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RESUMO

Esta pesquisa visa contribuir com o planejamento do arranjo físico (leiaute) de
canteiro de obras através da utilização de recursos computacionais aplicados ao
processo de tomada de decisões e na visualização da distribuição dos elementos
necessários às atividades de construção. O planejamento do arranjo físico de
canteiros, em muitos casos, é feito por profissionais que contam essencialmente
com a experiência obtida ao longo de sua vida profissional, sem o auxílio de
recursos de TI, amplamente utilizados em outras indústrias. Com esta pesquisa
almeja-se evidenciar que o uso de recursos computacionais para monitoramento de
dados referentes aos estoques e consumo de materiais e a visualização dos
espaços disponíveis ao longo do tempo para os elementos de obra, conduzirá a um
processo de projeto de canteiros que exija menor grau de abstração do planejador,
assim como facilitará a atualização no decorrer da execução. Dessa forma, partiu-se
para a concepção de uma ferramenta buscando juntar as informações necessárias
ao planejamento em um único ambiente, dispondo de suporte visual para tomada de
decisões conscientes a respeito do canteiro. Ao mesmo tempo, procurou-se evitar
mudanças bruscas na forma de projetar do engenheiro, por acreditar-se que
qualquer ferramenta que altere significativamente seu processo cognitivo habitual de
resolver problemas pode ser rejeitada. As informações obtidas com o planejamento
feito em software popular no país, o MS Project, são usadas para alimentar
inicialmente a ferramenta. Outras inovações trazidas pela ferramenta desenvolvida
são: possibilidade de divisão do período da obra em fases de acordo com as
atividades desenvolvidas (preconizado em bibliografia pertinente); a integração das
informações necessárias ao planejamento em um mesmo ambiente com suporte em
forma de gráficos para controle de estoque/compras de materiais e apoio visual
interativo para arranjo de elementos na área do canteiro. Como resultado obteve-se
uma ferramenta simplificada e de uso direto, disponível na Internet, para apoio aos
profissionais que fazem o planejamento de canteiros de obras, contribuindo para
melhores resultados para o processo de construção e facilitando a análise das

informações envolvidas nele. As inovações foram testadas junto a profissionais de
planejamento, onde se analisou a viabilidade de inserção do sistema nas
construtoras visitadas e o possível interesse do mercado em um produto com as
características demonstradas por facilitar o desenvolvimento do projeto de canteiros,
bem como sua atualização ao longo da obra.

Palavras-chave: Construção Civil. Canteiro de Obras. Arranjo físico (leiaute).
Tecnologia da Informação.

ABSTRACT

This research aims to contribute to construction site layout planning by the use of
computer resources applied to the decision-making process and to the visualization
of the spatial distribution of the elements needed for the construction activities. The
planning of the construction site layout is very often done by professionals who rely
only on their experience gained throughout professional life, without using IT
resources, which are widely used in other industries. This research aims to show that
the application of computer resources for tracking data on material storage and
consumption, besides the visualization of spaces available for the elements of
construction, will lead to a construction site design process that requires a lower
abstraction level from the planner and will facilitate the layout update during the
execution. Thus, the conception of a tool that could join all the necessary information
in a single environment with visual support for making decisions about the site layout
was started. A special concern was to avoid abrupt changes in the way engineers
design because it is believed that new tools that change their usual cognitive process
for solving problems could lead these professionals to not using them. The
information obtained with planning made with MS Project – popular planning software
used in the country - is used as initial input data for the system. This tool brought
other innovations like: possibility of splitting the period of the construction in phases
in accordance with the developed activities (as recommended in relevant literature),
integration of the information necessary for planning in a single environment with
graphics to support stock control and purchasing of materials; interactive visual
support for allocating elements in the construction site area. As a result, it was
obtained a simplified tool with straightforward use, available on the Internet, to
support the professionals who plan the construction site, contributing to improve the
results of the building process and facilitating the analysis of the information involved
in it. The innovations were tested with planning professionals when was evaluated
the feasibility of the adoption of the system by the visited construction companies and
a possible interest of the construction market in a product with the demonstrated
characteristics which facilitate the development and update of the site layout during
construction.

Keywords: Civil Construction. Construction Site. Layout. Information Technology.
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1

INTRODUÇÃO

O processo de planejamento de uma construção assume significativa importância,
da concepção ao término de um empreendimento, já que norteará todas as
atividades envolvidas no canteiro de obras. Tem também papel importante na
realidade atual das empresas de construção civil que buscam redução de custos e
aumento dos lucros (HERNANDES; JUNGLES, 2005).
O planejamento do arranjo físico ou leiaute do canteiro de obras é, especificamente,
uma das formas de dinamizar o trabalho a ser executado e diminuir as perdas por
má disposição dos materiais e equipamentos (WAKAMATSU; SOUZA; CHENG,
1999). É uma atividade dependente da interpretação e experiência do planejador,
onde são feitas análises baseadas em dados do empreendimento para se aproximar
ao máximo da realidade futura, durante as tomadas de decisões acerca do canteiro.
Estes profissionais de planejamento têm que ter em mente a logística da obra, a
seqüência lógica de construção e a utilização dos recursos financeiros dentro de um
domínio espacial e temporal, como é a realidade dos canteiros (CHAU; ANSON;
ZHANG, 2003). Souza e Franco (1997) alertam que quanto melhor o nível de
informações disponíveis a respeito da obra, maiores serão as possibilidades de se
chegar a um bom projeto de canteiro. O ato de projetar o canteiro, no entanto, pode
indicar alterações em definições preliminares, por exemplo, a escolha de um sistema
construtivo, servindo como instrumento de coordenação dos outros projetos do
empreendimento.
Com as informações sobre custos, prazos, insumos, espaços, mão-de-obra,
equipamentos etc. é mais provável que se consiga antever e evitar prováveis
problemas que poderão comprometer o andamento da execução. Tais problemas
podem estar relacionados às finanças, aos espaços para melhor distribuição dos
elementos da obra e aos prazos a serem cumpridos pela empresa construtora junto
ao cliente, apenas para citar alguns exemplos.
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Para facilitar a elaboração de um planejamento frente à quantidade de informações
envolvidas, o mercado tem oferecido ferramentas computacionais como parte do
processo de modernização do setor.
Ferreira (1998) afirma que essa modernização requerida para o setor da construção
depende efetivamente de ações que busquem a inovação tecnológica aliada à
melhoria da qualidade e produtividade. Segundo Hernandes e Jungles (2005), na
última década houve uma busca pelo desenvolvimento tecnológico e as empresas,
tentando ser competitivas, vêm procurando implantar novas tecnologias e
modernizar seus setores organizacionais e gerenciais.
No processo de modernização do setor, no entanto, há que se considerar as
diferenças da construção civil perante outros segmentos e indústrias, visto a
variedade de localização de canteiros de obras, a falta de qualificação técnica da
mão-de-obra, a falta de empenho na busca de qualidade e produtividade, muitas
vezes por falta de incentivo por meio dos gerentes em relação aos funcionários.
Além desses fatores, existe ainda a complexidade envolvida na adoção de medidas
na busca de tecnologia para beneficiar o processo produtivo e aumentar a
produtividade. A soma desses fatores tende a manter a construção civil como um
sistema lento, não econômico e ainda, muitas vezes, deficiente (VICTOR, 2000).
Essa realidade vem sendo modificada pelos programas setoriais de qualidade que
têm combatido essa postura, através de ações que não implicam necessariamente
na utilização de TI, mas que, porém, tem obtido sucesso, provocando uma alteração
do panorama geral do setor.
As principais diferenças da construção civil para outros setores da indústria
manufatureira, ao longo do tempo, são resultantes principalmente da falta de ações
competitivas internas ao setor, já que há uma carência habitacional no país e
ausência de concorrência externa, o que dificulta o aceleramento de ações de
modernização. Esse cenário levou gestores a um acomodamento em relação às
falhas encontradas nos processos por falta de atitudes que visassem o advento de
melhorias. Habituou-se, então, com a negligência de aspectos primordiais como
qualificação profissional, especialização, tecnologia da informação, automação,
produtividade, entre outros, imprimindo sempre como resultado o descumprimento
de prazos, improvisações, retrabalhos, perdas e desperdícios etc. A dificuldade com
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falta de financiamento imobiliário contribuiu sempre para manter essa situação, o
que começou a mudar nos últimos anos, conduzindo a mudanças radicais de
postura na busca por mais agilidade no desenvolvimento do projeto e da construção.
Em 2005, Vieira (2005) já apresentava a alteração desse contexto, através do
aumento da competitividade entre as empresas, o que as levaria a buscar cada vez
mais, a eficiência e eficácia em seus processos.
O entendimento, por parte dos gestores, da necessidade de se administrar o
potencial de utilização de Tecnologia da Informação (TI) na melhoria da gerência da
quantidade de informações geradas ao longo do processo construtivo, fez de seus
recursos um aliado nesse caminho sendo trilhado. Conhecendo-se o percurso das
informações dentro da organização é que esta poderá cumprir o papel a ela
atribuído, estudando-se o fluxo informativo para que sejam dadas condições de
avaliar sua eficiência e performance. Nesse ponto é que a implementação de
Tecnologias da Informação pode auxiliar, conduzindo a uma maior rapidez na
transmissão da informação, minimizando erros de interpretação dos dados,
facilitando o acesso adequado aos envolvidos no processo e disponibilizando a
informação necessária em tempo real sobre a situação da produção (NASCIMENTO;
SCHOELER, 1998).

1.1 Objetivos gerais

O objetivo desta pesquisa foi apoiar o planejamento do leiaute de canteiro de obras
através de um sistema informatizado com recursos que contribuirão com as tomadas
de decisão de engenheiros responsáveis por aquela atividade.
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1.2 Objetivos específicos

•

Desenvolver um sistema informatizado, de fácil utilização, acessível através da
web, para apoio ao planejamento do canteiro de obras e elaboração de seu
leiaute;

•

Apoiar a definição das compras (datas para recebimento e quantidades) de
insumos para a obra, levando em conta os estoques e consumos diários;

•

Apoiar a antecipação da escolha da forma de armazenagem para cada
recurso (materiais e equipamentos) no momento do planejamento, assim
como para as instalações temporárias. Fornecer dados usados para
determinação dos espaços necessários para cada elemento no canteiro;

•

Apoiar a confecção e atualização de diferentes leiautes para o canteiro em
cada etapa da obra (com divisão limitada a cinco fases nesta versão do
sistema), datando transições entre as fases;

•

Apoiar a elaboração dos leiautes do canteiro através de uma ferramenta
computacional gráfica e interativa;

•

Incentivar e apoiar a atualização do projeto de leiaute de maneira simples e
rápida.

1.3 Justificativa

Este trabalho apresenta um Sistema de Apoio ao Planejamento de Leiaute de
Canteiro de Obras (SAP-LCO Virtual), com o qual se pretende oferecer recursos
automatizados aos gestores de obras, para auxiliá-los no gerenciamento e
visualização dos dados referentes à preparação e atualização do leiaute de
canteiros de construção civil. O sistema terá como dado de entrada um arquivo com
os dados de planejamento (cronograma de atividades / recursos) desenvolvido
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através do software MS Project, programa de planejamento de projetos
popularmente usado no Brasil. Buscou-se conceber um instrumento simples,
contextualizado no atual cenário da construção civil e sua busca de modernização. A
simplificação dos recursos a serem apresentados ao profissional foi proposta desde
o início da pesquisa, já que a meta era adequar-se à realidade a que os profissionais
envolvidos com esta atividade estão acostumados. A adoção da visualização 2D do
terreno com os elementos a serem alocados no canteiro é um exemplo de
simplificação, pois, desta forma, os engenheiros encontram mais facilidade, já que
na maioria dos casos, visualizam os projetos executivos e de leiaute em plantas. A
inserção da terceira dimensão poderia trazer dificuldades desnecessárias e
indesejáveis na aplicação da ferramenta.
Isso se justifica analisando o artigo de Nascimento e Santos (2002), que aborda as
barreiras de aplicação da TI na construção civil, ligadas às características das
empresas do setor, aos processos envolvidos, à própria tecnologia e aos
profissionais atuantes. No caso dos profissionais, notam-se dificuldades devido à
falta de cultura de uso de TI nas empresas, em nível de gerência, em muitos casos.
Os profissionais formados há algum tempo não absorvem com facilidade a
automatização de tarefas que estão habituados a realizar manualmente. Isso
influencia nos engenheiros formados mais recentemente e, portanto, com formação
mais abrangente no tocante ao uso de TI, uma vez que acabam seguindo os
padrões já estabelecidos nas empresas onde atuam. Além disso, como citado por
Wakamatsu, Souza e Cheng (1999), é necessário o cuidado de não automatizar
partes do processo criativo do profissional ou mesmo tornar obscuras algumas
partes

das

determinações,

pois

existe

a

desaprovação

de

ferramentas

computacionais automáticas que não lhe dêem a possibilidade de controlar seu
canteiro, “tomando decisões em seu lugar”.
Visto por esse ângulo, implementar um sistema que proponha uma completa
automatização do processo de planejamento e projeto de arranjo físico de canteiro
de obras, prevê-se, teria dificuldades para ser aplicado neste cenário, com chances
reais de rejeição.
O que se nota é que o setor de construção civil vem passando por um período de
transição para se adequar às pressões do mercado, onde as empresas buscam
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menores custos, melhorias em qualidade e flexibilidade no atendimento das
exigências dos clientes (SALES; BARROS NETO; ALMINO, 2004). A inserção da TI,
no entanto, vem se dando de maneira paulatina para que os processos sejam
mudados sem grandes transtornos. Esta afirmação se mostra pertinente quando
analisamos tentativas de oferecer aos engenheiros ferramentas com alto grau de
automatização dos trabalhos diariamente desenvolvidos por eles ou sistemas de
maior complexidade. Dessa forma, analisa-se quão real pode ser a colocação de
que a ambientação do setor aos recursos oferecidos pela TI deve ser gradual para
evitar retrocessos ou mesmo subutilizações de ferramentas criadas. O sistema
descrito neste trabalho baseia-se nesta realidade para não incorrer em erros e
dificuldades desnecessárias.
Outro aspecto que justifica a criação de um sistema que propõe uma antecipação de
análises sobre os elementos do canteiro e, de certa forma, dos sistemas produtivos
envolvidos, é confirmado em Guimarães Júnior e Krüger (2007), que apresentam um
estudo feito em obras. Os autores confirmam que, na fase de planejamento, ações
de antecipações gerenciais melhoram a organização na distribuição de elementos e
facilitam o relacionamento entre os agentes envolvidos, contribuindo para um ritmo
melhor de trabalho devido à ausência de interferências por falta de materiais, de
informações e por existir um controle constante nos subprocessos. Tais ações ainda
contribuem para a redução da geração de resíduos, amplamente pretendido pelas
construtoras, após as imposições previstas na Resolução 307/02 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que impõe a gestão de resíduos finais
gerados nas construções, favorecendo a mudança da realidade do setor que
responde, atualmente, por grande parte de danos e prejuízos ambientais (RAMIRES;
GONZÁLES, 2005). O sistema desenvolvido e apresentado nesse trabalho apóia a
realização de um amplo estudo antecipado à construção, de modo a evitar
dificuldades freqüentemente encontradas em canteiros de obras, e que poderiam ser
previstas já na etapa inicial de planejamento.
Antes de iniciar a concepção desse sistema, realizou-se entrevistas com
profissionais atuantes em empresas de portes variados, a fim de que houvesse
justificativa para a criação de um sistema e que este realmente atingisse os objetivos
a que se propunha. Foram entrevistados oito profissionais no total, sendo seis de
empresas de grande porte, atuantes em todo o país, outro de uma empresa
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pequena e, o oitavo, um ex-engenheiro da Cohab (Companhia de habitação),
docente e que faz obras para a Caixa Econômica Federal como profissional
autônomo.
Os entrevistados foram questionados a respeito do nível em que se encontram as
empresas no tocante à elaboração de leiautes de canteiro de obras, sobre o uso de
algum software de gerenciamento, quais as informações que o engenheiro tem no
momento de projetar o canteiro e como são disponibilizadas. Foram também
questionados sobre como se dá a análise da obra, com base no fluxograma
apresentado na Figura 1, ou seja, se é seguida uma ordem lógica nas verificações
para uma tomada de decisão mais consciente a respeito da alocação de
equipamentos, mão-de-obra e materiais. A distribuição dos elementos no espaço e
análise dos fluxos internos, assim como as principais dificuldades ao se projetar um
canteiro, também foram objetos de questionamento.
Os profissionais entrevistados foram questionados sobre quais os pontos prioritários
a serem atacados no caso da criação de um sistema para auxiliar na elaboração do
leiaute, e se usariam algo desse tipo. Os profissionais foram unânimes em dizer que
usariam uma ferramenta com esse intuito e que ela deveria, por exemplo, antever os
problemas futuros melhorando a distribuição dos elementos no espaço. Foi citado,
ainda, que um instrumento desse tipo deveria facilitar a verificação das distâncias e
conseqüente diminuição de movimentações (perda de tempo de trabalho). Deveria
também contribuir com o controle dos estoques onde, baseado no cronograma e
quantitativos informados, o sistema calculasse o total em qualquer momento da
obra. Segundo os profissionais, um sistema dessa natureza deveria auxiliar a
visualização macro e micro da obra em todos os níveis, desde o mestre de obras ao
corpo técnico e funcionários, fornecendo imagens para impressão e documentação,
além de facilitar a atualização do projeto durante as fases da construção.
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Definições preliminares

Plano de ataque

Projeto do
produto

Tempo
disponível
p/ execução
da obra

Cronograma
físico

Localização do canteiro
Escolhas relativas ao projeto do processo
Demanda por
materiais

Período de
utilização e
localização
dos
equipamentos

Demanda por
mão-de-obra

Demanda por
espaços p/
estoque e
processamento

Demanda por
espaços para
áreas de
vivência e
outros tipos
de espaço

Definição do leiaute do canteiro

Avaliação

Se reprovado

Se aprovado
Implantação

Figura 1: Fluxograma de atividades (SOUZA, 2000).

Um dos engenheiros entrevistados, que trabalha em uma grande empresa, analisou
quão difícil seria a inserção de sistemas desse tipo em um meio onde os
profissionais já incorporaram e elegeram sua maneira de trabalhar como a melhor
prática. Observou, ainda, que qualquer ferramenta que deva ser “alimentada” produz
uma mudança no processo e causa dificuldades até sua completa absorção. A
conclusão, porém, foi de que o desenvolvimento de um sistema que fizesse
solidificar a necessidade do planejamento em obras poderia ser interessante, a partir
do

conhecimento

da

importância

dessa

empreendimento, em todos seus aspectos.

prática

no

resultado

final

do

Introdução
29
________________________________________________________________________________________

Por menos significante que uma pesquisa desse tipo possa parecer, em termos
estatísticos, nesse caso ela norteou o início e o objetivo a ser atingido com o sistema
a ser concebido.
Depois dessas entrevistas pessoais, outra pesquisa, dessa vez com questionário
online pela Internet, foi conduzida ainda para justificar e consolidar a necessidade e
espaço para uma ferramenta com as características propostas. O

alvo

desse

levantamento foi uma população restrita (61 alunos de cursos de MBA, com adesão
de 24 – 39%), porém treinada no uso da metodologia criada por Souza (2000),
apresentada na Figura 1, que aborda o planejamento de canteiro de obras como um
processo interativo, visando simplificar e organizar as tomadas de decisão. O
objetivo era saber se engenheiros com o conhecimento da metodologia a aplicavam
em suas obras, já que esta metodologia não interfere na maneira como o profissional
faz o planejamento e nem dita as ferramentas que deva usar.
Ficou claro que metodologias como a proposta por Souza (2000), apesar de não
influenciarem no estilo de trabalho do engenheiro que faz planejamento, ainda
encontram alguma resistência junto aos profissionais. Entende-se, porém, que o
principal instrumento para a melhoria dos canteiros é o conhecimento, por parte dos
profissionais envolvidos, de ferramentas e abordagens que visem auxiliar no
gerenciamento das informações envolvidas, uma vez que o planejamento do espaço
destinado às atividades de construção deverá ser feito de alguma maneira, mesmo
que precariamente. Sendo assim, conhecendo-se ferramentas destinadas a
aprimorar este processo, sem alterações que poderiam gerar rejeição entre os
planejadores, sua utilização poderia ser natural, independente de como essa
ferramenta se apresente (FREITAS; SANTOS; SOUZA, 2007).

1.4 Inovações da ferramenta proposta

Como principais inovações a serem inseridas no processo de planejamento de
leiaute pela ferramenta apresentada neste documento, podem-se citar:
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•

o sistema é alimentado por um arquivo (formato xml) advindo de um programa
específico de planejamento de projetos (MS Project), incluindo obras civis,
amplamente usado entre gestores da construção, diminuindo prováveis
dificuldades em aprendizagem com a entrada de dados iniciais e evitando
retrabalho;

•

o engenheiro desenvolve seu planejamento e ajustes do leiaute do canteiro
em

um

ambiente

integrado,

não

necessitando

acessar

informações

necessárias em outro sistema, por exemplo, acessando planilhas ou outros
programas que não façam parte do mesmo ambiente. Tem à sua disposição o
apoio para decisões a respeito de estoques e compras através de gráficos,
gerados pelo profissional após a entrada dos dados iniciais vindas do Project,
mostrando o comportamento dos diversos materiais no canteiro de acordo
com o consumo e um estoque mínimo. O consumo é calculado pela
quantidade do produto usado em determinado período definido no MS Project
e o estoque mínimo, estipulado pelo usuário para cada material durante a
geração do gráfico consumo x estoque, evitando interrupções do trabalho de
execução por possível falta de material. Isso o faz analisar a obra ao longo do
período de execução, dando-lhe uma visão global das prováveis atitudes a
serem tomadas em situações imprevistas. As informações do planejamento,
feito no programa específico, estão acessíveis através de um visualizador
disponibilizado pela Viewer Central (parceira da empresa desenvolvedora do
MS Project – Microsoft), que o profissional poderá consultar à medida que
toma suas decisões a respeito do canteiro. Além da entrada de dados do
Project, o profissional terá outros dados a serem inseridos através da interface
do sistema. A entrada de imagens, por exemplo, permite ao usuário visualizar
o terreno com a projeção da edificação (exemplo de uma das imagens a ser
inserida, no total máximo de cinco), para que os elementos de canteiro sejam
dispostos no espaço com suas devidas dimensões a serem ocupadas para o
pico total de uso na obra ou para fases definidas;
•

a possibilidade de análise da obra em fases de acordo com as atividades
desenvolvidas, da maneira como é recomendado em bibliografia que trata do
assunto. O sistema permite que o profissional divida o projeto em até cinco
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fases, quantidade considerada suficiente para as atividades mais comuns em
construções. Desta forma o profissional, com o cronograma na tela, pode
decidir a melhor divisão de fases para implementar seu canteiro, dispondo de
espaço específico para os elementos pertinentes a cada uma das etapas. O
profissional não fica obrigado a dividir em fases, desde que, através das
análises possíveis no ambiente do sistema, conclua que consegue dispor
todos os elementos de canteiro no espaço sem que isso sofra ou gere
interferências futuras para o local projetado. Neste caso, a obra é planejada
como um todo, ou seja, da sua data de início ao término, sem considerar
etapas intermediárias de análise, assim sendo, as áreas para disposição dos
materiais considerarão o pico de uso global da obra. Desta maneira, durante
todo o período de construção, a área será alocada para absorver a quantidade
máxima em algum momento da construção, ficando ociosa quando o estoque
for menor.
•

o sistema calcula automaticamente a área necessária para armazenamento
dos matérias em cada fase. O profissional visualiza essas áreas no espaço do
leiaute, representadas graficamente na tela, para que decida sobre eventuais
ajustes nos posicionamentos e, se desejar, também nas dimensões, mantendo
a capacidade de armazenamento total de cada uma.

•

é oferecido ao usuário uma forma de decidir sobre o posicionamento dos
elementos no canteiro, além de seus conhecimentos empíricos. Trata-se da
implementação do cálculo de centro de gravidade (G), considerando as
quantidades, distâncias e custos de movimentação entre pontos escolhidos,
para que o usuário defina quais os melhores locais para situar determinado
material.

1.5 Estrutura do documento

O primeiro capítulo traz uma introdução ao assunto de planejamento de leiaute de
canteiro de obras e uso de TI, assim como os objetivos gerais e específicos da
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pesquisa e a justificativa para escolha do tema proposto. As principais inovações do
sistema criado também são descritas nesse capítulo.
No segundo capítulo, apresenta-se o estado da arte no planejamento de canteiros
com exemplos de metodologias existentes tratando da mesma temática. É feita
também uma revisão da bibliografia que trata da realidade do setor em relação à
adoção de recursos da Tecnologia da Informação nos seus processos.
Na seqüência, o terceiro capítulo traz a metodologia utilizada para estruturar a
pesquisa, uma apresentação do software de planejamento MS Project e as
características do arquivo gerado para ser usado como principal dado de entrada da
ferramenta proposta neste trabalho. Traz também uma descrição geral do Sistema
de Apoio ao Planejamento de Leiaute de Canteiro de Obras, apresentando
esquemas que mostram a seqüência lógica que o usuário segue até obter o leiaute
do canteiro.
No quarto capítulo o SAP-LCO Virtual é descrito em detalhes, mostrando o visual
das telas da interface de interação com o usuário, o banco de dados integrante do
sistema, onde são armazenadas as informações geradas durante a utilização e a
descrição específica do applet JavaTM criado para interação gráfica com o usuário
na fase de alocação de elementos no canteiro.
O quinto capítulo traz as impressões de profissionais relativas ao uso da
ferramenta, obtidas em testes presenciais.
No sexto capítulo, são traçadas as conclusões a respeito do sistema e sua possível
adoção por profissionais do setor de construção, especificamente de planejamento
de obras, quebrando barreiras e se aproximando da forma como efetivamente se
projeta leiaute de canteiros. Conclui-se também sobre as possibilidades de evolução
tanto para a elaboração de arranjo físico baseado em análises prévias à obra,
quanto à viabilização de mantê-lo atualizado durante a construção.
Finalmente,

encerra-se

embasamento teórico.

com

as

referências

usadas

neste

trabalho

para
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O cenário da construção civil

Dizer que o setor de construção civil é considerado atrasado em relação a outros e
tem sido levado a uma modernização devido a fatores, tais como globalização,
aumento da competitividade, entre outros itens que têm impulsionado o processo há
algum tempo, já não é novidade. Mediante este cenário as empresas têm buscado
medidas para alcançar acréscimo de produtividade e qualidade desde o projeto até o
canteiro de obras, como salientado por autores como Librelotto et al. (1998),
Nascimento e Santos (2001), Saurin (1997), Corrêa (2005), apenas para citar alguns
deles que tratam desse assunto.
A constante busca por aperfeiçoamento dos processos assume importância nacional
já que, como salientado por Lopes (1995)1 apud Librelotto et al. (1998), a construção
civil tem grande importância econômica por ser significante fonte geradora de
empregos diretos e indiretos. No país, mais de um terço da mão-de-obra analfabeta
ou semi-alfabetizada é absorvida pela construção civil com ainda grande capacidade
de absorver pessoal nas crises econômicas. Sua importância também reside no fato
de ser responsável por significativa parcela do PIB nacional (FREITAS; LIMA;
CASTRO, 2001). Atualmente a indústria de construção civil no país tem passado por
um momento de franco desenvolvimento, sendo esperado um crescimento da ordem
de 10% apenas para esse ano, segundo o SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São Paulo). É um dos setores que apresenta
melhores resultados no país, sendo que esse cenário obriga muitas empresas a
adequarem seus processos para acompanhar a demanda (FARIA, 2008).
O que nota-se é que se trata, ainda, de uma indústria fragmentada em pequenas
empresas, com muitos fatores intervenientes, além de tecnologicamente atrasada
com relação a outros segmentos (LIBRELOTTO et al., 1998).
1

LOPES, Alberto José et al. A Contribuição da Construção Civil na Crise Social. O empreiteiro. São Paulo,
n.320, p.9, mar 1995.
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O alto grau de fragmentação característico ou o envolvimento de grande número de
empresas de pequeno e médio porte, onde nenhuma delas exerce força suficiente
para influenciar o mercado, faz com que seus departamentos ou áreas atuem
independentes

umas

da

outras,

provocando

uma

desarticulação

interna

(VILLAGARCÍA ZEGARRA; FRIGIERI JÚNIOR; CARDOSO, 1999). Este fato foi
observado há muito tempo, pois já em 1978 uma Comissão de Trabalho (W52) do
International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), citava
a lacuna criada pelas diferentes firmas responsáveis por projetos e canteiro de
obras, o que deveria ser minimizado (CIB REPORT, 1978).
Este panorama vem sendo modificado através de ações pelas quais passa a
indústria da construção, buscando a modernização no intento de acompanhar a
evolução tecnológica de outras indústrias, através da adaptação de seus processos.
Seguindo essa linha de pensamento, de que o setor necessitaria ser modernizado
de maneira ampla, é que Ferreira (1998) apresenta em seu trabalho, alguns
princípios para a modernização do setor incluindo métodos, processos e sistemas
construtivos, bem como planejamento da produção de edifícios e canteiro de obras.
Esta busca pela modernização do setor teve um salto qualitativo com a implantação
da NR-18 (Condições e Meio Ambiente do trabalho na Indústria da Construção Civil)
(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1995) e a obrigatoriedade de apresentação do
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção). O PCMAT trouxe a obrigatoriedade de apresentação de um leiaute
inicial do canteiro para obras com mais de vinte trabalhadores. Este requisito veio se
associar às exigências crescentes do consumidor, levando as empresas a
repensarem seus processos de produção e a organização dos canteiros como forma
de garantir melhorias para o produto final (FERREIRA; FRANCO, 1998).
Focando diretamente na bibliografia existente relativa à elaboração de canteiro de
obras, tem-se a exata noção da importância que as decisões tomadas nesta etapa
exercem no decorrer do processo executivo de uma obra, dada a quantidade de
pesquisas que abordam o tema. O que se busca são meios de auxiliar profissionais
responsáveis pelo planejamento do arranjo físico de canteiro, de forma a aperfeiçoálo de acordo com os intervenientes envolvidos e previsíveis. É notório também que o
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profissional que desenvolve este tipo de projeto se depara com novas problemáticas
a cada construção, uma vez que mesmo com grande experiência, a cada nova obra
os intervenientes são únicos. Isto exige, além da experiência e flexibilidade para
alterar decisões tomadas, quando necessário, capacidade de antecipação dos
fatores que poderão estar envolvidos durante a execução da edificação. Chau,
Anson e Zhang (2003) analisam que o planejamento de obra é realizado por
profissionais sem a integração desejável entre os projetos da construção, apesar de
usarem tais informações para antever as instalações temporárias e recursos
necessários. Além disso, as ferramentas computacionais apresentam, usualmente,
os cronogramas em forma de gráficos que não representam as características
espaciais do canteiro nem os espaços e insumos requeridos. Pesquisas nessa área
buscam mapear este processo de alguma forma, almejando que decisões errôneas
não se transformem em significativos e indesejáveis acréscimos no custo final da
obra, inclusive a inviabilizando em alguns casos.
Norteados por esta busca de inserir a construção civil neste contexto tecnológico e
auxiliar os profissionais atuantes neste segmento, Nascimento e Schoeler (1998)
analisam o uso da Tecnologia da Informação na construção civil. Sob a visão da
produção, fazem uma análise do ganho de produtividade e minimização de gastos
com a melhoria provocada pela facilitação na comunicação. Também as vantagens
do uso da TI são verificadas em termos de qualidade, flexibilidade, produtividade e
viabilidade técnica em obras. Os autores frisam, porém, que usar TI não significa ter
disponível o que há de mais novo neste setor, mas sim usufruir da tecnologia de
forma que represente benefícios reais ao fluxo de informações.

2.1.1 Algumas barreiras para inserção de Tecnologia da Informação na
construção civil

As dificuldades de organização das informações inerentes a um canteiro de obras,
devido à característica multi-disciplinar e multi-participativa do setor, tornam as
relações entre os agentes um tanto complexas e, em muitos casos, apesar de
existirem informações importantes para diversos departamentos, a ineficiência na
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transferência e intercâmbio compromete seu fluxo (VILLAGARCÍA ZEGARRA;
FRIGIERI JÚNIOR; CARDOSO, 1999).
Nascimento e Santos (2002) fazem um apanhado das dificuldades encontradas para
adequação do setor de construção civil em relação à tecnologia de informação.
Segundo conclusão dos autores, os fatores encontrados como freio na utilização da
TI não estão relacionados ao subdesenvolvimento do país, colocando o Brasil, em
termos gerais, no mesmo nível de outros países mais desenvolvidos. São
encontradas dificuldades inerentes aos próprios profissionais atuantes, aos
processos já estabelecidos, às empresas do setor e às deficiências da tecnologia.
Exemplificando no caso dos profissionais do setor, é dito que existem maiores
dificuldades entre eles na adoção da TI, quando comparados a profissionais de
outros setores, devido a fatores tais como:
•

as características diferentes de utilização da TI nas empresas de construção;

•

as exigências na contratação de profissionais são menores e o perfil desses é
diferente quando comparados a outros setores;

•

as diferenças na metodologia de trabalho com TI entre as empresas,
dificultando a adequação de profissionais de uma empresa para outra;

•

a diversidade das ferramentas sem que haja hegemonia, o que só não se
aplica no caso dos softwares CAD, mas que, mesmo quando genéricos, são
customizados na empresa para se adequar ao seu modo de trabalho, entre
outros fatores.

Nos processos as dificuldades estão ligadas às metodologias de gestão das
empresas assim como a não padronização na comunicação e nas práticas.
Já em relação às empresas, existe o fato de que há um menor investimento em TI
do que em outros setores, até devido à incerteza dos dirigentes sobre o retorno
obtido, considerando-se o aspecto cíclico do mercado da construção. Somado a
estes e outros fatores, ainda se encontra um aspecto fundamental: a falta de
treinamento adequado quando da adoção de novas tecnologias.
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As barreiras relativas à própria tecnologia estão ligadas à segurança na
transferência de dados, custos relacionados a conexões com a Internet, aquisições e
manutenções de equipamentos, entre outros.
Apesar das dificuldades citadas, a inserção da TI na construção civil e sua adoção
podem significar uma resposta eficaz para obtenção de melhor coordenação e
comunicação nas empresas; sendo assim, sua incorporação é a tendência
(VILLAGARCÍA ZEGARRA; FRIGIERI JÚNIOR; CARDOSO, 1999).
Lima Jr. dizia, já em 1990, que na introdução de sistemas informatizados em
empresas de construção civil, seria importante atentar que tal ação poderia, em
alguns casos, não melhorar a qualidade dos tais sistemas. Segundo o autor, os
sistemas informatizados poderiam se tornar agentes perturbadores da evolução da
empresa, já que não seriam capazes de programar nem de controlar, unicamente de
oferecer informação de acordo com sua estrutura conceitual e a cultura da
organização. Drucker apud Auer (1998) relata que as ferramentas ajudarão a
produtividade ou a prejudicarão, dependendo do que as pessoas façam com elas, do
propósito para o qual elas serão usadas, por exemplo, ou das habilidades de quem
as usará. Tal afirmação mostra a necessidade de análise na implementação de
sistemas de informação que realmente auxiliem no desenvolvimento de tarefas no
âmbito organizacional, buscando a perfeita interação entre os processos ou suas
etapas.
Nesse contexto, a implementação de base de dados como forma de organizar e
gerenciar as informações geradas durante processos de construção se apresenta
como instrumento a ser utilizado com esse intuito.

Referencial Teórico
38
________________________________________________________________________________________

2.1.2 Alguns exemplos de aplicações de TI na construção civil

Essa parte do texto apresenta algumas utilizações de TI no setor de construção civil
do país. Isso mostra parte da gama de possibilidades de aplicação de recursos de TI
para o segmento, o que justifica os esforços para sua adoção em todos os níveis,
inclusive, no caso deste trabalho, no planejamento de leiaute de canteiro de obras.

2.1.2.1 TI no projeto arquitetônico e de engenharia

Com o advento do computador, iniciaram-se modificações radicais no processo de
projeto arquitetônico. As máquinas por si só são apenas os facilitadores do
processo, não sendo, porém, criadores de conteúdo (MARX, 2000). Os projetos,
antes tradicionalmente iniciados através de esboços no papel, passaram, em muitos
casos, a ser gerados e finalizados na tela da máquina.
Com a crescente quantidade de informações digitais geradas com o advento de
ferramentas computacionais e uso de recursos ligados à Internet, passou a existir a
necessidade de distribuir e compartilhar essas informações com inúmeros parceiros
envolvidos em projeto de empreendimentos de construção civil. A necessidade de
padronizações de dados para transferência entre participantes se tornou visível e
iminente. A padronização, nem sempre aceita, facilita a comunicação entre
diferentes disciplinas dentro do setor, possibilitando registrar as informações para
gerenciamento e conhecimento (JACOSKI, 2004).
Com a evolução da TI se tornou possível para as empresas a busca de novas
formas para manterem-se competitivas no cenário da construção, dando suporte ao
desenvolvimento de novos produtos, bem como de novas formas de processos de
trabalho. Nesse contexto, organizações buscam mudar sua forma de trabalho
tradicional, departamentalizada, fragmentada, baseada em funções, por outra onde
a visão é orientada a processos. A partir desse conceito surgiu a Engenharia
Simultânea que prega o desenvolvimento em paralelo do projeto de um produto e os
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processos a ele relacionados. A TI é que fornece apoio à integração de processos,
favorecendo o compartilhamento das informações, a colaboração e o controle
integrado. A partir do conceito de Engenharia Simultânea e sua aplicação em projeto
de edificações, criou-se a Arquitetura Simultânea que promove a integração dos
intervenientes em todas as etapas de projeto, visando melhorar a qualidade do
produto, ou seja, a edificação (MACHADO, 2006).
Panizza e Ruschel (2005) avaliam a capacidade de uso de recursos de TI por
equipes de desenvolvimento de projetos de edificação. Segundo os autores, tão
importante quanto inserir recursos informatizados no processo de desenvolvimento
de projetos e colaboração entre os membros da equipe, é saber utilizá-los de
maneira adequada para a comunicação das informações neles contidas. Dessa
maneira, apesar do alto potencial que a TI oferece para os profissionais de projeto,
muitos dos recursos são ainda subutilizados. Como o desenvolvimento envolve
equipes multidisciplinares, a adoção de procedimentos que facilitem a distribuição
correta da informação se torna imprescindível, ao passo que implantando tais
recursos sem critério, controle e orientação, os benefícios da utilização da TI passam
despercebidas pelos envolvidos.

2.1.2.2 TI na educação dos trabalhadores da construção civil

Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação têm sido implantados em
diversas áreas, inclusive na educação em vários níveis.
Cattani (2003) mostra utilizações de tais recursos aplicados na formação de
trabalhadores de canteiro de obras para auxiliar no aprendizado de leitura e
interpretação de plantas arquitetônicas. Analisa que recursos mais avançados de
informática têm sido empregados na formação técnica de projetistas e planejadores
em universidades, cursos técnicos etc., e que o mesmo não ocorre com os
trabalhadores envolvidos diretamente com a produção. Dessa forma, apresenta um
experimento para formação profissional, desenvolvido com o intuito de utilizar as
possibilidades da Internet para modificar a forma de aquisição de conhecimento
desses trabalhadores - “daqueles que sabem mais para os que sabem menos”. O
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site “Leitura e Interpretação de Plantas” é focado no aprendizado sobre projeto,
desenho, construção civil e leitura de planta. O conteúdo do site é voltado para a
compreensão de elementos de plantas, convenções, escalas, e aspectos envolvidos
em um processo de construção. Após o processo de aprendizagem através do site,
os participantes usaram o programa HomeDesign3D para reforçar o entendimento
da visualização 2D e a vinculação com as três dimensões da realidade. Como um
dos importantes resultados obtidos em estudo de caso foi a percepção de que as
dificuldades encontradas pelos trabalhadores foram devidas as condições materiais
(acesso ao equipamento), mais do que por limitações de ordem cognitiva. Esse
resultado permitiu concluir sobre a viabilidade do uso desse tipo de recurso para o
público destinado.
Outro estudo voltado para o uso de TI na formação de mão-de-obra da construção é
mostrado em Campos Filho (2004). Neste trabalho o autor propõe um sistema de
treinamento à distância, voltado para a mão-de-obra envolvida na construção de
habitações populares. Foi desenvolvida uma ferramenta didática baseada em
ambiente virtual interativo disponibilizado em computador, usando áudio, vídeo e
texto no auxílio à aprendizagem do público alvo, em geral, sem contato anterior com
estas tecnologias. Um estudo de caso foi realizado no qual se concluiu não haver
diferenças significativas entre o ensino a distância proposto com o ensino presencial.
Também foram feitas avaliações sobre o uso da ferramenta e o aprendizado do
usuário, concluindo sobre a viabilidade de uso da TI para esse tipo de treinamento,
apesar da descrença do setor na utilização desses recursos.
Neste mesmo segmento, outra pesquisa, intitulada "Avaliação da Pós-Ocupação,
Participação de Usuários e Melhoria da Qualidade dos Projetos Habitacionais" foi
realizada na Escola de Arquitetura da UFMG (Universidade Federal de Minas
Gerais), visando levar a tecnologia aos canteiros de obra. Este trabalho é
apresentado no portal Universia (2003), mostrando as etapas de desenvolvimento
de um treinamento em computador, criado com interfaces que facilitam a
visualização de ambientes por quem não entende a linguagem técnica de uma obra.
O treinamento contava com três fases ou workshops, sendo:
•

contato inicial dos trabalhadores com PCs para realização de pequenas
atividades e familiarização com a informática;
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•

acesso a Internet e sites de busca, com aulas básicas sobre navegação;

•

contato com as técnicas de construção civil.

Devido ao sucesso obtido com esse trabalho de formação de mão-de-obra para os
mutirões, os desenvolvedores da pesquisa já tinham outros planos traçados para
continuar com tal processo de formação para este público, utilizando sempre
recursos de tecnologia da informação.

2.2 O canteiro de obras

Definir canteiro de obras pode ser simples como na NR 18 (MINISTÉRIO DO
TRABALHO, 1995), ou seja, “área de trabalho fixa e temporária, onde se
desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra”. A partir desta definição
surgem várias outras, mas que em suma dizem o mesmo. Desta forma, esta
definição pode ser usada para se entender o processo de planejamento desta área
de trabalho, bem como suas adaptações devido às mudanças de fase da obra e aos
intervenientes a que uma construção se expõe.
Souza et al. (1997) levam em consideração diretrizes estabelecidas pela norma NR18 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1995) e também pela NBR-12284 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1991), que servem de referência para os
planejadores, na designação dos elementos de canteiro e na respectiva alocação no
espaço disponível com as áreas mínimas necessárias. De uma forma geral, são:
•

elementos ligados à produção (central de argamassa, central de fôrmas etc.);

•

elementos de apoio à produção (almoxarifados de ferramentas, estoque de
areia etc.);

•

sistemas

de

transporte

com

decomposição

de

movimento

e

decomposição de movimento (exemplo: jerica e gruas, respectivamente);

sem
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•

elementos de apoio técnico/administrativo (escritório de engenheiro e
estagiário etc.);

•

área de vivência (alojamento etc.);

•

outros elementos (entrada de água, entrada de luz etc.) e

•

elementos de complementação externa à obra (canteiro central etc.).

Com a lista de elementos a serem alocados de acordo com a obra, as áreas
destinadas para cada um deles e o cronograma, tem-se um instrumento de auxílio
para preparação do leiaute de um canteiro. Passa-se, então, a pensar no
planejamento de forma que se consiga desenvolver o trabalho sem sobressaltos,
garantindo os prazos e recursos pré-estabelecidos.

2.3 Planejando o canteiro de obras

Planejar o arranjo físico de um canteiro de obras é sempre um desafio e o sucesso
depende da experiência anterior do planejador e da empresa em projetos deste tipo.
Não existe um modelo típico a ser seguido devido à grande variabilidade de
intervenientes encontrados de uma construção para outra. A cada obra existe a
necessidade de um arranjo físico que garanta a estabilidade das operações ao longo
do processo de construção e evite a necessidade de muitas alterações nas
alocações dos elementos, além daquelas previstas durante o planejamento. Tais
mudanças imprevistas retardam a produção e aumentam custos de maneira global.
Ao se planejar um canteiro de obras, busca-se obter um arranjo no qual se permita a
melhor utilização do espaço disponível. Isto significa dispor materiais, instalações
temporárias, mão-de-obra e equipamentos de maneira que se criem as condições
mais favoráveis possíveis para garantir a eficiência dos processos, através de
mudanças na seqüência de atividades, redução de distâncias e tempos de
deslocamento e melhor preparação dos locais de trabalho (ELIAS et al., 1998).

Referencial Teórico
43
________________________________________________________________________________________

Serra (1997) afirma que a programação e controle da produção em canteiros são
responsáveis pela diminuição de perdas com transportes, tempo de espera de
homens e equipamentos, re-trabalhos etc. Fica caracterizado, dessa forma, a
importância em se acrescentar ao prazo da obra o tempo para um bom
planejamento, pois essa é a garantia de desenvolvimento sem grandes percalços e
problemas diários a serem resolvidos pelo engenheiro de obra.
Também é básico no ato de planejar um canteiro, prever a movimentação dos
materiais, assim como seu armazenamento, por exercerem importância fundamental
na obra, uma vez que seus resultados podem incidir diretamente sobre a
produtividade da mão-de-obra e consumo dos materiais, influindo na quantidade de
perdas (FERREIRA, 1998). Para o posicionamento dos elementos no canteiro
durante o projeto de leiaute, o autor citado apresenta alguns princípios práticos para
auxiliar nesse procedimento:
•vestiário próximo à entrada da obra e antes do ponto, para que os
trabalhadores possam trocar de roupa antes de bater o ponto, e circular na
obra com os equipamentos de segurança necessários;
•sanitário interligado ao vestiário, para que os trabalhadores possam tomar
banho e se vestir ao término do expediente, sem circular pela obra;
•escritório da obra em local de ampla visibilidade do empreendimento, para
possibilitar ao engenheiro uma visão geral sempre que chegar ou sair do
escritório;
•armazenar os materiais que necessitem de proteção, em locais
apropriados;
•respeitar as sobrecargas previstas na estrutura;
•guardar os equipamentos em local apropriado, visando sua proteção e
conservação (FERREIRA, 1998, p.178).

Estes são apenas alguns princípios a serem observados, porém somados a outros
adotados pelos profissionais segundo seus conhecimentos adquiridos, é possível
garantir soluções viáveis para o projeto de arranjo físico de canteiros, possibilitando
boas condições de trabalho e segurança durante a obra.
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Com o planejamento feito, vem a necessidade de traduzir a organização do canteiro
prevista para um projeto de arranjo físico, evitando-se improvisações e solucionando
previamente prováveis interferências. Somada a isso, é requerida uma mudança de
mentalidade dos administradores de empresa e gerentes de obra, para que os
intervenientes do canteiro passem a ser rigorosamente estudados e determinados
(OLIVEIRA; SERRA, 2006).
Evidencia-se a seriedade com que deve ser tratado o planejamento do arranjo físico
de canteiro de obras, podendo este ser um valioso instrumento para a obtenção de
resultados positivos em um empreendimento. Há que se entender, porém, que um
canteiro sofre alterações durante a construção, já que as atividades executadas vão
mudando e os elementos necessários ao trabalho vão se alterando para atender
cada fase da obra. Dessa forma, cada fase da construção irá exigir leiautes
diferentes que se adaptem à realidade da obra e à estratégia de ataque adotada
(FRITSCHE et al, 1996). Estabelece-se, então, a necessidade de atualizações do
arranjo físico a cada mudança de fase da obra, a serem definidas pelo projetista do
canteiro.
São apresentados, a seguir, métodos desenvolvidos para melhorar a qualidade do
planejamento das atividades executadas em um canteiro de obras, colaborando com
a organização dos dados intervenientes de alguma forma.

2.4 Métodos de projeto de arranjo físico de canteiros de obra

Esta seqüência do texto aborda metodologias existentes, desenvolvidas para auxiliar
os profissionais envolvidos com canteiro de obras na disposição dos elementos,
visando à obtenção de soluções mais viáveis. São apresentadas inicialmente
ferramentas chamadas manuais por utilizar recursos que não a informática,
aplicando conceitos pesquisados para este fim, entre eles, princípios matemáticos.
Em seguida, são descritas metodologias nas quais a informática e seus variados
recursos são aplicados na automatização do processo de tomada de decisão a
respeito do planejamento do canteiro, ou parte dele. Em ambos os casos, o intuito é
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o mesmo, ou seja, colaborar com o profissional de planejamento para que obtenha o
resultado mais viável mediante a situação proposta, e de uma maneira mais veloz.
Neste contexto, Jang, Lee e Choi (2007) afirmam que, apesar das várias
ferramentas existentes desenvolvidas para auxiliar na disposição dos elementos no
espaço de canteiro, atualmente os modelos baseados em computador são
preferidos devido à complexidade e multiplicidade de itens necessários para
construções.

2.4.1 Metodologias manuais (fluxogramas, listas etc.)

Para auxiliar os tomadores de decisão na etapa de planejamento, Souza e Franco
(1997) descrevem etapas de um fluxograma a serem seguidas para melhor definição
do leiaute do canteiro, considerando a agregação de novos elementos e informações
a cada etapa. Seguindo esta padronização, pode-se chegar a várias alternativas,
quando então se deverá julgar qual a melhor, mediante o caso proposto.
Ferreira e Franco (1998) propõem uma metodologia visando obter um processo
integrado do projeto do produto e da produção com o estudo das várias fases de
planejamento do canteiro, sendo um instrumento importante para empresas ou
profissionais que desenvolvem este tipo de trabalho. Trata-se de uma metodologia
que contribui com o desenvolvimento do PCMAT, criando condições para a
integração das fases de construção. Segundo os autores, o projeto do canteiro como
parte da produção, deve se iniciar junto às análises no Programa de Necessidades e
ser desenvolvido junto com a elaboração do projeto do produto. A Figura 2
apresenta a seqüência de atividades proposta durante a elaboração do projeto de
canteiro no desenvolvimento do projeto do produto, analisando o programa de
necessidades (PN), estudo preliminar (EP), o anteprojeto (AP) e o projeto executivo
(PE).
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Figura 2: Etapas para elaboração do projeto de canteiro de obras evoluindo com ao projeto do
produto (FERREIRA; FRANCO, 1998).

O sistema SLP (Systematic Layout Planning), criado inicialmente para a indústria de
manufatura, pode ter parte de seus princípios aplicados no projeto de canteiro.
Desta forma, pode contribuir para o planejamento e otimização do arranjo físico
através da estruturação das etapas de desenvolvimento do trabalho, obtendo-se um
modelo de procedimentos (Figura 3) e uma série de convenções para identificação,
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avaliação e visualização dos elementos e áreas. Passa-se por quatro etapas, a
saber:
•

localização;

•

arranjo físico geral;

•

arranjo físico detalhado e

•

implantação.

Ao final do processo, retirando-se alternativas impraticáveis, obtêm-se de dois a três
planos a serem julgados e um deles é escolhido como mais apropriado (ELIAS et al.,
1998).

SISTEMA DE PROCEDIMENTOS SLP
Dados de Entrada
Fluxo de Materiais

Inter-relações de Atividades

Diagrama de Inter-relações
Espaço Necessário

Espaço Disponível

Diagrama de Inter-relações de Espaços
Considerações de Mudanças
PLANO X

Limitações Práticas

PLANO Y

PLANO Z

Avaliação
PLANO SELECIONADO
Figura 3: Sistema de Procedimentos do SLP (ELIAS et al., 1998).
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Um estudo de caso realizado em um empreendimento com a participação de cinco
gestores de obras, visando padronizar o processo criativo do planejamento de
canteiro, é apresentado em Maia, Souza e Birbojm (2001). Buscou-se avaliar as
decisões tomadas em relação à disposição dos elementos de canteiro frente a um
mesmo problema e sob alguns critérios previamente expostos. Para facilitar a
avaliação final das propostas, foram atribuídos pesos aos fatores envolvidos no
estudo, segundo suas relevâncias, para detecção das diferenças de acordo com a
média final obtida para cada sugestão. Dentre as cinco propostas existiram muitas
discrepâncias que, segundo os autores, se deram pelo fato de que, apesar da
tentativa de uniformização quanto às informações disponíveis, houve a necessidade
de adoção de critérios complementares, o que indicou a necessidade de maior
detalhamento. Fica, porém, como resultado de um estudo deste tipo, a possibilidade
de se analisar e propor recomendações para quem projeta canteiros, a respeito do
processo criativo de arranjos físicos, mesmo me diante a diversidade de soluções
possíveis para cada caso.
Outra metodologia, citada anteriormente e cujo fluxograma é mostrado na Figura 1
deste texto, é apresentada em Souza (2000) que trata as etapas de planejamento de
um canteiro de obras como um processo interativo, elaborada para simplificar e
organizar as tomadas de decisão e conduzir o profissional durante as análises dos
aspectos envolvidos, de forma seqüencial. Nesta metodologia o autor entende que o
processo se inicia quando o profissional tem dados suficientes para fazer as
definições preliminares que são:
•

Juntar dados do projeto do produto,

•

Ter conhecimento do prazo disponível para a execução,

•

Definir um plano de ataque ou a relação de precedência entre as principais
atividades,

•

Estabelecer o cronograma físico para a obra,

•

Definir a localização do canteiro de obras.
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Com a junção das informações dessa fase preliminar o profissional tem condições
de iniciar as definições sobre o projeto do processo a ser adotado mediante as
condições previstas. Em seguida, as demandas de materiais, mão-de-obra e
equipamentos são verificadas para que sejam definidas as necessidades de
espaços para cada elemento. Parte-se, então para a etapa criativa aonde se chega
a uma ou mais soluções a serem julgadas de acordo com critérios do profissional de
planejamento. Quando a proposta é aprovada, parte-se para a implementação, do
contrário, deve ocorrer uma reformulação das definições adotadas ou mesmo fazer
um novo estudo até que se obtenha a versão avaliada como mais favorável. É uma
metodologia que não dita regras sobre quais medidas devem ser tomadas em cada
caso, apenas conduz o profissional, organizando o pensamento para a tomada de
decisões sobre um canteiro, da concepção até a implantação.
Devido à característica da pesquisa apresentada neste documento, a exposição será
concentrada nas técnicas de planejamento de leiaute baseadas em ferramentas
computacionais com uso recursos de TI, exploradas na seção seguinte.

2.4.2 Metodologias usando recursos computacionais para o planejamento de
leiaute

O computador trouxe consigo novas possibilidades para auxiliar o planejamento de
leiaute de canteiros, entre outros aspectos de uma edificação. Esta parte do texto
descreve algumas metodologias desenvolvidas nesse sentido, usando recursos de
informática para se encontrar as soluções mais viáveis para os leiautes de canteiro
de obras.
Neste contexto, Liggett (2000) faz uma análise desde a década de 60 a respeito dos
processos automatizados para a otimização dos problemas de alocação de
atividades, instalações temporárias e equipamentos em espaço disponível em
canteiro. Segundo Liggett, apesar do interesse por ferramentas automatizadas para
este fim, na data da publicação do artigo ainda existia uma carência de sistemas
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comercialmente disponíveis, apesar das várias aplicações de algoritmos para este
fim.
Quando se desenvolvem ferramentas informatizadas para automatizar algum
processo realizado por seres humanos, no caso da construção civil, por
engenheiros, há a preocupação em não padronizar o processo criativo e tirar o
controle que o profissional exerce sobre seu canteiro. Com esse pensamento,
Wakamatsu, Souza e Cheng (1999) apresentam uma ferramenta computacional
idealizada para minimizar erros na prática do planejamento do arranjo físico em
canteiros de obras, e aumentar a velocidade da definição do leiaute. A ferramenta
visa, basicamente, possibilitar o posicionamento dos elementos no canteiro,
permitindo que o profissional controle totalmente as tomadas de decisão a respeito
do leiaute final (Figura 4). Outro aspecto da ferramenta proposta é o fato de usar
linguagens compatíveis com programas CAD, popularmente usados por projetistas.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 4: Exemplos de interação do usuário no ambiente CAD durante definições sobre o canteiro:
(a): inserção de área através de janela de seleção, (b): inserção de área usando pontos, (c): inserção
de área criada fora da planta e (d): posicionamento de trajeto (WAKAMATSU; SOUZA; CHENG,
1999).

Conceitos de Inteligência Artificial são também aplicados no planejamento de leiaute
de canteiro de obras, oferecendo recursos que são apresentados a seguir.
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Algoritmo genético (AG) é um conceito, baseado na teoria da evolução Darwiniana,
que pode ser usado para auxiliar profissionais que elaboram leiaute de canteiros a
tomarem decisões sobre diversos assuntos relacionados à sua atividade, na busca
de solução para problemas que envolvem diversas possibilidades. AGs são
algoritmos de busca baseados nos mecanismos de seleção e genética natural,
introduzidos por John Holland, na década de 70. Um algoritmo genético simples e
que poderá levar a bons resultados para problemas práticos é composto,
basicamente, pelas operações de:
•

Reprodução;

•

Cruzamento e

•

Mutação.

Nos processos de reprodução, cruzamento (cross-over) e mutação, gerações de
indivíduos mais aptos a ser a solução para um problema específico são combinadas,
onde, em cada geração, um novo conjunto de criaturas (strings) é criado com
características da anterior (GOLDBERG, 1989). Esse conceito de AG abrange uma
vasta gama de aplicações, sendo apropriados para problemas de otimização
complexos, com muitas variáveis e espaço de soluções de dimensão elevada. Para
que se entenda a aplicação prática deste conceito, além do uso na busca da melhor
disposição dos elementos de canteiro de obras, Pires, Duarte e Gonzaga (2006)
abordam o uso de AG na verificação de impressões digitais, que é um problema que
necessita de um processamento intenso devido à quantidade de fatores a serem
analisados. Em canteiro de obras, Li e Love (2000) demonstram a utilização de tais
algoritmos para solucionar problemas de alocação de instalações temporárias,
quando existem diferenças entre os espaços disponíveis e necessários para a
disposição dos elementos de canteiro a serem alocados. Também Jang, Lee e Choi
(2007) aplicam AG para otimizar leiautes de canteiro distribuídos por andares em
prédios de múltiplos pavimentos, buscando a solução mais viável para melhorar a
disposição dos materiais e a produtividade dos trabalhadores nos locais de trabalho,
à medida que diminui a movimentação desnecessária. Com a planta da edificação e
seus pavimentos, uma análise inicial é feita dando pesos de acordo com a prioridade
do material no canteiro. Com isso gera-se um conjunto com uma população inicial,
que após passar pelos processos de cruzamento (cross-over) e mutação, permite
chegar a um melhor posicionamento (Figura 5).
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Início
Escolher aleatoriamente
uma população

Obter informações da edificação

Escolher o cromossomo que
tem o melhor/pior ajuste
(fitness)

Gerar cada população inicial

Relocar o cromossomo de
acordo com a população
SIM
Melhorou?
NÃO

NÃO

Mutação e Cruzamento para cada uma
das populações

# de gerações SIM
excedido?
Escolha da melhor população

Reverter a relocação
Fim
Figura 5: Exemplo de uso de Algoritmo Genético em modelo de alocação de materiais de construção
(JANG; LEE; CHOI, 2007).

Outra possibilidade de uso de AG no planejamento do leiaute de canteiro são os
Algoritmos Genéticos Paralelos, criados para serem processado em um conjunto de
computadores em paralelo, tendo a execução acelerada, contribuindo com a
resolução de questões potencialmente complexas e com diversos critérios de projeto
para serem satisfeitos. Um exemplo de aplicação de Algoritmos Genéticos Paralelos
é apresentado em Tawfik e Fernando (2001), usando seus conceitos na otimização
de alocação de instalações temporárias. Nessa aplicação o resultado final é a
otimização do leiaute através de imagens 2D, considerando aspectos de segurança,
espaço e distâncias percorridas, diminuindo custos de viagens e riscos no canteiro.
Sistemas Especialistas (Expert Systems) e Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural
Networks) também são tecnologias que podem ser usadas na resolução de
problemas de engenharia de construção. Sistemas Especialistas são sistemas de
software desenvolvidos para imitar o raciocínio indutivo e dedutivo de especialistas
humanos, em um domínio de conhecimento específico (NEGOITA, 1985). Já uma
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Rede Neural Artificial (RNA), como o próprio nome sugere, são sistemas analíticos
voltados para problemas cujas soluções não são explicitamente formuladas e que se
inspiram nas estruturas dos sistemas nervosos biológicos, como o cérebro,
configurado para aplicações específicas. É composto por elementos interligados,
chamados de neurônios artificiais, que trabalham em conjunto na solução de
problemas, assim como os neurônios biológicos (CHESTER, 1993). Cada uma
destas tecnologias apresenta vantagens e desvantagens de uso quando aplicadas
separadamente no ajuste de leiaute de canteiro de obras, principalmente em
problemas complicados e de grande escala. Isto dá a idéia de que um sistema
híbrido, usando os pontos fortes de cada tecnologia, poderia aperfeiçoar sua
utilização. Foi assim criado o Hybrid System for Site Layout (HSSL), reunindo
componentes de sistemas especialistas como agentes e de redes neurais, se
transformando em uma ferramenta tecnicamente correta e eficiente na prática,
segundo Zhang, Liu e Coble (2002).
Tommelein (1999) usa recursos computacionais no desenvolvimento de uma
simulação para alocação de instalações temporárias em um canteiro de obras
(exemplo:

guarita,

escritórios,

almoxarifado,

instalações

sanitárias

etc.),

graficamente, de acordo com tempos de viagem dentro do local para execução das
atividades nas fases de construção. Para um caso específico, como retratado, para
a verificação da necessidade de instalação de almoxarifado de ferramentas, são
avaliadas a quantidade e localização destas instalações temporárias dentro do
canteiro, considerando os trabalhadores em seus pontos de trabalho e o tempo de
viagem para pegarem as ferramentas, serem atendidos e retornarem até o local de
suas atividades. São utilizados desenhos 2D (em programas CAD) para o
posicionamento inicial das instalações temporárias e histogramas que mostram a
quantidade de trabalhadores nos meses do ano para, enfim, implementar a
simulação em ambiente que permita a análise gráfica em um intervalo de tempo
qualquer. Para a simulação é usado o sistema STROBOSCOPE que produz um
modelo para avaliar a quantidade de viagens dos trabalhadores e o tempo de espera
comparado ao custo de se ter instalações de suporte adicionais ou aumentar a
capacidade daquelas já existentes.
Wakamatsu (2001) apresenta metodologias ou sistemas computacionais que
aplicam conceitos da Teoria de Sistema Nebuloso ou Fuzzy System Theory para a
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análise da relação de proximidade entre elementos de canteiro de obras, utilizando
informações subjetivas de especialistas no planejamento do espaço físico nestes
locais. A lógica Fuzzy, como também é chamada, foi estruturada em 1965 pelo Dr.
Lofti A. Zadeh da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Esta lógica trata de
conjuntos para os quais não se tem uma resposta direta sobre a classificação de
seus componentes. Desta forma Zadeh criou o grau de pertinência para flexibilizar a
atribuição de tais elementos a determinados conjuntos e oferecer melhores
possibilidades de soluções a problemas propostos (ZADEH, 1965). Este tipo de
análise difusa ou nebulosa se enquadra para o tratamento do assunto onde a busca
de solução não conduz a uma resposta direta como “sim” ou “não”, o que acontece
com freqüência em problemas de canteiro de obra. Wakamatsu alia essa idéia com
o poder computacional para criar metodologias direcionadas a definições relativas
ao canteiro. Uma das metodologias apresentadas no trabalho desse autor busca
auxiliar na agregação de opiniões de vários especialistas, definindo as condições de
um mesmo leiaute e a outra contribui na escolha da melhor distribuição dos
elementos na área do canteiro. O processo todo é baseado em equações
matemáticas, matrizes, diagramas etc. e em uma ferramenta computacional
desenvolvida para alocação das áreas dos elementos através de uma interface com
programa CAD em 2D.
Choo e Tommelein (1999) mostram uma ferramenta chamada WorkMovePlan, que
combina a metodologia de Lean Construction (construção enxuta) através do Last
Planner, implementada no software WorkPlan, com a programação do espaço
previsto. Trata-se de um sistema de base de dados com interface 2D, cuja saída
pode ser usada para criar modelos de realidade virtual em 3D. O WorkPlan é uma
ferramenta computacional que busca ajustar os planos de trabalho gerados por
planejadores em construções, com aqueles feitos pela equipe de trabalho (CHOO et
al., 1999). A interface do WorkMovePlan usa ambiente Visio (www.visio.com) para
facilitar a interação com o usuário e a saída da ferramenta se dá em desenhos
esquemáticos 2D, sendo possível gerar modelos em 3D. A ferramenta possibilita ao
usuário especificar o leiaute do canteiro no intervalo de tempo desejado e, de acordo
com a dinâmica da construção, um modelo de fluxo físico e de fluxo de processo é
gerado, auxiliando na localização de dificuldades de locomoção e de execução. Este
ambiente computacional também é apresentado em Choo e Tommelein (2002),
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mostrando como é possível gerenciar os dados de vários projetos e a possibilidade
de sincronismo na troca de informações, trazendo um exemplo de visualização 3D
do leiaute criado em VRML (Virtual Reality Modeling Language) (Figuras 6 e 7).

Figura 6: Esquema de programação para vários projetos do WorkMovePlan, contando com unidades
de coordenação gráfica e de projeto (CHOO; TOMMELEIN, 2002).

Figura 7: Exemplo de leiaute usando VRML (CHOO;TOMMELEIN, 2002).
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O espaço disponível na fase inicial dos trabalhos no canteiro é ocupado
gradativamente por materiais e equipamentos necessários em cada etapa, além da
edificação em construção, variando de tamanho e necessitando de re-alocações em
alguns casos. Esta problemática é tratada em Zouein e Tommelein (1999) que
propõem um algoritmo para analisar os aspectos dinâmicos, facilitando os ajustes.
Os elementos do canteiro são posicionados considerando que alguns deles
ocuparão espaços predeterminados por suas dimensões durante um intervalo de
tempo, ou serão usados em todo o processo de construção. Para isso, um modelo
matemático é criado resultando em desenhos 2D dos arranjos gerados para
posterior análise. São dados pesos para a necessidade de proximidade entre os
elementos para se chegar às alternativas mais viáveis com a aplicação dos
algoritmos. Este algoritmo é aliado a outros critérios para dar subsídios a uma
análise entre o planejamento do leiaute do canteiro e a programação das atividades
ao longo do tempo, como descrito em Zouein e Tommelein (2001). O algoritmo,
através de representações em 2D, caracteriza os recursos a serem alocados para
cada etapa, as atividades seqüenciais e a necessidade de espaço no tempo. A partir
de uma programação inicial, o algoritmo é ajustado para se adequar às limitações de
espaço no canteiro.
Em 1992, Tommelein, Levitt, Hayes-Roth apresentaram uma ferramenta chamada
SightPlan, baseada na maneira como os profissionais planejam o arranjo físico de
canteiro de obras, porém, focando a necessidade de uso do poder computacional
para gerar alternativas e avaliá-las até a obtenção de soluções que atendam as
condições existentes. Inteligência Artificial foi usada no posicionamento dos
elementos do canteiro no local da construção, determinados no espaço em duas
dimensões como corpos retangulares, e as instalações permanentes da obra.
Outra ferramenta criada na mesma linha do SightPlan, ou seja, buscando
automatizar a tarefa de posicionar adequadamente os elementos provisórios de
canteiro, é mostrada em Cheng e O’Connor (1996). ArcSite é a denominação da
ferramenta que tem como objetivo principal identificar áreas para os elementos no
canteiro, visando minimizar os conflitos e melhorar a eficiência do projeto de leiaute.
Buscou-se agregar, segundo os autores, os conhecimentos dos profissionais que
fazem projetos de arranjo físico, colocá-los de forma sistemática, avaliando as
variáveis intervenientes para se obter os posicionamentos mais adequados,
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desenvolvendo um sistema para gerar leiaute baseado em SIG ou GIS (Sistema de
Informação Geográfica), substituindo os métodos manuais. Os autores incluem como
vantagens do ArcSite a integração de informações obtidas de várias fontes incluídas
na ferramenta e disponíveis para o usuário e também a possibilidade de obtenção
das coordenadas e distâncias entre instalações, assim como a consideração das
relações entre elas. Como desvantagens são citadas a dificuldade gerada pela
ferramenta não permitir desenhos de linhas, polígonos ou pontos, entre outras.
Chau, Anson e Zhang (2003) abordam a criação de um modelo de visualização 4D,
integrando modelos geométricos 3D de projeto de construção aos dados de
cronograma ou programação da obra, de modo a contribuir com a administração do
canteiro em termos de espaço e tempo. Trata-se de um sistema para auxiliar no
controle e programação do canteiro durante o ciclo da construção, buscando superar
dificuldades encontradas no sistema convencional de planejamento de obras. Um
sistema similar chamado 4D Integrated Site Planning System ou 4D-ISPS é
apresentado em Ma, Shen e Zhang (2005), utilizando softwares como AutoCAD na
geração de blocos de modelos 3D para elementos do canteiro e MS Project para
oferecer informações sobre a programação da obra. O objetivo é a obtenção de um
sistema de leiaute de canteiro integrado, facilitando o gerenciamento, visualização,
programação e instalações do leiaute. O uso de 4D também é objeto de estudo de
Jongeling e Olofsson (2007), que propõem facilitar o trabalho de quem planeja
construções e necessita conceber projetos que assegurem o fluxo de recursos
contínuo e confiável para os diferentes locais de trabalho no canteiro. A proposta é
combinar técnicas de programação baseadas na localização (por exemplo: linhas de
balanço) com modelos em CAD 4D, para análises dos fluxos de trabalho.
As ferramentas e estudos aqui apresentados sempre almejam oferecer algo
adicional para os profissionais obterem melhorias no ato de planejar o canteiro de
obras e, ao mesmo tempo, melhorar os processos desenvolvidos nestes locais. Para
se desfrutar dos recursos oferecidos, porém, há que organizar as informações
referentes à obra, aos materiais, mão-de-obra e equipamentos e outros aspectos
inerentes envolvidos. Na seqüência é abordado o tratamento dado a essas
informações, seus fluxos e as melhorias no seu gerenciamento, possível através da
aplicação de TI na construção civil.
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2.5 As informações no canteiro de obras de construção civil

Silva e Cardoso (1998) analisam que há, entre as empresas construtoras, maior
valorização dos aspectos produtivos, o que deve passar pela busca da
racionalização da logística na construção. Isto inclui a análise dos fluxos dentro do
canteiro, entre eles o de informações e as ações que vêm sendo tomadas para
informatizar a troca de dados entre os agentes participantes. Isto tem contribuído
para que a informatização dos canteiros se torne uma realidade, facilitando a troca
de dados entre o escritório, a obra e fornecedores.
Apesar da quantidade e complexidade das informações geradas dentro da indústria
da Arquitetura, Engenharia e Construção, historicamente os computadores foram
usados para resolver problemas específicos, criando as chamadas “Ilhas de
Automação”. Desta forma, gera-se a divisão do trabalho em pequenos pacotes bem
definidos e especializados, modelo este que tem servido à indústria da construção
ao longo do tempo, apesar das dificuldades de comunicação e transferência de
dados entre os grupos (TRISTÃO et al., 2005). Os autores asseguram que um
desafio é conseguir padronizar as estruturas de informação para o setor de
construção, definindo linguagens usadas para comunicar dados entre as partes
envolvidas. Enquanto não existirem padrões para troca de informação, ocorrerão
dificuldades, tais como: redigitação de dados, pouca integração entre os softwares
usados e agentes da cadeia produtiva, além do uso rudimentar da tecnologia da
informação.

2.5.1 Gerenciamento das informações através da Tecnologia da Informação

Kajan (2002, p.273) define Sistema de informações como “um termo geral usado
para denotar um conjunto de pessoas, procedimentos e equipamentos projetados,
construídos, operados e mantidos para coletar, registrar, processar, armazenar,
recuperar e mostrar informação". É uma forma organizada de enviar, receber e
gravar mensagens contendo informações (BARTON, 1985). Dito isto, não se pode
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pensar que exista um sistema de informação em uma empresa de construção sem o
conhecimento dos principais fluxos e uma formalização dos meios de emissão,
recebimento e registro de informações (SILVA; CARDOSO, 1998).
As informações em um processo de construção de edificações são apresentadas em
diversas formas: desenhos, planilhas de composição de custos, relatórios
orçamentários, gráficos, diagramas de programação, contratos. Melhorias nos fluxos
dessas informações podem ser promovidas através de implementações de
tecnologias da informação (TI), buscando-se maior integração entre elas e os
intervenientes do processo (NASCIMENTO; SCHOELER, 1998).
As empresas, por sua vez, vêm tentando se adequar à realidade de outros setores,
buscando implantar mudanças organizacionais no sentido de melhorar seus
procedimentos, porém gerando grande quantidade de informações neste processo.
Para citar algumas dessas medidas, têm-se: o estabelecimento de parcerias com
projetistas,

padronização na contração destes profissionais,

a prática da

coordenação de projetos, definição de todo o processo construtivo e realização de
controle efetivo de produção das obras. Além disso, tem-se almejado corrigir os
desvios durante o tempo da construção e não apenas constatá-los ao final. Há que
se garantir, porém, que as informações necessárias para o andamento das
atividades de produção cheguem ao local onde são requeridas no momento certo e
com o conteúdo necessário; do contrário, comprometerão as tentativas de melhorias
na gerência das informações. Por outro lado, há também a necessidade de
realimentação das informações geradas, para que as medidas adotadas se tornem
parte do processo de forma perene e o sistema gerencial possa avaliar as atividades
planejadas e subsidiar projetos futuros (SOUZA; SABBATINI, 1998).
No desenvolvimento de um sistema de informação mais efetivo o computador é
apenas uma ferramenta, podendo ser usado de modo ineficaz em ambientes mal
projetados, permitindo apenas um processamento rápido de informação redundante
(BARTON, 1985).
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2.5.2 As inovações tecnológicas nos canteiros

Corrêa (2005) apresenta, através da Figura 8, o processo de inovação tecnológica
perante as empresas de construção civil, colocando-o como fator que estimula a
competitividade no setor e também mostra os elementos que conduzirão este
processo. Em seu artigo, a autora analisa como a TI veio contribuir na integração
dos projetos de produção civil com os projetos do produto, trazendo inovação
tecnológica e padronização, possíveis através de ferramentas informatizadas e a
formação de banco de dados digital para projetos de produção. É ressaltada a
importância da intensificação das pesquisas em desenvolvimento tecnológico, assim
como a avaliação permanente das inovações inseridas no processo e a
retroalimentação das soluções adotadas para a avaliação de seu real desempenho.
Todo esse cenário, segundo a autora, servirá como premissas básicas para a
modernização do setor produtivo, deixando para traz a “mentalidade de que a
construção civil será sempre uma atividade artesanal”.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FATOR INDUTOR DA COMPETITIVIDADE DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
DO
PRODUTO E PROJETO (NOVAS
ALTERNATIVAS DE PRODUTO E
SOLUÇÕES DE PROJETO)

FERRAMENTAS:
marketing,
pesquisas
de
mercado,
identificação das necessidades
dos clientes

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
DE
MATERIAIS,
PROCESSOS
E
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
(DESENVOLVIMENTO
DE
PROCESSOS
RACIONALIZADOS
PARA A PRODUÇÃO)

FERRAMENTAS:
Produção

Projetos

de

INOVAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES, GESTÃO DE PROCESSOS E COMUNICAÇÃO TÉCNICA DIGITAL
Figura 8: Processo de inovação tecnológica nas empresas de construção civil (CORRÊA, 2005).
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Como exemplo recente de uso de recursos de TI em obras de construção civil, temse a iniciativa demonstrada em Mendes Jr. et al. (2005). O artigo mostra a criação de
um programa computacional voltado para o planejamento e controle de obras no
nível operacional, consistindo em uma extranet corporativa com coleta e
sincronização de dados usando dispositivos móveis, facilitando controle e inspeção
do canteiro sem o empecilho dos constantes deslocamentos.
Outro exemplo de inovações tecnológicas aplicadas em construção civil é o
chamado controle pró-ativo de obras, onde é avaliado e comparado o que foi
projetado com o efetivamente executado. É um conceito que prevê antecipação dos
possíveis desvios e erros para evitar que venham a acontecer e gerar dificuldades
que são mais difíceis de serem solucionadas após a execução, facilitando as ações
tomadas pelos agentes envolvidos com o controle da obra. Através instrumentos
(laser-scanners, Global Posicioning System - GPS, Radio Frequency Identification
Tags - RFID etc.) usados para monitorar diferentes atividades ou componentes em
uma construção, são possíveis coletas de dados em tempo real e, em conjunto com
ferramentas de projeto avançadas (CAD 4D, por exemplo), a geração de modelos
que auxiliam no gerenciamento e obra e controle da produtividade (JACOMIT et al.,
2007; SOIBELMAN; GARRET Jr, 2005). A Figura 9 mostra um exemplo de um
modelo 3D elaborado da construção projetada (a) e dos desvios encontrados na
execução, obtidas em estudo de caso (b) relatado em Akinci et al. (2006).

Figura 9: Exemplos de desvios identificados em um estudo de caso, comparando o modelo do
projeto (a) e a visão deste integrado aos dados obtidos através do monitoramento com laser scanners
do que foi construído (b) (AKINCI et al., 2006).
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2.5.3 Banco de Dados

Banco de dados (BD) pode ser entendido como uma coleção de dados usados para
modelagem

de alguns tipos de organização ou processo organizacional,

independente do meio usado para isto (HERNANDEZ, 2003). Se há a junção e
armazenamento de dados de forma organizada e com um propósito específico, seja
usando papel ou programa de computador, isto caracteriza um banco de dados.
Date (1995) define um banco de dados como um repositório para uma coleção de
arquivos de dados computadorizados, na qual o usuário terá a possibilidade de
executar uma variedade de operações, incluindo:
•

Adicionar novos arquivos,

•

Inserir novos dados;

•

Atualizar, consultar dados;

•

Apagar dados e

•

Remover arquivos existentes, vazios ou não, do banco de dados.

Um sistema de banco de dados é, então, um sistema computadorizado que tem
como principal objetivo manter informação e fazê-la disponível quando necessário
(DATE, 1995).
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados ou DBMS (Database Management
System) trata-se de software que permite a definição de estruturas no
armazenamento de informações, assim como favorece a manipulação dos dados
(MULLINS, 2002). Os DBMS mais popularmente usados, especificamente com
bancos de dados do tipo relacional, são:
•

Microsoft Access;

•

Microsoft SQL Server;

•

MSDE (Microsoft Data Engine);

•

Oracle;

• IBM DB2;
•

MySQL (PETERSEN, 2002).

Como vantagens gerais do DBMS podem ser citadas:
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•

redução ou eliminação de redundâncias: as informações são armazenadas de
modo a permitir acessos sem duplicação descontrolada de dados;

•

eliminação de inconsistências: através do armazenamento de informações em
um único local com acesso descentralizado, possibilitando utilização de dados
confiáveis;

•

compartilhamento: controle de concorrência ao acesso dos dados para escrita
e leitura sem erros;

•

restrição de segurança: com a definição e restrição de uso dos dados de
acordo com o nível de acesso de cada usuário (leitura, leitura e gravação ou
sem acesso);

•

padronização dos dados: com os campos da base de dados padronizados
segundo determinado formato de registro;

•

independência dos dados: permitindo o armazenamento dos dados no BD e
recuperação das informações pelos programas, independente de como elas
estejam fisicamente gravadas;

•

manutenção da integridade: o que impede que entradas em uma tabela não
tenham a devida correspondência em outra (anotações de aula) 2.

Um banco de dados relacionado à engenharia civil corrobora com a organização da
vultosa quantidade de dados gerados em uma empresa construtora. Nesse caso é
necessário que a base de dados seja muito bem projetada para que reflita a prática
da empresa e que armazene os dados de modo que as informações nele contidas
sejam recuperadas de maneira fácil, confiável e robusta. A robustez em um banco
de dados se faz necessária para que haja facilidade nas modificações dos dados,
inevitáveis em se tratando de engenharia civil (SMITH, 2006).
O autor citado prega que uma empresa de engenharia civil não pode delegar o
processo completo de projeto e criação de um banco de dados a um especialista em

2

SANTOS, E.T. Banco de dados. Notas de Aula PCC5013. São Paulo:Epusp-PCC, 2007. 22p.Aula 8.
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computação, pois se corre o risco de não cumprir a meta de retratar a prática
organizacional da corporação.

2.5.3.1 Conceituação

Um modelo de banco de dados é uma coleção de ferramentas conceituais para
descrever dados, suas relações, sua semântica e as restrições de consistência. É o
modelo que indica a forma de projetar uma base de dados (SILBERSCHATZ;
KORTH; SUDARSHAN, 2006). Alguns modelos encontrados e classificados pelo seu
modelo lógico são:
•

Modelo lógico Hierárquico;

•

Modelo lógico em Rede;

•

Modelo lógico Relacional (o mais utilizado);

•

Modelo lógico Orientado a objeto etc.

Banco de dado do tipo Relacional é o mais amplamente usado e representa os
dados contidos no BD através de relações. Baseia-se em conceitos matemáticos e
os dados são alocados em tabelas (SMITH, 2006). Petersen (2002) define banco de
dados relacional, de modo conciso, como sendo uma coleção de dados
relacionados, onde os três principais elementos que o compõem são: tabelas,
colunas e linhas. Neste tipo de BD as relações são feitas através das tabelas e se
tornam necessárias definições de chaves primárias (conjunto de dados que se
referem univocamente a uma informação, garantindo a integridade em posterior
recuperação).
Os outros modelos de banco de dados não recebem atenção, pois são usados
apenas em casos muito específicos, porém, alguns deles são a seguir explicados
resumidamente. Os bancos de dados hierárquicos são coleções de registros
(conjuntos de campos ou atributos contendo apenas um valor de dado), conectados
uns aos outros por vínculos (links) que associam exatamente dois registros. Nesse
modelo os dados são organizados como árvores com raízes. O modelo de rede tem
a mesma definição do modelo hierárquico, sendo que os registros são também
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ligados entre si por vínculos, em geral, criando conexões bastante complexas. O
diagrama de estrutura dos dados, que é o esquema do banco de dados em rede, é
composto por caixas, correspondendo aos tipos de registros e linhas, representando
as ligações (links). Entidade-relacionamento (E-R) é uma forma conceitual de se
representar informação baseado em uma percepção do mundo real, sendo uma
coleção de objetos básicos chamados entidades, que podem ser pessoas, objetos,
conceitos etc., e as relações entre elas. A representação gráfica, nesse modelo, se
dá por meio de Diagramas Entidade-Relacionamento. O modelo de banco de dados
orientado a objetos pode ser visto como uma extensão do modelo entidaderelacionamento (E-R) com noções de encapsulamento, métodos (funções) e
identidade do objeto. O termo base de dados orientada a objetos é usado para
descrever um sistema de banco de dados que suporta acesso direto para o dado,
através de linguagens de programação orientada a objetos. Existe ainda o modelo
de dados semi-estruturado que permite a especificação do dado, sendo que itens
individuais do mesmo tipo podem ter diferentes conjuntos de atributos, amplamente
representado

pela

linguagem

XML

ou

Extensible

Markup

Language

(SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2006).
Existindo um banco de dados como uma coleção de dados relacionais (banco de
dados relacional) sobre determinado tópico, há que se possibilitar o acesso e
manipulação da informação nele contida. Existe, então, a linguagem SQL ou
Structured Query Language que é padrão de comunicação com base de dados, ou
seja, uma linguagem normalizada que permite trabalhar com qualquer tipo de
linguagem (ASP, PHP, etc.) em combinação com qualquer tipo de base de dados
(MS Access, SQL Server, MySQL etc.). Existem versões diferentes de SQL, porém,
por ser um padrão ANSI (American National Standards Institute) e para estar em
conformidade com este, trabalha sempre de maneira semelhante em relação às
palavras-chave. Simplificando, trata-se de um padrão gerado para possibilitar o
entendimento entre as diversas linguagens de base de dados existentes, permitindo
realizar operações básicas de uma forma universal.
SQL apresenta duas características muito apreciadas que são: potência e
versatilidade notáveis, contrastando com a acessibilidade de aprendizagem (SQL...,
1999).
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2.5.3.2 PHP, MySQL e Java

Uma introdução a essas importantes ferramentas de TI será apresentada aqui
porque foram adotadas no desenvolvimento do sistema criado no contexto desta
tese de doutorado.
PHP é uma linguagem de programação livre (open source), de uso geral,
especialmente usada para desenvolvimento de aplicações web, podendo ser usada
juntamente com HTML (ACHOUR, 2007). A sigla PHP originalmente foi interpretada
como Personal Home Page, porém foi alterada para Hypertext PreProcessor. A
saída resultante da interpretação do código PHP não aparece do lado do usuário, ou
seja, no navegador da Internet, já que apenas faz processamentos internos do lado
do servidor. Por essa razão, vem sempre embutida em página escritas em outras
linguagens, como o HTML, e terá o código interpretado, executado e mostrado ao
usuário a cada visita. PHP surgiu inicialmente em 1994 com Rasmus Lerdorf, sendo
adaptada ao longo do tempo até a atual versão: PHP5 (WELLING; THOMSON,
2004).
As qualidades consideradas pontos fortes do PHP são:
•

Desempenho adequado aos tempos de resposta exigidos pelos usuários;

•

Interface para diferentes sistemas de base de dados;

•

Bibliotecas para tarefas comuns da web (exemplo: enviar e-mails, trabalhar e
gerar documentos PDF com apenas poucas linhas de código);

•

Sem custo (open source, disponível em http://www.php.net);

•

Fácil de aprender e usar;

•

Forte suporte a orientação a objetos - ainda mais completo na Versão 5
(desenvolvimento de sistema de software orientado a objeto pressupõe o uso
de classificações, relações e propriedades dos objetos (unidades de software)
para auxiliar no desenvolvimento do programa e na reutilização de código);
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•

Portabilidade (disponível para muitos sistemas operacionais);

•

Disponibilidade do código fonte (podendo ser modificado e ajustado para uso
próprio);

•

Disponibilidade de suporte (através de http://www.zend.com) (WELLING;
THOMSON, 2004).

MySQL é o mais popular Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional
SQL. Trata-se de um sistema cliente/servidor que consiste de um servidor SQL
multi-tarefa que suporta acessos diferentes, diversos programas clientes e
bibliotecas, ferramentas administrativas e diversas Interfaces de Programação de
Aplicativos ou APIs (Application Programming Interface). Com o Servidor MySQL é
possível adicionar, acessar e processar dados armazenados em um banco de dados
Relacional de um computador, funcionando como a engrenagem central na
computação, seja como utilitários independentes ou como parte de outra aplicações.
Uma característica deveras importante do MySQL é o fato de ser um software livre
ou Open Source, no qual é possível, para qualquer usuário, usar e modificar o
programa para adequá-lo às necessidades específicas (MANUAL..., 1995).
O MySQL apresenta como principais qualidades:
•

Desempenho adequado aos tempos de resposta exigidos pelos usuários;

•

Baixo custo (dois tipos de licença disponível: open source – sem custo e
comercial – com baixo custo);

•

De fácil configuração e aprendizado;

•

Portabilidade (usado em diferentes sistemas Unix assim como Microsoft
Windows);

•

Disponibilidade de código fonte (é possível obter e modificar o código fonte);

•

Disponibilidade de suporte (possível obter em http://www.mysql.com).
(WELLING; THOMSON, 2004).
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Ao se iniciar a criação de uma base de dados, vários são os aspectos a serem
observados, como o equipamento para servidor web (hardware), o sistema
operacional, o software do servidor da web, o sistema de gerenciamento da base de
dados e a linguagem a ser usada. Como mostrado nas características de MySQL
como sistema de gerenciamento e PHP como linguagem de programação, ambos
são aplicáveis na maioria dos casos comumente encontrados no desenvolvimento
de banco de dados. Isso pode ser traduzido como uma das principais motivações de
uso em conjunto PHP e MySQL (WELLING; THOMSON, 2004).
A linguagem de programação Java™ foi desenvolvida na Sun Microsystems e
concebida para ser uma linguagem de programação independente de máquina,
sendo também segura e poderosa. Inicialmente, a maior parte do entusiasmo com o
JavaTM foi focado na capacidade para a construção de aplicações incorporadas para
a Web, chamadas applets (KNUDSEN; NIEMEYER, 2002). Applets são pequenos
programas desenvolvidos nessa linguagem e executados dentro de paginas da Web
(SANTOS, 1999). Com o tempo, JavaTM evoluiu e se tornou uma plataforma popular
de desenvolvimento de aplicações Web. Os principais navegadores já possuem o
ambiente instalado, o que evita ações do usuário para rodar applets inseridos em
páginas (SANTOS, 1999).
São características fundamentais da linguagem JavaTM:
•

Simplicidade;

•

Orientação a objetos;

•

Neutralidade da arquitetura, além de portátil e interpretada, entre outras
qualidades (anotações de aula)3.

3

SANTOS, E.T. Linguagem Java. São Paulo: Epusp- PCC, 2007. 36 p.
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2.6 O software MS Project

Esta pesquisa não é diretamente direcionada ao planejamento e controle de obras e
produção, o que poderia ficar implícito ao usar o software MS Project - pacote
computacional voltado para esta área, mas sim interessada em auxiliar a análise e
criação de leiaute para canteiros. O fato de se usar o produto final gerado com este
pacote - o planejamento do empreendimento - é tão somente devido ao fato de ele
substituir o que seriam os dados de entrada do sistema, eliminando possíveis
dificuldades de junção de um aglomerado de dados, para o uso da ferramenta, em
uma fase inicial da obra. Sendo este pacote de uso disseminado entre os
planejadores de obras no país, sua introdução no sistema se justifica por alimentar a
ferramenta com dados que já necessitaram de avaliações inicias, ou seja, são
considerados dados confiáveis, pois já fazem parte do estudo do empreendimento. A
maneira como o profissional desenvolve seu projeto no Project influenciará nos
resultados da ferramenta, porém para a melhor utilização do sistema, prevê-se que o
conhecimento teórico e prático sobre as técnicas de planejamento de obras, já sejam
de domínio do planejador. Existem trabalhos científicos que tratam tanto das
técnicas de planejamento e controle de produção em obras, como também a
inserção de pacotes como o MS Project e suas vantagens e desvantagens, como em
Akkari (2003).
Discorrendo sobre o pacote MS Project, trata-se de um programa da Microsoft
Corporation, para uso na plataforma Windows, cuja primeira versão foi lançada em
1985, tendo como função principal auxiliar no planejamento de projetos. A mais
recente versão deste produto é o Microsoft Office Project 2007. É uma ferramenta de
apoio bastante usada por gestores de obra no Brasil, na qual é possível planejar e
acompanhar atividades, recursos e outras variáveis de um projeto, cuja interface
básica é apresentada na Figura 10. É também um software que utiliza uma técnica
para avaliação e gerenciamento de grandes projetos, chamada CPM (Método do
Caminho Crítico ou Critical Path Method), no gerenciamento das tarefas, dos
recursos alocados e dos custos resultantes, apresentando o cálculo das durações
feito de forma determinística (AKKARI, 2003).
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Figura 10: Interface Principal do MS Project 2007 (HS..., 2008).

Ao se iniciar um projeto há que se ter em mente elementos como sua finalidade, o
montante financeiro envolvido e disponível, assim como o prazo a ele destinado,
para que se tracem as metas visando obter um produto de qualidade. O MS Project
visa auxiliar na obtenção de resultados satisfatórios para um projeto, entendendo
que este deve ser dividido em três fases, a saber:
•

Criação de um plano,

•

Controle e gerência e

•

Fechamento do projeto.
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Na fase de criação do plano de um projeto é onde se define o que é o projeto, seu
escopo e o resultado esperado. Em seguida são avaliadas as principais atividades
envolvidas, já na fase inicial para evitar dificuldades futuras. As tarefas, bem como
respectivas durações previstas, são definidas para que os recursos possam ser
distribuídos. A projeção de custos deve, então, ser feita considerando materiais,
mão-de-obra e equipamentos a serem usados no projeto. A avaliação e
administração dos possíveis riscos, eventualmente presentes, se fazem necessárias,
evitando sobressaltos durante a execução. Também é o momento de se estabelecer
os padrões de qualidade a serem seguidos para o projeto que, consequentemente,
incidirão sobre o produto gerado. A comunicação entre membros de equipe de
projeto, assim como a segurança das informações geradas, assumem importância
significativa nesta etapa inicial. Após as definições prévias, refinamentos são
necessários para que seja atingido o que foi efetivamente planejado, com
reavaliações dos prazos, tarefas, recursos, custos etc. Desse ponto em diante os
agentes envolvidos devem estar sempre atualizados sobre o projeto e seu
progresso.
Durante a etapa de controle e gerência do projeto é feito o monitoramente do seu
progresso e inicia-se a administração de um cronograma, dos recursos, dos custos,
do escopo do projeto, assim como dos riscos. Finalmente, com as etapas anteriores
conduzidas, parte-se para o fechamento do projeto, onde os envolvidos podem fazer
uma análise dos pontos fortes e fracos e finalizá-lo, partindo para a documentação
dos dados (MICROSOFT..., 2008).
As informações são mostradas no MS Project, basicamente, através de:
•

Gráficos: Gráfico de Gantt, Diagrama de Rede, Gráfico de Recursos e
Calendários;

•

Planilhas: com informações nas linhas e colunas, onde ainda é
possível inserir dados específicos para cada elemento do canteiro
sendo analisado;

•

Formulários: com as informações em formato semelhante a
formulários em papel (KIMURA, 2002).
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Iniciando um planejamento no MS Project é necessário conceber uma Estrutura
Analítica do Projeto (EAP), ou seja, uma definição e estruturação dos vários níveis
de planejamento ou lista de pacotes de trabalho a serem realizados, colocando-os
em forma de planilha (NOCÊRA, 2004).
Parte-se, em seguida, para a inserção das atividades definidas na EAP, suas
durações previstas e a hierarquização das mesmas. Descreve-se, também, o
relacionamento entre as tarefas, ou seja, verifica-se se o final ou o começo de cada
uma delas está atrelado ao de outras e as maneiras como isso acontece – se início a
início (II), término a início (TI), término a término (TT) ou início a término (IT).
Os recursos como pessoas, equipamentos, materiais ou quaisquer facilitadores que
contribuam com a tarefa são também inseridos, agrupando-os por tipo em uma
listagem própria. Estes, em seguida, serão atribuídos às atividades do projeto bem
como serão inseridas as quantidades necessárias para execução dos trabalhos,
dentro do período planejado para cada tarefa.
Através das formas de visualização disponíveis, as alocações dos recursos às
tarefas são verificadas e ajustadas, inclusive quando ocorrem superalocações ou
subutilizações de recursos nas tarefas. Nesse caso, o planejador deve ajustar a
distribuição do recurso para obter a otimização e uso eficiente em cada tarefa. O
software procura superalocações em períodos diários, dessa forma, se, por exemplo,
um recurso com oito horas disponíveis por dia é atribuído para trabalhar em dez
horas diárias, ocorrerá uma superalocação do material para esse dia. Três
estratégias básicas podem ser usadas para resolver problemas desse tipo:
•

fazer ajustes nas propriedades da tarefa;

•

alterar atribuições;

•

ou modificar o período de trabalho de um recurso.

Os maiores desafios ao planejador são os ajustes quando da ocorrência de
superalocações, porém, há que resolver também a distribuição do material quando
ocorre subutilização. A meta é sempre distribuir o trabalho, ajustando as sub ou
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superutilização dos recursos para que estes sejam usados plenamente (NOCÊRA,
2004).
A Figura 11 mostra uma estrutura básica com as etapas essenciais a serem
seguidas para um planejamento usando o MS Project.

Alocação
dos Recursos

Planejamento
do Escopo
Formatação
Inicial do
Project
Definição das
Atividades

Sequenciamento
das Atividades

Estimativa
dos Custos

Montagem
da Equipe

Planejamento
dos Recursos

Definição do
Cronograma

Determinação
do Tipo de
Atividade
Salvar Linha
de Base

Duração das
Atividades

Figura 11: Estrutura básica para um projeto usando o MS Project (KIMURA, 2002).

Salvar a linha de base significa ter uma referência para avaliar o andamento do
projeto real com o que foi originalmente planejado. Com a comparação feita através
da linha de base (baseline) 4 é possível fazer inferências sobre a variação do que foi
efetivamente considerado e planejado, ou seja, as melhores estimativas feitas sobre
a duração das tarefas, as datas de início e término e outras características do
projeto, podendo inclusive ser salva e usada como modelo para projetos futuros. A
linha

de base

é

salva

quando

o usuário

escolhe

a

opção no menu

“Ferramentas/Controle/Salvar linha de base”. Para gravar o arquivo do projeto com
as informações da linha de base uma opção é escolher “Arquivo/Salvar como”, em
seguida, na caixa “Nome do arquivo” digitar o nome do projeto com alguma
informação que lembre que esta é uma cópia com dados da linha de base. Também
4

“Conjunto de estimativas-chave originais do projeto, consistindo nas estimativas inicialmente feitas
sobre tarefas, recursos, atribuições e custos inseridos no plano do projeto” (KIMURA, 2002).

Referencial Teórico
74
________________________________________________________________________________________

é possível fazer análises das tarefas críticas, ou seja, aquelas que devem terminar
no prazo para que todo o projeto também termine na data prevista. O caminho crítico
do plano do projeto descreve a seqüência de tais tarefas que terminam na última
data do prazo, sendo que a margem de atraso total é igual a zero, pois um
retardamento em uma tarefa crítica, provavelmente afetará a data de término do
projeto como um todo (NOCÊRA, 2004).
O caminho crítico depende, então, da determinação da duração das atividades para
que seja avaliada a seqüência de atividades que façam parte deste caminhamento
durante o progresso da obra. O CPM é usado no planejamento, controle e
monitoramento da obra, justamente para se definir o caminho critico que passará a
receber maior atenção do planejador para o cumprimento do prazo total da obra. A
Figura 12 representa um exemplo genérico de análise do caminho crítico, na qual
cada letra equivale a uma atividade de construção e onde as setas vermelhas
representam exatamente as atividades que devem ter atraso igual a zero para não
retardar a obra, ou seja, estão no caminho critico (CARDIM; GRANJA, 2007).

Figura 12: Caminho crítico que deverá ser monitorado com maior atenção para garantir o prazo total
da obra (CARDIM; GRANJA, 2007).

Depois de concluído o planejamento, feitas todas as análises a ele pertinentes,
parte-se para o fechamento do projeto onde o arquivo resultante pode ser salvo com
a extensão .mpp (própria do MS Project) ou, para ser usado de forma genérica, em
um formato de texto flexível - .xml (eXtensible Markup Language). O XML é uma
especificação técnica desenvolvida pelo W3C (World Wide Web Consortium) para
superar as limitações de semântica da linguagem HTML (HyperText Markup
Language), que é o padrão das páginas da web. É uma linguagem definida como
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formato universal para dados estruturados como tabelas, desenhos, parâmetros de
configuração etc., com regras definidas que permitem escrever tais documentos de
forma que sejam adequadamente visíveis ao computador em outras aplicações
(ALECRIM, 2003) (XML..., 1999).

2.6.1 O arquivo gerado através do MS Project para entrada no sistema

O usuário terá o arquivo salvo em xml que conterá os dados na seguinte seqüência:
•

Propriedades - descrições gerais do projeto: título, assunto, empresa, autor,
data de criação, data e hora de início dos trabalhos, data e hora do término
dos trabalhos, minutos por dia de trabalho, dias de trabalho em um mês etc.;

•

Calendários: nome do calendário, descrição dos dias de trabalhados, dias de
exceção (feriados, dias com horas de entrada/saída diferentes dos demais,
etc.), horário de trabalho no dia, calendários adicionais criados para o projeto
etc.;

•

Tarefas – descrições das tarefas: nome, data e hora de início da tarefa, data e
hora de término, duração, trabalho total programado, custo total etc.;

•

Recursos: nome, trabalho total do recurso, custo total etc.;

•

Atribuições – dos recursos às tarefas: número da atribuição, número do
recurso usado, custo total da atribuição, data e hora de início, data e hora de
término, trabalho total programado etc.

O Anexo A traz a descrição da estrutura de um arquivo xml genérico do MS Project,
com todos os possíveis elementos presentes, para o conhecimento das informações
que são interpretadas pelo sistema. Dentre todas as informações trazidas neste
arquivo, o sistema absorve aqueles que interessam diretamente para serem
armazenadas no banco de dados no início da interação com o sistema, servindo de
dados iniciais de entrada, tais como os dados do projeto, dos recursos, tarefas e
atribuições.
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3

MÉTODO DA PESQUISA

Este capítulo expõe o método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa
realizada e descrita neste trabalho. Com ele tem-se o objetivo de explicitar o
seqüênciamento das etapas da pesquisa até a obtenção dos resultados a serem
apresentados em capítulo exclusivo. A Figura 13 ilustra a estrutura geral da
pesquisa, bem como suas etapas principais.

EMBASAMENTO

ELABORAÇÃO

TEÓRICO

TESTES E
CONSIDERAÇÕES

Estudos
preliminares:
canteiro
de
obras
e
Tecnologia da Informação

Referencial Teórico

Banco de Dados MySQL

Teste do SAP-LCO VIRTUAL

Aplicações para ferramenta
de apoio ao planejamento de
canteiro de obras

Programação PHP - arquivos
para manipulação dos dados e
apresentação visual

Análise final dos resultados e
Conclusão

Contextualização
dos
planejamentos - entrevistas e
pesquisa na Internet

Figura 13: Etapas de desenvolvimento geral da pesquisa.
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3.1.1 Descrição das etapas

A pesquisa foi conduzida em, basicamente, três etapas como mostrado na Figura
13:
1 Embasamento teórico: fase inicial onde houve a definição do tema e a busca
por apoio teórico em outros trabalhos relacionados ao assunto (descritos no
capítulo 2 “Referencial Teórico”). O tema escolhido, nesse caso, canteiro de
obras e TI, necessitaria de um alvo mais específico. Nesse ponto, houve a
definição de desenvolver aplicação voltada para o auxílio do planejamento de
leiaute de canteiro de obras suportado por TI. O referencial teórico corroborou
com o embasamento relacionado ao tema, facilitando o estudo das
possibilidades de aplicações para uma ferramenta de apoio ao planejamento
de canteiro de obras, nos moldes do SAP-LCO Virtual. Ainda nessa fase
houve a necessidade de conhecer como efetivamente se faz o planejamento,
de uma maneira genérica, para entender como uma ferramenta poderia se
inserir na rotina prática dos profissionais, o que foi realizado através de
entrevistas e questionários (questionários nos Apêndices A e B e resultados
em Freitas, Santos e Souza, 2007).
Descrição das entrevistas e questionários:
•

Foram desenvolvidas duas pesquisas junto a profissionais envolvidos com
planejamento e gerenciamento de canteiro de obras. Em uma delas,
através de contato pessoal com oito profissionais de diferentes empresas,
foram feitas entrevistas e aplicado um questionário com 20 questões para o
conhecimento da realidade em canteiros e a viabilidade da criação de uma
ferramenta voltada para auxiliar os profissionais no desenvolvimento de
suas atividades relacionadas ao projeto do leiaute. Questionou-se sobre a
elaboração de arranjo físico de canteiro e como seria feito; sobre a
existência de computadores com os recursos mínimos possíveis nas obras
(Internet, CAD etc.); a utilização de softwares de gestão; sobre as
informações disponíveis no início dos trabalhos em canteiro e a maneira
com que eram disponibilizadas; sobre as primeiras medidas tomadas antes
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do inicio do desenho do leiaute, entre outras questões apresentadas no
Apêndice A. Ao final da entrevista o profissional era questionado sobre o
possível uso de uma ferramenta computacional para auxiliar no
desenvolvimento do leiaute e quais seriam os recursos prioritários que esta
deveria conter. Com o resultado obtido mediante estas entrevistas e os
questionamentos pode-se ter uma idéia inicial de implementação do
sistema. A segunda pesquisa com profissionais foi restrita a um grupo com
conhecimento de uma metodologia teórica, desenvolvida para dar uma
seqüência lógica nas análises durante a elaboração de leiaute de canteiro
(SOUZA, 2000). 61 alunos de cursos de MBA de São Paulo foram
convidados, através de correio eletrônico e telefone, a responder um
questionário online contendo 10 questões sobre a aplicação da
metodologia desenvolvida por Souza (2000), com adesão de 24 alunos
(39%). Foram abordadas questões sobre a elaboração do leiaute de
canteiros e, em caso onde não era feito, quais os empecilhos. Questionouse também sobre o uso da metodologia descrita, se era seguida integral ou
parcialmente, e ainda quais as etapas mais aplicáveis de acordo com a
vivência profissional. Quando a metodologia era usada, questionava-se
sobre a profundidade do uso, ou seja, se realmente ocorria de forma
integrada e contínua, com o canteiro sendo atualizado de acordo com a
fase e a realidade “in loco”. Já quando o uso se dava de forma parcial, o
profissional respondia quais as etapas do fluxograma realmente conseguia
aplicar em seu planejamento e quais as dificuldades que o impediam de
aplicar a seqüência proposta em suas obras, já que tinha conhecimento
para isto (FREITAS; SANTOS; SOUZA, 2007).

Esta pesquisa também

serviu de direcionamento para o trabalho.
2 Elaboração: nesta etapa houve efetivamente o desenvolvimento do sistema
com estudos e análises de todos os recursos necessários para atingir o
objetivo definido.
Etapas de desenvolvimento:
•

análise do planejamento resultante do software MS Project para a
compreensão dos dados a serem absorvidos pelo sistema. Houve um
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estudo das informações contidas em um arquivo xml genérico (Anexo A) a
ser interpretado para definição dos dados relevantes ao sistema e que lhe
serviriam de entrada iniciais, evitando a necessidade de digitá-los.
•

desenvolvimento do banco de dados relacional MySQL. Fez-se um projeto
do banco de dados com a estruturação inicial das tabelas, contendo os
campos (colunas) e registros (linhas), assim como determinando as chaves
primárias. Alterações foram necessárias ao longo da pesquisa, por
exemplo: acréscimo de dados, porém a base foi mantida.

Nas tabelas

foram armazenados os dados do planejamento do MS Project com seus
recursos, tarefas e atribuições, além dos estoques diários calculados
mediante a quantidade do material e o período de uso, e dados do projeto
(autor, empresa etc.). Foram criadas tabelas também para gravar:
o

dados dos usuários cadastrados por projeto (usuário e senha),

o datas definidas para início e final de fases,
o dados das imagens carregadas para o servidor (limitadas a cinco) pelo
usuário,
o

configurações feitas nas dimensões dos elementos segundo a forma
de armazenagem escolhida,

o dados das instalações temporárias possíveis em canteiros,
o características de linhas traçadas no visualizador e editor do leiaute
(applet),
•

programação em PHP (Hypertext Preprocessor) e HTML (HyperText
Markup Language). Nesta etapa foi desenvolvido um interpretador (parser)
para extração das informações relevantes do xml e gravação no banco de
dados. Os gráficos passaram a ser gerados usando uma biblioteca gráfica
(versão open source) - JpGraph1. Através da programação as outras partes
do sistema foram criadas, montando o esqueleto central do sistema e

1

WHAT is JpGraph?. Disponível em: <http://www.aditus.nu/jpgraph/>. Acesso em 15 set. 2007.
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possibilitando a manipulação dos dados, assim como a apresentação
visual. A interface para interação do usuário foi evoluindo até a versão atual
apresentada no capítulo 4 (“Descrição do Sistema SAP-LCO Virtual)”.
3 Testes e Considerações: foram feitos contatos telefônicos com alguns dos
profissionais participantes da pesquisa inicial deste trabalho (ou outros da
mesma empresa) para uma apresentação e uma possível interação com a
ferramenta desenvolvida. Participaram cinco empresas, sendo que a única
cujos profissionais não participaram da pesquisa inicial, contribuiu no
desenvolvimento da ferramenta, permitindo acesso aos seus canteiros para
coleta de alguns dados reais para a determinação de tamanhos padrões de
área de armazenagem adotadas como padrão pelo sistema. Sete profissionais
e um estagiário participaram de reuniões para apresentação da ferramenta
feitas em conjunto quando da mesma empresa, sendo que em apenas um
caso, foram feitas duas apresentações em datas diferentes. As opiniões foram
colhidas em observações (alguns casos através de gravação em vídeo) e
através de um questionário contendo 5 questões para avaliação das
funcionalidades do sistema e sua real utilidade. Os resultados obtidos são
reportados no capítulo 5 “Testes do Sistema SAP-LCO Virtual”. Isso serviu de
base para avaliação dos resultados obtidos com o sistema e listou itens a
serem melhorados como mostra o capítulo 6 “Conclusões e Trabalhos
Futuros”.
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4

DESCRIÇÃO DO SISTEMA SAP-LCO VIRTUAL

4.1 Visão Geral do Sistema

Neste capítulo é descrito o sistema computacional desenvolvido para ser
disponibilizado via Web, cujo objetivo é ser uma ferramenta auxiliar para os
planejadores de obras, conduzindo-os à obtenção de projeto de leiaute de seus
canteiros, decididos mediante observação gráfica visual dos elementos envolvidos.
Para o desenvolvimento desse sistema, partiu-se do princípio de que os profissionais
e empresas, empenhados na busca pelo devido gerenciamento de suas obras,
fazem

análises

preliminares

necessárias

para o

início

e

andamento do

empreendimento e usam, ao menos, algum software que os auxilie na gestão
dessas informações. A escolha do software MS Project se deu por sua popularidade
entre os profissionais que exercem a atividade de planejamento de obras e pela
possibilidade de usar o resultado dessas análises como alimentação preliminar para
o sistema. Além do uso comum do Project, também influenciou na escolha desse
software de planejamento, o fato de ele possibilitar a saída do arquivo (extensão
.mpp), em formato genérico .xml, facilitando a disseminação e uso das informações.
Fica, então, prescrita a necessidade de um planejamento feito usando o Project para
iniciar o uso do SAP-LCO Virtual. Considerando-se ainda que a Internet seja de uso
comum entre profissionais de engenharia civil e, especificamente, de planejamento
de obras, objetivou-se introduzir esta ferramenta, desenvolvida para trazer ganhos
reais ao usuário de uma maneira simplificada refletindo seu processo de trabalho
rotineiro. A simplificação aqui mencionada é verificada no uso de informações com
que os profissionais estão acostumados a lidar na sua rotina, porém, na maioria dos
casos, em forma de papéis e planilhas, sendo apresentadas nas telas da ferramenta.
Desta forma, será possibilitado ao profissional fazer análises preliminares sobre
pontos importantes, e em qualquer momento da obra, sobre seu canteiro.
A seguir é descrita geral da arquitetura do sistema, bem como seu funcionamento
em maiores detalhes. Essa descrição do sistema não é feita baseada em conceitos
de criação de softwares e temas diretamente ligados à Engenharia de Software,
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porém é realizada sob a visão de um engenheiro civil que pretende usufruir das
características, como usuário, de um sistema criado para lhe auxiliar na tarefa de
projetar leiautes de canteiros de obras.

4.2 O Sistema SAP-LCO Virtual

Como apresentado em Chau, Anson e Zhang (2003), o processo de planejamento
tradicional de uma obra é, na maioria dos casos, feito em partes separadas onde os
planejadores têm que interpretar os projetos e lidar com todos os elementos, bem
como a logística a ser adotada na obra. Além disso, o leiaute do canteiro é feito,
muitas vezes, em uma fase preliminar, não acompanhando a dinâmica da obra. Isto
é o retrato da separação que ocorre entre a elaboração do leiaute de canteiro e a
parte de planejamento e sistema de programação da obra.
Outro ponto abordado pelos autores é o fato de que a maioria dos programas de
planejamento gera como produto final, gráficos de barras, ou de outro tipo, que nem
sempre torna fácil e direta a interpretação e visualização pelo profissional. Cabe,
então, aos planejadores imaginar os elementos e espaços a serem previstos na obra
(CHAU; ANSON; ZHANG, 2003).
Este artigo dá uma idéia de onde o sistema desenvolvido nesse trabalho foi
embasado e o que se pretendeu alcançar com ele. Uma das características da
ferramenta é facilitar a elaboração de leiautes de canteiro, para uma ou várias fases
da obra, proporcionando melhor avaliação dos elementos envolvidos e tomadas de
decisão conscientes, através de interface gráfica simples e direta. Visou-se também
contribuir com a atualização do projeto de leiaute, visto sua importância na melhoria
dos processos produtivos da obra, favorecendo as melhores propostas para o uso
eficaz dos espaços do canteiro durante todo o período de execução. A outra
característica é facilitar a interpretação do que é planejado no MS Project, seja
através de gráficos de consumo/estoque, onde o usuário fará suas observações e
tomará decisões sobre estoque e compra, seja na visualização do canteiro com os
recursos destinados à obra, podendo distribuir os elementos da melhor maneira,
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segundo seus conceitos. Por recursos, no caso do sistema, entende-se materiais e
equipamentos vindos do arquivo xml do MS Project. As instalações temporárias,
relativas ou não à mão-de-obra, são tratadas diretamente no sistema, não sendo
interpretadas do planejamento no Project.
O artigo citado acima (CHAU; ANSON; ZHANG, 2003) descreve em seu conteúdo a
criação de uma ferramenta – 4D-GCSP ou 4D Graphics for Construction Planning
and Site utilization - cuja saída usa modelos 3D de CAD para a construção, todo o
planejamento e programações da obra, incluindo informações obtidas com o MS
Project, para criar uma interface que facilite a interação com o profissional para o
gerenciamento da edificação.
O sistema SAP-LCO Virtual também usa as informações obtidas com o
planejamento do Project, porém proporciona uma saída em 2D. A facilitação para a
interpretação de desenhos em planta, às quais os profissionais deste setor estão
acostumados, foi o principal argumento que motivou essa escolha, baseado nos
moldes de planejamento encontrado nas empresas construtoras do país. Como
forma de suprir a falta da visualização da componente “z” no leiaute (altura), o
profissional tem acesso a esses dados na tela do applet onde visualiza o leiaute
durante o projeto.
A Figura 14 mostra um esquema de como se dá a seqüência de entradas e saídas
do sistema, de uma maneira genérica. Este foi o primeiro conceito gerado a respeito
de como as partes do sistema deveriam estar vinculadas.
Estando o arquivo de planejamento da obra feito no MS Project, já com todos os
recursos, tarefas e atribuições definidos, o usuário inicialmente fará o carregamento
ou upload do arquivo no formato mpp e do mesmo salvo em xml, para o servidor. O
arquivo mpp será usado para visualização do cronograma quando o usuário decidirá
datas para divisão de fases para criação de leiautes para cada etapa. Após a
entrada do arquivo em xml no sistema, este fará a interpretação dos dados e a
gravação dos itens, que serão usados nas ações seguintes, no banco de dados
(MySQL) no servidor. Esta interpretação será feita usando scripts em PHP
executados no servidor.
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Figura 14: Esquematização inicial do Sistema de Apoio ao Planejamento de Leiaute de Canteiro de
Obras.

Descrição do Sistema SAP-LCO Virtual
85
________________________________________________________________________________________

Com os dados gravados no banco de dados é possível ao usuário gerar gráficos de
consumo/estoque de cada material, podendo fazer verificações que o apóiem nas
tomadas de decisão relativas ao andamento das atividades no canteiro de obras,
criando um cronograma de entrega dos materiais. Indicando o material, a data inicial
de visualização do gráfico consumo/estoque x tempo e o estoque mínimo desejado
para aquele material, o gráfico é gerado mostrando as linhas do consumo, do
estoque mínimo e do estoque total. A linha do estoque será descendente até uma
próxima compra a ser especificada pelo planejador, indicada se a linha de estoque
atinge o estoque mínimo por ele estipulado, ou antes, se desejar. Com a próxima
compra ou recebimento, a linha toma nova forma ascendente, somando-se o valor
recebido na data apontada, devendo estar sempre acima da linha do estoque
mínimo, mantendo-se as condições de trabalho em termos de suprimento de
material no canteiro. Nesse gráfico ainda é mostrada uma linha de pico de estoque
para a fase atual da obra, sendo que, antes que o usuário escolha alguma data para
analisar o leiaute em períodos ou fases, essa linha marca o pico geral de uso do
material durante o prazo total da construção.
Com base na Figura 14 nota-se que após os gráficos consumo/estoque serem
gerados, são feitos os cálculos básicos para dimensionar os espaços a serem
ocupados pelos materiais que serão usados no canteiro de obras. O usuário define a
forma de armazenagem para cada recurso (Apêndice C) e, também, as instalações
temporárias (Apêndice C) que serão usadas na obra, decidindo se aceita as
dimensões padrões especificadas na ferramenta (definidas de acordo com normas –
NR18 – ou bibliografia específica – exemplo: FRITSCHE et al. (1996) e SOUZA et al.
(1997), ou as configura de acordo com suas necessidades.
As dimensões dos elementos calculados, após os ajustes feitos no gráfico de
consumo/estoque e escolhas de forma de armazenagem, são enviadas para um
applet1 implementado em JavaTM, para o qual o usuário poderá ter previamente
carregado imagens (salvas no formato .jpg), ou fazer isso no momento da
visualização, para o plano de fundo, mostrando, por exemplo, o terreno com a
projeção da edificação, curvas de nível, além de outras que julgue necessárias. Ao

1

Applets são pequenos programas executados dentro de paginas web e escritos na linguagem JavaTM, cujo
ambiente já vem incorporados nos principais navegadores, facilitando o acesso aos usuários (SANTOS, 1999).
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visualizar a imagem no applet o usuário deverá fazer um ajuste nas proporções dos
elementos inseridos pelo sistema para que fiquem na mesma escala. Isso é feito
escolhendo a opção “Escala” da interface do applet, capturando uma dimensão na
imagem, cujo valor real seja conhecido, e digitando esse dado na caixa de texto que
se abre. O usuário estará livre para inserir outras imagens, com um limite de cinco,
que considere necessário para ajudá-lo a analisar o posicionamento dos elementos
do canteiro. O sistema mostra as áreas em 2D na lateral superior esquerda da
imagem, com o tamanho calculado, para que o usuário possa posicionar e
redimensionar em caso de alteração da área a ser ocupada, visualizar o elemento
texturizado ou colorido, bem como as informações numéricas de dimensões e
quantidades.
Criado um leiaute inicial, o planejador poderá decidir se este atende a seus
requisitos ou se haverá a necessidade de criar outros projetos de arranjo físico,
dividindo o projeto em fases por questões como, por exemplo, de espaço insuficiente
para armazenar recursos que não estarão em uso durante todo o período da obra. O
sistema permite ao usuário a divisão em até cinco fases (na atual versão),
quantidade considerada suficiente para atender aos planejadores de obras com as
atividades mais comuns em construções. Decidindo pela divisão em fases, o
planejador visualiza o cronograma da obra através de um visualizador disponível no
sistema (Viewer Central, Inc.), decide pelas melhores datas de início e volta no ciclo
para reavaliar os picos de estoques a serem alocados em cada fase. O usuário
avalia os estoques baseado nas fases definidas até o ponto de gerar novo(s)
leiaute(s) 2D e avaliar sua aceitação para, em caso positivo, partir para a impressão
concluindo o uso da ferramenta.
Em caso de haver a necessidade de alterações e correções no arquivo Project,
prováveis devido as mudanças comuns durante uma construção, o usuário poderá
fazê-las desde que tais mudanças não alterem os recursos e tarefas, pois isso
acarretará em inconsistências com os dados já existentes no banco de dados
relativos ao(s) leiaute(s) já gerado(s) e salvo(s) por ele anteriormente. Existe uma
limitação para as possíveis alterações gerada pelo próprio software de planejamento
(MS Project) que identifica os materiais através do tag ou rótulo <UID>, que dá uma
identidade única para o recurso e o <ID> que representa a posição do recurso
dentro da listagem. Havendo alguma alteração nesses números identificadores feitas
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pelo próprio Project durante uma atualização, isso poderá alterar os dados, o que
causaria a perda da coerência, influenciando em todo resultado esperado com o uso
da ferramenta. Dados relativos às características do projeto e as atribuições poderão
ser alteradas e atualizadas no banco de dados sem prejuízos às informações
gravados. Isto indica a necessidade de uma postura de observação das decisões
tomadas para o planejamento feito nessa fase preliminar com o software MS Project,
pois, assegurado que as decisões tomadas nessa etapa sejam precisas e confiáveis,
o processo usando o SAP-LCO Virtual se dará de maneira inequívoca. Alterando os
parâmetros possíveis o usuário pode fazer o upload do arquivo xml novamente, ou
quantas vezes se fizer necessário, e o sistema apenas atualizará os dados
alterados.

4.2.1 Descrição da interface visual do sistema para interação com o usuário

O Sistema SAP-LCO Virtual deve ser instalado em um servidor Web para acesso
comum dos profissionais envolvidos com os projetos a serem analisados através
dele. Um gerente do projeto deverá gerenciar o sistema, sendo responsável pelo
cadastro dos profissionais que farão parte da equipe de trabalho que atuará em cada
projeto. Este gerente fará o cadastro de cada profissional, criando para ele um
usuário (login) e senha para acesso ao sistema. Desta forma, o sistema identificará o
profissional e lhe dará acesso ao corpo do SAP-LCO Virtual e suas funcionalidades.
A tela inicial do sistema, como mostrado a seguir na Figura 15, traz dados
institucionais sobre a ferramenta, o desenvolvedor, novidades e formas de contato,
da mesma forma como em uma ferramenta convencional para uso comercial. Na
parte inferior da pagina é encontrado o local para o acesso do usuário, onde este
usará seu nome e senha já cadastrados no banco de dados. O sistema dá a
possibilidade de uso para vários usuários em máquinas diferentes, sendo estes
cadastrados para o projeto específico, porém, ainda não possui controle de versões,
portanto, em caso de uso simultâneo por vários usuários, as últimas alterações
salvas sobreporão às anteriores. Dessa forma, na versão atual do sistema, há que
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haver um controle do uso do sistema para que informações do planejamento não
sejam perdidas.

Figura 15: Tela inicial do SAP-LCO Virtual.

A Figura 16 mostra o que o usuário encontrará ao entrar no corpo da ferramenta.
Logo no topo da página encontra-se um menu superior que acompanha todas as
telas da interface, dando ao profissional a possibilidade de acionar a qualquer
momento a função que melhor lhe convier no desenvolvimento do seu trabalho.
Abaixo aparece o nome do projeto para o qual o profissional está cadastrado e sobre
o qual irá conduzir suas análises. Junto com o projeto existe uma imagem de um
esquema que corrobora com a navegação do usuário, lhe fazendo entender os
possíveis direcionamentos para melhor realizar suas tarefas dentro da ferramenta. O
usuário poderá sempre voltar a esse esquema para conduzir sua navegação,
acessando “Pagina Inicial” no menu superior. Não existe um caminhamento único,
porém ele deverá seguir uma ordem para que obtenha os resultados, o que será
descrito a seguir.
Apesar desta flexibilidade, porém, imaginando uma navegação ordenada, o
profissional irá seguir os seguintes passos nas respectivas telas:
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1. Upload - fazer o upload do arquivo xml e das imagens .jpg que serão usadas
como plano de fundo para a visualização dos elementos. Esta ação será
necessariamente a primeira, pois através do upload do arquivo do MS Project
é que um banco de dados será alimentado com as informações sobre o
projeto, seus recursos, suas tarefas e atribuições. Dessa forma, sem passar
por essa etapa, as demais não se justificam, já que essas informações são a
base para as outras ações do usuário na interação com o sistema;
2. Compras - gerar os gráficos de consumo/estoque para todos os recursos do
projeto, distribuindo os recebimentos de materiais ao longo do período de uso,
gerando um cronograma de recebimento para cada um;
3. Armazenagem - definir para cada recurso, a forma de armazenamento. Neste
ponto o sistema dispõe inicialmente de valores default ou padrão para as
dimensões do espaço de estocagem para cada recurso, mas que, em caso de
discordância ou necessidade, poderão ser configuradas pelo usuário (para
materiais e instalações temporárias);
4. Visualização e manipulação de áreas - visualizar os materiais sobre a imagem
de fundo carregada no applet JavaTM e interagir distribuindo as áreas
ocupadas pelos materiais e temporárias no canteiro, definindo assim seu
leiaute;
5. Cronograma - quando, por questões conceituais ou devido à escassez de
espaço, o profissional precisar dividir o projeto em fases, criando leiautes
diferentes para cada uma, ele terá disponível a visualização do arquivo de
planejamento feito no MS Project no visualizador para decidir sobre as datas
de inicio e fim das várias etapas;
6. Fases - decididas as datas para início de fases, o usuário vai para a tela
“Fases” e entra com a data de início. Com isso retorna aos gráficos e refaz o
ciclo, chegando a leiautes de acordo com as etapas do projeto – até o total de
cinco.
Como já mencionado, essa seqüência não é fixa, uma vez que o usuário poderá,
após o upload, decidir inicialmente a forma de armazenagem para os materiais para
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só depois gerar os gráficos de consumo e estoque por recurso. Pode ainda definir de
imediato, após o upload, as datas para as fases, caso já tenha se decido sobre a
melhor divisão.

Figura 16: Página Interna do SAP-LCO Virtual indicando o projeto sobre o qual está trabalhando e o
esquema de seqüência das telas para o usuário.

A tela de upload é apresentada na Figura 17, onde o usuário escolhe o arquivo mpp
e o mesmo salvo em xml e carrega para o servidor. Logo abaixo também estão
dispostos os locais para o usuário carregar mais cinco imagens no formato jpg,
adicionando uma identificação para cada uma delas em forma de texto (label).
Dentre essas imagens o usuário necessitará ter uma com o contorno do terreno e a
projeção da edificação, sobre o qual serão dispostos os elementos para
visualização. As entradas e saídas também devem constar nessa imagem para
auxiliar na disposição dos elementos. As outras imagens são opcionais onde o
profissional poderá, por exemplo, ter representadas as curvas de nível do terreno, já
que será visto em duas dimensões, algum detalhe específico etc., compondo as
cinco imagens no máximo. Em casos de edifícios de um ou mais pavimentos, o
usuário poderá fazer uma imagem onde tenha montado os pavimentos-tipo, para
que distribua neles os elementos que serão alocados em algum momento da obra,
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fazendo parte do canteiro. Essas imagens são facilmente geradas a partir de
qualquer sistema CAD, usando comando apropriado. Neste momento em que o
usuário está inserindo as imagens ele não tem a preocupação com a escala, uma
vez que fará o ajuste das proporções dos elementos com a imagem durante a
interação no applet, dado que fica armazenado no banco de dados para posterior
recuperação do leiaute já devidamente ajustado. .
O texto identificador da imagem fica gravado na caixa de texto e, ao lado do botão
de envio para o servidor, aparece uma caixa com sinal para que o usuário saiba que
obteve sucesso no carregamento e uma miniatura para que se lembre do conteúdo
do arquivo jpg. É também possível ao usuário excluir uma ou todas as imagens
usando o botão “Excluir arquivo”, e voltar a inserir outras da mesma forma já
mencionada.
Caso o usuário não tenha as imagens prontas em jpg no início do uso do sistema ou
não queira inseri-las quando carrega os arquivos do Project, este pode em algum
outro momento fazê-lo, ou seja, basta retornar a tela “Upload” e inserir quantas
imagens lhe convier. Ao mesmo tempo em que, quando julgar ter inserido imagens
que não se mostram interessantes para a visualização, basta excluí-las e carregar
outras para o servidor.

Figura 17: Tela de upload do arquivo do MS Project (mpp e xml) e até cinco imagens para o plano de
fundo para visualização no applet.
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Ao carregar o arquivo do MS Project em xml o sistema interpreta os dados, lê
aqueles que têm interesse no uso da ferramenta, dentre todos os mostrados no
Anexo A, e preenche as tabelas de um banco de dados referente às informações
sobre o projeto, as tarefas, os recursos e as atribuições. Também é preenchida uma
tabela referente aos estoques de cada material. Depois de feito o carregamento do
arquivo xml, serem preenchidas algumas das tabelas de um banco de dados e
inseridas as imagens jpg no servidor, o usuário passará a avaliar o consumo e
estoque para cada recurso através dos gráficos na tela de “Compras” (Figura 18). Ao
abrir a tela “Compras” o usuário se depara com um gráfico inicialmente feito sempre
para o primeiro recurso, ou de número de identificação menor, gravado no banco de
dados. O gráfico é gerado para trinta dias a contar da data inicial para visualização
inserida pelo usuário o que, no caso do primeiro gráfico, será a data inicial de uso do
primeiro recurso. O período de trinta dias úteis para ser mostrado no gráfico é fixo e
foi definido por questões práticas no desenvolvimento do sistema.
Essa etapa de definição de compras ou recebimentos requer novos dados de
entrada, onde a partir da listagem de todos os recursos do projeto, é feita a escolha
do recurso para ter o gráfico gerado na tela. Os novos dados de entrada para o
recurso escolhido são:
1. estoque mínimo que servirá de base para efetuar compras (ou agendar o
recebimento do material);
2. data de recebimento do material na obra, que o sistema armazena no banco
de dados para que os estoques sejam recalculados a partir dessa data com a
quantidade recebida do recurso. Essa data poderá ser digitada na caixa de
texto ou, ainda, ser preenchida automaticamente com o usuário clicando
sobre o dia diretamente no gráfico. Em caso de compras fora do período de
uso do material são criados novos registros no banco de dados para a data
escolhida para recebimento, com consumo igual a zero;
3. a quantidade do material a receber na data de recebimento determinada,
quando as compras são feitas manualmente;
4. estoque máximo a ser observado em caso de compra automática feita pelo
sistema.
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Figura 18: Tela de entrada de dados para gerar gráficos de consumo/estoque para os recursos do
projeto e exemplos de gráficos gerados para recursos diferentes.
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Os itens 1 a 3 são inseridos para cada recurso quando o usuário distribuir as
compras manualmente para o material, ou seja, faz uma compra inicial, analisa o
estoque até atingir o mínimo estabelecido e decide por uma nova compra, e assim
em diante até o final do período de uso do recurso. Em casos em que seja de praxe
para determinado recurso, ou uma escolha do profissional, ele poderá optar pela
“compra automática” na qual o SAP-LCO Virtual determina as datas para aquisição
do material a partir da escolha de um estoque máximo (item 4), mantendo o estoque
sempre entre o mínimo e o máximo. Neste caso de compra automática o usuário não
entra com a quantidade a ser comprada (item 3), já que esta será estabelecida pelo
sistema, respeitando o valor determinado de estoque mínimo e máximo. O
profissional deverá ter critério ao definir os limites para estocagem de cada material,
uma vez que entrando com valores inadequados, o sistema gerará compras muito
próximas ou muito espaçadas.
É importante notar que o sistema registra (e calcula) as datas de recebimento dos
materiais e não necessariamente a da respectiva compra que deverá, obviamente,
ser efetuada com a devida antecedência, de acordo com cada fornecedor.
Ao lado direito do gráfico existe a entrada para a data inicial de visualização, a partir
da qual são mostrados os trinta dias subseqüentes. Do lado esquerdo há o botão
“Gerar gráfico” que, com os dados inseridos pelo usuário e a leitura de outros do
banco de dados referentes ao recurso escolhido, apresenta visualmente as linhas de
consumo diário, com os respectivos valores, estoque, estoque mínimo e pico de
estoque (por fase ou total da obra).
No gráfico gerado há a opção para o usuário varrer períodos de trinta dias,
adiantando ou retrocedendo sua visualização através de setas indicativas para a
direita ou esquerda, observando o período de seu interesse. Ao enviar esses dados
o gráfico é atualizado para mostrar o período escolhido.
O sistema não intervém na área de compras ou suprimentos, ou seja, se a empresa
tem como prática fazer compras de lotes fechados de determinado material e
agendar os recebimentos em períodos definidos com o fornecedor, não precisará
alterar suas relações cliente/fornecedor. O sistema auxilia exatamente na elaboração
de um cronograma de recebimento onde são escolhidas as melhores datas para que
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o material esteja na obra, permitindo a impressão de relatórios com os materiais,
datas, quantidades.
Com as análises de consumo, recebimento e estoques feitos através dos gráficos, o
profissional define a maneira de armazenar os materiais no canteiro de obras, pois
disso dependerá o cálculo dos espaços a serem disponibilizados para cada um
deles. Na tela “Armazenagem”, o usuário tem, antes de definir as formas de
estocagem, a possibilidade de configurar alguns valores para as dimensões de itens
como baias, sacas e tijolos, entre outros. Isto dá ao profissional a flexibilidade de
aceitar ou não valores adotados como padrão para o sistema, estimados segundo
bibliografia referente ao assunto ou de acordo com o que é comumente encontrado
na prática dos canteiros.
As Figuras 19 e 20 mostram a tela “Armazenagem” para recursos e instalações
temporárias e as Figuras 21 e 22, também associadas a essa tela mostrada quando
se acessa o link “Configurar dados”, apresentam a página de configuração de
dimensões para recursos e instalações temporárias, respectivamente, na seqüência.
As opções de escolha que o usuário encontra quando acessa uma forma de
armazenagem (sacos, baia etc.), assim como as instalações temporárias
comumente presentes em obras, dentre as quais o usuário assinalará aquelas que
estarão em seu canteiro especificamente, estão descritas no Apêndice C. Para cada
elemento o sistema possibilita a escolha entre algumas texturas pré-definidas que
são: areia, brita, ferragem, sacos, tijolos e geral. Essas imagens de textura não são
manipuláveis pelo usuário, ou seja, são fixadas pelo sistema. Para cada material o
sistema procura por caracteres em seu nome e associa uma textura, por exemplo:
se é encontrado os caracteres “arei”, automaticamente o sistema sugere a textura
“areia” que é uma imagem representativa deste material, podendo ser trocada por
outra entre as seis opções. Caso um material não tenha uma textura especificada na
lista disponível pelo sistema (nesta versão), é sugerida a textura “geral”, que também
pode ser trocada por outra das opções disponíveis.
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Figura 19: Tela para escolha da forma de armazenagem para os recursos e acesso do usuário à tela
de configuração de dimensões para itens.

Figura 20: Continuação da tela “Armazenagem” para escolha das instalações temporárias presentes
no canteiro, rolando a página para baixo.
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Figura 21: Tela para configuração das dimensões relacionadas aos recursos quando o usuário não
deseja aceitar os valores adotados como padrão pelo sistema. Link na Figura 19 (“Configurar dados”).

Figura 22: Continuação da tela anterior para configuração das dimensões das instalações
temporárias quando o usuário não deseja aceitar os valores adotados como padrão para o sistema.
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Como mostrado nas figuras, nessa etapa o usuário faz, separadamente, definições
para os recursos e para as instalações temporárias como alojamento, vestiário etc.
Não existe regra para que se estabeleçam as definições, ou seja, primeiro para
recursos e depois para instalações temporárias, porém, é importante que ele sempre
envie os dados para gravação no banco de dados. Quando enviadas as informações
ao banco de dados, o sistema mostra a escolha feita através da leitura e
apresentação na tela. No caso das escolhas da forma de estocagem já terem sido
feitas uma vez, a informação aparece sobre a caixa de texto em vermelho. Para as
instalações temporárias, aquelas já enviadas como marcadas para aparecerem no
canteiro, são mostradas assinaladas na tela. A seguir é descrito o procedimento,
supondo primeiramente a configuração dos recursos e depois o das instalações
temporárias.
Na tela de configuração, associada á tela “Armazenagem” no link “Configurar
dados”, iniciando pelos materiais, o usuário insere os valores que deseja que o
sistema assuma para dimensões de determinados itens referentes aos recursos nas
caixas de texto e estes são atualizados no banco de dados (Figura 21). Após o envio
dos dados, o sistema retorna à tela “Armazenagem” para que continue a fazer suas
definições a respeito da forma de armazenagem para cada recurso do projeto. O
profissional, então, escolhe a forma de estocagem (barras de aço, sacos, pilhas de
blocos, almoxarifado etc.) para cada insumo (Figura 19). Escolhendo a forma de
armazenamento do material, aparecem opções ao lado para especificar a tipologia
específica. Por exemplo, escolhendo sacos, aparecem as opções de tipos (saco de
cimento, cal, areia etc.). O profissional ainda conta sempre como opção, usar o valor
que escolheu na tela de configurações (valor “configurado”). Envia novamente os
dados para serem gravados no banco de dados para uso posterior.
Em seguida, se desejar, o usuário acessa novamente “Configurar dados” no início da
tela “Armazenagem”, para personalizar os dados referentes às instalações
temporárias (Figura 22). Como mostra a Figura 22, existem dois formulários onde o
usuário tem duas maneiras de dimensionar o alojamento, vestiário e sanitários (cujas
áreas a norma NR-18 relaciona com o número de funcionários): 1) entrando com a
quantidade de funcionários da obra para que o sistema faça o cálculo do tamanho
mínimo, segundo a norma, ou 2) inserindo diretamente os valores das dimensões
nas caixas de texto, em caso de reaproveitamento de material para a instalação pela
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construtora (mesmo que aquém da norma, à critério da empresa), por exemplo. A
quantidade de funcionários a ser especificada deve ser o pico máximo da mão-deobra necessária, porém isso depende de uma avaliação do projetista, uma vez que
as dimensões das instalações temporárias, baseadas nesse número, serão definidas
para a obra toda. Em casos onde o pico da mão-de-obra ocorre para um tempo
muito curto, mediante o período previsto para a construção, há que se analisar se é
conveniente usá-lo ou optar por um valor médio que retrate mais a realidade da obra
em questão. Ao final das configurações para instalações temporárias, assim como
para os recursos, os dados devem ser enviados (através do botão “Enviar” do
formulário) e armazenados no banco de dados para resgate futuro. Retornando à
tela “Armazenagem”, o usuário marcará quais instalações temporárias estarão
presentes na obra (Figura 20). Existe uma listagem com todas as prováveis
instalações temporárias necessárias em uma obra que, após o usuário ter marcado
apenas as que estarão no canteiro, as gravará em tabela específica do banco de
dados (Apêndice C).
As dimensões dos espaços totais a serem ocupados por cada elemento do canteiro
vêm de cálculos básicos realizados através de rotinas executadas internamente ao
sistema, considerando dimensões específicas previstas pelas normas observadas
(ex: NR-18) para elaboração do canteiro ou presentes na bibliografia - exemplo:
FRITSCHE et al. (1996) e SOUZA et al. (1997). Os materiais bibliográficos que
tratam especificamente de dimensões a serem previstas para os elementos de
canteiro de obras, transcrevem o que preconiza normas direcionadas como a NR18
e NBR 12284. Em casos em que a norma não traz prescrições específicas, baseiase nos tamanhos físicos dos elementos ou no que se encontra comumente na
prática de canteiros. Souza et al (1997) traz em seu conteúdo a ordem de grandeza
para elementos como: central de argamassa, de pré-montagem de instalações, de
fôrmas (20m²), páteo de armação (50m²), estoque de sacos de cal e cimento (20m²
com pilhas de no máximo 15 e 10 sacos na altura, respectivamente), estoque de
barras de aço (3x13m²), separando em elementos de elementos ligados à produção,
de apoio à produção, outros elementos, áreas de vivência areia, entre outros.
Fritsche et al (1996) traz também dimensões recomendadas para elementos a serem
dispostos no canteiros, tais como: betoneira (500l – 5x4m/betoneira, 360l –
4x4m/betoneira), baia de agregados (3x2 com alturas laterais removíveis 1m), aço
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(15x0.4m/bitola), sanitários (2x3m=6m²), caminhões de aço (10x2.7m), apenas para
citar alguns tamanhos. Partindo desses dados pré-configurados pelo sistema ou pelo
usuário

somados às informações enviadas pelo usuário sobre a forma de

armazenamento de cada material, o sistema calcula a área necessária em
determinado período, baseado no pico de uso do material. Exemplificando no caso
de cimento:
•

adotada uma dimensão de saco como padrão, baseado na média de tamanho
encontrado no mercado ou como configurado pelo usuário, e na altura máxima
preconizada para a pilha (ou configurada), calcula-se inicialmente a altura da
pilha. Pelo pico de uso do cimento no período, tem-se a quantidade total de
sacos e de colunas de acordo com a altura do estoque. A quantidade de
colunas é divida, então, na largura e profundidade, sendo que, havendo sobra
de sacos estes são distribuídos no espaço de armazenagem.

Também como exemplo, no caso de baias para os agregados, o usuário poderá
optar em ter uma dimensão específica (ex.: 2x3x1 m) independente da quantidade
do material a ser disposto, ou deixar para o sistema determinar o tamanho do
elemento considerando a altura máxima de 1.5 m sobre o terreno.
Esses cálculos não são disponíveis para manipulação do usuário; porém, este tem a
possibilidade de redimensionar os espaços de acordo com seus critérios, interagindo
com na tela de visualização (applet), descrita a seguir, adequando a largura,
profundidade e altura de cada elemento. O sistema se encarrega de ajustar a(s)
outra(s) dimensão(ões) para que continue proporcional, mantendo sempre a mesma
quantidade do material a ser disposta.
Após esses passos, o usuário poderá visualizar suas decisões feitas relativamente
aos elementos do canteiro através de um Applet JavaTM, no qual aparecem todos os
recursos e instalações temporárias definidas. A Figura 23 apresenta a tela
“Visualização” que contém o aplicativo com os elementos sobre a imagem, a ser
escolhida dentre aquelas carregadas para o servidor, mostrada como plano de fundo
para que o usuário gere o leiaute, editando-o até que a encontre a solução mais
viável de acordo com os requisitos do projeto. O usuário deve ajustar as proporções
dos retângulos (“boxes”) representativos das áreas calculadas para cada elemento
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do canteiro, para que estes fiquem na mesma escala que a imagem. Uma imagem
contendo o terreno com a projeção da edificação deve ser usada para distribuir os
retângulos,

representando

os

recursos

e

instalações

temporárias,

como

dimensionados nas etapas anteriores. Neste ponto, o profissional pode atuar sobre a
ferramenta definindo o posicionamento dos elementos, de modo a facilitar a
descarga de materiais e, conseqüentemente, a movimentação dos trabalhadores
para atender aos postos de trabalho. Enfim, a função é facilitar a disposição de
elementos, possibilitando testar posições diferentes para cada um deles, avaliando,
por exemplo, a necessidade de alocar próximos recursos que serão usados
conjuntamente (cimento, areia, brita etc.). O usuário pode, além de mudar os
posicionamentos, alterar as dimensões dos retângulos representativos dos
elementos, como já citado, com as quantidades mantidas pelo sistema, até que
encontre a distribuição que ele julgue mais factível e viável, apoiado visualmente
pela ferramenta. Para alterar as dimensões das áreas de estocagem dos materiais o
sistema executa um ciclo:
•

LPA

Assim, se o usuário altera a largura (L), a profundidade (P) é compensada para
manter a quantidade. Da mesma forma, se a modificação é feita na profundidade
(P), a altura (A) sofre a compensação e, fechando o ciclo, alterando a altura (A), o
sistema altera a largura (L). Dessa maneira, a quantidade é sempre mantida e o
usuário tem a possibilidade de conservar sempre duas dimensões como deseja.
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Figura 23: Tela para visualização e edição do canteiro de obras contendo um Applet em JavaTM.

Nesse ponto, o profissional pode se deparar com problemas, entre eles, escassez de
espaço disponível para alocação do total de recursos pelo canteiro, uma vez que ele
está calculando a área a ser usada de acordo com o pico global de cada material da
obra. Isto significa que o espaço total a ser reservado não será efetivamente
utilizado durante todo o período de uso do material, mas fica obrigado a encontrar
novas alternativas para alocá-lo no canteiro.
Souza (2000) aborda a necessidade de se planejar um canteiro dividindo a obra em
fases distintas, já que se diferem quanto aos serviços, materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários em cada uma delas. Em cada fase, as preocupações do
planejador em relação aos elementos do canteiro, os espaços por eles ocupados e
as movimentações são distintas e o canteiro deve ser pensado considerando-se
essas peculiaridades.
Para a divisão da obra em etapas e conseqüente elaboração de leiautes diferentes
para cada uma delas, o usuário deve ter em mãos o cronograma da obra para que
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esta decisão seja tomada conscientemente e de acordo com o que está planejado. A
tela “Cronograma”, mostrada na Figura 24, dá acesso a um visualizador de arquivos
do MS Project (arquivo em formato mpp inserido na tela “Upload”) disponibilizado
pela Viewer Central, Inc. (empresa parceira da Microsoft – desenvolvedora do MS
Project), permitindo ao profissional verificar todos os dados de planejamento,
incluindo o cronograma da obra, sem sair do ambiente do sistema.

Figura 24: Tela para visualização do arquivo Project em formato mpp para avaliação da distribuição
dos recursos no cronograma e propor datas para divisão do projeto em fases (até 5), ou não.

Tendo avaliado o cronograma e data, ou datas, para a partição do período total da
obra em fases no visualizador para o arquivo do MS Project, o profissional insere
esta informação no sistema para que os novos picos de uso máximo dos materiais,
agora por fase, sejam calculados e se chegue ao final com leiautes de canteiro
referentes a cada etapa.
Pela ordem descrita no esquema mostrado na página inicial do corpo do SAP-LCO
Virtual e reproduzido na Figura 25, a tela “Fases” se insere entre os gráficos de
consumo/estoque e a escolha da armazenagem para os recursos, sem que isso
signifique uma ordem fixa para cada ação do usuário. A única tarefa que lhe é fixada
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é o upload dos arquivos, ao menos o arquivo xml com o conteúdo do Project, para
preenchimento das tabelas no banco de dados. Se o usuário já tem de antemão as
datas para dividir o projeto, ele pode fazê-lo no início, após a inserção do arquivo
xml, ou a qualquer momento que tome essa decisão.

UPLOAD

COMPRAS

FASES

ARMAZENAGEM

VISUALIZAÇÃO

CRONOGRAMA

IMPRIMIR
RELATÓRIO
Figura 25: Esquema das possíveis ações do usuário na utilização do SAP-LCO Virtual, presente na
página inicial do sistema.

Acessando a tela “Fases”, indicada na Figura 26, o usuário insere a data para uma
nova fase na caixa de texto e a envia para o banco de dados. Logo abaixo aparece
uma listagem das fases criadas com as datas de início e término, as quais ele pode
excluir a qualquer momento. Dessa forma, o profissional pode mudar datas de fases
livremente, bastando excluir uma cuja data não satisfaz requisitos e inserir outra
mais adequada, segundo seus conceitos. Atualmente a ferramenta permite ao
usuário a divisão de sua obra em até cinco fases.
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Figura 26: Tela para divisão do projeto em fases, possibilitando inserções datas de novas fases
assim como promovendo exclusões.

Com os dados atualizados no banco de dados, eles podem ser observados na tela
“Visualização”, onde a cada fase do canteiro corresponderá um leiaute acessível
pelo usuário através de uma aba com os elementos presentes naquela fase, onde é
possível fazer os devidos ajustes. A visualização e edição no applet serão descritas
mais adiante no texto.
Com um ou mais leiautes gerados, o profissional tem a possibilidade de imprimir
relatórios para seu controle das datas de compras/recebimentos de materiais e ainda
ser enviado ao setor responsável por suprimentos. A tela para escolha do tipo de
relatório e exemplos possíveis são mostrados, respectivamente, pelas Figuras 27 e
28. O usuário pode optar entre:
•

Escolher uma data especifica para o relatório a ser impresso,

•

Escolher um único material por vez,

•

Escolher todos os materiais na ordem em que aparecem no sistema,

•

Ou escolher todos os materiais por seqüência de data.
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Figura 27: Tela para escolha e impressão de relatórios sobre as compras/recebimentos de materiais.

a)

c)

(b

d)

Figura 28: Exemplos de relatórios: a) por data, b) para um material, c) para todos os materiais na
seqüência e d) para todos os materiais ordenados de data.
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4.3 Descrição do Banco de Dados do sistema

Os dados inseridos pelo usuário, através de formulários ou do arquivo do MS
Project, ficam armazenados em tabelas em um banco de dados MySQL para que as
informações não se percam e possam ser recuperadas, sempre que necessário.
O banco de dados foi nomeado como “projeto_bd” e possui onze tabelas no total. As
tabelas terão seus campos representados em quadros a seguir, nos quais existem
alguns sublinhados, significando que são chaves primárias das tabelas ou item que
as relaciona. A chave primária é um campo (ou vários, agrupados) cujo conteúdo é
distinto em todos os registros de uma tabela e que serve como indexador da mesma.
Ao iniciar o uso da ferramenta para determinado projeto, um gerente deverá acessar
o banco de dados e gravar os registros de nome do projeto, usuários e senhas
individuais, através das quais poderão acessar o sistema e desenvolver suas
atividades de planejamento da obra. Estes dados serão armazenados na tabela de
login, designada no banco de dados como tab_login, como mostra o Quadro 1.

nomeprojeto

usuario

senha

nomearqmpp

nomearqxml

Quadro 1 – Tabela de login com os usuários e senhas cadastrados ou “tab_login”.

Onde:
•

nomeprojeto: nome do projeto sendo analisado e preenchido automaticamente
pelo sistema após a entrada do arquivo Project. Este campo é chave primária
para todas as tabelas, ou seja, é um dos campos que cria relações entre elas;

•

usuario: o nome do usuário cadastrado para acesso ao sistema;

•

senha: chave para o acesso;

•

nomearqmpp: nome do arquivo mpp do Project inserido;

•

nomearqxml: nome do arquivo xml do Project inserido.
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Outras cinco tabelas (Quadros 2, 3, 4, 5 e 6) são preenchidas com os dados vindos
do arquivo xml, assim que o usuário realiza o upload do arquivo, a saber:

nomeprojeto

empresa

autor

data_ini

data_fim

Quadro 2 – Tabela com os dados do projeto ou “tab_projeto”.

Além do nomeprojeto, já definido tem-se:
•

empresa: dado da empresa como descrito no Project;

•

autor: nome do autor do projeto;

•

data_ini: data de início do projeto;

•

data_fim: data de término do projeto.

nomeprojeto numtarefa nometarefa

duracao

Quadro 3 – Tabela de tarefas ou “tab_tarefas”.

Sendo:
•

numtarefa: número da tarefa definida no software MS Project;

•

nometarefa: nome da tarefa como definida pelo projetista do Project;

•

duracao: período de tempo para realização da tarefa.

nomeprojeto

numrecurso

nomerecurso

grupo

unidrecurso

tipo_estocagem

tipo

quantidade1

quantidade2

quantidade3

uantidade4

quantidade5

dimx1

dimy1

dimx2

dimy2

dimx3

dimy3
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dimx4

dimy4

dimx5

dimy5

ang_rot1

ang_rot2

ang_rot3

ang_rot4

ang_rot5

altura1

altura2

altura3

altura4

altura5

textura

posicaox1

posicaoy1

posicaox2

posicaoy2

posicaox3

posicaoy3

posicaox4

posicaoy4

posicaox5

dy

dh

posicaoy5

dx

pallet

Quadro 4 – Tabela com os recursos ou “tab_recursos”.

Onde:
•

numrecurso e nomerecurso: respectivamente, nome e número do recurso
definidos no software MS Project;

•

grupo: é a classificação do recurso, ou seja, material, equipamento etc;

•

unidrecurso: unidade de medida do recurso;

•

tipo_estocagem: forma de estocagem do material definida pelo usuário (baia,
sacos, pilha-blocos etc);

•

tipo: a segunda escolha feita sobre a forma de armazenagem escolhida, por
exemplo: se escolhido armazenamento em sacos, a segunda escolha ou tipo
será – saco de cimento ou saco de cal ou saco de areia etc.

•

quantidade (1 a 5): quantidade do material em cada fase;

•

dimx, dimy e altura (1 a 5): dimensão x ou largura, dimensão y ou
profundidade e altura do estoque do elemento em cada fase, respectivamente;

•

ang_rot (1 a 5): ângulo de rotação do elemento em cada uma das fases;

•

textura: imagem associado ao elemento definida pelo usuário;
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•

posicao (1 a 5): localização do elemento, em cada uma das fases, sobre o
canteiro de acordo com o posicionamento feito pelo usuário e salvo para o
banco de dados;

•

dx, dy e dh: valores considerados pelo sistema como “deltas”, ou valores a
serem acrescidos ou subtraídos em caso de alteração de dimensões pelo
usuário, de acordo com o tamanho do elemento estocado, na direção
desejada (x, y e h). Por exemplo, em caso de uma pilha de sacos onde o
usuário deseja alterar a largura (x), o sistema considera a dimensão do saco
disposta naquela direção para o acréscimo ou diminuição do tamanho.

•

pallet: marcado como “on” em caso positivo ou “off”, negativo, para casos em
que o sistema permite ao usuário optar pela paletização (ex: pilha_blocos).

nomeprojeto

numrecurso

numtarefa

inicioatribuicao

fimatribuicao

quanttotal

Quadro 5 – Tabela de atribuições ou “tab_atribuicoes”.

Como campos ainda não definidos anteriormente, têm-se:
•

inicioatribuicao: a data de início de uso do recurso em determinada tarefa;

•

fimatribuicao: data final de uso do recurso na tarefa;

•

quanttotal: quantidade total do recurso atribuído para a tarefa.

É preenchida também a tabela de estoques, sendo distribuída homogeneamente a
quantidade de material usado em determinado período. Para essa distribuição ao
longo de período em que o recurso é utilizado não são consideradas as horas de
uso do material em um dia específico, ou seja, sempre é estimado que o recurso
seja usado durante as horas de trabalho diárias totais determinadas para o projeto
(por exemplo: oito horas diárias). O total do recurso é distribuído ao longo dos dias
em que será utilizado, podendo ter intervalos sem uso entre tarefas, o que é
projetado no gráfico. Essa distribuição linear do recurso durante a execução de uma
tarefa é uma aproximação da ferramenta, mas que, em análise preliminar se
concluiu que a diferença de horário de uso do material ou quantidades diferentes

Descrição do Sistema SAP-LCO Virtual
111
________________________________________________________________________________________

entre um dia e outro, poderiam não influenciar de forma marcante sobre o resultado
obtido no sistema. As diferenças de quantidades entre os dias poderiam ser
compensadas, pouco influenciando na determinação do espaço para armazenagem
no canteiro de obras durante a elaboração do leiaute, apesar de, em muitos casos,
não ser real.

nomeprojeto

numrecurso

dia

consumo

recebimento

estoquefinal

Quadro 6 – Tabela para o cálculo de estoque para os recursos ou “tab_estoque”.

Tendo-se:
•

dia: campo onde são gravados os dias em que existe consumo do recurso
dentro do período de uso;

•

consumo: a quantidade do material consumida em determinado dia;

•

recebimento: campo onde são armazenados a quantidade recebida do
material em determinados dias, de acordo com o que é estabelecido no gráfico
consumo/estoque;

•

estoquefinal: valor calculado mediante a quantidade recebida e consumida
diariamente.

As tabelas que não têm os campos preenchidos com a inserção do arquivo xml, têm
os dados completados pelo sistema no decorrer do uso da ferramenta.
Tendo o usuário feito o upload das imagens para serem usadas como plano de
fundo durante a visualização, a tabela tab_imagens (Quadro 7) tem seus campos
preenchidos com esses dados.

nomeprojeto

label1

img_fundo1

escala1

label2

img_fundo2

escala2

label3

img_fundo3

escala3

label4

img_fundo4
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escala4

label5

img_fundo5

escala5

Quadro 7 – Tabela que armazena os dados das imagens inseridas pelo usuário ou “tab_imagens”.

Onde:
•

label (1 a 5): refere-se ao texto identificador da imagem inserida pelo usuário
ao fazer o upload;

•

img_fundo (1 a 5): onde são armazenados os nomes dos arquivos das
imagens inseridas no servidor;

•

escala (1 a 5): a referida escala para cada uma das imagens, a qual
inicialmente é adotada como 1 e depois do ajuste pelo usuário durante
interação no applet, esse valor é atualizado.

Já a tabela tab_config (Quadro 8) é preenchida com as informações de configuração
das dimensões dos espaços para os recursos, sejam eles inseridos pelo usuário ou
com o envio daqueles já existentes nas caixas de texto, adotados como default.

nomeprojeto

dimx_saco

dimy_saco

h_saco

peso_saco

dimx_tijolo

dimy_tijolo

h_tijolo

h_pilhatij

dimx_baia

dimy_baia

h_baia

dimx_barras

dimy_barras

h_barras

dimx_aco_cd

dimy_aco_cd

h_aco_cd

dimx_equip

dimy_equip

h_equip

dimx_almox_fer

dimy_almox_fer

h_almox_fer

dimx_almox

dimy_almox

h_almox

h_pilha

h_pilhacim

h_pilhacal

h_pilhaareia

h_pilhaarg

h_pilhabloco

dimx_pallet

dimy_pallet
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dimx_espaco

dimy_espaco

h_espaco

Quadro 8 – Tabela para as configurações feitas pelo usuário ou “tab_config”.

•

dimx_saco, dimy_saco, h_saco e peso_saco: são as dimensões configuradas
para o tamanho de sacos e o peso ;

•

dimx_tijolo, dimy_tijolo, h_tijolo e h_pilhatij: são, respectivamente, as
dimensões para tijolo e a altura máxima para a pilha de tijolos configuradas;

•

dimx_baia, dimy_baia e h_baia: são dimensões para baias;

•

dimx_barras, dimy_barras e h_barras: dimensões para o armazenamento de
barras de ferragem por bitola;

•

dimx_aco_cd, dimy_aco_cd e h_aco_cd: dimensões para estocagem de aço
cortado e dobrado;

•

dimx_equip, dimy_equip e h_equip: dimensões para equipamento;

•

dimx_almox_fer, dimy_almox_fer e h_almox_fer: dimensões de almoxarifado
de empreiteiro;

•

dimx_almox, dimy_almox e h_almox: dimensões de almoxarifado;

•

h_pilha, h_pilhacim, h_pilhacal, h_pilhaareia, h_pilhaarg e h_pilhabloco: são as
quantidades de unidades do elementos nas pilhas, sendo pilha genérica, pilha
de cimento, de cal, de areia, de argamassa e bloco;

•

dimx_pallet e dimy_pallet: largura e comprimento do palete;

•

dimx_espaco, dimy_espaco e h_espaco: dimensões para um espaço genérico
para armazenagem de algum material.

Da mesma forma que é feito para os recursos, com o envio dos dados relativos às
instalações temporárias na tela de configuração, completam-se os campos da tabela
tab_instalacoes (Quadro 9).
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nomeprojeto

elemento

dimx1

dimy1

dimx2

dimy2

dimx3

dimy3

dimx4

dimy4

dimx5

dimy5

ang_rot1

ang_rot2

ang_rot3

ang_rot4

ang_rot5

altura1

altura2

altura3

altura4

altura5

posicaox1

posicaoy1

posicaox2

posicaoy2

posicaox3

posicaoy3

posicaox4

posicaoy4

posicaox5

posicaoy5

cor_r

cor_g

cor__b

raio_giro

marcacao

Quadro 9 – Tabela com os dados das instalações temporárias ou “tab_instalacoes”.

Para instalações temporárias, têm-se:
•

elemento: com o nome da instalação;

•

dimx e dimy (1 a 5): comprimento e largura da instalação em cada fase;

•

ang_rot (1 a 5): ângulo de rotação da instalação para cada fase;

•

altura (1 a 5): altura da instalação nas fases;

•

posicaox e posicaoy (1 a 5): a localização da instalação em cada uma das
fases;

•

cor_r, cor_g e cor_b: a cor designada para identificar cada instalação;

•

raio_giro: é o raio de ação para grua;
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•

marcacao: campo preenchido com “on” quando o usuário escolhe quais as
instalações temporárias estarão presentes na obra para que sejam mostradas
no applet.

Outra tabela que compõe o banco de dados é a tab_fases (Quadro 10) onde ficam
gravadas as fases criadas pelo usuário através da entrada do início para cada uma
delas na tela “Fases”.

nomeprojeto

data_ini_fase

data_fim_fase

rotulo_fundo

Quadro 10 – Tabela para escolha de datas para divisão do projeto em fases ou “tab_fases”.

Com:
•

data_ini_fase: a data inicial da fase;

•

data_fim_fase: data final da fase;

•

rotulo_fundo: o nome do arquivo de imagem associado à fase pelo usuário na
interação com o applet.

Para armazenar as linhas que o usuário poderá traçar como parte do leiaute de
canteiro, desenhando, por exemplo, fluxos para os materiais, existe a tabela
tab_linhas (Quadro 11), onde são gravados os pontos e as características das
linhas, relacionando-as com as fases.

nomeprojeto

fase

x1

y1

x2

y2

cor_r

cor_g

cor_b

tam_traco

tam_espaco
Quadro 11 – Tabela com os dados das linhas traçadas no leiaute pelo usuário ou “tab_linhas”.
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Onde:
•

fase: refere-se à fase na qual a linha está desenhada no leiaute;

•

x1, y1, x2, y2: são os pontos da linha;

•

cor_r, cor_g, cor_b: a cor da linha;

•

tam_traco: é o tamanho do traço para o tracejado da linha;

•

tam_espaco: é o tamanho do espaço entre os traços.

4.4 Descrição do applet JavaTM

O applet desenvolvido na linguagem JavaTM tem como função proporcionar ao
usuário a visualização dos elementos que serão alocados sobre o espaço do
canteiro de obras, tendo estes as dimensões de acordo com as ações anteriores no
uso da ferramenta, em cada fase.
Após o usuário ter carregado os arquivos na tela de upload, definir os recebimentos
de materiais e, consequentemente, os estoques com dimensões e formas de
estocagem, ao visitar o a tela “Visualização”, o sistema gera automaticamente um
arquivo em formato texto (txt) que alimenta o applet. A cada visualização do usuário
o sistema gera um nome diferente para o arquivo txt, possibilitando uso simultâneo
em máquinas diferentes, formado pelo nome do projeto atual e números aleatórios
que fazem essa distinção. Um problema nesse caso é que ainda não é feito um
controle das versões do leiaute salvo, ou seja, sempre que o último usuário gravar o
resultado de sua interação com o sistema, essa versão sobreporá à anterior. Isso
exige um controle em caso de equipe de trabalho, por exemplo.
A Figura 29 traz a descrição dos campos encontrados na tela do applet, onde o
usuário interage durante a elaboração do leiaute.
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Figura 29: Interface do applet JavaTM com os campos que a compõem.

Onde:
•

1 – listagem dos recursos presentes, por onde podem ser acessados;

•

2 – largura do espaço para armazenamento do recurso;

•

3 – profundidade do espaço para o estoque;

•

4 – altura do espaço de estocagem;

•

5 – quantidade do material, a qual deverá ser mantida a mesma quando o
usuário alterar as outras dimensões do espaço reservado para o estoque;

•

6 – controle deslizante para definição do ângulo de rotação para o elemento;

•

7 – campo onde o usuário escolhe mostrar ou não o nome do recurso (ou
“rótulo”) no leiaute;

•

8 – recurso para auxiliar o usuário a alocar os elementos no canteiro
calculando as distâncias x quantidade de material (explicação na seqüência do
texto);

•

9 – botão para que o leiaute atual seja salvo;

•

10 – botão de impressão do leiaute;
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•

11 – seleção para mover os elementos ou medir distâncias sobre a imagem;

•

12 – seleção para traçado de linhas sobre a imagem;

•

13 – botão para apagar linhas;

•

14 – botão para ajuste da escala dos elementos em relação à imagem de
fundo;

•

15 – botão para zoom in (aproxima) e out (afasta), para visualização de
detalhes;

•

16 – botão para movimentação da área visualizada na tela que, em caso de
zoom, pode já não caber completa na janela de visualização;

•

17 – botão para que o leiaute da fase imediatamente anterior seja mostrado
(em modo esmaecido) junto com o da fase selecionada;

•

18 – abas contendo as fases com seus rótulos mostrando a data de início, por
onde são acessadas;

•

19 – listagem das imagens carregadas no servidor, disponíveis para serem
usadas como planos de fundo das fases;

•

20 – imagem de fundo;

•

21 – linha para tomada de distâncias;

•

22 – representação da grua com o raio de ação;

•

23 – linha tracejada desenhada pelo usuário;

•

24 – elementos já alocados com um texto descritivo e com uma cor ou textura
para distinção;

•

25 – local onde ficam todos os elementos pertencentes à determinada fase
ainda a serem alocados pelo usuário.

Com relação às alterações das dimensões dos elementos dispostos sobre a tela, o
usuário pode fazê-lo digitando novos valores na caixa de texto referente à dimensão
que deseja ser mudada até que encontre o tamanho conveniente, agora
visualizando o recurso dentro do espaço disponível para o terreno. A quantidade
total de material deverá ser mantida. Para tanto há que se fazer a proporção entre as
outras dimensões para que sejam ajustadas a partir de um fator k, conforme a
equação 1 abaixo:
k = quantidade / (altura x largura x profundidade)

(1)
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Além disso, uma seqüência para a compensação de parâmetros é mantida:
 Largura  Profundidade  Altura . Assim, se o usuário aumentar a altura, o
sistema modificará a largura, mantendo constante o valor quantidade*k. Alterando a
largura, a compensação será aplicada à profundidade e assim por diante. Dessa
maneira, o usuário pode definir como desejar quaisquer duas das três dimensões e o
sistema recalculará a terceira para manter a quantidade de armazenagem
necessária constante, estabelecida previamente.
Esse aspecto se aplica aos estoques de recursos e não para as instalações
temporárias, podendo, neste caso, o usuário definir as três dimensões como lhe
convier. No caso da grua, o terceiro parâmetro define seu raio de alcance
(comprimento da lança), representado como um círculo translúcido no leiaute.
A escala na imagem de fundo e dos elementos do canteiro deve ser ajustada para
que seja a mesma. Para isso, após ativar-se a opção “Escala”, pode-se medir
qualquer dimensão conhecida (basta clicar e arrastar entre os dois pontos a medir)
representada na imagem de fundo do leiaute e informar o valor real, em metros, da
medida recém tomada. Imediatamente os elementos do canteiro serão escalados
para a mesma escala da imagem de fundo.
Para cada fase, o usuário pode escolher uma imagem de fundo, que ficará
registrada no banco de dados para resgate posterior do leiaute já criado e salvo,
junto com a respectiva escala.
Para a alocação dos elementos, o profissional conta com um recurso para auxiliá-lo,
além dos conhecimentos adquiridos a respeito de como gerar um arranjo mais viável
para o canteiro. Trata-se de um método para localização dos elementos chamado
modelo do centro de gravidade, como apresentado em Ferreira (1998), onde se
calcula a posição com base na distância, no custo e na quantidade transportada,
determinando as coordenadas do centro de gravidade (relativas à posição atual do
elemento) através do produto desses fatores, como mostram as equações 2 e 3.
Cada elemento tem sua localização definida, individualmente, de acordo com
exigência de produção e fatores considerados importantes.
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Gx =

∑ dir ∗ P ∗ C
∑P ∗C
xi

i

i

i

(2)

i

(3)

i

e

Gy =

∑ dir ∗ P ∗ C
∑ P ∗C
yi

i

i

i

Onde:
Gx, Gy são as coordenadas do centro de gravidade;
dir (x,y) é a distância horizontal ou vertical da movimentação da localidade
(i);
Pi é o volume ou quantidade transportada da localidade (i);
Ci é o custo de transporte na direção especificada, da localidade (i).
Usando esse recurso, o sistema posiciona automaticamente um elemento no centro
de gravidade, em função da definição de duas ou mais localidades com suas
respectivas quantidades e custos de deslocamentos. Com isso, o usuário pode fazer
uso de uma técnica de otimização que, se realizada manualmente, seria muito
trabalhosa e, por isso mesmo, raramente executada. Para usar este recurso o
usuário, estando com um recurso selecionado na tela, marca a opção “G” na
interface do applet e passa a fazer a escolha de pontos ou “pólos” clicando sobre a
imagem. Quando escolhe uma posição para um “pólo” este fica marcado como um
círculo e um painel de diálogo é aberto contendo os campos “Quantidade” e “Custo”.
Junto à “Quantidade” o usuário digita a quantidade máxima para aquele “pólo” e
determina se é um ponto de entrada (pode ser entendido como ponto de
descarregamento, por exemplo, portão de acesso) ou saída, diferenciando pontos de
origem e destino bem como a quantidade do material em cada local. Dessa forma
um material pode ser descarregado em um ponto inicial (“pólo” de entrada) e levado
para outros destinos (“pólos” de saída) diferentes (frentes de trabalho ou pontos de
uso ou manipulação do recurso, por exemplo). Com a criação dos “pólos” pelo
usuário o sistema mostra as linhas ou ligações entre eles, podendo vê-las ou deixálas invisíveis. Com os pontos posicionados, o usuário pode atuar sobre eles
modificando o posicionamento de acordo com a necessidade vista no canteiro,
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enquanto visualiza a movimentação do retângulo (“boxe”) representativo do
elemento sobre a imagem até um local que encontre o equilíbrio mediante a posição
dos “pólos” e o cálculo feito nas equações 2 e 3. Considerando o produto quantidade
x custo para cada “pólo”, nota-se que quanto maior o valor mais próximo deste
pontoo elemento será posicionado. Como o posicionamento é feito pelo sistema,
situações inviáveis podem ocorrer, tais como um elemento ser posicionado em local
indevido como uma passagem ou impedindo a entrada, entre outras. Nesse caso o
usuário poderá agir sobre o elemento e reposicioná-lo em algum local mais próximo
possível daquele calculado pelo sistema, evitando interferências.
Depois de chegar ao leiaute do canteiro considerado mais adequado, o usuário deve
salvá-lo para uso posterior. Sempre que o usuário clica no botão “Salvar” para
guardar o leiaute pronto, o applet envia os dados de volta ao servidor que atualiza o
banco de dados com as alterações de dimensões feitas para o arranjo definido.
É também possível imprimir o leiaute criado para fazer parte da documentação da
obra e para consultas direto “in loco”, já que poderá estar sempre atualizado devido
à facilidade de fazer alterações e novas impressões.
Outra possibilidade de uso da ferramenta, através do applet, é o desenho de linhas
tracejadas para representação, por exemplo, do caminhamento para o fluxo de
algum material até um equipamento, do espaço a ser liberado abaixo das bandejas
de proteção, presentes logo após o início dos trabalhos na primeira laje, evitando
alocar algum elemento sob elas, entre outras situações onde seja necessário
representar através de linhas, marcação de linhas de tubulação de água e esgoto
etc.
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5

TESTES E AVALIAÇÃO DO SISTEMA SAP-LCO VIRTUAL

Com a finalização do sistema, partiu-se para a aplicação prática junto a profissionais
envolvidos com desenvolvimento de leiaute de canteiro convidados a testar as
funcionalidades do SAP-LCO Virtual. Foram realizados testes e colhidas sugestões e
análises referentes ao funcionamento do sistema. Ao total cinco empresas,
representadas por sete profissionais e um estagiário, participaram dos testes e
avaliações da ferramenta,
Os contatos foram feitos principalmente com os profissionais de planejamento que já
haviam respondido ao questionário (ou outros da mesma empresa) realizado no
início da pesquisa para mapear do processo de projeto de leiaute e justificar o
desenvolvimento de um sistema como o SAP-LCO Virtual (Apêndice A). Das cinco
empresas a única cujos profissionais que não participaram da etapa inicial da
pesquisa, contribuiu dando acesso aos seus canteiros para coleta de alguns dados
necessários ao desenvolvimento do sistema. Dos sete profissionais e um estagiário
participantes, quando da mesma empresa, as apresentações e uso eram feitas
conjuntamente, sendo que em apenas um caso, foram feitas duas apresentações
em datas diferentes.
Os testes duraram cinco meses entre os primeiros contatos, os agendamentos das
visitas e os retornos para interação do profissional com a ferramenta e a aplicação
de um questionário.
Foi feito um contato inicial via telefone e agendada uma visita para apresentação da
ferramenta e possível interação do profissional, em caso de não existência de um
arquivo do MS Project real (mpp e xml), usando um exemplo tomado como base no
desenvolvimento do sistema. Quando não foi possível a interação do profissional
com o SAP-LCO Virtual foi agendada outra data para que ele fizesse o uso da
ferramenta e para que fossem coletadas suas principais impressões. Após isso um
questionário contendo cinco questões era respondido pelo profissional onde foi
pedido para colocar suas principais opiniões sobre a utilidade do sistema, assim
como as funcionalidades apresentadas mediante sua forma de desenvolver o projeto
de leiaute de canteiros. Além das impressões coletadas via questionários, durante as
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visitas puderam ser feitas observações a respeito da visão dos profissionais
mediante a proposta do sistema, o que em alguns casos foi gravado em vídeo.
A seguir são descritos os perfis das empresas visitadas e as impressões colhidas
junto aos profissionais que participaram das reuniões para apresentação da
ferramenta e interação deles com os recursos do sistema.

5.1 Testes com usuários potenciais

5.1.1 Empresa A

Empresa com sede em São Paulo e escritórios regionais espalhados pelo país,
atuando na construção de empreendimentos comerciais e habitacionais. Tem um
histórico de 28 anos no mercado da construção civil. Os dois profissionais
participantes foram um engenheiro responsável pelo escritório regional de Campinas
e outro da área de planejamento. Na empresa, ao invés do MS Project, é utilizada
basicamente uma junção de SAP e ORSE (freeware) para o planejamento de obras.
A respeito do uso do sistema foi comentado pelos profissionais que seria trabalhoso
especificar compras para todos os insumos existentes em um arquivo de
planejamento de uma única vez, com todos os recursos para uma obra. O
profissional percebeu, no entanto, que o sistema não lhe obriga a fazer sempre a
análise para todos os recursos de uma única vez, sendo possível usar o
planejamento de compras e estoque, através do gráfico consumo/estoque, apenas
para os recursos que lhe for interessante em algum ponto. Em algum momento,
porém, ele deve fazer esta análise para todos os recursos até chegar ao espaço
necessário para todos os elementos em determinada fase, e distribuí-los da maneira
mais viável para obter o leiaute real para a obra. Analisando essa questão colocada
pelos profissionais, conclui-se que essa é uma das funções do sistema, ou seja,
contribuir para que o profissional faça efetivamente a análise e especificação de
recebimentos para todos os insumos que terá que armazenar em algum momento da
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obra. Isso evitará que ocorram imprevistos e o profissional realmente tenha um
projeto real do canteiro, não tendo que tomar atitudes impensadas ou que descubra
que não conseguirá armazenar uma quantidade de material previamente comprado
por falta desse tipo de planejamento.
Também foi sugerida pelos profissionais a determinação de lotes mínimos de
recebimento de certos materiais, de acordo com as estratégias da empresa. Por
exemplo, em caso de agregados é comum se comprar lotes fechados, então, ao se
necessitar de uma quantia menor que a estipulada pelo usuário, o sistema adotaria
não o valor necessário, mas sim o valor total do lote, acrescentando-a ao estoque.
Esta possibilidade, no entanto, não ficaria restrita a determinados materiais, mas sim
a todos os recursos, pois em alguns casos específicos o profissional pode optar por
estabelecer o quanto comprará de acordo com a oferta do fornecedor. Verifica-se,
neste caso, que a ferramenta atua também favorecendo as relações de compras
com fornecedores, aumentando o poder de negociação do comprador, uma vez que
adquire-se material em lotes fechados, porém tendo a certeza da possibilidade de
armazenamento no momento da entrega.
Outra avaliação feita foi em relação ao estoque de cimento e cal especificamente,
pois o lugar destinado para este insumo não conta com espaço adicional para um
corredor de acesso necessário para um abrigo fechado, como deve ser o local de
armazenagem desse material. Isso apesar de o usuário poder alterar as dimensões
diretamente no applet, mas, segundo o profissional, já poderia ser adicionado no
momento do cálculo do espaço a ser reservado, pois do contrário o usuário sempre
teria que alterar as dimensões para acrescentar o corredor. Avaliando essa
observação, cabe lembrar que o usuário terá à sua disposição o traçado de linhas,
as quais poderão ser usadas para demarcar o espaço para o corredor, ao mesmo
tempo em que tem em mente que o espaço gerado pelo sistema é exatamente o que
precisa para dispor o material. Dessa forma, quando desejar alterar as dimensões
não terá a necessidade de ficar imaginando onde é estoque, onde é corredor.
O traçado de linhas sobre a imagem de fundo presente no applet é possível usando
a ferramenta, porém os profissionais sugeriram a necessidade de exportação do
projeto para um software de CAD para a finalização do leiaute com o desenho de
rede de esgoto, água, por exemplo. Foi dito que, pelo menos, a ferramenta deveria
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possibilitar a diferenciação de linhas por cores ou tipos, e uma legenda para
representar tais informações no projeto. Sobre essa questão, analisa-se que, haveria
a solução de já entrar com essas linhas na imagem gerada para o plano de fundo e,
em casos que isso não fosse possível, desenhá-las usando a ferramenta mesmo
sem a precisão oferecida por um CAD. Outra possibilidade seria gerar uma nova
imagem jpg com o resultado obtido na ferramenta para ser inserida em sistemas
CAD, onde serviria de plano de fundo para a conclusão do leiaute (em .dwg).
Os profissionais concluíram que o fato de conduzir a pensar, já inicialmente, sobre
os recebimentos dos materiais e as formas de armazenamento para cada insumo e
instalações temporárias durante o uso da ferramenta, faz com que se tenha exata
idéia sobre como isso acontecerá ao longo do período total da execução, não
havendo necessidades de alterações imprevistas. O profissional se referia ao fato de
ser comum determinar-se um espaço para um insumo e, ao longo do tempo, ter que
ser aumentado ou diminuído para ajustar à realidade. Sobre esta afirmação dos
profissionais, conclui-se ser a realidade comumente encontrada em obras, gerando
interferências desnecessárias a serem resolvidas diariamente em canteiros.
Os profissionais consideraram ser uma ferramenta utilizável, que pode efetivamente
adequar-se ao trabalho de planejamento de leiaute de canteiro. Avalia-se que,
muitas vezes, empresas adotam pacotes de software para gerenciamento que são
adaptados à construção civil, e nem sempre se chega ao resultado almejado pelos
profissionais que os utilizam. O sistema tem foco direto ao que se propõe, ou seja,
auxiliar no planejamento de arranjo físico, porém, espera-se que a absorção total da
ferramenta aconteça com o conhecimento e uso, pois só assim a confiança virá e a
utilização poderá ser parte natural do processo de projetar leiaute de canteiro dos
engenheiros de planejamento.
O sistema, segundo profissionais, assume importância significativa no cumprimento
da norma NR-18 em alguns de seus itens referentes a instalações temporárias. Foi
citado, por profissionais, que nem sempre que se definem instalações temporárias,
tem-se um Engenheiro de Segurança para que se observe a norma vigente, porém
com o sistema algumas questões estão implícitas, o que contribui para o seguimento
das regras. Há a sugestão de que outros itens sejam inseridos com a mesma
intenção. Concluindo sobre esta observação, entende-se ser o SAP-LCO Virtual uma
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ferramenta dinâmica e com possibilidades de contínuo desenvolvimento de acordo
com necessidades reais encontradas em canteiros.

5.1.2 Empresa B

Empresa que está no mercado da construção civil há 45 anos com sede em São
Paulo e Campinas, atuando também em cidades do interior do Estado no segmento
de obras habitacionais, industriais e comerciais. O profissional participante das
reuniões para apresentação da ferramenta é um dos responsáveis pela condução de
dois empreendimentos na cidade de Campinas e pela definição do canteiro de
obras.
Nesse teste o profissional analisou a ferramenta como viável e aplicável na realidade
das obras que vem conduzindo em Campinas, fato que foi confirmado pelo interesse
de aplicação do sistema apresentado na construção de um conjunto de prédios a ser
iniciado. O profissional declarou realizar estudos de canteiro para uso próprio, ou
seja, faz uma definição de áreas de alocação para direcionar o controle de espaço
na obra. Como as análises e decisões são baseadas apenas nos elementos
comumente usados em obras do mesmo porte e tipo, não retratando uma obra em
particular, de modo geral o leiaute perde sua função em curto prazo. Isso gera um
desarranjo na obra que, com o passar do tempo, tornam inviáveis novos ajustes para
adequações, pois os elementos vão sendo distribuídos pelos funcionários no espaço
disponível e, dessa forma, vai se moldando o canteiro até o final da obra. Segundo
este profissional, o sistema SAP-LCO Virtual mudaria a forma de trabalho,
conduzindo a um planejamento mais global, produzindo um arranjo físico ajustável,
onde o gestor assumiria real controle do canteiro em todas as fases da obra. Na
obra visitada, um conjunto de prédios em alvenaria estrutural, se tornou difícil a
obtenção de informações necessárias para implantação e uso do sistema por não ter
disponível um planejamento inicial feito no Project e a obra estar próxima de entrar
em fase de acabamento. Para um novo conjunto de prédios a ser construído anexo,
porém, o profissional se comprometeu a fazer as adaptações do planejamento a ser
desenvolvido usando MS Project, como previsto para a ferramenta, e espera-se
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chegar ao canteiro inicial assim como nas eventuais atualizações futuras usando o
sistema. Nessa empresa, o MS Project é usado para o planejamento de obras, mas
apenas para a elaboração do cronograma, sendo toda a parte de quantitativos
desenvolvida em planilhas Excel.
Nesse teste pode-se ter exata noção das dificuldades de um engenheiro
responsável por obra ao conduzir as atividades concomitantes em um canteiro de
obra, quando este não foi previamente analisado e definido. No início dos trabalhos,
a idéia que se tem para a distribuição dos elementos no espaço disponível, se não
consolidada através de análises reais e globais como propõe o SAP-LCO Virtual,
vão se perdendo com as interferências inesperadas e quando se dá conta, existe um
desarranjo físico total, comprometendo todos os trabalhos.

5.1.3 Empresa C

Empresa construtora fundada há 14 anos, com sede em Americana – SP e inserida
no mercado de construção de obras residenciais, comerciais, industriais e públicas a
nível regional. Os dois profissionais participantes do teste efetuado foram um
engenheiro de planejamento e um responsável por execução e controle dos
canteiros.
Os profissionais deste teste não participaram dos questionários iniciais feitas na
pesquisa, mas a empresa permitiu o acesso a canteiros de obras para coleta de
alguns dados reais usados no desenvolvimento do sistema.
Na interação com os profissionais de planejamento e condução de obras houve uma
avaliação positiva da ferramenta, uma vez que a empresa tem enfrentando
dificuldades com canteiros em espaços exíguos. O planejamento feito atualmente
não contempla a análise profunda do canteiro em um momento inicial e isso fica a
cargo do profissional encarregado pela condução da obra, gerando interferências a
serem resolvidas. A sugestão dada pelo profissional que, segundo o próprio, já
resolveria suas principais dificuldades, seria que, através da entrada de uma
porcentagem de área do terreno disponível para canteiro, a ferramenta lhe desse as
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possibilidades de elementos a serem inseridos, ou seja, o que seria possível conter
na área. Nesse caso, analisa-se ser possível ao sistema calcular a somatória da
área dos elementos que precisam ser alocados. Havendo o conhecimento de qual é
a porcentagem de área útil de um canteiro pode-se fazer uma estimativa se a área
disponível é suficiente para alocação dos elementos ou se há a necessidade de
divisão em fases com diferentes leiautes. Dessa forma, o profissional já saberia
previamente se há a necessidade de partir para a divisão do projeto em fases ou se
é possível, havendo espaço, fazer um único leiaute.
O profissional ainda comentou sobre a necessidade de lembretes sobre a norma
vigente para casos em que o profissional, por necessidade ou não, defina algo em
desacordo, o que seria detectado pelo sistema. Nesse caso, entende-se que, por
exemplo, no caso de adoção pelo profissional de um tamanho para uma instalação
específica diferente do previsto na norma, o sistema deve permitir, mas ao mesmo
tempo mostrar uma alerta para que a adoção seja consciente.
O MS Project é usado para o planejamento de obras nesta empresa, porém, aquém
do que se necessita para a entrada do sistema. Torna-se claro a necessidade de um
planejamento mínimo para qualquer empreendimento a fim de evitar futuras
dificuldades, principalmente num processo de construção onde os intervenientes e
as incertezas são comuns. O não planejamento ou, pelo menos, não a um nível
necessário para a condução de uma obra pode interferir em todo seu andamento,
podendo resultar em situações onde há a necessidade de parada para estudo de
ações a serem tomadas, o que poderia ser previsto antecipadamente.

5.1.4 Empresa D

Empresa com sede em Minas Gerais de onde se expandiu para várias regiões do
país atuando no ramo da construção civil, especificamente no segmento
habitacional, há 29 anos. Participaram das reuniões para apresentação e interação
com a ferramenta um engenheiro de obras e um estagiário (estudante de
engenharia).
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Durante a apresentação e interação com o sistema a análise feita é de que se trata
de um produto promissor por favorecer uma visão global da obra, já durante seu
planejamento e ao longo da construção. Segundo a avaliação, isso dá ao
profissional melhores condições de fazer futuras adequações em casos de
intervenientes inesperados, o que é comum em obras. A idéia de um sistema nos
moldes do SAP-LCO Virtual foi avaliada como louvável, uma vez que simplifica e
direciona o profissional para suas decisões tomadas acerca do canteiro em qualquer
fase da obra. O profissional que conduz a obra recebe o planejamento feito pelo
escritório sede da construtora e, portanto, o sistema teria que ser adotado pela
empresa para que fosse utilizado no projeto inicial no escritório e disponibilizado nas
obras para as devidas atualizações a serem feitas pelo profissional condutor da
execução. O MS Project é utilizado no escritório que faz o planejamento da obra,
portanto, já teriam como carregar os dados iniciais para o sistema.
Conclui-se que, da mesma forma que em outras obras visitadas, a dificuldade em
gerenciar o canteiro é visível apesar do planejamento feito. A não atualização formal
do projeto de leiaute também se mostra ser um problema, pois, muitas vezes quando
mais se necessita de um instrumento para direcionar as ações de alocações ou realocações de elementos no canteiro, há que se fazer novos estudos, mesmo que
informais.

5.1.5 Empresa E

Empresa com sede em São Paulo, presente no mercado de construção civil desde
1954 e atuando no segmento residencial. Executa obras a nível nacional com
empreendimentos residenciais espalhados por várias cidades e estados. O
profissional presente na apresentação do sistema é coordenador da área de
logística na empresa e quem desenvolve as ações voltadas a melhorias de canteiro
de obras.
Durante a apresentação do sistema SAP-LCO Virtual na empresa foi revelado que,
na área de logística, há tempos se trabalha na elaboração de instrumentos
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almejando executar aproximadamente o que já é possível usando a ferramenta
mostrada. O profissional busca, através de planilhas Excel, desenvolver ferramentas
para padronizar os dados referentes a canteiros e chegar a projetos de leiaute feitos
em CAD. A padronização é esperada pela conformidade das obras da empresa,
uniformizando elementos que estão presentes em basicamente todas as
construções. Por esse motivo houve interesse na adoção do sistema pela empresa,
sabendo-se da necessidade de adaptações para adequar ao processo e as
ferramentas usadas. A empresa usa o pacote SAP como ferramenta de
planejamento de obras, porém é conhecida a possibilidade de se exportar arquivo
para o MS Project, que se prevê seria suficiente para gerar os dados de entrada do
sistema. Como sugestões, o profissional relatou a necessidade de gerar relatório por
período, já que na versão atual o sistema os gera por data, por material ou uma
listagem para todos os materiais da obra. Com isso se poderia gerar relatório por
período, por exemplo, semanal, quinzenal etc., o que é possível e deverá ser
implementado. Outra sugestão do profissional sobre futuras melhorias para o
sistema se refere à escolha da forma de armazenamento para os mesmos materiais
em obras diferentes. Já pensando em possíveis adaptações para o processo usado
na empresa, devido à padronização em alguns itens de construção, a escolha da
forma de armazenagem poderia acontecer em uma primeira obra e ser usada para
os mesmos materiais nas seguintes, possibilitando alterações em casos específicos.
Da mesma forma, foi mencionada a possibilidade de a entrada de dados dos
recursos se dar através de um arquivo MS Project (ou outro em caso de adaptações
posteriores) como é feito, apenas na primeira obra e já serem cadastrados no banco
de dados e usados também para as futuras, podendo fazer os devidos ajustes com
entrada de novos materiais assim como exclusões. Isso pelo fato de o Project não
ser a ferramenta de planejamento principal usada na empresa, então, com a
listagem dos recursos sempre presentes nas obras, haveria a necessidade de
entrada de quantidades e período de consumo para cada um. Avalia-se que,
comparado com a entrada de dados via Project como é a proposta, o trabalho com a
entrada de dados seria muito maior, porém, existe a possibilidade de se estudar
formas de interpretar outros arquivos em um momento futuro do sistema, o que
evitaria essa árdua tarefa inicial para carregar o banco de dados da ferramenta.
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A questão do uso de 2D para visualização foi considerado básico e ideal pelos
profissionais que conheceram o sistema, exceto nessa última empresa que busca
fazer o leiaute visualizado em 3D usando, entre outros softwares, o Revit (Autodesk),
para evitar dificuldades com interferências na altura (dimensão z). No caso do
sistema SAP-LCO Virtual, avalia-se que a tendência é a adoção da visualização em
3D em seu processo de evolução.

5.2 Avaliação do sistema SAP-LCO Virtual e seu uso

Foi desenvolvido um questionário para que os profissionais tivessem a possibilidade
de expressar suas impressões sobre o sistema em geral e pontos específicos. O
questionário trazia cinco questões sobre o sistema e é apresentado a seguir
juntamente com o resumo das respostas obtidas. Foram recebidos um questionário
respondido por empresa, no total de cinco.

5.2.1 Questão 1: Você usa o MS Project em suas obras?

As respostas mostraram que o uso existe, porém nem sempre no nível necessário
para gerar os dados de entrada do sistema, isto é, às vezes é usado somente no
desenvolvimento do cronograma, sem registro dos recursos (materiais, mão-de-obra
e equipamentos). Em alguns casos outros softwares são usados para complementar
o planejamento de obras.
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Uso do MS Project

40%
60%

SIM
NÃO

5.2.2 Questão 2: Você entendeu facilmente a lógica/sistema de funcionamento
do SAP-LCO?

Os profissionais responderam que sim, ou seja, consideraram o sistema didático e
com a apresentação e a mínima interação que tiveram com o sistema, já foi
suficiente para que entendessem a lógica e os conceitos nos quais a ferramenta é
baseada.
Compreensão da lógica do sistema
0%

SIM
NÃO

100%
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5.2.3 Questão 3: Os recursos do sistema são adequados para seu trabalho? O
que você mudaria? O que acrescentaria/retiraria?

A resposta a essa questão foi positiva, ou seja, o conteúdo do sistema é adequado
ao trabalho desses profissionais. Um deles acrescentou que o planejamento por
etapas e a disposição dos locais de armazenagem facilitam o trabalho e o
andamento da obra. Devido ao pouco contato direto na aplicação do sistema, um
profissional relatou que pela primeira impressão obtida, de maneira global, não
mudaria nada na ferramenta, mas a partir da adoção em obras, provavelmente
haveria necessidade de adaptações. Também foi relatado que os recursos são
adequados, porém, para o modelo de planejamento desenvolvido pela empresa,
algumas adaptações seriam feitas quanto à maneira de armazenamento dos
materiais e inclusão da quantidade dos mesmos e do cronograma físico. Em outra
análise, o profissional avaliou que talvez incluísse um prazo especifico para compras
de determinados materiais, ex.: caixilho, portas, metais, ou seja, também seria uma
adaptação segundo sua forma de trabalho.

Adequação dos recursos ao trabalho
0%

SIM
NÃO
100%

5.2.4 Questão 4: Qual sua opinião sobre os seguintes recursos do sistema:

a. Leitura de arquivo do MS Project
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Foi considerado de fácil entendimento, correto na importação das informações do
planejamento do Project e que atende as expectativas ao se propõe, ou seja, auxiliar
na elaboração do leiaute de canteiro. Houve profissional que analisou a entrada com
arquivo do MS Projeto, um limitador para o uso, mas amenizado pelo fato deste ser
um software conhecido no país.

b. Gráfico consumo x estoque para definição de compras
Avaliado como muito útil e até ótimo por evitar a falta de material com a definição da
função estoque mínimo. Este item do sistema foi considerado fácil até mesmo para
quem não tenha experiência com a ferramenta e tido como um auxílio fundamental
para que o estoque nunca seja zero, ou pelo menos, não seja menor que o mínimo
estabelecido.
.
c. Definição de forma de estocagem
Visto como um item interessante, além de configurável de acordo com o método de
trabalho, atendendo as expectativas dos profissionais. Foi observado, também, que
é uma ferramenta genérica e por isso, devido a particularidades de cada empresa
que o adotar, serão necessárias alterações para ajustes de acordo com a forma de
trabalho. Analisou-se, ainda, ser possível uma redução de custo, organização da
estocagem e melhor controle do consumo.

d. Ferramenta gráfica para composição do leiaute
Este item do sistema foi avaliado ser de fácil visualização e muito útil, podendo ser
usado sem maiores dificuldades. Além disso, podem-se localizar as melhores
posições, de acordo com os critérios do profissional, para cada material no canteiro
de maneira visual e simples. A ferramenta gráfica foi vista com muito interativa,
facilitar alterações necessárias, porém, foi sugerida a criação de uma espécie de
memória na mudança de fases para que os elementos já posicionados, assim
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permanecessem nas fases subseqüentes. O que o sistema faz atualmente é facilitar
a alocação dos elementos de uma fase para outra, possibilitando ao usuário ver a
disposição definida na etapa anterior escolhendo a opção “Mostrar leiaute da fase
anterior”, quando este é mostrado em modo esmaecido ou transparente.

e. Divisão do projeto em fases
A possibilidade da divisão do projeto em fases para análises e obtenção de leiautes
diferentes foi considerada importante por retratar a realidade dos empreendimentos.
Verificou-se também ajudar no planejamento e assim evitar modificações na
localização de elementos (barracões de estocagem, por exemplo) e, ainda, tornar o
sistema adaptável a novas situações do canteiro, como realmente acontece. Foi um
item avaliado como fácil de ser compreendido mesmo com pouca experiência de uso
da ferramenta. Finalmente, avaliou-se que esta funcionalidade do sistema permite o
armazenamento de materiais diferentes nos mesmos locais, em períodos diferentes
da obra, evitando espaços ociosos em fases onde já não ocorre mais uso de
determinado recurso.

5.2.5 Questão 5: Comentários gerais ou indique um ponto positivo e um ponto
negativo do sistema.
Os pontos positivos assinalados foram:
a)

a definição da área de estocagem - muito prático e fácil de usar - e applet

permite a visualização do canteiro de obras;
b) sistema com idéia eficiente para o planejamento do canteiro – ajuda tanto nos
locais de armazenamento quanto no estoque e compras;
c) quando adotado em obra, ajuda em rotinas do próprio canteiro e seu
gerenciamento;
d)

a idealização e consolidação da ferramenta – vem para facilitar o

planejamento e o dia-a-dia da obra;
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e) sistema prático e que provê respostas rápidas - possibilita a tomada de
decisão, auxilia operações de canteiro, assim como a solicitação de materiais
dentro dos prazos, evitando problemas com entregas.
Os pontos negativos observados pelos profissionais foram:
a)

foi considerado ser necessário mais tempo de uso para apontar aspectos

negativos da ferramenta;
b)

as necessidades de adaptações para ajustar ao modo de trabalho da

empresa, por exemplo: em relação ao armazenamento dos matérias, inclusão de
dados repetitivos devido a padronização da empresa e a variação de equipe de
trabalho em obra em cada fase.
c)

provável dificuldade devido ao uso do MS Project, já que nem todas

empresas o utiliza

5.3 Conclusão dos testes e avaliações

Os testes confirmaram a importância de uma ferramenta simplificada, porém que
contribui para a aceleração do processo de mudança iniciado no setor de
construção, melhorando o planejamento de leiaute de canteiro de obras com a
introdução de inovações e recursos de TI. Com o caráter acadêmico do sistema,
espera-se ter a receptividade de empresas e profissionais que acreditam que a
integração com a academia é um fator estimulante para o desenvolvimento de
inovações tecnológicas, como a experiência registrada em Costa, Gentil Filho e
Fonseca Filho (2007).
Através das avaliações também foi notável que, como já era previsto, a ferramenta
não é estática, ou seja, não é um produto finalizado, havendo necessidade de
adaptações para uso nos diversos processos de planejamento adotados por cada
empresa. Da mesma forma como acontece com um software desenvolvido em
caráter comercial que deve abranger todas as possíveis definições de uma obra ou
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do serviço a que se destina, também o SAP-LCO Virtual deveria passar por um
processo evolutivo. Nesse caso, o sistema necessitaria ser adaptado para
implantação em diferentes empresas, atingindo, no futuro, um nível que compreenda
grande parte dos processos, elementos e configurações encontrados nas obras
onde seja usado para elaboração do leiaute de canteiros. Houve também a
indicação de dificuldades relacionadas à subutilização do MS Project pelas
empresas, elaborando, na maioria dos casos, apenas o cronograma físico, sem
entrar com os dados sobre tarefas, recursos e atribuições – necessárias ao sistema.
Este é um problema a ser solucionado ou com a mudança de atitude nas empresas,
fazendo o planejamento completo no Project, ou buscando adaptações ate que se
consiga chegar a um arquivo de entrada que contenha as informações esperadas
para o SAP-LCO Virtual.
De qualquer modo, os testes com os usuários alvo mostraram que o conceito da
ferramenta é válido e adequado, agregando valor ao processo de projeto de
canteiros de obras, como almejado.
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6

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Verificou-se, ao longo da pesquisa, que o gerenciamento de espaços para canteiros,
sejam eles exíguos ou abundantes, é primordial quando se visa obter melhorias na
condução da execução de obras, tanto referentes à adequação na alocação dos
elementos quanto na garantia do trabalho da mão-de-obra, visando sempre o
aumento da produtividade almejado para o setor. Baseado nisso, foram descritos
neste trabalho, estudos visando trazer melhorias aos canteiros de obras de
construção civil, propondo arranjos físicos ou leiautes mais viáveis, de acordo com
os intervenientes localizados e previamente analisados por profissionais de
planejamento. Analisa-se que a falta do auxílio de recursos visuais para os
profissionais distribuírem os elementos no canteiro pode ser considerado um motivo
de dificuldade, aumentando a possibilidade de tomadas de decisão errôneas,
perceptíveis em algum ponto da obra. Juntamente aos estudos que visam à melhoria
dos canteiros, foi apresentado o panorama geral de utilização de TI no setor de
construção civil, mostrando ferramentas criadas e as possibilidades existentes, e
ainda não absorvidas, tanto por empresas como pelos profissionais da área.
Finalmente, propôs-se uma ferramenta nomeada SAP-LCO Virtual como um degrau
a mais na busca da reversão da realidade atual, ou seja, a possibilidade de provar a
viabilidade do uso da informática no estudo e geração de leiautes de canteiros,
exigindo um conhecimento básico para o desfrute de funcionalidades que poderão
ser diferenciais nas tomadas de decisão. Trata-se de um sistema desenvolvido na
universidade que cumpre com seu papel acadêmico, uma vez tem um embasamento
teórico e é inovador dentro dos objetivos a que se propõe. É também uma
ferramenta direcionada ao profissional que planeja canteiros de obras e desenvolve
o projeto de leiaute para evitar dificuldades na condução da construção, ou seja,
busca aliar a teoria com a prática de maneira simples, o que foi verificado nos testes
em construtoras. A seguir, discorre-se sobre as conclusões tiradas ao final desta
pesquisa, bem como são deixadas propostas para trabalhos futuros dando
seqüência ao que foi iniciado com a ferramenta.
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6.1 Conclusões

No capítulo Referencial Teórico, foram descritas barreiras e dificuldades encontradas
para inserção de recursos de TI na construção civil. Por outro lado, foi mostrado que
há uma variedade de ferramentas voltadas para esse contexto, sejam elas manuais
ou automatizadas através da informática, usando Inteligência Artificial, Sistemas
Especialista, Algoritmos Genéticos, CAD 4D etc., representando grande inovação
para o setor. A utilização de algum tipo de ferramenta de automatização do processo
de planejamento vem se dando paulatinamente à medida que existem paradigmas a
serem quebrados, sejam eles culturais ou de qualquer outra espécie, que impeçam a
absorção dos recursos possíveis através da TI aplicada à construção civil. Esse
panorama tem agora uma motivação forte para se alterar, uma vez que o setor da
construção civil passa por um momento de crescimento, onde as empresas
necessitam de instrumentos para se adequarem à demanda. Essa adequação pode
modificar a dificuldade em aceitação de novas tecnologias, uma vez que são
ferramentas que poderão induzir a um aumento de produtividade e melhoria das
margens de lucro. Analisa-se que as mudanças têm acontecido e outros ajustes
deverão incidir sobre os processos e subprocessos envolvidos nas atividades de
construção, acelerando a modernização do setor.
Neste contexto, este trabalho apresentou o SAP-LCO Virtual como uma ferramenta
simples e direta para arranjo físico de canteiros de obras, apoiando aos profissionais
que fazem rotineiramente significativa quantidade de análises e contribuindo para
melhores resultados para o processo de construção, bem como para o produto final
– a edificação. É uma ferramenta inovadora considerando que não existe no país,
sistema computacional para esse público alvo, desenvolvido nos moldes do SAPLCO Virtual. O sistema propõe uma visão geral do canteiro, não só depois que os
materiais chegam para serem armazenados, mas sim desde o momento da análise
da quantidade que deverá ser entregue para não causar dificuldades na alocação.
Avalia-se que isso ofereça ao profissional maior controle sobre as decisões e evita
dificuldades

que influenciem

nos custos,

prazos

etc., enfim, favorece

gerenciamento do canteiro de obras. As principais inovações do sistema são:

o
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•

Alimentação por um arquivo (formato xml) advindo de um programa específico
de planejamento de projetos (MS Project),;

•

Apoio às decisões em ambiente integrado, não necessitando acessar
informações necessárias em outro sistema que não faça parte do mesmo
ambiente.

•

Possibilidade de análise da obra em fases de acordo com as atividades
desenvolvidas, da maneira como é recomendado em bibliografia que trata do
assunto.

•

Cálculo automático de áreas necessárias para armazenamento dos materiais
em cada fase.

•

Cálculo de centro de gravidade (G) como forma de decidir sobre o
posicionamento dos elementos no canteiro, além de seus conhecimentos
empíricos.

O sistema procura centralizar as informações para conduzir o profissional no
planejamento e busca de solução viável para seu canteiro, em geral, realizada
utilizando planilhas, cronogramas, imagens, normas e outros dados obtidos de
fontes diferentes e com as quais ele tem que lidar no desenvolvimento do seu
trabalho. Dessa forma, a ferramenta apresentada busca se aproximar desses
profissionais de modo que possam inseri-la em sua rotina de trabalho, sem exigir
conhecimento profundo de informática, usando principalmente um navegador
(browser) da Internet. Considerando-se que a Internet seja de uso comum entre
estes profissionais de planejamento de obras, objetivou-se introduzir o sistema
objetivando trazer ganhos reais de maneira simplificada e que reflita seu processo
de trabalho. A simplificação mencionada é verificada no uso de informações com
que os profissionais estão acostumados a lidar na sua rotina, porém, na maioria dos
casos, em forma de papéis e planilhas apresentadas nas telas das ferramentas.
Desta forma, o profissional pode fazer análises preliminares e tomar decisões sobre
pontos importantes do seu canteiro, e em qualquer momento da obra.
A idéia é que o usuário, uma vez no ambiente do SAP-LCO Virtual, não necessite
abrir outras telas do navegador para obter informações e tomar as decisões

Conclusões e Trabalhos futuros
141
________________________________________________________________________________________

pertinentes a respeito do canteiro que está sendo planejado. Existe, porém, a
necessidade de que o cronograma de planejamento feito no MS Project, elaborado
antes do uso da ferramenta, seja confiável e retrate o mais fielmente possível as
condições existentes na obra durante sua execução, seja ele feito pelo mesmo
profissional ou não.
Conclui-se que um sistema como o que foi desenvolvido, ou seja, que automatize
parte de trabalho do planejador da obra, porém, com transparência sobre os
aspectos relacionados às informações adotadas como padrão para a ferramenta e
flexibilidade para adequações, oferece segurança ao profissional, facilitando sua
adoção. Isso significa que ele poderá alterar os dados como, por exemplo,
dimensões adotadas para a área de estocagem dos elementos de acordo com o que
lhe é habitual e, dessa forma, consegue checar os resultados finais para o leiaute
apresentados pelo sistema.
Também é notado que uma das funções do sistema desenvolvido é contribuir para
que o profissional faça efetivamente a análise e especificação de recebimentos para
todos os insumos a serem armazenados em algum momento da obra. Isso evitará
imprevistos e o profissional realmente contará com um projeto real do canteiro, não
tendo que tomar atitudes impensadas ou descobrir que não conseguirá armazenar
uma quantidade de material previamente comprado por falta desse tipo de
planejamento.
O sistema SAP-LCO Virtual dá suporte às definições do usuário através de análises
no gráfico de consumo/estoque, onde decide datas de entrega mediante o consumo
e, portanto, tem o conhecimento da quantidade de material que terá a cada dia de
trabalho na obra. O usuário também escolhe a forma como deverá ser a estocagem
de cada recurso. A partir disso, o sistema oferece suporte à decisão a respeito do
posicionamento, mostrando as áreas necessárias para armazenagem de cada
elemento, em alguma fase da obra, calculadas automaticamente e sobre as quais o
usuário tem controle podendo alterar e fazer adequações.
Verifica-se que uma ferramenta desse tipo facilita a elaboração de leiaute de
canteiro de obras, assim como sua atualização, requerendo menos poder de
abstração do profissional, ou seja, permite que ele tenha como decidir não apenas
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lidando com números e dados abstratos e dispersos. Conclui-se que o sistema
contribui para que as tomadas de decisão sobre o leiaute de canteiro sejam
conscientes e embasadas em análises técnicas e visuais, através dos visualizadores
gráficos e o próprio planejamento feito no MS Project, ao qual o profissional já está
acostumado. Além disso, a tomada de dados do planejamento feito no MS Project,
que é a base para iniciar as etapas de elaboração do leiaute do canteiro de obras,
produz um ganho de tempo ao não exigir a entrada de dados iniciais, bastado fazer
o upload de um arquivo com estas características
Em testes com profissionais da construção civil avaliou-se a viabilidade real de uma
ferramenta com esse perfil para aplicação imediata no setor, mediante o interesse
despertado pelas empresas construtoras. Conclui-se que a dificuldade com tempo,
pessoal ou simplesmente pela não adoção da prática de realizar atualizações
formais nos projetos de leiaute, dificulta a obtenção de arranjos físicos retratados
fielmente durante a obra. Isso induz a ajustes informais embasados em
conhecimento empírico de profissionais e de encarregados de obra, gerando
leiautes inadequados e que vão sendo adaptados. Nesse quesito, o sistema SAPLCO Virtual ganha força no gerenciamento das eventuais adequações e a
representação fiel em forma de um projeto formal obtido com a ferramenta, bastando
a impressão do projeto a cada ajuste realizado.
O fato de corroborar com o cumprimento da norma NR-18, uma das mais
importantes relativas a canteiros de obras, em alguns de seus itens referentes a
instalações temporárias, também agrega valor ao sistema. Outros pontos, relativos à
segurança, podem facilitar a previsão dos profissionais, uma vez que podendo
visualizar o canteiro em qualquer momento da obra é possível analisar mais
profundamente esta questão, diminuindo possíveis riscos na construção. Como
exemplo, quando se permite delimitar, através do desenho de linhas, áreas se
segurança para os equipamentos e sob as bandejas de proteção, por exemplo,
evita-se alocar elementos nessas áreas.
Outro aspecto que pode ser avaliado como positivo no SAP-LCO Virtual é que,
mesmo indiretamente, ele contribui para a diminuição de resíduos gerados durante
uma construção, como impõe a Resolução 307/02 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA. Isto é possível devido à análise de uso necessário real de
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cada recurso a ser empregado na obra, durante a elaboração dos gráficos de
consumo/estoque. Nos gráficos, o profissional que planeja o canteiro realizando um
cronograma de recebimento dos materiais em datas definidas para atender a
demanda, tem a possibilidade de observar o consumo durante todo o período da
construção. É possível prever exatamente a quantidade estimada para cada dia de
uso e gerenciar as perdas reais na execução, propondo melhorias nos processos
executivos. Além dos resíduos provenientes da manipulação dos materiais nas
atividades executadas durante a construção, a ferramenta previne quanto à sobra de
estoque sem uso ao final da aplicação de um recurso quando são feitas compras
automáticas, de forma que não se tenha acúmulos que não serão aproveitados.
Dessa forma, o percentual acrescentado para perdas é controlado pelo profissional
do planejamento, o que deverá ser sempre reduzido com atitudes que promovam
melhorias nos processos.
Conclui-se que uma ferramenta acadêmica como o sistema mostrado vem se aliar
ao processo usual dos profissionais de planejamento de canteiro de obras,
adicionando recursos de TI em seus procedimentos, de forma que os objetivos para
os quais foi criada sejam atingidos. Este fato confirma o que dizem Costa, Gentil
Filho e Fonseca Filho (2007) sobre esta integração da academia com as empresas,
que vem a garantir melhorias e inovações tecnológicas em canteiros.

6.2 Trabalhos Futuros

O SAP-LCO Virtual, da maneira como se apresenta para este trabalho, cumpre seus
objetivos iniciais como uma ferramenta auxiliar para profissionais de planejamento
na execução de seu trabalho. É objetivo, porém, inserir recursos que dêem maior
garantia de sucesso ao profissional que o utiliza, ou seja, oferecer meios
automatizados de testar suas decisões baseadas em inúmeras pesquisas para
desenvolvimento de arranjo de canteiro de obras, mesmo quando ele não as
conhece. Dessa forma, vislumbra-se acrescentar funcionalidades no ato de alocar os
elementos no canteiro, por exemplo, adicionando recursos já estudados por outros
pesquisadores e que podem ser adicionados à ferramenta. Entre elas pode-se
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destacar o uso do diagrama ou carta de interligações preferenciais, através da qual
se analisa a necessidade de proximidade entre as atividades e, portanto, os
elementos (ELIAS et al., 1998). Como este recurso, e outros citados na revisão
bibliográfica no item “Metodologias manuais (fluxogramas, listas etc.)”, poderão ser
acrescidos à ferramenta para serem usadas durante a interação com o applet na
elaboração do leiaute do canteiro com as alocações dos elementos. Dessa forma, o
sistema será considerado um instrumento completo e o profissional, mesmo sem
notar explicitamente, estará aplicando muito do que foi pesquisado por estudiosos
no assunto.
Outros recursos também poderão ser implementados como a subdivisão de
elementos diretamente no leiaute do canteiro, o que ocasionaria alterações no banco
de dados, não possíveis no ponto de desenvolvimento atual do SAP-LCO Virtual,
mas que poderá vir a ser acrescentado como funcionalidade futura.
O sistema também poderá evoluir para que os recursos de mão-de-obra também
sejam inseridos e avaliados pela ferramenta, já que na versão atual apenas os
materiais e equipamentos são armazenados no banco de dados. As análises para a
mão-de-obra já são feitas, por exemplo, para área de vivência, junto às instalações
temporárias para a obra. Com a inserção dos dados sobre esse grupo de recurso na
ferramenta, poderá auxiliar o profissional na avaliação da distribuição da mão-deobra ao longo da construção em gráficos, favorecendo tomadas de decisões
referentes às instalações temporárias necessárias em cada momento da obra, assim
como para os materiais.
Em teste com profissionais para avaliação da ferramenta, houve a sugestão de que
o leiaute obtido deveria poder ser exportado para software CAD, para
complementação precisa de outros aspectos que deverão fazer parte do projeto de
leiaute, como descrito na seção “Teste do Sistema SAP-LCO Virtual”. Nesse caso,
uma solução possível será a criação de um arquivo .dxf (Drawing Exchange Format
– formato de intercâmbio de desenho compatível com software CAD desenvolvido
pela Autodesk, Inc.), possível de ser implementado futuramente.
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APÊNDICE A – Questionário aplicado em entrevistas pessoais com
engenheiros civis a respeito do planejamento de elaboração de
leiaute de canteiros

Entrevistas feitas diretamente com profissionais que elaboram planejamento de
leiaute de canteiro de obras:

QUESTIONÁRIO PARA ENGENHEIROS
sobre pensamento e elaboração de leiaute de canteiro de
obras

(parte integrante da pesquisa sobre viabilidade na utilização de
recursos de simulação na elaboração e manutenção do canteiro de
obras, mediante os processos utilizados na construção civil no
país)
M. Enga. Márcia Regina de Freitas
marcia.freitas@poli.usp.br
1. É feito um projeto do arranjo físico do canteiro de obras? Por quê? Se sim, como é desenhado
(esboço, desenho CAD, manual com instrumentos, etc.)? (além daquele inicial exigido pelo
PCMAT quando este é obrigatório pela NR18)
2. Existe computador (s) na obra? Com Internet, intranet, CAD?
3. É utilizado algum software de gestão de obra? Qual? É aplicado em todos os níveis da obra?
4. Quais as informações sobre a edificação, usualmente, constam no início do projeto de leiaute?
Projetos estruturais, hidráulicos, arquitetônicos, etc.
5. Como são apresentadas estas informações? Pranchas de CAD impressas, em CD, 2D - 3D.
6. Quais são as primeiras medidas a serem tomadas antes do início do desenho do leiaute?
7.

É definido um plano de ataque para a construção? Oficialmente pela empresa ou pelo
engenheiro na obra? Baseado em quais informações?
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8. Como é feita a análise da obra, por etapa ou como um todo? Com são divididas as etapas?
9. O cronograma é feito concomitante com o projeto ou anteriormente a este? É atualizado por
período? Como são considerados os prazos finais e intermediários de cada atividade?
10. Em que momento e como ocorrem as escolhas de processo construtivo, tecnologias,
equipamentos de transporte?
11. Quando se está pensando efetivamente o canteiro, qual a ordem de atividades ou elementos a
serem alocados inicialmente?
12. Como são determinados os espaços destinados aos elementos em cada etapa da obra?
13. É verificada a proximidade entre elementos a serem usados conjuntamente? Se sim, como isto é
feito?
14. Com relação aos equipamentos de transporte vertical, são verificados itens como:


vantagens na locação ou aquisição, as capacidades, tempo de ciclo, posicionamento, data de
entrada e saída na obra, etc.?

15. Quais a análises feitas, a priori, em relação à mão-de-obra a ser empregada? Quantidade, pico,
alojamento (sim ou não), etc.
16. Como são definidas as compras de insumos (quinzenal, semanal, etc)? É usado algum índice de
consumo para determinação do estoque e compras?
17. São feitas atualizações do leiaute em algum ponto da obra ou nas mudanças de fases?
18. Quais as principais dificuldades encontradas ao planejar o leiaute de um canteiro?
19. Qual a atividade ou fase mais difícil e a mais trabalhosa durante o projeto de arranjo físico? Por
quê?
20. Imagine um sistema via computador que venha lhe ajudar no desenvolvimento do leiaute, quais
seriam os pontos prioritários a serem atacados em sua opinião? Você usaria uma ferramenta
deste tipo?
Obrigada por sua colaboração!
M. Eng. Márcia Regina de Freitas
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APÊNDICE B - Questionário online para avaliar o uso de
metodologias na elaboração de canteiro de obras por profissionais
de engenharia civil

Formulário disponibilizado na Internet (online) para interação com um público préestabelecido de profissionais com conhecimento de uma metodologia criada por
Souza (2000), para avaliar a utilização de meios auxiliares para a melhoria no
desempenho de suas atividades:

Questionário para profissionais de engenharia civil
Este questionário tem a intenção de avaliar o uso da metodologia para
elaboração de leiaute de canteiros de obras, de acordo com SOUZA (2000).
Identificação
Nome
Cargo

1. Você elabora um projeto formal de arranjo físico (leiaute) de canteiro de obras?
SIM

Se Não, por quê?

NÃO
"Clique sobre os retângulos da imagem para maiores detalhes sobre as etapas da
metodologia"
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2. Você utiliza esta metodologia na elaboração do projeto de leiaute de canteiro?
Sim

Se Não, por quê?

Não

3. A aplicação da metodologia se dá de forma integral ou parcial?
Integral
Parcial

Se Parcial, vá para a questão 9.
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4. Você segue esta seqüência de etapas proposta até a implantação do canteiro?
Sim

Se Não, quais as modificações feitas?

Não

5. Este processo é feito na fase de planejamento inicial e atualizado ao longo das
fases de execução?
Sim

Se Sim, é gerado um novo projeto?

Não

6. Na definição do leiaute, qual a seqüência na disposição dos elementos no local?
1º

2º

3º

Outros

7. Dentre as escolhas do projeto de processo:

•

como são definidos os espaços para os elementos a serem dispostos no
local?

•

a cada compra é re-analisado o espaço para definir as quantidades de
compra x estoque?
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8. É analisada a proximidade entre elementos usados conjuntamente?
Sim

Se Sim, quais as principais vantagens?

Não

9. Quais etapas, dentre as descritas no fluxograma, você consegue aplicar
efetivamente no projeto de leiaute?

10.Quais as principais dificuldades que impedem a aplicação da metodologia na
íntegra em suas obras?

Ao terminar, pressione o botão "ENVIAR" abaixo OU "LIMPAR" para alterar todas suas
respostas.
Obrigada pela sua colaboração.
ENVIAR

LIMPAR
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APÊNDICE C - Opções de escolha para as formas de armazenagem
de recursos e as instalações temporárias presentes no sistema na
tela “Armazenagem” do SAP- LCO Virtual

sacos

configurado
0.65x0.45x
0.10

saco cimento
(0.65x0.45
(50kg))

saco cal
(0.55x0.50(20
kg))

saco areia
(0.55x0.50
(20kg))

saco
argamassa
(0.75x0.50
(20kg))

Figura 30: Opções de escolha para armazenagem em sacos.

pilha-blocos
configurado
21x10x 5cm

tijolo comum~
21x10x5cm

tijolo 8
furos~9x19x19cm

tijolo 6
furos~9x14x19cm

pilha-blocos
(continuação)
tijolo 4
furos~9x9x19cm

tijolo laminado
~23x11x5.5cm

tijolo s. cimento~
20x10x4.5cm

bloco
concreto~9x19x39

Figura 31: Opções de escolha para armazenagem em pilha-blocos.

No caso de armazenagem em pilhas-blocos, o sistema adiciona a possibilidade de
escolher se é paletizado ou não, usando um tamanho padrão de pallet de 1.0x1.2 m,
dado que o usuário também pode configurar na tela de configuração, cujo link é
disponível no início da tela “Armazenagem”.
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baia

configurado 2x3x1

baia com
h_material<=1.5m

Figura 32: Opções de escolha para armazenagem em baia.

barras de aço

configurado 0.4x15x0.3

Figura 33: Opção de escolha para armazenagem em barros de aço.

aço
cortado/dobrado

configurado 10x10x1

Figura 34: Opção de escolha para armazenagem em aço cortado/dobrado.
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equipamento
configurado
5x4x1.5

1 betoneira 500 l

1 betoneira 360 l

camin. madeira

equipamento
(continuação)
camin. betoneira

camin. aço

trator tipo Bob Cat

Figura 35: Opções de escolha para armazenagem de equipamento.

almoxarifado
ferramentas
configurado 3x4x3

Figura 36: Opção de escolha para armazenagem em almoxarifado ferramentas.

almoxarifado

configurado 3x4x3

Figura 37: Opção de escolha para armazenagem em almoxarifado.
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espaço próprio

configurado 4x5x2

Figura 38: Opção de escolha para armazenagem em espaço próprio.

Na mesma tela “Armazenagem, rolando para a parte inferior da página, o usuário
encontra todas as instalações temporárias possíveis de estarem presentes em uma
obra (nesta versão do sistema SAP-LCO Virtual), dentre as quais escolhe aquelas
que fazem parte do seu canteiro e, portanto, terão áreas específicas calculadas, a
partir da configuração das dimensões, e constarão no leiaute do canteiro. As
instalações temporárias são:

•

Alojamento masculino

•

Alojamento feminino

•

Sanitário masculino

•

Sanitário feminino

•

Vestiário masculino

•

Vestiário feminino

•

Cozinha

•

Refeitório

•

Ambulatório

•

Administração

•

Elevador de carga
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•

Grua

•

Guarita

•

Central de fôrmas

•

Central de argamassa

•

Central de pré-montagem de instalações

•

Páteo de armação

•

Almoxarifado ferramentas

•

Almoxarifado

•

Almoxarifado empreiteiro

•

Instalação de uso geral
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ANEXO A – Estrutura de um arquivo xml genérico do MS Project1
(tradução)

<Project – schema xml>
Descrições do Projeto
<UID> Identificador único – pode ser usado na gravação de dados de alguns de
seus elementos pais.
<Name> Nome - nome do projeto.
<Title> Título - título do projeto.
<Subject> Assunto - descrição do assunto do projeto.
<Category> Categoria.
<Company> Companhia - nome da empresa.
<Manager> Gerente - nome do gerente do projeto.
<Author> Autor - nome do autor do projeto.
<CreationDate> Data de criação - data de criação do projeto.
<Revision> Número de vezes que o projeto foi salvo.
<LastSaved> Última gravação - data da última gravação.
<ScheduleFromStart/> Programação de inicio das atividades - indica se as
atividades do projeto estão analisadas pela data de início ou de final.
<StartDate/> Data de início - data inicial do projeto.
<FinishDate/> Data final - data de conclusão do projeto.
<FYStartDate/> Mês de início do ano fiscal - Default:1 (janeiro).
<CriticalSlackLimit/> Número de dias que a tarefa pode ter depois de sua data final
antes de ser considerada tarefa crítica.
<CurrencyDigits/> Número de dígitos depois do decimal quando é mostrado algum
valor representando moeda - (0,1,2).
1

MSDN Microsoft Developer Network.. Disponível em: <http://msdn.microsoft.com/enus/library/aa210609(office.11).aspx>. Acesso em 15 set. 2007.
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<CurrencySymbol/> Símbolo representativo da moeda usado nos cálculos - R$.
<CurrencySymbolPosition/> Posição usada pelo símbolo da moeda - Default: 0 –
1,2,3.
<CalendarUID/> Identificação do calendário usado no projeto.
<DefaultStartTime/> Horário de início normal de novas atividades - (de acordo com o
estabelecido no calendário).
<DefaultFinishTime/> Horário final normal de novas atividades.
<MinutesPerDay/>Número de minutos normalmente trabalhados ao dia.
<MinutesPerWeek/>Número de minutos normalmente trabalhados por semana
<DaysPerMonth/> Número de dias normalmente trabalhados por mês
<DefaultTaskType/> O tipo default de novas tarefas - default: 0 (unidades fixas)- 1
(duração fixa), 2 (trabalho fixo).
<DefaultFixedCostAccrual/> - Padrão de onde custos fixos são resultados. Os
valores são: 1=início, 2=rateado (distribuído), 3=final.
<DefaultStandardRate/> A taxa padrão para novos recursos utilizada no projeto.
<DefaultOvertimeRate/> A taxa de hora extra utilizada para novos recursos.
<DurationFormat/> Para o Projeto, é o formato para a duração de todas as
atividades - (7 dias).
<WorkFormat/> Formato
1(m),2(h),3(d),4(w),5(mo).

default

para

todos

os

trabalhos

do

projeto

-

<EditableActualCosts/> Indica se o MS Project calcula automaticamente os custos
reais - True ou False (1,0) Default: false
<HonorConstraints/> Indica a maneira como o MS Project programa tarefas, se de
acordo com restrições de datas ao por quaisquer dependências da tarefa - True ou
False (1,0) Default: true.
<EarnedValueMethod> Método default para calcular valor ganho
<InsertedProjectsLikeSummary/> Indica se projetos inseridos são tratados como
tarefas resumo ou como projetos separados para o cálculo da programação ou
cronograma - True ou False (1,0) Default: true.
<MultipleCriticalPaths/> Indica se o MS Project calcula e mostra o caminho crítico
para cada rede independente das tarefas do projeto - True ou False (1,0) Default:
false.
<NewTasksEffortDriven/> Indica se as novas tarefas são dirigidas por empenho True ou False (1,0) Default: true.
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<NewTasksEstimated/> Indica se as novas tarefas tem durações estimadas - True
ou False (1,0) Default: true.
<SplitsInProgressTasks/> Indica se as tarefas em execução podem ser divididas em
partes - True ou False (1,0) Default: true.
<SpreadActualCost/> Indica se os custos reais são distribuídos para uma data
específica - True ou False (1,0) Default: true.
<SpreadPercentComplete/> Indica se uma porcentagem completa é distribuída para
uma data específica - True ou False (1,0) Default: false.
<TaskUpdatesResource/> Indica se atualizações nas tarefas atualizam recursos True ou False (1,0) Default: N/A.
<FiscalYearStart/> Especifica se usa a numeração do ano fiscal - True ou False (1,0)
Default: N/A.
<WeekStartDay/> Indica o dia de início da semana - (0=domingo, 1=segundafeira.....6=sábado) Default: N/A.
<WeekStartDay/> Indica se o final de etapas de tarefas completadas antes do
programado, deve ter a data antecipada - True ou False (1,0) Default: false.
<WeekStartDay/> Indica se o começo de etapas de tarefas começadas antes da
data programada, devem ter a data antecipada - True ou False (1,0) Default: false.
<MoveRemainingStartsForward/> Indica se o começo de etapas restantes de tarefas
programadas para serem iniciadas depois do planejado devem ser movidas até a
data especificada. True ou False (1,0) Default: false.
<MoveCompletedEndsForward/> Indica se o final de etapas de tarefas concluídas
depois da data especificada, programada para ser completada antes, devem ser
movidas para a data real - True ou False (1,0) Default: false.
<BaselineForEarnedValue/> Linha de base específica usada no cálculo de valores
de variância - (0=linha de base, 1=linha de base1, 2=linha de base2...10=linha de
base10) Default=N/A.
<AutoAddNewResourcesAndTasks/> Indica se adiciona automaticamente novos
recursos para a lista - True ou False (1,0) Default: true.
<StatusDate/> Data usada para cálculos e relatórios.
<CurrentDate/> Data do sistema, quando o xml foi criado.
<MicrosoftProjectServerURL/> Indica se o projeto foi criado por um usuário de um
servido MS Office Project ou usuário do Windows NT - True or False. Default=N/A.
<Autolink/> Indica se o as tarefas inseridas ou movidas são auto-vinculadas - True or
False. Dafault=N/A.
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<NewTaskStartDate/> Data de início default para novas tarefas - 0=data de início do
projeto, 1=data atual.
<DefaultTaskEVMethod/> Método default de valor ganho
0=porcentagem completa, 1=porcentagem física completa.

para

tarefas

-

<ProjectExternallyEdited/> Mostra se o projeto xml foi editado - True or False,
Default=N/A.
<ExtendedCreationDate/> Data usada para cálculos e relatórios.
<ActualsInSync/> Indica se todo o trabalho real foi sincronizado com o projeto - True
or False, Default=N/A.
<RemoveFileProperties/> Indica se é para remover todos as propriedades do arquivo
quando salvo - True or False, Default=N/A.
<AdminProject/> Indica se o projeto é administrativo - True or False, Default=N/A.
<OutlineCodes> Trata da armazenagem de informações relacionadas com o
conjunto de códigos associados ao projeto, podendo ser associados com outros
projetos também.
<OutlineCode> Um dos conjuntos de códigos de esboço padrão.
<FieldID> Número do campo ao qual o código de esboço se refere.
<FieldName> Nome do código de esboço padrão.
<Alias> Codinome do código de esboço padrão.
<PhoneticAlias> Contém informação fonética em Hiragana ou Katakan para o
código de esboço padrão – somente usado na versão japonesa do MS Project.
<Values> Coleção de valores reais do código de esboço padrão.
<Value> Valor real do código de esboço padrão.
<ValueID> Identidade única para o código de esboço padrão.
<ParentValueID> Identidade única ou nó pai do código de esboço
padrão.
<Value> Valor real do código de esboço padrão.
<Description> Descrição do código de esboço padrão.
<Enterprise> Indica se o código de esboço padrão é um código de esboço
padrão da empresa.
<EnterpriseOutlineCodeAlias> Refere-se a outro campo padrão para o qual
este é um codinome.
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<ResourceSubstitutionEnabled> Indica se o código de esboço padrão é usado
com Resource Substitution Wizard in Project – somente usado com códigos de
esboço padrão da empresa.
<LeafOnly> Indica se os valores especificados no código de esboço padrão
devem ser valores tabelados.
<AllLeveslRequired> Indica se novos códigos devem ter todos níveis presentes
– não usado para códigos de esboço padrão da empresa.
<OnlyTableValuesAllowed> Indica se o valor do código de esboço padrão deve
vir de valores de tabelados.
<Masks> A tabela de entradas que definem a máscara do código de esboço.
<Mask> Indica se o código de esboço padrão deve ser usado com todos os
recursos e tarefas relacionados.
<Level> Nível que tem sido atribuído a cada código de esboço padrão,
começando com 1.
<Type> Tipo de código e string para tarefas de primeiro nível.
<Length> Máximo comprimento em caracteres dos valores de códigos
de esboço – de 1-255. Se comprimento é qualquer, o valor é zero.
<Separator> Caracter usado para separar níveis de código de esboço
padrão.
</OultlineCodes>

<WBSMasks>Tabela de entradas que definem uma máscara de código.

<VerifyUniqueCodes> Indica se códigos de estrutura de divisão de trabalho são
únicos para novas tarefas.
<GenerateCodes> Indica se códigos WBS são gerados por novas tarefas.
<Prefix> Prefixo para todos os códigos WBS.
<WBSMask> Máscara WBS que é aplicada a todas as tarefas no projeto.
<Level> Nível que tem sido atribuído para cada nível WBS, começando
com 1.
<Type> Tipo de código de string para tarefas de nível 1.
<Length> Comprimento máximo em caracteres dos valores de máscara
WBS - de 1-255. Se comprimento é qualquer o valor é zero.
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<Separator> Caracter usado para separar máscara WBS.
</WBSMasks>

<ExtendedAttributes> Conjunto de definições de atributos estendidos associados
com o projeto.
<ExtendedAttribute> Valor de um atributo estendido.
<FieldID> Nome localizado do campo, não deve usar esta identificação
unicamente através de versões.
<FieldName> Nome do campo padrão.
<Alias> Codinome do campo padrão.
<PhoneticAlias> Contém informação fonética em Hiragana ou Katakana para
um atributo estendido – somente usado na versão japonesa de MS Project.
<RollupType> Indica o método usado para calcular roll-ups.
<CalculationType> Indica se roll-ups são calculados para linhas de resumo da
tarefa e grupo.
<Formula> Fórmula que o Project usa para popular o campo padrão.
<RestrictValues> Indica se somente valores na lista são permitidos no arquivo.
<AppendNewValues>Indica se novos valores adicionados ao projeto são
automaticamente adicionados à lista.
<Default> Refere ao ID do valor default na lista – não usado se não há conjunto
default.
<ValueList> Coleção de valores de atributo estendido.
<Value> Valor real de um atributo estendido.
<ID> Identificação única do valor no projeto.
<Value> Valor real.
<Description> Descrição do valor na lista.
</ExtendedAttributes>

<Calendars/> Indica os calendários associados ao projeto. Neles são definidos dias
e hora trabalhada ou não (ex: feriados). O projeto deve ter um projeto básico, então
Tarefas e Recursos terão seus próprios calendários baseados neste.
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<Calendar/> Calendário do projeto
<UID> Identificador único para o calendário.
<Name> Nome do calendário.
<IsBaseCalendar> Indica se o calendário é o padrão.
<BaseCalendarUID> Identificador único para o calendário padrão do qual este
calendário depende – isso somente se este calendário não é o padrão.
<WeekDays> Conjunto de dias da semana que definem este calendário.
<WeekDay> Tipo de dia de trabalho - define os dias da semana regulares
ou exceções no calendário.
<DayType> O tipo de dia de trabalho (exceção ou Segunda - Domingo)
- 0=exceção, 1=segunda-feira, 2=terça-feira, 3=quarta-feira, 4=quintafeira, 5=sexta-feira, 6=sábado, 7=domingo.
<DayWorking> Indica se a data especificada ou tipo de data é um dia
de trabalho.
<TimePeriod> Define um conjunto de dias de exceção.
<FromDate> Começo do tempo de exceção.
<ToDate> Final do tempo de exceção.
<WorkingTimes> Conjunto de horas de trabalho que definem o tempo
trabalhado em um dia de trabalho
<WorkingTime> Hora de trabalho – define a hora trabalhada no dia.
<FromTime> O início do tempo de trabalho.
<ToTime> O final do tempo de trabalho.
</Calendars>

<Tasks> Conjunto de tarefas do projeto.
<Task>Dentro do tag Tasks deve haver ao menos uma tarefa especificada.
<UID> Identidade única para a tarefa.
<ID> Identificador da posição da tarefa na lista de tarefas.
<Name> Nome da tarefa.
<Type> Tipo da tarefa- 0=unidades fixas, 1=duração fixa, 2=trabalho fixo.
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<IsNull> Indica se a tarefa está nula.
<CreateDate> Data e hora em que a tarefa foi adicionada ao projeto.
<Contact> Nome do responsável pela tarefa.
<WBS> Código único para representar a posição desta dentro de uma
hierarquia do projeto.
<WBSLevel> O nível mais a direita da tarefa - por exemplo: se a tarefa era
A.01.03, o nível mais a direita seria 03.
<OutlineNumber> Número indicativo do nível da tarefa na hierarquia do esboço
do projeto.
<OutlineLevel> Indica a posição exata da tarefa no esboço.
<Priority> Indica o grau de importância assinalado para a tarefa.
<Start> Data e hora programada para início da tarefa.
<Finish> Data e hora programada para que a tarefa esteja concluída.
<Duration>O tempo total de uma tarefa.
<DurationFormat> Formato usado para mostrar a duração da tarefa.
<Work> Trabalho total programado para uma tarefa com os recursos
atribuídos.
<Stop> Data que representa o final da porção real da tarefa.
<Resume> Data em que o restante da parcela de uma tarefa está programado
para recomeçar.
<ResumeValid> Indica se uma tarefa pode ser recomeçada.
<EffortDriven> Indica se a programação para uma tarefa é dirigida por
empenho.
<Recurring> Indica se a tarefa é recorrente.
<OverAllocated> Indica se um recurso atribuído para uma tarefa está
superalocado, ou seja, está além da capacidade do trabalho normal que pode
ser feito.
<Estimated> Indica se a duração da tarefa está como estimada.
<Milestone> Indica se a tarefa é um marco.
<Summary> Indica se a tarefa é uma tarefa resumo.
<Critical> Indica se a tarefa está no caminho crítico.
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<IsSubproject> Indica se a tarefa é um projeto inserido.
<IsSubprojectReadOnly> Indica se o projeto inserido é um projeto onde se
permita somente leitura.
<SubprojectName> A localização da origem do projeto inserido.
<ExternalTask> Indica se a tarefa está vinculada a outro projeto ou se é
originado no atual.
<ExternalTaskProject> Origem de uma tarefa externa.
<EarlyStart> A data mais antecipada que a tarefa poderia começar baseado
nas datas antecipadas de tarefas sucessoras ou predecessoras, ou outras
restrições.
<EarlyFinish> A data mais antecipada que a tarefa poderia terminar baseado
nas datas finais antecipadas de tarefas sucessoras ou predecessoras, ou
outras restrições e atrasos de nivelamento.
<LateStart> A data mais atrasada que uma tarefa pode começar sem atrasar o
final do projeto.
<LateFinish> A data mais atrasada que uma tarefa pode terminar sem atrasar o
final do projeto.
<StartVariance> Diferença entre a data de início da linha de base de uma
tarefa e a data de início programada atualmente.
<FinishVariance> Quantidade de tempo que representa a diferença entre a
data final da linha de base da tarefa e sua atual data final.
<WorkVariance> Diferença entre o trabalho da linha de base da tarefa e o atual
trabalho programado.
<FreeSlack> Quantidade de tempo que a tarefa pode ser atrasada sem atrasar
nenhum de suas tarefas sucessoras – caso a tarefa não tenha tarefas
sucessoras, este tag representa a quantidade de tempo de atraso que a tarefa
pode ter sem atrasar o projeto todo.
<TotalSlack> Total de tempo que a tarefa pode ser atrasada sem atrasar a data
final do projeto.
<FixedCost> Despesa da tarefa que não é associada com um custo de recurso.
<FixedCostAccrual> Indica como custos fixos podem ser carregados ou
ajuntados ao custo da tarefa.
<PercentComplete> Porcentagem da duração da tarefa completada.
<PercentWorkComplete> Atual estado da tarefa, expresso em porcentagem do
trabalho da tarefa já concluído.
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<Cost> Custo total projetado para a tarefa.
<OvertimeCost> Soma do custo de horas extras reais para a tarefa.
<OvertimeWork> Quantidade de horas extras projetadas para serem feitas por
todos os recursos atribuídos para a tarefa e carregados em taxas de horas
extras.
<ActualStart> Data e tempo em que a tarefa realmente começa.
<ActualFinish> Data e tempo em que a tarefa realmente termina.
<ActualDuration> Extensão do trabalho real para a tarefa baseado na duração
programada e atual trabalho restante ou a porcentagem completa. Duração real
pode ser calculada de duas formas, pela porcentagem completa ou duração
restante.
<ActualCost> Custos incorridos para o trabalho já feito por todos os recursos
em uma tarefa, juntamente com os custos gravados associados com a tarefa.
<ActualOvertimeCost> Custos incorridos para o trabalho em horas extras já
feito em uma tarefa por todos os recursos atribuídos.
<ActualWork> Quantidade de trabalho que já foi feito pelos recursos atribuídos
à tarefa.
<ActualOvertimeWork> Quantidade real de trabalho com hora extra já feito por
todos os recursos atribuídos à tarefa.
<RegularWork> Quantidade total de trabalho sem horas extras programado
para ser feito por todos os recursos atribuídos à tarefa.
<RemainingDuration> Quantidade de tempo necessário para completar
parcelas de tarefas não terminadas.
<RemainingCost> Despesa programada restante de uma tarefa que será
incorrida para terminar o trabalho programado restante por todos os recursos
atribuídos à tarefa.
<RemainingWork> Quantidade total de trabalho sem horas extras programado
para ser feito por todos os recursos atribuídos à tarefa.
<RemainingOvertimeCost> Despesa restante de hora extra programada para a
tarefa.
<RemainingOvertimeWork> Quantidade de horas extras restante programada
para todos os recursos atribuídos para terminar uma tarefa.
<ACWP> Custos incorridos para trabalho já feito em uma tarefa - Actual Cost of
Work Performed.
<CV> Variação de custo aplicado à tarefa - Cost Variance.
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<ConstraintType> Restrição sobre a data inicial ou final da tarefa.
<CalendarUID> Refere-se à valida identificação única (UID) para um calendário
usado no projeto.
<ConstraintDate> Indica a data de início ou fim restrita como definido no
TaskConstraintType.
<Deadline> Data estipulada como final de prazo para a tarefa.
<LevelAssignments> Indica se a função de nivelamento pode atrasar e dividir
atribuições (ao invés da tarefa inteira) para resolver trabalho além da
capacidade (overllocations ou superalocações).
<LevelingCanSplit> Indica se a função de nivelamento de recurso causa
divisões em trabalho restante na tarefa.
<LevelingDelay> Quantidade de tempo que a tarefa deve ser atrasada de sua
data de inicio antecipada como um resultado de nivelamento de recurso.
<LevelingDelayFormat> Formato para expressar a duração do atrase em
LevelingDelay em uma tarefa ou atribuição.
<PreLeveledStart> Data de início de uma tarefa antes do nivelamento de
recurso ser feito.
<PreLeveledFinish> Data final de uma tarefa antes do nivelamento de recurso
ser feito.
<Hyperlink> Título ou texto explicativo para um hyperlink associado com a
tarefa.
<HyperlinkAddress> Endereço para o hyperlink associado com a tarefa.
<HyperlinkSubAddress> Local especifico em um documento dentro de um
hyperlink associado com a tarefa.
<IgnoreResourceCalendar> Indica se a programação de uma tarefa considera
os calendários dos recursos atribuídos à tarefa.
<Notes> Notas sobre uma tarefa.
<HideBar> Indica se as barras do gráfico de Gantt e as barras do Calendário
para a tarefa estão escondidas.
<Rollup> Indica se a barra da tarefa resumo mostra barras deslizantes ou se a
informação nas barras de subtarefa do gráfico de Gantt será deslizada para a
barra da tarefa resumo.
<BCWS> Custo acumulado no tempo para data de status ou data atual Budgeted Cost of Work Scheduled.
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<BCWP> Valor acumulado da porcentagem completada da tarefa no tempo,
multiplicada pelo custo da linha de base da tarefa no tempo para data de status
ou data atual - Budgeted Cost of Work Performed.
<PhysicalPercentComplete> Porcentagem física do trabalho total para a tarefa
que foi completada.
<EarnedValueMethod> Indica o tipo de método de valor ganho para usar em
uma tarefa.
<PredecessorLink> Define a tarefa predecessora sobre a qual esta tarefa
depende para sua data de inicio e final.
<PredecessorUID> Número de identificação único da tarefa predecessora.
<Type> Tipo de vínculo da tarefa predecessora (FF, FS, SF ou SS) ou (TT,
TI, IT, II) – 0, 1, 2 e 3.
<CrossProject> Indica se a tarefa predecessora é parte de outro projeto.
<CrossProjectName> Projeto predecessor externo.
<LinkLag> Quantidade de atraso em décimos de minuto.
<LagFormat> Formato para a quantidade de atraso especificada em
<LinkLag>.
<ActualWorkProtected> Especifica a duração através da qual o trabalho real é
protegido para a tarefa.
<ActualOvertimeWorkProtected> Especifica a duração através da qual o
trabalho com hora extra real é protegido para a tarefa.
<ExtendedAttributes> Valor de um atributo entendido.
<UID> Identificação única para o atributo estendido.
<FieldID> Campo ID (identificação) para o atributo estendido.
<Value> Valor real para o atributo estendido.
<ID> Identificação única do valor através do projeto.
<Value> Valor real.
<Description> Descrição do valor na lista.
<ValueID> Identificação do valor em uma tabela de atributo estendido.
<DurationFormat> Formato para expressar a duração do atributo
estendido.
<Baseline> Conjunto de valores de linha de base associado à tarefa.
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<TimephasedData> É a informação sobre a tarefa, recurso ou atribuição
que é distribuída no tempo, podendo também ser associado à linha de
base da tarefa ou atribuição.
<Type> Um dos 76 tipos de dados distribuídos no tempo.
<UID> Identificação única para a gravação do dado distribuído no
tempo.
<Start> Data inicial programada de uma tarefa, recurso ou atribuição
quando a linha de base foi salva.
<Finish> Data final programada de uma tarefa, recurso ou atribuição
quando a linha de base foi salva.
<Unit> Unidade de tempo para o período de dados distribuído no
tempo.
<Value> Valor para cada unidade na gravação dos dados distribuídos
no tempo.
<Number> Número único do registro de dados da linha de base.
<Interim> Indica se a linha de base é uma linha de base de ínterim.
<Start> A data inicial programada da tarefa quando a linha de base foi
salva.
<Finish> A data final programada da tarefa quando a linha de base foi
salva.
<Duration> Duração programada da tarefa quando a linha de base foi
salva.
<DurationFormat> Formato para expressar a duração da tarefa de linha de
base.
<EstimatedDuration>Indica se a duração da tarefa está estimada.
<Work> O trabalho programado para a tarefa quando a linha de base foi
salva.
<Cost> O custo projetado para a tarefa quando a linha de base foi salva.
<BCWS> Custos da linha de base distribuído no tempo acumulado na data
de status ou data atual, também conhecido como custo orçado de trabalho
programado.
<BCWP> Valor acumulado da porcentagem completa da tarefa distribuída
no tempo multiplicado pelo custo da tarefa de linha de base distribuído no
tempo, na data de status ou data atual, também chamado de custo orçado
de trabalho feito.
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<OutlineCode> Valor de um código do esboço.
<FieldID> Número do campo que o código de esboço se refere.
<FieldName> Nome do código de esboço padrão.
<Alias> Codinome do código de esboço padrão.
<PhoneticAlias> Contém informação fonética em Hiragana ou Katakana
para um código de esboço padrão – usado somente na versão do MS
Project em japonês.
<Values> Conjunto de valores reais do código de esboço padrão.
<Value> O valor real do código de esboço padrão
<ValuedID> Identificação única para o código de esboço padrão.
<ParentValueID> Identificação única para o nó pai do código de
esboço padrão.
<Value> Valor real do código de esboço padrão.
<Description> Descrição do código de esboço padrão.
<Enterprise> Indica se o código de esboço padrão é um código de esboço
padrão da empresa.
<EnterpriseOutlineCodeAlias> Refere-se a outro campo padrão para o qual
este é um codinome.
<ResourceSubstituionEnabled> Indica se o código de esboço padrão é
usado com o Resource Substitution Wizard in Project no MS Project
Professional – somente usado com códigos de esboço padrão da empresa.
<LeafOnly> Indica se os valores especificados no código de esboço padrão
devem ser valores tabelados.
<AllLevelsRequired> Indica se novos códigos devem ter todos níveis
presentes – não usados para códigos de esboço padrão de empresa.
<OnlyTableValuesAllowed> Indica se o código de esboço padrão deve vir
de valores de tabela.
<Masks> Indica se o código de esboço padrão deve ser usado com todos
os recursos e tarefa relacionados - tabela de entradas que define a
máscara do código de esboço.
<Mask>Indica se o código de esboço padrão deve ser usado com
todos os recursos e tarefas
<Level> O nível que foi atribuído para cada código de esboço
padrão, começando com 1.
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<Type> Tipo da string de código para tarefa de primeiro nível.
<Length> Máximo comprimento em caracteres de valores de
código de esboço, de 1-255. Se comprimento é qualquer o valor é
zero.
<Separator> Caracter usado para separar níveis de código de
esboço.
<TimephasedData> Bloco de dados associado à tarefa distribuídos no tempo.
<Type> Um dos 76 tipos de dados distribuídos no tempo.
<UID> Identificação única para a gravação do dado distribuído no tempo.
<Start> Data inicial para a gravação do dado distribuído no tempo.
<Finish> Data final para a gravação do dado distribuído no tempo.
<Unit> Unidade de tempo para o período de dados distribuído no tempo.
<Value> Valor para cada unidade na gravação dos dados distribuídos no
tempo.
</Task>

<Resources> Conjunto de recursos para o projeto.
<Resource> Deve haver ao menos um recurso em cada <Resources>.
<UID> Identificação única para o recurso.
<ID> Identificador de posição do recurso dentro da lista de recursos.
<Name> Nome do recurso – deve ser único dentro da empresa, sendo ou não
um recurso ativo.
<Type> Tipo do recurso – 1- trabalho ou 0 – material.
<IsNull> Indica se é um recurso nulo.
<Initials> Inicial do nome do recurso.
<Phonetics> Contém informação fonética em Hiragana ou Katakana para
nomes de recursos - somente válido para a versão em japonês do MS Project.
<NTAccount> Nome do cliente Microsoft Windows NT para um recurso.
<MaterialLabel> Unidade de medida colocada para o recurso material – ex:
toneladas, jardas cúbicas.
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<Code> Código, abreviatura ou número colocado como parte de uma
informação de recurso.
<Group> Nome do grupo ao qual o pertence o recurso.
<WorkGroup> Método de mensagem usado para comunicar com a equipe de
projeto.
<EmailAddress> Endereço de e-mail de um recurso.
<Hyperlink> Titulo ou texto explicativo para um hyperlink associado com o
recurso.
<HyperlinkAddress> Endereço para o hyperlink associado com o recurso.
<HyperlinkSubAddress> Local específico em um documento dentro de um
hyperlink associado com o recurso.
<MaxUnits> Máxima porcentagem ou número de unidades que representa a
máxima quantidade que um recurso está disponível para realizar todas as
tarefas durante o período de tempo atual.
<PeakUnits> Máxima porcentagem ou número de unidades que um recurso é
atribuído a qualquer tempo para todas as tarefas atribuídas ao recurso.
<OverAllocated> Indica se um recurso está atribuído para fazer mais trabalho
em todas as tarefas atribuídas do que pode ser feito com a capacidade normal
de trabalho.
<AvailableFrom> A data inicial em que o recurso está disponível para o
trabalho em unidades especificadas para o período de tempo atual.
<AvailableTo> A data final em que o recurso estará disponível para o trabalho
em unidades especificadas para o período de tempo atual.
<Start> Data e tempo em que o recurso está programado para começar o
trabalho em todas as tarefas atribuídas.
<Finish> Data e tempo em que o recurso está programado para completar o
trabalho em todas as tarefas atribuídas.
<CanLevel> Indica se o nivelamento de recurso pode ser feito sobre o recurso.
<AccrueAt> Indica como e quando o padrão do recurso e custos de hora extra
serão carregados ou acrescentados ao custo de uma tarefa.
<Work> Quantidade total de trabalho programado para ser feito por um recurso
em todas as tarefas atribuídas.
<RegularWork> Quantidade total de trabalho sem hora extra programado para
ser feito em todas as atribuições feitas para o recurso.
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<OvertimeWork> Quantidade de hora extra a ser realizada por todas as tarefas
atribuídas a um recurso e carregadas para a taxa de hora extra do recurso.
<ActualWork> Quantidade real de trabalho que já foi feito por todas as
atribuições ligadas a um recurso.
<RemainingWork> Quantidade de tempo ou hora/homem ainda necessária
para um recurso completar todas as tarefas atribuídas.
<ActualOvertimeWork> Quantidade real de trabalho com hora extra já realizado
por todas as atribuições aplicadas a um recurso.
<RemainingOvertimeWork> Quantidade restante de hora extra necessária por
um recurso para completar todas as tarefas.
<PercentWorkComplete> Estado atual de todas as tarefas atribuídas a um
recurso, expressas como o total de porcentagem do trabalho do recurso já foi
completado.
<StandardRate> Taxa de pagamento para trabalho sem hora extra regular feito
pelo recurso.
<StandardRateFormat> Unidades usadas para mostrar a taxa padrão.
<Cost> Custo total programado para um recurso para todas as tarefas que lhe
competem, baseado em custos já incorridos pelo trabalho executado pelo
recurso em todas as tarefas atribuídas, além dos custos planejados para o
trabalho restante.
<OvertimeRate> Taxa de pagamento para trabalho com hora extra realizado
por um recurso.
<OvertimeRateFormat> Unidades usadas para mostrar a taxa de hora extra.
<OvertimeCost> Custo de hora extra total para um recurso em todas as tarefas
atribuídas.
<CostPerUse > Custo que resulta cada vez que um recurso é usado.
<ActualCost> Soma dos custos incorridos do trabalho já realizado por um
recurso para todas as tarefas atribuídas.
<ActualOvertimeCost> Custo incorrido para o trabalho com hora extra já
realizado por um recurso para todas as tarefas atribuídas.
<RemainingCost> Despesa programada restante que incorrerá
complementação do trabalho restante atribuído para um recurso.

na

<RemainingOvertimeCost> Despesa com hora extra programada restante de
um recurso que incorrerá na complementação do trabalho restante com hora
extra planejado para um recurso em todas as tarefas atribuídas.
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<WorkVariance> Diferença entre o trabalho total na linha de base total do
recurso e o trabalho programado atualmente.
<CostVariance> Diferença entre o custo da linha de base e o custo total para o
recurso.
<SV> Diferença em custo entre o progresso atual e o plano da linha de base de
todas as tarefas atribuídas do recurso na data de status ou data atual –
chamado também de variação da programação do valor ganho.
<CV> Diferença entre quanto deveria ter custado para que o recurso
alcançasse o nível atual de conclusão e quanto realmente custou para alcançar
este nível na data de status ou data atual.
<ACWP> Soma de valores de custo atual de trabalho realizado para todas as
atribuições do recurso na data de status ou data atual.
<CalendarUID> Identificação única para o calendário associado a este recurso.
<Notes> Notas sobre o recurso.
<BCWS> Resumo de valores BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) de
um recurso para todas as tarefas atribuídas – também chamado custo orçado
de trabalho programado.
<BCWP> Resumo de valores BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) de
um recurso para todas as tarefas atribuídas, calculado para a data de status ou
data atual – também chamado de custo orçado de trabalho realizado
<IsGeneric> Indica se o recurso é um recurso genérico a nível da empresa.
<IsInactive> Indica se o recurso é um usuário ativo ou inativo.
<IsEnterprise> Especifica se o recurso é um recurso da empresa.
<BookingType> Especifica o tipo de arranjo do recurso (empenhado ou
proposto).
<ActualWorkProtected> Especifica a duração através da qual o trabalho real
está protegido.
<ActualOvertimeWorkProtected> Especifica a duração através da qual o
trabalho real com hora extra está protegido.
<ActiveDirectoryGUID> O diretório ativo GUID para o recurso.
<CreationDate> Data que o projeto, recurso ou atribuição foi criado.
<ExtendedAttribute> Definição de campo padrão associado com um recurso.
<UID> Identificação única para o atributo estendido.
<FieldID> Identificação do campo para o atributo estendido.

Anexo
184
________________________________________________________________________________________

<Value> Valor real do atributo estendido.
<ID> Identificação única do valor através do projeto.
<Value> Valor real.
<Description> Descrição do valor na lista.
<ValueID> Identidade do valor na tabela de atributo estendido.
<DurationFormat> Enumeração do formato de duração para o atributo
estendido (dia, semana, mês etc.).
<Baseline> Um conjunto de estimativas de projeto usado para finalidade de
monitoramento.
<Number> Número único do registro de dados da linha de base.
<Work> Trabalho atribuído ao recurso quando a linha de base é salva.
<Cost> Custo projetado para o recurso quando a linha de base foi salva.
<BCWS> O custo orçado do trabalho programado para o recurso.
<BCWP> O custo orçado do trabalho feito pelo recurso na data (to-date)
projetada.
<OutlineCode> Tag padrão definido para um recurso que habilita uma estrutura
de projeto alternativa.
<FieldID> Número do campo ao qual o código de esboço se refere.
<FieldName> O nome do código de esboço padrão.
<Alias> O codinome do código de esboço padrão.
<PhoneticAlias> Contém informação fonética em Hiragna ou Katakana para
um código de esboço padrão – usado somente na versão do MS Project
em japonês.
<Values> Coleção dos valores reais do código de esboço padrão.
<Value> Valor real do código de esboço padrão.
<Enterprise> Indica se o código de esboço padrão é um código de esboço
padrão da empresa.
<EnterpriseOutlineCodeAlias> Refere-se a outro campo padrão para o qual
este é um codinome.
<ResourceSubstituionEnabled> Indica se o código de esboço padrão é
usado com o Resource Substitution Wizard in Project –somente usado com
códigos de esboço padrão da empresa.
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<LeafOnly> Indica se os valores especificados no código de esboço padrão
devem ser valores tabelados.
<AllLevelsRequired> Indica se novos códigos devem ter todos os níveis
presentes – não usado para códigos de esboço padrão da empresa.
<OnlyTableValuesAllowed> Indica se o valor do código de esboço padrão
deve vir da tabela de valores.
<Masks> Tabela de entradas que define a máscara do código de esboço.
<Mask> Indica se o código de esboço padrão deve sem usado com
todos os recursos e tarefas relacionados.
<Level> Nível que tem sido atribuído para cada código de nível
padrão – começando com 1.
<Type> Tipo de código de string para tarefas de primeiro nível.
<Length> Máximo comprimento em caracter dos valores de código
de esboço – de 1-255 – se comprimento é qualquer o valor é zero.
<Separator> O caracter usado para separar níveis de código de
esboço padrão.
<AvailabilityPeriods> Coleção de datas em que o recurso está disponível.
<AvailabilityPeriod> Define o período onde o recurso está disponível.
<AvailabilitytoFrom> Data inicial que o recurso está disponível para
trabalho nas unidades especificadas para o período de tempo atual.
<AvailabilityTo> A data final que o recurso estará disponível para
trabalho nas unidades especificadas para o período de tempo atual.
<AvailabilityUnits> A porcentagem que o recurso está disponível
durante o período especificado.
<Rates> Coleção de taxas de pagamento para o recurso.
<Rate> A definição do período de tempo e as taxas aplicáveis para o
recurso durante o período.
<RatesFrom> A data que a taxa torna disponível.
<RatesTo> A ultima data que a taxa está disponível.
<RateTable> Identificador único da tabela de taxa de custo para o
recurso.
<StandardRate> A taxa de pagamento padrão para o recurso para o
período definido.
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<StandardRateFormat> As unidades usadas para mostrar a taxa
padrão.
<OvertimeRate> A taxa de hora extra para o recurso para o período
definido.
<OvertimeRateFormat> As unidades usadas para mostrar a taxa de
hora extra.
<CostPerUse> O padrão por uso do recurso.
<TimephasedData> Bloco de datas distribuídas no tempo associadas com o
recurso.
<Type> Um dos 76 tipos de dados distribuídos no tempo – tipo de
recurso (mão-de-obra ou material).
<UID> Identificação única para a gravação do dado distribuído no
tempo.
<Start> Data inicial para a gravação do dado distribuído no tempo –
data e tempo em que a tarefa está programada para começar.
<Finish> Data final para a gravação do dado distribuído no tempo data e tempo em que a tarefa está programada para ser completada.
<Unit> Unidade de tempo para o período de dados distribuído no
tempo.
<Value> Valor para cada unidade na gravação dos dados distribuídos
no tempo.
</Resource>

<Assignments/> Conjunto de atribuições feitas no projeto.
<Assignment> Define uma atribuição no projeto.
<UID> Identificação única para a atribuição.
<TaskUID> Identificação única para a tarefa.
<ResourceUID> Identificação única para o recurso.
<PercentWorkComplete> O estado atual de uma atribuição expresso como
uma porcentagem do trabalho da mesma que já que foi concluído.
<ActualCost> Custo incorrido para o trabalho já feito por um recurso em uma
tarefa.
<ActualFinish> Data e hora quando uma atribuição foi realmente completada.
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<ActualOvertimeCost> Custo incorrido para trabalho com hora extra já feito por
um recurso em uma tarefa.
<ActualOvertimeWork> Quantidade real de trabalho com hora extra já feito por
um recurso em uma tarefa atribuída.
<ActualStart> Data e hora que uma atribuição realmente começou.
<ActualWork> Quantidade de trabalho já executado por um recurso em uma
tarefa.
<ACWP> Custo incorrido para o trabalho já realizado por um recurso em uma
tarefa na data de status ou data atual – chamado de custo real de trabalho
feito.
<Confirmed> Indica se o recurso atribuído para a tarefa aceitou ou rejeitou a
atribuição da tarefa.
<Cost> Custo total projetado para uma atribuição.
<CostRateTable> Indica qual a tabela de taxa de custo a ser usada por um
recurso em uma atribuição.
<CostVariance> Diferença entre o custo da linha de base e o custo total para
uma atribuição.
<CV> Diferença entre quanto deveria ter custado para alcançar o nível atual de
conclusão para a atribuição e quanto realmente custou.
<Delay> Quantidade de tempo que um recurso espera depois da data de início
da tarefa antes de começar o trabalho em uma atribuição.
<Finish> Data e hora que um recurso atribuído está programado para
completar o trabalho em uma tarefa.
<FinishVariance> Diferença entre a data final na linha de base de uma
atribuição e sua data final programada.
<Hyperlink> Título ou texto explicativo associado com uma atribuição.
<HyperlinkAddress> Endereço para um hyperlink associado com uma
atribuição.
<HyperlinkSubAddress> Localização especifica em um documento com um
hypelink associado com uma atribuição.
<WorkVariance> Diferença entre um trabalho na linha de base de uma
atribuição e o trabalho realmente programado.
<HasFixedRateUnits> Indica se uma atribuição teve unidades de taxa fixadas.
<FixedMaterial> Indica se o consumo do recurso material atribuído ocorre em
quantidade fixa única.
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<LevelingDelay> Quantidade de tempo que uma atribuição deve ser atrasada
de uma data de início programada como um resultado de nivelamento de
recurso.
<LevelingDelayFormat> Formato para expressar a duração do atraso.
<LinkedFields> Indica se há links OLE para a atribuição.
<Milestone> Indica se a tarefa da atribuição é um marco.
<Notes> Notas sobre a atribuição.
<Overallocated> Indica se um recurso está atribuído para mais trabalho em
uma tarefa específica do que pode ser feito com a capacidade normal de
trabalho do recurso.
<OvertimeCost> Custo de hora extra total para uma atribuição de recurso.
<OvertimeWork> Quantidade de hora extra a ser realizada por um recurso em
uma tarefa – carregado na taxa de hora extra do recurso.
<RegularWork> Quantidade total de trabalho sem hora extra programado para
ser feito por um recurso atribuído para a tarefa.
<RemainingCost> Custos associados com a conclusão de todo trabalho
programado restante por alguns recursos em uma tarefa específica.
<RemainingOvertimeCost> Despesa de hora extra restante programada para
uma atribuição.
<RemainingOvertimeWork> Quantidade de trabalho com hora extra que resta
em uma atribuição.
<RemainingWork> Quantidade de tempo requerido por um recurso atribuído
para uma tarefa para completar uma atribuição.
<ResponsePending> Indica se uma resposta tem sido recebida de uma
mensagem enviada para um recurso atribuído para um trabalho, notificando o
recurso de uma atribuição.
<Start> Data e hora que um recurso atribuído está programado para começar o
trabalho em uma tarefa.
<Stop> Data que uma atribuição foi parada.
<Resume> Data que uma atribuição foi retomada.
<StartVariance> Diferença entre a data de início da linha de base de uma
atribuição e sua data de início atualmente programada.
<StartVariance> Número de unidades para a qual um recurso é atribuído para
uma tarefa, expresso como uma porcentagem.
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<Units> Unidades de uso do recurso (porcentagem).
<UpdateNeeded> Indica se uma mensagem TeamUpdate deveria ser enviada
ao recurso atribuído para uma tarefa por causa de mudanças para a data
inicial, data final ou re-atribuições de recurso.
<VAC> Variação na conclusão entre o custo de linha de base e o custo total
para uma atribuição em uma tarefa.
<Work> Quantidade total de trabalho programado para ser realizado por um
recurso em uma tarefa.
<WorkContour> Indica como trabalho para uma atribuição deverá ser
distribuído durante a duração de uma atribuição.
<BCWS> Custo orçado de trabalho programado em uma atribuição.
<BCWP> Custo orçado do trabalho realizado em uma atribuição para a data.
<BookingType> Especifica o tipo de arranjo da atribuição (empenhado ou
proposto).
<ActualWorkProtected> Especifica a duração através da qual o trabalho real
está protegido.
<ActualOvertimeWorkProtected> Especifica a duração através da qual o
trabalho real com hora extra está protegido.
<CreationDate> Data em que a atribuição foi criada.
<ExtendedAttibute> Valor de uma atributo estendido (campo padrão).
<UID> Identificação única para o atributo estendido.
<FieldID> Identificação do campo para o atributo estendido.
<Value> Valor real do atributo estendido.
<ID> Identificação única do valor durante o projeto.
<Value> Valor real.
<Description> Descrição do valor na lista.
<ValueID> Identidade do valor na tabela de atributo estendido.
<DurationFormat> Enumeração do formato de duração para o atributo
estendido (dia, semana, mês etc.).
<Baseline> Coleção de valores da linha de base associado com a tarefa,
recurso ou atribuição.
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<TimephasedData> Bloco de dados distribuídos no tempo associados com
a linha de base da tarefa.
<Type> Um dos 76 tipos de dados distribuídos no tempo – tipo de
recurso (mão-de-obra ou material).
<UID> Identificação única para a gravação do dado distribuído no
tempo.
<Start> Data inicial para a gravação do dado distribuído no tempo –
data e tempo em que a tarefa está programada para começar.
<Finish> Data final para a gravação do dado distribuído no tempo data e tempo em que a tarefa está programada para ser completada.
<Unit> Unidade de tempo para o período de dados distribuído no
tempo.
<Value> Valor para cada unidade na gravação dos dados distribuídos
no tempo.
<Number> Número único do registro de dados da linha de base.
<Start>A data de início programada da atribuição quando a linha de base é
salva.
<Finish> Data final programada da atribuição quando a linha de base é
salva.
<Work> Quantidade total de trabalho programado em uma atribuição
quando a linha de base é salva.
<Cost> Custo projetado total da atribuição quando a linha de base é salva.
<BCWS> Custo orçado de trabalho programado em uma atribuição.
<BCWP> Custo orçado do trabalho feito em uma atribuição para a data.
<TimephasedData> Dado distribuído no tempo associado com uma atribuição.
<Type> Um dos 76 tipos de dados distribuídos no tempo – tipo de recurso
(mão-de-obra ou material).
<UID> Identificação única para o registro do dado distribuído no tempo.
<Start> Data inicial para o registro do dado distribuído no tempo – data e
tempo em que a tarefa está programada para começar.
<Finish> Data final para o registro do dado distribuído no tempo - data e
tempo em que a tarefa está programada para ser completada.
<Unit> Unidade de tempo para o período de dados distribuído no tempo –
0=m, 1=h, 2=d, 3=w, 5=m e 8=y.
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<Value> Valor para cada unidade no registro de dados distribuídos no
tempo.
</Assignments>

