisTência ao fogo (Trrf) em minuTos (fonTe: iT8, 2011)

fabricar-se perfis esbeltos. Aliando-se 
à alta condutividade do material, se os 
perfis não forem revestidos contra fogo, 

Na verificação de 
uma estrutura em 
situação de incêndio, 
deve-se demonstrar 
que ela suporta os 
carregamentos por um 
determinado “tempo” 
(TRRF) em relação a 
curva padrão
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grupo uso/oCupação divisão desCrição exeMplos

I Indústria I-1

Locais em que as 
atividades exercidas e 
os materiais utilizados 
apresentam baixo potencial 
de incêndio. Locais em que 
a carga de incêndio não 
chega a 300 MJ/m2 

Atividades que utilizam 
pequenas quantidades de 
material combustível. Aço, 
aparelhos de rádio e som, 
armas, artigos de metal, 
gesso, esculturas de pedra, 
ferramentas, joias, relógios, 
sabão, serralheria, suco de 
frutas, louças, máquinas

I-2

Locais em que as 
atividades exercidas e 
os materiais utilizados 
apresentam médio 
potencial de incêndio. 
Locais com carga de 
incêndio entre 300 a 1.200 
MJ/m2 

Artigos de vidro, automóveis, 
bebidas destiladas, 
instrumentos musicais, 
móveis, alimentos, 
marcenarias, fábricas de 
caixas

I-3

 Locais em que há alto risco 
de incêndio. Locais com 
carga de incêndio superior a 
1.200 MJ/m²

Atividades industriais que 
envolvam inflamáveis, 
materiais oxidantes, 
ceras, espuma sintética, 
grãos, tintas, borracha, 
processamento de lixo

J Depósito  J-1
Depósitos de material 
incombustível

Edificações sem processo 
industrial que armazenam 
tijolos, pedras, areias, 
cimentos, metais e outros 
materiais incombustíveis. 
Todos sem embalagem

 J-2 Todo tipo de depósito
Depósitos com carga de 
incêndio até 300 MJ/m2

 J-3 Todo tipo de depósito
Depósitos com carga de 
incêndio entre 300 a 1.200 
MJ/m2

 J-4 Todo tipo de depósito
Depósitos em que a carga de 
incêndio ultrapassa 1.200 
MJ/m²

tabela 2 — classificação das edificações indusTriais à ocupação (fonTe: dec. 56.819, 2011)
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Para se determinar a carga de incêndio 
de um edifício de uso industrial ou de-
pósito, deve-se consultar, em São Paulo, 
a IT 14 (2011).  

Volta-se a ressaltar que o TRRF, 
apesar de ter unidade de tempo, não é 
tempo real. Não é o tempo de duração 
do incêndio, ou o de desocupação de 
uma edificação ou o tempo que o Cor-
po de Bombeiros demora para chegar 
ao sinistro. É uma estratégia para faci-
litar o projeto associando um “tempo” 
preestabelecido à curva do incêndio 
padrão. O TRRF não é um valor calcu-
lado e sim fruto do consenso da socie-
dade. Ele tem um valor elevado, a fim 
de que a temperatura associada a ele, 
via curva padronizada, tenha pouca 
probabilidade de ser atingida (θmáx) 
durante a vida útil da edificação. Obje-
tiva-se que, se o projeto de estruturas 
respeitar o par “TRRF-curva padroni-
zada”, a estrutura não colapsará ao lon-
go de sua vida útil.

 estruturas de edifíCios 
industriais

Esta seção terá por base: Silva, Vargas, 
Ono (2010).

1. isenção de verifiCação da estrutura

Há edificações em que o risco à vida 
humana em incêndio é muito baixo, 
devido às suas dimensões e uso. Contri-
buem para reduzir o risco uma ou mais 
das seguintes características:

 Pequenas área e altura 
 Baixa carga de incêndio
 Medidas de segurança contra incên-

dio, tais como chuveiros automáticos, 
detecção de calor ou de fumaça, brigada 
contra incêndio, saídas de emergência 
adequadas etc.

 Minimização da propagação por 
meio de compartimentação vertical e 
horizontal;

 Aspectos relacionados ao combate: 
acessibilidade, fachadas de aproximação, 
qualidade dos Bombeiros ou brigada;

Comparação entre a estratégia TRRF – curva padronizada e modelos de incêndio reais
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 Condições de exposição ao fogo: 
elemento estrutural integrado a paredes, 
misto de aço e concreto.
Dessa forma, para não encarecer 
desnecessariamente a construção civil 
brasileira, foi estabelecido por consenso 
e consagrado na IT 8 (2011) um rol de 
edificações para as quais não é necessá-
ria a verificação da estrutura em incên-
dio. Em outras palavras, não demandam 
uso de revestimento contra fogo. Alguns 
exemplos são apresentados a seguir. 
Todas as edificações relacionadas como 
isentas dos requisitos de resistência 
ao fogo devem possuir as saídas de 
emergência dimensionadas conforme as 
normas ou instruções técnicas em vigor.

 Edificações para qualquer uso ou 
ocupação, com altura menor ou igual a 
12 m, cuja área total seja menor ou igual 
a 750 m2.

 Edificações cuja área total seja menor 
ou igual a 1.500 m2, com no máximo 
dois pavimentos, com carga de incêndio 
específica menor ou igual a 500 MJ/m².

 Edificações para depósitos com 
baixo risco de incêndio, com altura 
menor ou igual a 30 m. Enquadram-se 
nessa isenção depósitos sem risco de 
incêndio expressivo — por exemplo, 
que armazenam tijolos, pedras, areias, 
cimentos, metais ou outros materiais 
incombustíveis.

 Edificações térreas de uso industrial, 
incluindo suas coberturas, com carga 
de incêndio específica menor ou igual 
a 1.200 MJ/m².  A maior parte das 
indústrias apresenta carga de incêndio 
inferior a 1.200 MJ/m². São exceções 
as de materiais sintéticos ou plásticos, 

papelões betuminados, produtos com 
albumina, produtos com amido, pro-
dutos de limpeza, rações, resinas, tintas 
e solventes, tratamento de madeira, 
cereais, espumas, farinhas, gráficas (em-
pacotamento) e outros materiais com 
potencial calorífico similar aos citados.

 Edificações térreas, incluindo suas co-
berturas, utilizadas como depósito com 
carga de incêndio específica menor ou 
igual a 2 mil MJ/m². Quando o material 
armazenado for bem definido e sujeito 
a pequena variação, pode-se determinar 
a carga de incêndio específica por meio 
de um levantamento conforme IT14 
(2011). Quando o material armazena-
do for indeterminado, não havendo o 
controle da carga de incêndio, as estru-
turas portantes da edificação e de sua 
cobertura devem atender os requisitos 
de resistência ao fogo.

 Edificações térreas, incluindo suas 
coberturas que forem providas de chu-
veiros automáticos.

 Edificações térreas, incluindo suas 
coberturas, com área total menor ou 
igual a 5 mil m2, com pelo menos duas 
fachadas para acesso e estacionamento 
operacional de viaturas, conforme 
consta na IT 06 (2011), que perfaçam, 
no mínimo, 50% do perímetro da 
edificação

 Edificações térreas, incluindo suas 
coberturas, consideradas abertas lateral-
mente. A definição de “aberta lateral-
mente” encontra-se na IT8 (2011).

 Os mezaninos com área menor ou 
igual a 750 m2, cuja estrutura seja inde-
pendente da estrutura principal do edifí-
cio ou que não causem o seu colapso.

As estruturas que não cumprem as 
exigências para sua isenção devem ser 
verificadas para a situação de incêndio e, 
geralmente, revestidas com material con-
tra fogo. No Brasil, os mais empregados 
são os materiais jateados e as tintas intu-
mescentes. Ainda assim, as coberturas 
podem ser isentas. 

2. Coberturas de edifíCios industriais

Os elementos estruturais de cobertu-
ra de edifícios industriais costumam ser 
muito esbeltos, o que significa que sua 
elevação de temperatura é quase simul-
tânea à temperatura dos gases quentes. 
Dessa forma, podem atingir altas tem-
peraturas rapidamente e perderem a 
capacidade de resistir aos esforços soli-
citantes. No entanto, as coberturas não 
caem imediatamente. Elas se deformam 
bastante antes do colapso. De início, ela 
se dilata empurrando os pilares de sus-

Os elementos 
estruturais de 
cobertura de edifícios 
industriais costumam 
ser muito esbeltos, 
o que significa 
que sua elevação 
de temperatura é 
quase simultânea 
à temperatura dos 
gases quentes
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tentação para fora dos limites do edifício 
para, em seguida, puxarem os pilares 
para dentro, em vista de a cobertura se 
transformar quase em uma catenária. 

A IT8 (2011) permite que se isente 
de verificação em incêndio as coberturas 
das edificações que não tiverem função 
de piso, não forem usadas como rota de 
fuga e o seu colapso estrutural não com-
prometerem a estabilidade das paredes 
externas e da estrutura principal da edifi-
cação. Caso contrário, devem ser dimen-
sionadas para o TRRF da edificação.

Apesar de a IT8 não ser muito clara, 
este autor esclarece que só tem sentido 
preservar a estabilidade das paredes ex-
ternas se seu eventual colapso represen-
tar risco à vida humana, às edificações 
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adjacentes ou à infraestrutura pública. 
Por outro lado, se houver necessidade 
de preservar a estabilidade das estrutu-
ras que sustentam as paredes externas, 
deve-se lembrar que a cobertura, ao se 
deformar exageradamente em incên-
dio, aplica forças nessas estruturas que 
devem ser consideradas no dimensio-
namento em incêndio.

Assim, de forma simplificada, pode-
-se dizer que uma cobertura prescindi-
rá de material de revestimento contra 
fogo se a edificação for isenta ou se a 
edificação não for isenta, mas o colapso 
da cobertura não prejudicar a estabili-
dade das estruturas que sustentam as 
paredes de fechamento, caso isso impli-
que riscos a terceiros. 
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gEREnCIamEnto DE pRojEto

eap — o deSafio do eScopo

U
m dos grandes desafios 
do gerenciamento de 
projetos é a delimitação 
de escopo. Segundo o 
PMI (2009), nessa área 

concentram-se 70% dos problemas em 
projetos. As dificuldades residem na 
abrangência das expectativas das par-
tes interessadas (stakeholders) e na sua 
transformação em entregas, com crité-
rios objetivos para aceitação. Para miti-
gar esses problemas comuns, evitando 
que impactem nos projetos, utilizam-se 
técnicas para gerenciamento do escopo 
e de stakeholders.

Os processos de gerenciamento do 
escopo têm início na identificação dos 

Eli Rodrigues
Diretor de Operações na Track Digital
Formação em Análise de Sistemas, pós-graduações em Tecnologia Web, Sistemas Móveis e Gestão de Marketing. 
Tem dezenas de projetos entregues nas áreas de consultoria, infraestrutura e desenvolvimento de software. Possui 
experiência na coordenação de equipes em cenários globais, fábricas de software e desenvolvimento organizacional. 
É palestrante, consultor e instrutor de gestão de projetos em workshops por todo Brasil.

requisitos, que contêm todo conjunto 
de necessidades para construção do 
produto. O escopo, que é a compilação 
dos requisitos, deve compreender as es-
pecificações técnicas do produto, todo 
o trabalho a ser executado e também o 
trabalho que não será executado, evi-
tando entendimentos implícitos. Toda 
definição de escopo deve conter ainda as 
premissas - pressupostos para o inicio do 
projeto, como condições climáticas, eco-
nômicas e política —, e restrições —li-
mitadores como tempo, custo e padrões 
de qualidade.

Para garantir o entendimento comum 
do trabalho a ser realizado, os requisitos 
são decompostos na Estrutura Analítica 

do Projeto (EAP), a representação gráfica 
e hierárquica das entregas do projeto. Uti-
liza-se primariamente a EAP para decom-
por o projeto em partes mais facilmente 
gerenciáveis e ela deve conter 100% do 
trabalho a ser realizado. As entregas são 
desdobradas em pacotes de trabalho, 
agrupamentos de atividades que, poste-
riormente, comporão o cronograma.

A EAP é uma ferramenta útil para a re-
alização de estimativas (de tempo e cus-
tos) e distribuição do trabalho do proje-
to. Ela também permite o entendimento 
comum, com o apoio do dicionário da 
EAP, o documento que faz o detalha-
mento da EAP e ainda facilita a identifi-
cação, registro e tratativa de riscos.

ExPLoRAção 
TERRESTRE

PRoJETo 
Do Poço

PERFuRAção PERFILAGEM REVESTIMEnTo
TESTE DE 

FoRMAção
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SonDA

TAnquES DE 
LAMA

AGITADoRES 
DE ARGILA

LInhA DE SuCção 
DE LAMA

BoMBA Do 
SISTEMA DE LAMA ETC

A EAP pode ser construída por fases ou por entregas. Quando é construída por fases, como no exemplo acima, oferece visão 
temporal e permite o estabelecimento de marcos — momentos significativos para a gestão do projeto. A definição de fases tam-
bém propicia a organização de Gates (avaliações de passagem de fase), facilitando assim a realização de auditorias antes de seguir 
adiante no projeto.

vantagens desvantagens

Visão temporal do projeto
Pode ofuscar a visão das partes necessárias para uma entrega 
específica

Facilita o entendimento de pessoas leigas
Incentiva a inclusão de atividades administrativas, o que aumen-
ta sua complexidade

Permite a adição de atividades gerenciais
Facilita a definição de gates e a auditoria

Quando a EAP é construída por entregas, propicia o entendimento do produto e suas peculiaridades, facilita a dis-
cussão de detalhes e riscos técnicos e, principalmente, a aquisição de equipamentos e serviços especializados

vantagens desvantagens
Visão das partes que compõem o produto Subtrai a visão cronológica do projeto
Facilita a discussão de soluções técnicas e caminhos 
alternativos

não permite a inclusão de gates

Facilita a identificação de riscos técnicos não permite a inclusão de atividades administrativas

vantagens e desvantagens da eap por fases

vantagens de desvantagens da eap por entregas

A EAP também é uma ferramenta poderosa para o monitoramento e controle do projeto, pois permite o acompan-
hamento do progresso físico das entregas. É importante ressaltar, no entanto, que toda entrega deve possuir critérios de 
aceitação definidos, para que se tenha certeza de quando foi concluída. Sem isso, a entrega fica sujeita a avaliações 
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posteriores que podem incluir nor-
mas não previstas, gerando atrasos e 
custos não planejados.

 a eap CoMo ferraMenta de 
CoMuniCação

Muitas organizações são envolvi-
das na execução de um projeto. To-
das as pessoas ou organizações que 
influenciam ou que são influencia-
das por um projeto são chamadas 
de stakeholders. O primeiro desafio 
do gerente de projetos é identificar 
todos os stakeholders, pois, muitas 
vezes, eles estão ocultos ou sequer 
fazem parte da organização executo-
ra. Podem ser, por exemplo, órgãos 
públicos, sindicatos, ONGs, repre-
sentações comunitárias etc. 

Sejam os stakeholders direta ou 
indiretamente ligados ao projeto, 
mesmo quando consultados, fre-
quentemente não explicitam seus 
requisitos, pois os consideram im-
plícitos. Por exemplo: um investidor 
não sabe sequer o que é perfilagem, 
mas certamente tem uma expecta-
tiva bem clara de ROI (returnon-
investment) e paypack (tempo de 
retorno de investimento) esperado 
com a perfuração.

O impacto da opinião de um 
stakeholder é muito menor no iní-
cio do projeto, pois na fase de plane-
jamento ainda não houve investi-
mentos e mobilizações de pessoal. 
Um stakeholder identificado tardia-
mente, se tiver poder e influência, 
pode modificar requisitos que tra-
gam custos irreversíveis para o orça-
mento da obra. 

 desaMbiguação
Ocorre que todo projeto é, por 

definição, um esforço temporário 
que gera um produto ou serviço 
único. Ainda que a empresa per-
fure todo ano dezenas de poços 
terrestres, sempre haverá variações 
relacionadas ao terreno, equipamen-
tos e técnicas utilizadas. Isso faz com 
que nenhum histórico seja 100% as-
sertivo, cabendo ao gerente de pro-
jetos eliminar os mal-entendidos, 
pressupostos e entendimentos im-
plícitos. Para tal, deve contar com 

 referênCias

 [1]pmi: BencHmarKing (p. 111). project management institute. são 
paulo, 2009.

 [2] pmi: um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. guia 
pmBoK® 5ª. ed. – eua: project management institute, 2013.

a EAP como ferramenta para desa-
mbiguação de expectativas, apre-
sentando-a aos stakeholders para 
obtenção da aprovação do escopo 
do projeto, preferencialmente antes 
do início dos trabalhos. Isso torna 
a EAP também uma ferramenta de 
comunicação.

A Estrutura Analítica do Pro-
jeto, embora seja uma ferramenta 
empírica, tem a capacidade de 
unificar o entendimento, reduzir a 
complexidade do projeto em par-
tes menores, orientar a definição 
de critérios de aceite, distribuir o 
trabalho do projeto, apoiar estima-
tivas (de tempo e custos) e retirar 
ambiguidades das expectativas das 
partes interessadas. 

O guia PMBOK aponta a EAP 
como ferramenta obrigatória para 
todos os projetos, independente da 
indústria de atuação. A EAP deve 
ser, portanto, utilizada desde a con-
cepção até o final do projeto, sendo 
atualizada periodicamente dentro 
do processo integrado de mudan-
ças do projeto. Desse modo, certa-
mente, o trabalho executado cor-
responderá exatamente ao que foi 
planejado, ainda que muitas vezes 
seja necessário revisitar e atualizar 
o escopo do projeto. 

Muitas organizações 
são envolvidas 
na execução de 
um projeto. Todas 
as pessoas ou 
organizações que 
influenciam ou que 
são influenciadas 
por um projeto 
são chamadas de 
stakeholders
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Detector de chama
FlameGard® 5 MSIR

Porque toda vida tem um propósito...

FlameGard® 5 MSIR da MSA é um detector de chamas 
que utiliza um conjunto de sensores multiespectro 
infravermelho (MSIR) de alta precisão associado a um 
avançado algoritmo de discriminação de chamas, 
proporcionando um amplo campo de visão e imunidade 
superior a alarmes falsos causados por relâmpagos, arco 
de solda, objetos quentes e outras fontes de radiação.

A MSA possui uma equipe especializada em aplicações e 
sistemas de Detecção de Chama e Gás, consulte-nos.

Flamegard 5.indd   1 04/10/2013   14:20:02

ColUna sEgURança

a amônia no amBiente 
de traBalho

A 
amônia, à temperatura 
ambiente e pressão at-
mosférica, é um gás tóxi-
co, corrosivo na presença 
da umidade, inflamável, 

incolor, com odor muito irritante e al-
tamente solúvel em água. É um produto 
muito versátil e possui grande quantida-
de de aplicações. A seguir, apresentare-
mos algumas das mais importantes:

A amônia é muito utilizada, como 
agente refrigerante, em unidades de re-
frigeração industrial, e na preparação de 
fertilizantes como nitrato de amônia, 
sais de amônia e ureia, além de fertili-
zantes contendo superfosfato e nitroge-
rantes — soluções de amônia e nitrato 
de amônia. A indústria petroquímica 
utiliza amônia anidra para neutraliza-
ção de ácidos constituintes de óleo cru 

para proteger da corrosão equipamentos 
como borbulhadores, pratos de torres de 
destilação, trocadores de calor, conden-
sadores e tanques de armazenamento. 
Na extração de metais, cobre, níquel e 
molibdênio de seus minérios, entre ou-
tros, também utiliza-se a amônia.

Um dos processos de fabricação de 
acido nítrico é a oxidação de amônia para 
óxido nítrico, o qual, posteriormente, é 
convertido em dióxido de nitrogênio 
para, finalmente, fornecer ácido nítrico. 
O produto é utilizado ainda como fonte 
de nitrogênio na fabricação de explosi-
vos tanto industriais como militares.

Pequenas quantidades de amô-
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nia são utilizadas na preparação de mis-
turas padrão para calibração e ajuste de 
instrumentos de medição para controle 
ambiental.

 risCos de exposição
O uso da amônia é comum nas indús-

trias, mas todos os trabalhadores devem 
ser informados sobre os riscos à integri-
dade física causados pela exposição no 
ambiente de trabalho.

Ela é um grande irritante dos olhos e 
das vias respiratórias. As exposições a al-
tas concentrações podem causar danos 
permanentes à córnea, à garganta e ao 
trato respiratório superior, gerando infla-
mações brônquicas e edemas.

Seu maior efeito é sobre o sistema ner-
voso central, provocando sua excitação, 
com uma exagerada sensação de bem-
-estar e de euforia, tonturas e alucinações 
visuais. Após essa etapa inicial e de eu-
foria, segue-se a etapa de depressão do 
sistema nervoso central com sensação 
de torpor, sonolência, dificuldade respi-
ratória e coma — podendo chegar até a 
morte por depressão cardiorrespiratória.

No Brasil, o Anexo Nº 11 da Norma 
Regulamentadora 15 (NR 15) deter-
mina que, no ambiente de trabalho, a 
concentração máxima para a exposi-
ção semanal de até 48 horas é de 20 
ppm — na caracterização dessa situa-
ção, o ambiente é considerado media-
namente insalubre.

Em função dos riscos apresentados, 
faz-se necessário o cumprimento de ri-
gorosos procedimentos de segurança 
para utilização e manipulação, além da 
obrigatoriedade de utilização dos equi-
pamentos de proteção individuais (EPI), 
tais como máscaras panorâmicas contra 

vapores alcalinos, máscara de fuga, luvas 
de borracha ou plástico, óculos de segu-
rança para produtos químicos, aventais 
de borracha ou plástico e sapatos com-
patíveis com o produto. 

Outro fator importante a ser levado 
em consideração é a instalação de medi-
das de proteção coletiva nos ambientes 
de trabalho a fim de eliminar e/ou mini-
mizar os riscos existentes aos trabalha-
dores: iluminação à prova de explosão, 
aterramento de equipamentos e tubula-
ções, etc.

 deteCção de vazaMentos
Devido à toxicidade e corrosividade 

da amônia, todos os equipamentos (vál-
vulas, reguladores de pressão, conexões, 
tubulações, etc.) que se destinem ao pro-
jeto de instalação devem ser devidamen-
te testados antes do uso. Três métodos 

de teste que podem ser utilizados estão 
listados abaixo em ordem de preferência:

1 Pressurizar o sistema com hélio in-
dustrial e testar todas as conexões 

com um detector de vazamento de hé-
lio, normalmente um espectrômetro de 
massa. Esse teste deve ser realizado por 
um especialista, dá excelentes resultados 
e o sistema se torna altamente confiável.

2 Pressurizar o sistema com uma mis-
tura de no máximo 5% de hidrogê-

nio em nitrogênio e testar todas as cone-
xões com um detector de condutividade 
térmica. Esse teste deve ser realizado por 
uma pessoa adequadamente treinada, dá 
resultados muito satisfatórios e o sistema 
se torna confiável.

3 Pressurizar o sistema com nitrogê-
nio e testar todas as conexões e pon-

tos suspeitos com uma mistura de água e 
detergente. Esse teste pode ser feito por 
quase qualquer pessoa. Porém, os resul-
tados podem não ser os mais seguros e 
pequenos vazamentos podem não ser 
detectados. Por se tratar de equipamento 
que será utilizado com gás tóxico e cor-
rosivo na presença de umidade, esse mé-
todo não é o mais recomendado. Após 
a detecção e correção dos vazamentos, 
é imprescindível a secagem dos equipa-
mentos através da passagem de nitrogê-
nio seco por seu interior, até haver plena 
certeza de que toda a umidade residual 
tenha sido eliminada. 

O uso da amônia 
é comum nas 
indústrias, mas todos 
os trabalhadores 
devem ser informados 
sobre os riscos à 
integridade física

 Com 10 anos de experiência como engenheira de segurança do trabalho, em 
empresas de grande porte, Daniela Atienza Guimarães é diretora adjunta da 
APAEST (Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho) e 
docente do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da FEI (Faculdade 
de Engenharia Industrial).
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ColUna Rh

você Se Sente motivado 
em Seu amBiente de 
traBalho?

U
ma pesquisa recente, fei-
ta por uma das maiores 
empresas de recrutamen-
to online do Brasil, com 
mais de 46 mil participan-

tes, expôs os seguintes fatores como mais 
motivadores no ambiente de trabalho: 
bom relacionamento com as pessoas no 
trabalho, o reconhecimento profissional 
e a possibilidade de trabalhar com o que 
se gosta. Salário e acúmulo de capital não 
aparecem nem entre os cinco principais 
fatores de motivação. Essa informação 
deve surpreender muitas pessoas que 
acreditam que o salário está relacionado 
diretamente com o sustento. 

Quando um indivíduo procura um 
emprego, tem contas para pagar e preci-
sa “sanar” esse “problema” rapidamente. 
Mas, depois que passa um tempo (apro-
ximadamente, três meses) são outros as-
pectos que se tomam decisivos perante a 
questão de continuar na empresa, como, 
por exemplo, a perspectiva de cresci-
mento. A motivação está muito ligada 
aos anseios, desejos, sonhos e objetivos 
do profissional. 

 geração Y
Em minha experiência com recursos 

humanos, percebi, em muitos casos, 

principalmente naqueles que retratam 
jovens da geração Y, a não continuidade 
em uma empresa por impossibilidade de 
crescimento no prazo de dois a três anos. 
Geralmente, esses jovens são contrata-
dos em programas de estágio ou trainee. 
Quando percebem que não serão efeti-
vados ao final do estágio, ou ainda não 
receberam uma proposta de plano de 
crescimento apropriada após a efetiva-
ção, acabam saindo e, muitas vezes, não 
pensam em valores monetários. 

O retorno financeiro não é o fator 
que mais influencia na motivação de 
um profissional. O mercado de traba-
lho está cada vez mais agitado e fatores 
como desafios e desenvolvimento na 
carreira impulsionam ainda mais os 
profissionais a alcançar seus resultados. 
A empresa tem responsabilidade direta 
no tema motivação quando pensamos 
em visão de futuro e objetivos dentro 
de uma trajetória profissional. 

A área de recursos humanos entra em 
cena normalmente quando um gestor 
está com certa dificuldade de manter 
um profissional, independente da razão, 
e não sabe o que fazer para retê-lo. Por 
sua vez, a gerência responsável pelas 
pessoas na empresa busca soluções en-
tendendo o momento do profissional e 

o que poderia ser oferecido para que ele 
continue na empresa. Nesse caso, faz-se 
um estudo da remuneração e benefícios 
ou ainda uma pesquisa de cursos e trei-
namentos, com apoio do subsistema de 
desenvolvimento, o qual poderá locali-
zar uma proposta de aprendizagem que 
fortalecerá o currículo do profissional e 
ampliará os seus horizontes para novos 
conhecimentos. Essas ações devem ser 
feitas com todo cuidado em um plano 
de retenção de talentos, para não gerar 
clima de desconforto junto a outros pro-
fissionais que trabalham na empresa e 
poderão se sentir depreciados. 

 desMotivação eM Massa
Existe também um cenário encontra-

do nas organizações: a desmotivação 
em massa. Isso se dá quando um grupo 
de profissionais não está satisfeito com o 
líder ou com alguma outra atitude par-
ticular da organização. Essa informação 
pode ser revelada na pesquisa de clima 
ou ainda em trabalhos realizados pela 
área de recursos humanos, para detectar 
o grau de motivação das pessoas perante 
a empresa. Diante dessa situação, existe 
uma série de ações que pode contribuir 
para a motivação das pessoas, como, por 
exemplo, oferecerer uma palestra com 
um conceituado palestrante com a in-
tenção de gerar a reflexão nas pessoas e 
tirá-las da zona de conforto. 

Certa vez, fui convidada por um ami-
go, hoje o renomado palestrante Mau-
rício Louzada, a assistir uma das suas 
melhores palestras — Pra Valer — e me 
surpreendi com a forma como o público 
ficou entusiasmado no final. Nessa pales-



  engeworld  | novembro 2013   |   39

IMPULSIONE 
SEU NEGÓCIO 
COM NOSSO EXPERTISE 
HAYS OIL & GAS

hays.com.br/oilgas

 Cynthia Chazin Morgensztern é psicóloga e 
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tra, ele cita um episódio que aconteceu 
em sua vida — ter ficado preso em uma 
caverna por 44 horas com um grupo de 
amigos — e relaciona o fato com situa-
ções empresariais que vivemos. Muitas 
vezes, até pensamos não terem solução 
ou, por outro lado, deixamos de valorizar 
algo especial que temos em nossas mãos. 

Achei interessante citar essa palestra 
para ligar com a importância de cada um 
de nós buscar a própria motivação e não 
ficar esperando as situações acontece-
rem e cairem em nosso colo. Vale uma 
reflexão importante quanto ao papel da 
empresa e dos funcionários. A empresa 

poderá ou não oferecer condições de 
crescimento e desenvolvimento e você 
poderá optar se quer ou não fazer par-
te do contexto. No entanto, é você que 
deve buscar as suas motivações e fazer 
trabalhos que lhe tragam sentimentos de 
satisfação e felicidade. 

Para encerrar, uma frase de Maurício 
Louzada: “Nossa missão na vida não é 
mudar o mundo mas mudar a nós mes-
mos”. Pense nisso!!! (Maurício Louzada 
é palestrante e recebeu pela segunda vez 
um dos maiores reconhecimentos na 
área de treinamentos da América Latina 
— Latin American Quality Awards. 
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ColUna qUalIDaDE

a importância doS SiStemaS de medição

N
o nosso dia a dia, quase 
não nos damos conta da 
dependência que temos 
dos sistemas que utiliza-
mos para realizar inúme-

ras medições, cujos valores criam as bases 
sobre as quais tomamos várias decisões.

Nos meus estudos para a conquista de 
uma certificação Six Sigma, tive contato 
com o seguinte texto:

“Nós não sabemos o que não conhece-
mos. Se não pudermos expressar o que 
sabemos por meio de números, realmen-
te não sabemos muito a respeito. Se não 
sabemos muito a respeito, não podemos 
controlar. Se não pudermos controlar, 
ficamos à mercê da sorte.”

Extraído do livro The Vision of Six Sigma: A 
Roadmap forBreakthrough

Mikel J. Harry – Fifth Edition – Volume 1

Esse texto me chamou a atenção não só 
pela forma peculiar e contundente com 
que foi escrito, mas principalmente pela 
clareza que dá à necessidade de expres-
sarmos nosso conhecimento por meio de 
números se quisermos ter um bom con-
trole sobre os processos que gerenciamos 
e sobre as decisões que tomamos.

Nas várias oportunidades em que parti-
cipei de trabalhos de melhoria da qualida-
de de produtos e processos, os sistemas de 
medição envolvidos sempre tiveram pa-
pel de destaque, apesar de quase sempre 
passarem despercebidos. Em alguns ca-
sos, o problema em si era a falta de quali-
dade dos sistemas de medição envolvidos.

 Engenheiro mecânico formado pela Escola 
de Engenharia Mauá, Sérgio Roberto Ribeiro 
de Souza tem 28 anos de experiência no 
desenvolvimento de projetos para Gestão 
Empresarial, possui Certificação Bkack Belt 
pela ASQ (American Society for Quality) e é 
sócio-diretor da Quality Way Consultoria.

Assim, ao longo das últimas duas dé-
cadas, a análise e o controle da qualidade 
dos sistemas de medição ganharam gran-
de importância, sendo foco de muita dis-
cussão e estudo, atingindo o status de exi-
gência nas normas do setor automotivo.

Os sistemas de medição devem ser vis-
tos e entendidos como processos, sujeitos 
à influência de inúmeros aspectos, tais 
como a metodologia de medição, instru-
mentos e dispositivos utilizados, habilida-
de dos operadores que os utilizam, meio 
ambiente, o próprio mensurando etc.

Todos esses fatores, além de outros 
não mencionados, levam o sistema de 
medição a produzir variações (erros) 
em seus resultados. Quanto maiores 
esses erros, menor é a qualidade dos 
seus resultados. Valores não confiáveis 
podem induzir a decisões erradas e a 
grandes perdas. Assim, identificar, com-
preender e reduzir as variações presen-
tes nos sistemas de medição devem ser 
uma preocupação constante. 

 erro de r&r
Nesse sentido, duas avaliações têm 

grande destaque: a repetitividade e a re-
produtibilidade.  A repetitividade avalia o 
grau de concordância entre os resultados 
de medições sucessivas de um mesmo 
mensurando, realizadas sob as mesmas 
condições de medição (mesmo instru-
mento, mesmo operador, mesma peça, 
mesma metodologia etc.). Já a reprodu-
tibilidade avalia o grau de concordância 
entre os resultados das medições de um 

mesmo mensurando realizadas sob con-
dições variadas de medição como, por 
exemplo, por diversos operadores.

Tanto o erro de repetitividade como 
o de reprodutibilidade podem ser ex-
pressos por meio dos desvios padrões 
experimentais dos valores produzidos 
pelo sistema de medição nas condições 
específicas do estudo.

Quando somamos, esses dois erros for-
mam o conhecido Erro de R&R, utiliza-
do como base para a tomada de decisão 
quanto à adequação ou não do sistema de 
medição em estudo.

Para quem tiver interesse em conhecer 
melhor ou se aprofundar nesse assunto, 
sugiro a leitura do Manual de Avaliação 
de Sistemas de Medição, do Automotive 
Industry Action Group (AIAG), publica-
do no Brasil pelo Instituto da Qualidade 
Automotiva (IQA). Boa leitura. 
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EntREvIsta

a técnica daS vendaS técnicaS

R
ealizar uma venda técnica é tão simples e complicado quanto qual-
quer outro tipo de venda. A atividade demanda tempo para visitas 
periódicas a clientes, prospecção de novos contatos e conhecimento 
do produto a ser vendido. No entanto, existem alguns segredos que os 
profissionais e os aspirantes ao segmento devem seguir.

Roberto Wendhausem Magalhães, gerente de Negócios da Hirsa Sistemas de Au-
tomação  e Controle, possui mais de trinta anos na área de venda técnica. Para ele, a 
função não é menos importante do que outras dentro do setor da engenharia. “O pro-
fissional tem o essencial objetivo de gerar benefícios ao cliente. Afinal, quem compra 
espera, por exemplo, o aumento da produtividade e qualidade”, explica.

Formado em engenharia mecânica e membro da International  Society of Automa-
tion (ISA), que agrega profissionais da área de instrumentação e automação, Maga-
lhães comenta na entrevista a seguir os passos corretos para a abordagem ao cliente, 
os diferenciais de um bom vendedor e as responsabilidades assumidas na profissão.

pment manufacturers (OEM), que nada 
mais são do que fabricantes de máquinas 
e equipamentos; e a de projetos, como 
novas unidades industriais, expansões e 

duplicações de pátios fabris, nos quais se 
trabalha junto às empresas de engenharia.

engeworld - Como é feita a 
abordagem ao cliente?
Magalhães - Por meio de visitas, 
mala-direta, contatos  telefônicos, redes 
sociais na Internet. Mas há que se desta-
car que cada tipo de cliente  requer uma 
abordagem especifica. O trabalho em 
empresas de engenharia, por exemplo, é 
de médio a longo prazo e requer conhe-
cimentos sólidos dos processos a serem 
contemplados e, principalmente, do seu 
produto, de forma que possa ser especi-
ficado corretamente. Além disso, existe 
a fase de pós-venda, na qual acontece 
a  aprovação das documentações dos 
pedidos, fase esta muitas vezes relegada 
a segundo plano pelos vendedores, mas 
muito importante de ser acompa-

engeworld - Como é o dia a dia 
de um vendedor técnico? 
roberto wendhauseM Maga-
lhães - Não é muito diferente de ou-
tros tipos de vendedores: atendimento a 
clientes cadastrados, visitas periódicas de 
acordo com o potencial e a necessidade 
dessa pessoa, reuniões técnicas. Em para-
lelo, existe a necessidade e a obrigação da 
prospecção de novos contatos, a fim de 
aumentar a participação de mercado. 

engeworld - O processo de 
realização da venda é igual?
Magalhães — Pode-se ressaltar um 
grande diferencial no que tange ao tipo 
de cliente e mercado. Existem, basica-
mente, três “tipos” de venda técnica: a 
de reposição ou manutenção, cujo obje-
tivo é repor equipamentos similares aos 
existentes; a destinada aos original equi-

Não é muito diferente 
de outros tipos 
de vendedores: 
atendimento a clientes 
cadastrados, visitas 
periódicas de acordo 
com o potencial e a 
necessidade dessa 
pessoa, reuniões 
técnicas
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nhada, já que podem existir divergências 
entre os itens vendido e o entregue.

engeworld - E o contato com os 
OEM?
Magalhães - Fatores como custo, logís-
tica e manutenção influenciam bastante. 
Nesses casos, faz-se necessária uma rela-
ção real de parceria, já que, como citado, 
demandam contratos de fornecimento 
de médio a longo prazo, chamados de 
contratos globais de fornecimento — os 
CGF. Essa modalidade exige posturas e 
características bem distintas de um pro-
fissional de vendas, tanto que muitos 
fornecedores possuem pessoal específi-
co para essas funções, da mesma forma 
que existe a figura do account manager, o 
gerente de conta, profissional que atende 
um determinado segmento ou cliente.

engeworld - Quais os pré-
requisitos para os interessados 
em entrar nessa profissão? 
Magalhães - Primeiro, o óbvio: ser 
um vendedor nato, pois muitos abraçam 
essa profissão sem ter o dom — muitas 
vezes até por falta de opção. Por outro 
lado, existe, ou existia, rejeição por parte 
de alguns engenheiros em relação à fun-
ção, até por desconhecimento das reais 
demandas e responsabilidades de uma 
venda técnica, cujo profissional deve ser 
reconhecido como “engenheiro de ven-
das”. Formação técnica e/ou superior 
também deve ser levada em conta, seja 
nas áreas de automação e instrumenta-
ção, química, elétrica ou mecânica. Ou-
tro ponto: capacidade e vontade de sem-
pre aprender, conhecer seu produto, sua 
aplicação e seus concorrentes — o que 

estou vendendo, para quem e por quê. 
Por fim, mas não menos importante, 
entender que a venda técnica tem como 
principal objetivo a geração de benefí-
cios ao cliente.

engeworld - Existem cursos 
específicos para a profissão?  
Magalhães - Pelo meu conhecimento, 
não existe nenhuma cadeira nas faculda-
des, mesmo que eletiva, a respeito de “en-
genharia de vendas”. Existem, por outro 
lado, cursos específicos e uma diversifi-
cada literatura técnica.

engeworld - Quais são os 
diferenciais de um bom vendedor? 
Magalhães - Só tem espaço no merca-
do aqueles que, como exemplificado an-
teriormente, saibam agregar valor ao que 
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Soluções para 
Ferrugem

P.C.F – Primer Convertedor 
de Ferrugem

O P.C.F. elimina o processo de 
remoção mecânica e transforma 
quimicamente a ferrugem em um 
fundo anticorrosivo pronto para 
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será vendido, ajudando o cliente na apli-
cação correta e, também, dominando as 
respectivas limitações desse produto. O 
vendedor deve identificar o fluxo deci-
sório da compra no cliente, do contrá-
rio nunca vai saber realmente porque 
vendeu ou porque perdeu a venda. Não 
podemos nos esquecer ainda de uma 
característica importantíssima: a de se 
colocar no lugar do cliente, antecipando 
ou prevendo suas necessidades ou ações, 
bem como as dos concorrentes.

engeworld - O profissional de 
vendas encontra muitos desafios 
para realizar suas tarefas? 
Magalhães - Repito: o maior desafio 
nos tempos atuais é ser um value  adder 
— usando um termo de mercado —, 
ou seja, aquele que realmente consegue 
agregar valor ao produto e à marca. As-
sim como em outros mercados, a Inter-

net possibilita o acesso a farta documen-
tação técnica. Para alguns equipamentos 
ou instrumentos, até mesmo a compra 
online pode ser feita. Graças a isso, o 
mercado não suporta mais os antigos 
“entregadores de catálogos”, que, muitas 
vezes, pouco ou nada sabiam do conte-
údo deles. Quem não conhecer e domi-
nar o produto que vende perderá espaço, 
pois venderá baseado apenas no preço.

engeworld - Quais as 
responsabilidades assumidas 
nessa área? 
Magalhães - Muitas. Falamos em 
nome de uma empresa. Nossas palavras 
e atos deverão estar respaldados pelo 
que a empresa faz. Só se pode prometer 
o que realmente será cumprido. Por isso, 
apesar da necessidade extrema de se efe-
tuar as vendas e bater as metas, tem-se de 
estar em sintonia total com as capacida-
des dos produtos e políticas da empresa. 

engeworld - Com mais de trinta 
anos de experiência na área, o 
senhor presenciou muitas mudan-
ças nos processos de produção de 
projetos ao longo do tempo? 
Magalhães - Pude notar que o vende-
dor passou a ser muito mais solicitado 
quanto aos aspectos de especificações e 
soluções. Hoje, somos chamados a divi-
dir nossa experiência sobre a capacidade 
do produto com todo o restante do pro-
cesso. A maioria das empresas atualmen-
te trabalha na modalidade de EPC, ou 
seja, fazem os processos de engenharia, 
compra e construção, aumentando suas 
responsabilidades, que, obviamente, são 
transferidas para os fornecedores. 

Não podemos nos 
esquecer ainda de 
uma característica 
importantíssima: 
a de se colocar no 
lugar do cliente, 
antecipando ou 
prevendo suas 
necessidades ou 
ações
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planEjamEnto DiSCiPLiNaS DE 
UM ProJEto

planejamento e controle 
de projetoS

Maurilio M. Watanabe Júnior

Susana de Lion V. Bittencourt 

Engenheiro mecânico de produção formado pela Universidade Paulista (Unip). Possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de 
Projetos pela Fundação Getulio Vargas. Atua há doze anos na área de planejamento e controle de projetos. Trabalha atualmente na CFPS 
Engenharia e Projetos

Engenheira civil formada pelo Centro Universitário da FEI (Unifei). Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. 
Atua há dez anos na área de planejamento e controle de projetos. Trabalha atualmente na Progen

A
ntes de entrar diretamen-
te no assunto — a disci-
plina de planejamento e 
a figura do planejador em 
um projeto de engenharia 

— duas definições são essenciais: o que 
é um projeto e o que é gerenciamento de 
projetos. De acordo com o PMBok — 
Guia do Conhecimento em Gerencia-
mento de Projetos, projeto é um esforço 
temporário empreendido para se criar 
um produto, serviço ou resultado exclu-
sivo. Nenhum projeto é igual ao outro. 
Mesmo quando existem elementos si-
milares, cada projeto terá a sua particu-
laridade. Sua natureza temporária indica 

“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai 
acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar, 
agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje para 
merecermos um futuro. O produto final do planejamento 
não é a informação: é sempre o trabalho.” (Peter Drucker)

que possui início e término definidos.
Gerenciar projetos, por sua vez, é apli-

car conhecimentos, habilidades, ferra-
mentas e técnicas às atividades do proje-
to para atingir um conjunto de objetivos 
pré-definidos — dentro de um prazo, 
custo, qualidade e recursos técnicos e 
humanos. De maneira mais simplifica-
da, a gerência de projetos pode ser vista 
como uma disciplina voltada a controlar 
os riscos de um projeto, estando sempre 
alerta aos desvios no escopo, qualidade, 
tempo, custo e recursos. O gerente do 
projeto ocasionalmente participa dire-
tamente das atividades que produzem o 
resultado final (no caso da engenharia, 

das plantas, detalhes isométricos e folhas 
de dados). Entretanto, esse profissional 
trabalha para manter a integração entre 
todas as disciplinas envolvidas, incluindo 
a de planejamento e controle de projetos.

Planejar um projeto é traduzir o que foi 
contratado (o escopo) em uma estrutura 
utilizada para a distribuição desse traba-
lho no tempo, atribuindo os custos e os 
recursos para cada uma das atividades. O 
planejador trabalha tanto com o gerente 
do projeto como com as disciplinas téc-
nicas envolvidas. O resultado das ações 
do planejador não está apenas no conhe-
cimento dos softwares utilizados por ele, 
mas na interação dele com as disciplinas 
técnicas, com o gerente e com o cliente.

Costuma-se ouvir que o planejador é 
o braço direito do gerente do projeto. De 
fato, ele é fundamental. Mas o sucesso do 
projeto depende da dedicação de todos 
os envolvidos nele. Assim, tanto o ge-
rente como o planejador trabalham para 
que os esforços despendidos pelas disci-
plinas técnicas, na elaboração dos docu-
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mentos, ocorram no momento certo.
As atividades do planejador se iniciam 

já na fase da elaboração da proposta. 
Na fase de elaboração das propostas 

técnicas e comerciais, os supervisores ou 
gerentes de disciplinas estudam o esco-
po do projeto e estimam horas e custos 
para cada uma das atividades. Algumas 
empresas de engenharia possuem pa-
drões de planilhas de estimativas de ho-
ras e custos, o que ajuda os envolvidos 
nas propostas a apontar trabalho em 
todas as atividades requeridas, evitando 
esquecimentos. A partir dessas divisões 
de atividades, o planejador já consegue 
ter uma boa ideia de como o projeto será 
dividido, planejado e controlado.

 planejaMento
Equipes de gestão e técnica definidas, 

parte-se para a fase do planejamento do 
projeto. O gerente do projeto recebe da 

gerência-comercial, dentre outros seto-
res, as seguintes informações: contrato, 
trabalho a ser executado (escopo) e es-
timativa de horas e custos por disciplina. 
O time de planejamento é responsável 
por gerar e acompanhar os seguintes do-
cumentos, tendo, em sua maioria, a par-
ticipação da equipe técnica e de gestão:

 EAP (estrutura analítica do projeto);
 Cronograma e análise do caminho crítico;
 Lista de documentos;
 Curvas “S” físicas e financeiras;
 Relatórios mensais (podendo elaborar 

ou apenas participar);
 Planilhas de acompanhamento do 

projeto;
 EVA – Earned Value Analisys e KPIs 

(Key Performance Index).

A Figura abaixo mostra o ciclo de vida 
de um projeto — o trabalho do planeja-
mento é muito bem caracterizado por ela.
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O primeiro esforço da equipe gerencial 
é a elaboração do Plano de Execução do 
Projeto (PEP). Nesse caso, cliente, geren-
te, planejador e setor de qualidade devem 
interagir visando a elaborar a documenta-
ção que servirá de guia para a execução e 
condução do projeto. Fazem parte desse 
PEP, porém não se restringindo a:

• Plano de Execução do Projeto — 
documentos de referência, termos e 
definições, informações sobre o projeto, 
resumo do escopo, exclusões de escopo, 
objetivos e metas, endereços etc.;

• Plano de Gerenciamento do Escopo 
— define procedimentos para assegurar 
que o projeto forneça o escopo definido 
no contrato. Nesse plano, serão encon-
tradas mais informações sobre os limites 
de bateria, escopo detalhado, exclusões 
do escopo, critérios de identificação de 
mudanças no projeto;

• Plano de Comunicação — interfa-
ces técnicas e operacionais, atribuições 
da equipe, frequência de reuniões, ma-
triz de responsabilidades, fluxo das do-
cumentações internas e com o cliente, 
listas de pendências etc.;

• Plano de Planejamento e Controle 
— critérios de elaboração e acompanha-
mento dos documentos de planejamen-
to e controle, tais como a WBS, crono-
grama, lista de documentos, indicadores 
de desempenho, mapas de progresso 
físico, curvas “S”, critérios de medição de 
progresso físico-financeiro, relatório de 
acompanhamento;

• Plano de Gerenciamento da Qualida-
de — define procedimentos para assegu-
rar que o projeto de detalhamento aten-
da aos requisitos de qualidade exigidos, 
controle de documentos, verificação de 
documentos, auditorias, análises críticas 

do projeto, indicadores de desempenho, 
pesquisa de satisfação do cliente;

• Plano de Gerenciamento de Recursos 
Humanos — descreve os responsáveis 
pelas disciplinas, estrutura organizacional 
do projeto, funções e responsabilidades e 
requisitos de treinamento.

 planejando o projeto
Recebidos os dados para se iniciar o 

projeto, gerente, planejador e disciplinas 
reúnem-se para desenvolver a EAP, ferra-
menta de comunicação do projeto entre 
cliente e empresa contratada e entre o 
gerente do projeto e as disciplinas técni-
cas. A EAP é um processo de subdivisão 
do trabalho a ser entregue em partes 
menores, mais fáceis de gerenciar. Uma 
EAP elaborada com a participação ativa 

de todos os envolvidos é o retrato do es-
copo, tornando, posteriormente, fácil a 
identificação do que não foi contratado.

A EAP tem a função de melhorar a 
precisão das estimativas de duração das 
atividades, o que é fundamental para ge-
renciar o tempo. Quanto mais detalhada 
for a EAP, maior será a precisão ao contro-
lar prazo e custo. Entretanto, essa precisão 
tem um preço: quanto maior o número 
de atividades, maior será o trabalho geren-
cial para planejar e controlar o projeto.

Para cada atividade da estrutura ana-
lítica, atribui-se um peso, como se fosse 
o grau de dificuldade para a elaboração 
de cada uma dessas atividades. Uma é 
mais fácil de ser executada; outra, mais 
difícil. É mais difícil, por exemplo, ela-
borar um projeto de tubulação do que 

paCote do trabalho
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fazer a lista de materiais correspondente. 
O planejador, munido das estimativas de 
horas fornecidas pelas disciplinas, calcu-
la o peso de cada atividade. E é com base 
nesses pesos que ele calculará o avanço 
físico do projeto. 

O último nível da EAP é chamado de 
Pacote de Trabalho (Figura anteriror). 
Dentro de cada pacote de trabalho, serão 
inseridos os documentos chamados de 
“entregáveis”: plantas, cortes, detalhes, 
fluxogramas, critérios de projeto, memó-
rias de cálculo, etc.

Definida a EAP, colocam-se essas ati-
vidades no tempo e faz-se o cronograma 
do projeto. A elaboração do cronograma 

pode ser compreendida como colocar 
essa lista de atividades da EAP em uma 
determinada ordem lógica, que faça 

sentido em relação ao trabalho a ser re-
alizado. Todos os envolvidos no projeto 
devem participar da elaboração do cro-
nograma, pois, só assim, todos conse-
guirão visualizar, entender, comentar e 
comprometer-se com o projeto. Quanto 
maior for o tempo gasto com o planeja-
mento do projeto, maiores são as chan-
ces de sucesso. 

Após a elaboração do cronograma pelos 
envolvidos, analisa-se o caminho crítico do 
projeto: o planejador, junto com o gerente 
do projeto e disciplinas técnicas, analisa as 
atividades do cronograma que podem al-
terar o rumo do projeto. As atividades ana-
lisadas são chamadas “Críticas”. 

Quanto maior for 
o tempo gasto com 
o planejamento do 
projeto, maiores 
são as chances de 
sucesso
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São a elas que os envolvidos devem 
dar atenção especial, pois quaisquer 
alterações nessas atividades podem im-
pactar no prazo e custo do projeto. 

Aprovado o cronograma pelo geren-
te do projeto e disciplinas técnicas, é 
hora de se submetê-lo à aprovação do 
cliente. Cronograma aprovado pelo 
cliente, salva-se a linha de base do pro-
jeto — “fotografia” do planejamento 
aprovado por todos os envolvidos —, 
uma referência a partir da qual é pos-
sível medir e comparar as atividades 
planejadas com as alterações efetuadas 
no decorrer do projeto.

Ao final da etapa de elaboração do 
cronograma, o setor de planejamento 
cria a lista de documentos do projeto. É 
possível também fazê-la paralelamente 

ao cronograma, uma vez que já se têm 
as atividades da EAP. 

A lista deve conter todos os docu-
mentos que serão emitidos ao cliente. É 
por meio dela que o planejamento mo-

nitora os documentos previstos, atra-
sados e emitidos e o avanço físico por 
documento. Uma das maiores dificul-
dades do planejador é ter uma lista que 
reflita tudo que realmente será emitido. 
Inclusões e exclusões de documentos 
da lista são compreensíveis. Entretanto, 
não é incomum se ter listas subdimen-
sionadas, o que dificulta o trabalho do 
planejador, pois a sua visão macro do 
projeto fica prejudicada. “Pelo crono-
grama, enxerga-se a floresta; por meio 
da lista de documentos, analisa-se ár-
vore por árvore”, disse alguém certa vez.

Existem no mercado ferramentas 
de gerenciamento eletrônico de do-
cumentos que, além de proporcionar 
segurança ao armazenamento dos 
documentos do projeto, propicia aos 

ID WBS Task Name
1 1 EMPREENDIMENTO REVISTA ENGEWORLD
2 1.1  Início das Atividades
3 1.2  AREA GERAL
4 1.2.1  Arquitetura
5 1.2.1.1  Critério de Projeto
6 1.2.1.2  Memorial Descritivo
7 1.2.2  Civil
8 1.2.2.1  Critério de Projeto
9 1.2.2.2  Memorial Descritivo
10 1.2.2.3  Planta de Arruamento
11 1.2.3  Elétrica
12 1.2.3.1  Critério de Projeto
13 1.2.3.2  Memorial Descritivo
14 1.2.3.3  Planta de Iluminação Externa
15 1.2.4  Tubulação
16 1.2.5  Automação
17 1.3  PRÉDIO ADMINISTRATIVO
18 1.3.1  Arquitetura
19 1.3.2  Civil
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Uma das maiores 
dificuldades do 
planejador é ter 
uma lista que 
reflita tudo que 
realmente será 
emitido
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planejadores rastreamento e confiabili-
dade da informação, dando segurança 
para calcular o avanço físico e, se for o 
caso, replicá-lo como avanço financeiro.

Ainda na fase de planejamento do 
projeto, o planejador elabora as curvas 
“S” (físicas e financeiras), o histograma 
de mão de obra, a planilha de controle 
de desempenho, o EVA e os índices de 
desempenho (KPI´s).

 Controlando o projeto
Encerrada a fase de planejamento, 

caminha-se para o monitoramento 
e controle, quando são iniciadas as 
atualizações do cronograma, lista 
de documentos, curvas de avanço 
físico e relatórios de progresso. No 
controle do projeto, a principal fun-
ção do planejador não é registrar o 
que já aconteceu, mas antever algum 
problema futuro, devido a atrasos e 
descolamento de avanços e de custos.  
Nessa fase, é de extrema importância 
a participação das disciplinas técnicas 
na condução de planos de ação, a fim 
de corrigir esses descolamentos de 
“previsto x realizado”. 

Os desvios encontrados podem surgir 
por diversos motivos, incluindo estes:

 Atraso na elaboração de documentos;
 Falta de recursos ou custos acima do 

previsto;
 Falta de informação do cliente ou 

documentos de referência;
 Problemas de comunicação.

Em algumas empresas, o controle de 
custos de um projeto não é feito pelo 
planejamento, mas por uma equipe 
específica de controle de custos. 
De qualquer maneira, é importante 
controlar:

 Que trabalho deveria estar pronto e o 
que realmente está pronto?

 Quanto custou o trabalho feito?

 Quanto vale o trabalho feito?
 Qual será o custo para finalizar o 

trabalho?
 Qual será o custo no término do 

projeto?

O gerente precisa garantir que o pro-
jeto inclua todo o trabalho necessário 
— e apenas isso — para que seja termi-
nado com sucesso. Se um membro da 
equipe percebe que surgiu um trabalho 
não previsto no escopo do projeto, ele 
deve comunicar isso ao gerente, para 
que este tome as devidas providên-
cias. É preciso equilíbrio entre as qua-
tro “forças” do projeto, o que muitos 
autores chamam de “Triângulo das 
Restrições” . Uma alteração no escopo 
causará algum impacto em algumas das 
outras variáveis.

 enCerrando o projeto
A disciplina de planejamento tem 

grande importância e participação na 
preparação do relatório de encerramen-
to do projeto. Fazem-se comparações 
entre o planejado e como se terminou 
o projeto. Assim, são comparados cro-
nograma, lista de documentos, avanços 
físicos e custos. Encerrar o projeto per-
mitirá à empresa ter um acervo de in-
formações de comportamentos (o que 
deu certo e o que deu errado), identifi-
car oportunidades, riscos e, principal-
mente, as lições aprendidas.

Trabalhar na disciplina de planeja-
mento e controle requer compreensão 
do projeto, requisitos do cliente, inte-
ração com o gerente do projeto e um 
bom relacionamento interdisciplinar. 
Sem um relacionamento de coopera-
ção entre planejador e disciplinas não 
se conseguem bom resultado ou um 
trabalho que sirva de base para se atin-
gir o objetivo do projeto: o sucesso.



InFogRaFIa

 acaBamento daS faceS 
de junção doS flangeS

Flanges são elementos de ligação que unem dois componentes de 
um sistema de tubulações. Graças a eles, a inspeção, limpeza ou 
modificação de tubulações são facilmente realizadas.

 standard
Espiral contínua, passo 
(0,7 a 1,00) mm, raio 
(1,60 a 2,40) mm e 
profundidade resultante 
de (0,026 a 0,080) mm

Fonte do infográfico: Val Aço

 Informação importante: o acabamento da face de contato não deve ser julgado com instrumentos que possuam 
aumento eletrônico e pontas, mas, sim, por meio de comparação visual, seguindo os preceitos do padrão AARh

RanhuRas 
Mais usuais

 espiral
Espiral contínua em V de 
90° passo (0,60 a 1,00) 
mm, raio (0,00 a 0,40) mm

 tipo 125 rMs
Espiral contínua, passo 
(0,30 a 0,40) mm, raio 
(0,30 a 0,40) mm

 ConCêntriCa
Concêntrica em V de 
90° passo (0,60 a 1,00) 
mm, raio (0,00 a 0,40) 
mm e profundidade de, 
aproximadamente (0,13 a 
0,40) mm
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