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~ssimcomo na logística, as atividades na construçãn de obras ind~striaisretomam o
ritmo com muito vigor após a crise de 2008

Pini, aproveitando o momento de euforia da economia, em
particular das obras industriais,
realizou um evento para atualizar os profissionais envolvidos
com contratação de serviços, projetistas, consultores, fornecedores, planejamento, projeto e execução de obras.
Para o desenvolvimento do semiá '0 con idou profissionais com reo-nada atuação em diversas áreas,
os de arquitetura, cálculos
estruturais e pisos, conde~
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apresentou modernas técnicas de projetos e soluções para obras industriais,
com destaque para o cálculo estrutural
e os cuidados para compor diversos tipos de materiais e equipamentos. Enfatizou a utilização das estruturas. normalmente pilares e vigas pré-fabricadas
(moldadas no local, ou não) com cobertura metálica, que facilitam a alocação
de recursos na obra e viabilizam prazos
mais reduzidos.
A Serpal Engenharia e Construtora apresentou diferentes metodolcgias
construtivas apoiada em cases de obras
e abordou a necessidade de conciliá-Ias
com a instalação dos equipamentos. in-

clusive prédios com pontes rolantes,
muitas vezes em paralelo para atender
os prazos solicitados pelos clientes.
Entre os cases. diversas instalações
industriais, como as da Embraer, Dedini, Estaleiro Atlântico Sul, Votorantim Celulose, Papel e Cimento, CDs do
Boticário e Avon, além do condomínio
logístico da Hines,
Um assunto relevante para a logfstica são os pisos industriais, tema desenvolvido pela LPE Engenharia e Consultoria, que apresentou as modernas
tecnologias e as tendências para pisos
industriais, desde o histórico e a evolução dos principais conceitos e métodos

pisos, reduz a possibilidade de trincas. A
preocupação e a preservação dos recursos naturais com a utilização de matérias locais e com aditivos tratados quimicamente, além do concreto reciclado
ai outro tema debatido.
O rema sustentabilidade,
provavele e o mais citado atualmente,
foi
dese 01 'do pelo arquiteto
Roberto
Loeb, da oberto Loeb e Associados,
e aprese IOU uma visão bastante
abra t!e;--"do rema, desde o projeto até
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das
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econômi« ,
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idade visual com cada
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'a~ to ambiental.
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prazose custos. cadavez mais
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Dispensa fundações
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ERGONOMIA
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inclusive sobre as medidas preventivas em relação a eventuais greves que
possam ocorrer, e da "luta" contra osatrasos, visando cumprir os prazos.
O gerenciamento, assunto muitas
vezes delegado a um segundo plano em
seminários técnicos, neste caso teve um
bom destaque, com a participação efetiva de todos os palestrantes.
O
arquiteto Roberto Loeb
comentou
que,
ao longo da carreira, durante o
desenvolvimento
dos diversos projetos, passou a
dar maior importância às atividades de gerenciamento, com o levantamento de informações importantes
para conciliar o prazo e o preço aos
atributos de qualidade que dependem
do projeto. Mostrou ser importante o
envolvimento de aspectos organizacionais antes de se iniciar qualquer
obra, com todos os "atores" envolvidos, empreiteiras, fornecedores, etc,
para conciliar os diversos interesses de
maneira a garantir o prazo e o preço
da obra.
Por sua vez André Glogowsky afirmou que, numa obra de grande porte,
o gerenciamento, desde a fase de concepção até a entrega, não é opcional
para garantir as metas e o sucesso do
empreendimento.

Uma técnica bem atual que utiliza
o conceito de compósito,
o concreto reforçado com fibras,
aumenta sensivelmente
a propriedade física
de tenacidade do concreto

Sóo Paulo SP

imom@imom.com.br

Para encerrar, Arman Sarafyan,
engenheiro da Serpal, destacou as
té~nicas ~e,pla~ejamento e controle,
cujo objetivo é organizar a mobilização de recursos, o controle de custos
e prazos e identificar as ações corretivas necessárias, e que dependem
da uma boa equipe de planejamento
e controle, da Estrutura Analítica do
Projeto
(EAP)
com as principais funções e os
correspon dentes
responsáveis,
softwares de planejamento, até a
elaboração
dos
planejamentos
mestre e básico,
até o cronograma detalhado e o rigoroso acompanhamento.
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Conclusão
Os participantes do seminário chegaram às seguintes conclusões:
• É importante e necessária uma
visão abrangente, eclética e multidisciplinar sobre o desenvolvimento de uma obra, desde o projeto até sua entrega, com as condições adequadas de qualidade,
preço e prazo.
• É necessário dar importância ao
gerenciamento da obra, caracterizado por planejamento e controle
eficientes, para alcançar as metas
estabelecidas. r :

