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Resumo Executivo 

 

O trabalho apresentado tem por objetivo modernizar as instalações hidrossanitárias do Anexo IV, 

o que contemplará, por sua vez, a gestão do projeto; o estudo de viabilidade; a elaboração dos 

projetos básicos e executivos; o orçamento; o planejamento da execução; a aquisição de materiais 

e equipamentos; a execução das obras necessárias; e o monitoramento do primeiro ano de operação 

para avaliação ex post.  

O estudo de viabilidade, por adotar uma metodologia mais abrangente de análise, baseada no custo 

mínimo global, permite definir o escopo, a sequência e o momento ideal para iniciar a intervenção. 

A metodologia adotada realiza simulações, combinando o local (Ed. Principal, Anexos I, II, III, IV 

e Complexo Avançado), a tipologia da intervenção (modernização com reúso ou perfuração de 

poço profundo para utilização de água bruta em jardins, espelhos d'água e ar condicionado), e o 

momento.  

As instalações existentes estão no limite da vida útil. Tubulações, registros, metais e louças são 

substituídos com frequência por meio de manutenções corretivas, o que confirma a urgência da 

adequação das instalações existentes aos novos padrões, aos novos requisitos de projeto, o que 

devolverá ao edifício níveis de serviço adequados para suas instalações hidrossanitárias.  

Os principais custos envolvidos para a execução do projeto estão relacionados à mão de obra 

necessária à elaboração do estudo de viabilidade, dos projetos básicos e executivos, do orçamento, 

à execução das obras, ao monitoramento e avaliação final, assim como à aquisição de materiais e 

equipamentos. 

A redução do consumo de água é a vantagem mais evidente do projeto. Isso será possível tanto 

pela utilização de dispositivos mais modernos (metais com limitadores de vazão e louças que 

permitem a higienização com pequenos volumes de água), quanto pelo reaproveitamento da água 

pluvial e de todo esgoto gerado nos lavatórios e chuveiros. A redução também se dará pela 

eliminação dos vazamentos em válvulas e torneiras convencionais, muitos dos quais 

imperceptíveis, mas contínuos, em virtude do desgaste de sedes e vedações. Dada a elevada 

quantidade de torneiras e válvulas no edifício, as perdas totais acabam por representar volumes 

significativos de água.  

Outro aspecto importante do projeto é possibilitar a substituição de água potável por água bruta ou 

água de reúso na torre de resfriamento da central de ar condicionado. A simples substituição poderá 

reduzir o consumo do Edifício em até 30%. A utilização de água potável como elemento para 

viabilizar a troca térmica é não só contraproducente tecnicamente, mas condenável do ponto de 

vista ambiental.  

Por fim, os resultados esperados com a execução do projeto são: redução significativa do número 

de ordens de serviço de manutenção corretiva; redução da frequência das manutenções preventivas; 

economia de água e recursos financeiros com perdas evitadas; e a vivência efetiva de valores 

socioambientais pela instituição.   
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1. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

A proposta de modernizar as instalações hidrossanitárias de um edifício, além de exigir 

conhecimentos teóricos e aplicados de engenharia, exige uma revisão sobre a metodologia de 

gestão de projetos1, sobretudo a adotada pela Câmara dos Deputados para seus projetos 

corporativos e setoriais2, alicerçada em preceitos e boas práticas do Guia PMBOK®, publicado pelo 

Project Management Institute (PMI).  

No que concerne aos aspectos técnicos, pode-se destacar cinco grandes áreas do 

conhecimento que alicerçarão o trabalho: o estudo de viabilidade técnica, os projetos de 

engenharia, o orçamento, o planejamento e a gestão do projeto.  

 

1.1 Estudo de viabilidade  

Por ser uma das principais entregas deste trabalho inicial, ao lado dos produtos esperados 

para as fases de iniciação e planejamento, o arcabouço teórico de fundamentação do estudo de 

viabilidade será tratado de maneira mais profunda e exaustiva. A teoria que embasa os estudos de 

viabilidade é vasta e encontra-se há muito consolidada. Teve seu ápice nos anos 60, mas ganha 

relevância e atualidade na Administração Pública brasileira com o atual cenário de ajuste nas contas 

públicas, reforçado com a instituição do Novo Regime Fiscal, conforme Brasil (2016), que limita 

por 20 anos os gastos públicos federais, nos três Poderes.  

A restrição fiscal acaba repercutindo de maneira mais intensa e imediata sobre os gastos 

discricionários, especialmente investimentos. A progressiva compressão do orçamento de 

investimento reforça a necessidade de melhorar a seleção dos projetos, escolhendo aqueles com 

maiores e melhores retornos. A escassez de recursos impõe a todos a necessidade de priorizar. Para 

                                                 
1 Quando se utiliza o termo projeto, há uma tendência geral de associá-lo ao desenho e ao desenvolvimento de produtos 

resultantes de atividades de engenharia. A palavra projeto é, na verdade, utilizada em diferentes disciplinas e assume, 

por essa razão, diferentes significados. Do ponto de vista da avaliação, projeto corresponde a um conjunto de 

informações ordenadas a fim de estimar custos e benefícios de um determinado investimento. Para o PMI (2013), 

assim como definido no Manual Técnico do Orçamento 2018 (Brasil, 2017b), projeto envolve um conjunto de 

operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da 

ação de governo. 
2 Projetos corporativos geram produtos de grande relevância, permeiam várias áreas da Câmara, geram contratos de 

prestação de serviços, são multidisciplinares por natureza. Projetos setoriais, por outro lado, encerram-se em um 

determinado setor, tem grande correspondência com a estrutura funcional, tem foco na melhoria de um processo de 

trabalho. (Brasil, 2013a, p.20) 
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priorizar, no entanto, é preciso que haja um planejamento prévio que indique claramente a direção 

a ser seguida. Conforme Araújo & Modenesi (1978), os projetos são a menor unidade de 

planejamento, mas para que a análise de projetos tenha um caráter verdadeiramente seletivo e seja 

efetiva, é preciso que os objetivos alcancem o nível setorial da organização. Planejar é requisito 

primário, o mais elementar da administração, e consiste na ordenação sistemática da conduta para 

a consecução de determinados propósitos (CONSALTER, 2012, p. 19).  

Conforme Consalter (2012), o projeto é um investimento que traduz um processo de 

planejamento. Por isso, ele deve apresentar exequibilidade técnica, viabilidade econômica, 

conveniência social e aceitação política. É exatamente nesse aspecto que a elaboração de estudos 

de viabilidade revela-se importante para a construção de um planejamento consistente. Isso ocorre 

não só porque estudos possibilitam a escolha de projetos viáveis, mas porque verificam o 

alinhamento dos projetos aos objetivos estratégicos da organização. A verificação desse 

alinhamento permite à organização afastar os projetos que não estejam de fato aderentes à sua razão 

de ser, que não contribuam ou que pouco contribuam para os resultados que se esperam dela, o que 

em última instância acaba sendo um eficaz mecanismo de governança3. 

Embora pareça estranho que uma organização desenvolva projetos ou atividades que não 

contribuam para seus objetivos estratégicos, o conflito de interesse e o dilema do Agente-Principal 

são frequentes e estão presentes tanto na iniciativa privada quanto no setor público. O risco moral, 

o conflito de interesse e o dilema Agente-Principal são elementos estudados pela Teoria da Escolha 

Pública (TEP), conforme expõe Cruz (2011). A Teoria da Escolha Racional, procurando obter a 

melhor decisão possível, a solução ótima, propõe sete passos a serem seguidos:  

 1 Formular o problema de forma clara e explícita 

2 Definir objetivos 

3 Priorizar os objetivos 

4 Gerar as alternativas 

                                                 
3 Conforme IFAC (2013) apud Brasil (2014a), governança compreende as estruturas postas em prática para garantir 

que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam de fato alcançados. Para Brasil (2011) apud Brasil 

(2014a), governança no setor público seria o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração, funcionários e instâncias de controle, 

a fim de que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público.  
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5 Classificar as alternativas 

6 Identificar a solução ótima 

7 Decidir 

O que se busca com a análise de alternativas é a convergência natural para a melhor solução 

possível. Para isso, no entanto, é preciso comparar alternativas, e isso envolve estimar custos. 

Sabemos que não há como haver um planejamento minimamente aderente à realidade sem que as 

atividades e os projetos previstos estejam adequadamente estimados em seus custos, em seu 

público-alvo, em seu tempo de execução, e em sua capacidade de efetivamente proporcionar os 

benefícios idealizados. Conforme Carvalho (2015) e Carvalho (2012), projetos bem definidos e 

planejados apresentam menor probabilidade de extrapolar prazos e custos, além de terem maiores 

chances de atingirem os resultados esperados.  

Para comparar alternativas e priorizar ações, até mesmo avaliar se a intervenção deve ser 

priorizada em detrimento de outros prédios do conjunto edificado, uma opção metodológica a ser 

utilizada é a matriz GUT. O método é uma abreviatura para gravidade, urgência e tendência. 

Conforme Gonçalves (2014), a gravidade está relacionada ao custo ou à intensidade dos danos que 

o problema pode causar se nenhuma ação for tomada para resolvê-lo. A urgência revela o tempo 

em que se deve agir para evitar danos ou resultados indesejáveis caso o problema não seja sanado. 

A tendência, por fim, indica o desenvolvimento do problema na ausência da ação, ou seja, o que 

ocorrerá se o problema não for resolvido. Tendências comuns são estabilidade, agravamento, 

atenuação etc.  

O método propõe a atribuição de valores numéricos de 1 a 5 para as dimensões gravidade, 

urgência e tendência. A ação que apresentar o maior valor final, resultado da multiplicação de cada 

dimensão, será então priorizada. No caso da urgência, tendo como referência a vida útil de uma 

instalação hidrossanitária, a temporalidade precisa ser adaptada, o que resulta na tabela referencial 

abaixo reproduzida. 
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Tabela 1 - Método GUT adaptada. 

 Pesos Gravidade Urgência Tendência 

1 Dano mínimo Prazo muito grande (cinco ou mais 

anos) 

Desaparece 

2 Dano leve Prazo grande (dois a cinco anos) Reduz-se 

3 Dano regular Médio (um a dois anos) Permanente 

4 Grande dano Curto (menos de um ano) Aumenta 

5 Dano gravíssimo Está ocorrendo Piora muito 
Fonte: pelo autor, adaptado de MARANHÃO e MACIEIRA, 2004, p.171 apud GONÇALVES, 2014, p. 115. 

O método fornece um bom indicador na priorização de intervenções urgentes, com 

tendência de agravamento e com maior potencial de dano. Os pesos, no entanto, são subjetivos e 

dependem de suposições que podem ou não se confirmar. Para compensar a subjetividade do 

método, é pertinente combiná-lo com métodos objetivos. Uma possibilidade é a utilização de 

métodos de otimização de resultados, realizando uma combinação de ações no tempo que 

represente a melhor solução possível para o conjunto de dados disponível.  

A ferramenta solver, do software Excel, permite a identificação de uma solução ótima a 

partir de um conjunto de variáveis estabelecidas, conforme Microsoft (2017). Esse suplemento 

permite testar hipóteses, para encontrar um valor ideal (máximo ou mínimo), conforme restrições 

ou limites pré-definidos. O solver disponibiliza três algoritmos ou métodos de solução: o gradiente 

reduzido generalizado não linear, para problemas simples não lineares; o LP simplex, para 

problemas lineares; e o evolucionário, para problemas complexos.  

Para isso, basta estruturar uma planilha com as alternativas que se deseja testar, e indicar as 

restrições e o objetivo que se deseja alcançar (valor máximo ou mínimo). A ferramenta realiza 

milhares de simulações, combinando alternativas em momentos diferentes, para então encontrar o 

arranjo mais rentável, menos oneroso e com maior retorno. A resposta, além de apresentar os 

indicadores de rentabilidade (valor presente líquido, taxa interna de retorno, relação benefício/custo 

e tempo de retorno do investimento), permite vislumbrar o tempo em que cada intervenção deve 

ser executada. A definição de uma sequência permite à organização priorizar e planejar as ações, 

alocando racionalmente os recursos humanos e financeiros necessários.  

A análise de viabilidade, utilizando ferramentas que ponderem a subjetividade com 

elementos objetivos e relevantes, qualifica a tomada de decisão. À medida que as oportunidades de 

ganhos rápidos vão se tornando mais raras, em que as intervenções de grande retorno se tornam 

cada vez mais escassas, restando com frequência oportunidades menos rentáveis, algumas das quais 
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se situam no limiar da viabilidade, faz-se essencial basear as decisões em processos estruturados e 

em boas premissas.  

Cabe registrar que ainda restam projetos de alta rentabilidade a serem executados. Quando 

são identificadas, a ação é classificada como vital. Trata-se de uma oportunidade tão grande e 

evidente que não pode ser ignorada ou nem mesmo adiada. Por outro lado, quando a ação traz 

pequenos retornos e exige grandes investimentos, são classificadas como triviais. A implementação 

de uma ação trivial deve ser antecedida de análise mais detida. Qualquer erro em suas premissas 

pode resultar em prejuízo à organização.  

A classificação decorre do Princípio de Pareto, conhecido também como regra 80-20, ou 

trivial many/vital few (maiorias triviais/minorias essenciais) (GONÇALVES, 2014, p. 116). 

Segundo esse princípio, 80% das ações triviais são responsáveis por cerca de 20% dos resultados 

mais importantes; em contrapartida, 20% das ações essenciais são responsáveis por 80% dos 

resultados mais importantes.  

Figura 1 – Relação entre causas triviais, vitais e efeitos 

 
Fonte: MARANHÃO e MACIEIRA, 2004, p.171 apud GONÇALVES, 2014, p. 116 

O estudo de viabilidade, por meio de seus indicadores, permite captar as alternativas viáveis 

até o limite do tempo de retorno do investimento considerado ideal ou da taxa mínima de 

atratividade. O princípio de Pareto, de maneira suplementar, nos permite disponibiliza um critério 

de corte, de parada. A ferramenta de otimização, embora utilize critérios numéricos para a escolha, 

também desconsidera soluções excessivamente custosas, cujo retorno seja mínimo, desprezível ou 

negativo. 
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Outro aspecto relevante, como item de análise, diz respeito ao cálculo do custo de operação 

do empreendimento. Essa análise tem por propósito estimar, para posterior confirmação, os 

recursos que serão consumidos ou evitados com a operação do empreendimento, que pode consistir 

na construção de uma nova edificação, ou na ampliação, reforma ou modernização das instalações 

existentes.   

A metodologia de avaliação utilizada como referência para a realização do estudo de 

viabilidade é a adotada pelo Governo Federal na análise socioeconômica de projetos de 

investimento. A metodologia foi desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MP) em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 

que historicamente tem apoiado o governo brasileiro na capacitação da burocracia estatal e na 

elaboração de seu guia metodológico. Conforme Brasil (2009), os princípios norteadores do 

Manual de Avaliação Socioeconômica de Projetos são:   

1 

Os indicadores exigidos como critérios de decisão são o Valor Presente 

Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Tempo de Retorno do 

Investimento (TRI) e a relação Benefício/Custo (B/C);  

2 

Para tratamento do risco e da incerteza, deve-se considerar aumentos nos 

custos de 0%, 10%, 20% e 30%, combinando-as com as reduções nos 

benefícios de 0%, 10%, 20% e 30%4.  

3 

A taxa de desconto adotada para descontar os fluxos de caixa é a Taxa de 

Juros de Longo Prazo, antiga TJLP, hoje substituída pela TLP, conforme 

Brasil (2017a); 

4 

Recomenda-se a descrição qualitativa dos impactos de difícil valoração, 

tratando de modo subjetivo esse aspecto na conclusão sobre a viabilidade do 

empreendimento; 

                                                 
4 A análise de sensibilidade, conforme Ryba et al (2016), consiste em aumentar os custos e reduzir os benefícios 

esperados com o propósito de identificar a variável que causa o maior impacto sobre o resultado final. A variável 

identificada, então, deve ser controlada com maior rigor para que apresente o valor mais correto e próximo possível 

do estimado. 
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5 
São aceitas informações de instituições oficias como IBGE, IPEA, institutos 

estaduais de planejamento, universidades etc.  

Em relação à taxa de desconto, considerando o fato de que os fluxos são construídos a 

preços constantes, deve-se obter o valor mais próximo possível da taxa de juros reais paga pelo 

Governo Federal em seus títulos públicos5. Para o cálculo da taxa, a fim de evitar distorções 

sazonais, adotou-se um período de referência de três anos. Considerando os dados de 

setembro/2014 a agosto/2017, o valor referencial calculado é de 5,58% a.a. A Tabela 2 traz os 

dados do IPCA, Selic e juros reais registrados no período indicado.  

Tabela 2 - IPCA, Selic, juros reais mensais e acumulados entre setembro/2014 e agosto de 2017  
IPCA Selic Juros Reais Juros 

acumulados 

ago/17 0,19% 0,75% 0,56% 0,56% 

jul/17 0,24% 0,81% 0,57% 1,13% 

jun/17 -0,23% 0,80% 1,03% 2,17% 

mai/17 0,31% 0,90% 0,59% 2,77% 

abr/17 0,14% 0,97% 0,83% 3,62% 

mar/17 0,25% 0,98% 0,73% 4,37% 

fev/17 0,33% 0,92% 0,59% 4,99% 

jan/17 0,38% 1,05% 0,67% 5,70% 

dez/16 0,30% 1,09% 0,79% 6,53% 

nov/16 0,18% 1,08% 0,89% 7,48% 

out/16 0,26% 1,08% 0,82% 8,37% 

set/16 0,08% 1,09% 1,01% 9,46% 

ago/16 0,44% 1,13% 0,69% 10,22% 

jul/16 0,52% 1,13% 0,61% 10,89% 

jun/16 0,35% 1,09% 0,74% 11,71% 

mai/16 0,78% 1,13% 0,35% 12,10% 

abr/16 0,61% 1,09% 0,48% 12,63% 

mar/16 0,43% 1,13% 0,70% 13,42% 

fev/16 0,90% 1,06% 0,16% 13,60% 

jan/16 1,27% 1,13% -0,14% 13,44% 

dez/15 0,96% 1,13% 0,17% 13,63% 

nov/15 1,01% 1,09% 0,08% 13,73% 

out/15 0,82% 1,13% 0,31% 14,08% 

set/15 0,54% 1,09% 0,55% 14,70% 

                                                 
5 A taxa de juros reais, considerando que a totalidade do investimento realizado pelo governo é custeado com recursos 

emprestados, o custo médio ponderado de capital. Segundo Ferreira (2017), o custo médio ponderado de capital reflete 

o custo médio ponderado das fontes de financiamento da organização. Esse capital é composto por recursos próprios 

e de terceiros, mas deve remunerar ambos. 
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ago/15 0,22% 1,13% 0,91% 15,75% 

jul/15 0,62% 1,09% 0,47% 16,29% 

jun/15 0,79% 1,05% 0,26% 16,59% 

mai/15 0,74% 1,05% 0,31% 16,96% 

abr/15 0,71% 1,02% 0,31% 17,32% 

mar/15 1,32% 1,01% -0,31% 16,96% 

fev/15 1,22% 0,88% -0,33% 16,57% 

jan/15 1,24% 0,95% -0,29% 16,24% 

dez/14 0,78% 0,94% 0,15% 16,42% 

nov/14 0,51% 0,87% 0,36% 16,84% 

out/14 0,42% 0,88% 0,46% 17,37% 

set/14 0,57% 0,85% 0,28% 17,71% 
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados do Banco Central do Brasil e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

No cenário atual, em que o Governo Federal caminha a passos largos para infringir a Regra 

de Ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, contrair empréstimos em montante superior 

aos investimentos realizados, pagando parte do custeio da máquina pública com recursos 

emprestados, a utilização da taxa de juros reais se torna ainda mais razoável, precisa e pertinente.    

Embora a avaliação de viabilidade possa ser feita em qualquer fase da vida de um projeto 

típico, existem dois momentos que se destacam: ex ante e ex post. A avaliação ex ante é realizada 

antes da execução do projeto e serve, principalmente, para embasar a decisão de investir ou não. A 

avaliação ex post, ou avaliação a posteriori, é realizada após a conclusão do projeto, com base em 

dados da operação do empreendimento. A sua função é mensurar o impacto real do projeto, os 

resultados efetivamente alcançados.  

Embora a realização de avaliações ex post seja fundamental para avaliar se os projetos 

realizados estão alcançando os objetivos definidos a priori e retroalimentar a base de dados dos 

sistemas que subsidiam a elaboração de estudos ex ante, são raros os exemplos disponíveis na 

Administração Pública.  

Ala-Harja & Helgason (2000) destacam que a avaliação não tem o propósito de suprimir o 

processo político de tomada de decisão, mas de permitir que as decisões sejam tomadas de maneira 

mais consistente. No ciclo de planejamento, a avaliação é o elo que fecha o círculo de preparação, 

dotação orçamentária e implementação, realimentando o processo com informações que permitem 

o aprimoramento contínuo.   
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O ciclo de planejamento tem como base conceitual o PDCA. O PDCA foi desenvolvimento 

por Edwards Deming com base nos trabalhos do professor e estatístico americano Walter Shewhart, 

que havia proposto o ciclo especificar-fazer-inspecionar, conforme Gonçalves (2014). Deming 

aprofundou e expandiu o ciclo para planejar-executar-verificar-atuar, chamando-o de Shewhart 

PDCA Cycle. A fase de planejamento envolve a definição de objetivos, métodos e recursos. A 

execução envolve educar, treinar e realizar. A fase de verificar, por sua vez, consiste em medir, 

avaliar e comparar. A última fase, está relacionada com o atuar corretivamente, melhorando e 

aperfeiçoamento o processo cíclico, conforme Figura 2. 

Figura 2 - Ciclo PDCA 

 

Fonte: MARANHÃO e MACIEIRA, 2004, p.171 apud GONÇALVES, 2014, p. 116 

Além de um estudo de viabilidade robusto, amparado em premissas válidas, que serão 

posteriormente verificadas e retroalimentarão o processo, é preciso contar com projetos de 

engenharia de qualidade para que possam de fato subsidiar a elaboração de um orçamento e de um 

cronograma críveis.  
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1.2 Projetos de engenharia  

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que qualquer projeto de engenharia 

ou obra civil deve obrigatoriamente respeitar as normas técnicas brasileiras elaboradas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme expõe Carvalho Junior (2013b). 

 No serviço público não é diferente, a obrigatoriedade existe desde a década de 60 e foi 

instituída por Lei específica, nos termos dispostos por Brasil (1962). Carvalho Junior (2013b) 

ressalta que a inobservância das normas pertinentes, assim como a má qualidade de materiais e da 

mão de obra, aliadas à negligência de construtores, podem ocasionar vícios e defeitos construtivos 

e, consequentemente, danos graves e duradouros aos usuários.  

Nesse sentido, não só por exigência legal, mas por constituir boa prática que contribui para 

a qualidade do projeto e da edificação, todo projeto de engenharia deve observar o disposto em 

cada norma correspondente.  

Os projetos de esgoto sanitário devem observar a ABNT NBR 8160 (1999), os projetos de 

águas pluviais a ABNT NBR 10844 (1989), os projetos de água quente a ABNT NBR 7198 (1993), 

as instalações de água fria a ABNT NBR 5626 (1998), a água purificada a 

ABNT NBR 16098 (2012), e os sistemas de reúso a ABNT NBR 13969 (1997).  

A reforma deve ser conduzida de acordo com a ABNT NBR 16280 (2015), assim como os 

requisitos de desempenho dos sistemas hidrossanitários deverão estar de acordo com a 

ABNT NBR 15575-6 (2013), que embora esteja voltada a habitações, serve de referência também, 

em tudo que for aplicável, a edificações comerciais e públicas.  

 

1.3 Orçamento  

No caso da orçamentação, Limmer (1997) cita dois métodos: o de correlação e o de 

quantificação. Segundo o autor, toda estimativa orçamentária é afetada de erro, que será tanto 

menor quanto melhor for a qualidade da informação disponível por ocasião da sua elaboração. O 

erro pode variar entre faixas tão amplas quanto ± 40%, para estimativas por ordem de grandeza, 

quanto ± 5%, para estimativas firmes ou definitivas. Para o estudo de viabilidade, a estimativa é 

feita com base no método da correlação, com faixas mais amplas de erro. Para a elaboração do 
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orçamento-base, que servirá de referência à aquisição de materiais e serviços, no entanto, exige-se 

um método mais preciso, como o de quantificação. 

O método da correlação baseia-se na estimativa do custo por correlação deste com uma ou 

mais variáveis de medida da grandeza do produto. A correlação pode ser simples ou múltipla. Na 

correlação simples, produtos semelhantes, mas de dimensões diferentes, têm seu custo relacionado 

por meio da expressão:  

𝐶𝑝

𝐶𝑒
= [

𝐷𝑝

𝐷𝑒
]
𝛼

 

Onde: 

𝛼 – Deve ser menor do que 1, indicando assim que os custos crescem menos que as 

dimensões em razão de eventuais ganhos de escala.  

𝐶𝑝 – Custo projetado. 

𝐶𝑒 – Custo existente. 

𝐷𝑝 – Dimensão projetada. 

𝐷𝑒 – Dimensão existente.  

A variável característica da dimensão, segundo Limmer (1997), pode ser o comprimento, 

como em estradas e canais; a área construída, como em edifícios; o volume, como em reservatórios; 

ou ainda a vazão, como em estações de tratamento de água ou esgoto. A dificuldade está em se 

determinar o valor de 𝛼, que varia normalmente entre 0,6 e 0,95. 

A correlação múltipla decompõe o projeto em partes, de modo que seu custo total (𝐶𝑡) seja 

a soma do custo de cada uma das partes. O custo de uma edificação, por exemplo, seria a soma dos 

custos da fundação, estrutura, fundações etc, o que seria representado pela expressão abaixo: 

𝐶𝑡 =∑𝐶𝑖𝑛

𝑛

1

 

O método da quantificação, por outro lado, abrange dois processos: o da quantificação de 

insumos e o da composição do custo unitário. A quantificação dos insumos baseia-se no 

levantamento das quantidades de todos os insumos básicos necessários à execução da obra, os quais 
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podem ser reduzidos a três grupos: mão de obra, materiais e equipamentos (Limmer, 1997, p.90). 

A composição do custo unitário, segundo Limmer (1997), é feita a partir dos coeficientes técnicos 

de consumo extraídos de publicações especializadas ou compilados por cada empresa, pelo 

processo de experiência e erro, em função do planejamento e do controle por ela executados.  

A aquisição de materiais e a contratação de serviços é realizada mediante a elaboração de 

um orçamento-base. Conforme Brasil (2014b), o orçamento-base tem como propósito servir de 

paradigma para a Administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços – total e unitários. 

Na elaboração, no caso de aquisição de materiais, é preciso conhecer os materiais necessários para 

a exata execução da obra, que constam dos projetos, memoriais descritivos e especificações 

técnicas, como também levantar com precisão os quantitativos e a composição do custo unitário.  

A pesquisa de preços, no entanto, depende de uma boa e precisa especificação. A 

especificação do objeto é a representação clara e sucinta de um conjunto de requisitos a serem 

satisfeitos pelo produto. Além das características fundamentais, a especificação é composta pelas 

condições de fornecimento: local, prazo, frete, condições de pagamento, periodicidade da compra, 

garantia, treinamento, suporte técnico.  

Um dos princípios definidos na Lei de Licitações, conforme Brasil (1993), diz respeito à 

padronização das compras, impondo compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 

observadas as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 

É exatamente nesse sentido que as soluções técnicas definidas e avaliadas para um edifício 

não podem ser inadequadas para o restante do conjunto edificado. A padronização contribui para a 

redução da variedade de componentes em estoque, além de permitir à equipe especializar-se na 

manutenção dos equipamentos, metais, louças e materiais utilizados. Quanto maior a gama de 

produtos e equipamentos instalados, menor a especialização e maior a necessidade de 

sobressalentes em estoque.  

 

1.4 Planejamento  

A padronização das soluções técnicas (equipamentos, instalações, materiais, metais, louças 

etc) otimiza a atividade de manutenção porque contribui para a mantenabilidade das instalações. A 

mantenabilidade mede o grau de facilidade com que um equipamento, rede ou instalação são 



18 

 

consertados e recolocados em disponibilidade. Segundo Pereira (2011), a R&M, Reliability e 

Mantenability (confiabilidade e mantenabilidade), busca garantir equipamentos e instalações 

disponíveis e de fácil reparo. 

As instalações hidrossanitárias possuem diversos componentes, dentre os quais: tubulações, 

conexões, registros, válvulas, bombas, hidrômetros, reservatórios, metais, louças etc. Conforme 

Carvalho Junior (2013a), uma escolha adequada dos materiais, dispositivos e peças a serem 

utilizados é condição básica para o bom funcionamento das instalações. Para a escolha dos 

materiais, é importante que sejam observadas as normas técnicas relacionadas, que fixam as 

condições e os critérios pelos quais devem ser projetadas as instalações a fim de atender as 

exigências técnicas de higiene, segurança, economia e conforto dos usuários.  

Ainda segundo Carvalho Junior (2013a), os materiais mais utilizados nas tubulações e 

conexões de água fria são: PVC rígido soldável, PVC rígido roscável, aço galvanizado e cobre. O 

material mais utilizado atualmente é o PVC rígido soldável. A preferência se deve ao baixo preço, 

à alta durabilidade, à resistência à corrosão, à facilidade de execução e à menor perda de carga. A 

durabilidade superior em relação às tubulações metálicas se deve ao fato de o PVC ser imune à 

corrosão. O PVC rígido roscável, embora imune à corrosão, exige a confecção de roscas, o que 

torna a execução das redes mais demorada e os reparos, mais difíceis. As principais desvantagens 

do PVC são a sua baixa resistência ao calor e a rápida degradação quando exposto ao sol, por ação 

da radiação ultravioleta (UV). 

Os tubos e conexões metálicos possuem elevada resistência mecânica, baixa deformação e 

resistem a elevadas temperaturas. Por outro lado, são suscetíveis à corrosão, podem alterar as 

características físico-químicas da água pelo processo de corrosão, transmitem ruídos e apresentam 

maior perda de carga. 

Os tubos e conexões de cobre são tradicionalmente utilizados nas instalações de água 

quente, embora sejam também utilizados em instalações de água fria. Carvalho Junior (2013a) 

destaca que as tubulações de cobre apresentam menores perdas de carga, são mais leves que as de 

aço galvanizado, mas apresentam custos mais elevados. 

No caso dos sistemas prediais de esgoto, os materiais usualmente empregados nas 

instalações são o PVC esgoto (série normal e reforçada), o ferro fundido e a manilha cerâmica. 

Segundo Carvalho Junior (2013a), o PVC é o material mais utilizado. Nas instalações aparentes é 
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recomendável a utilização da série reforçada. Os tubos de ferro fundido são incombustíveis e 

possuem alta resistência a choques e boa durabilidade. Por outro lado, são mais caros, pesados e 

de instalação mais difícil, com poucos profissionais no mercado que efetivamente dominam a 

técnica para executar redes com o produto.  

Embora as redes de águas pluviais possam ser executadas em ferro fundido, fibrocimento 

ou aço galvanizado, é predominante hoje em dia a utilização do PVC esgoto em instalações de 

águas pluviais, com conexões e tubos da série normal em pontos menos solicitados, e da série 

reforçada em regiões mais críticas. 

Carvalho Junior (2013a) revela que os avanços conceituais e tecnológicos que vêm 

ocorrendo nas instalações hidrossanitárias prediais visam, sobretudo, à qualidade total, envolvendo 

aspectos de desempenho, custos e prazo. Para isso, ao longo das últimas décadas cresceu a 

preocupação com a operação e a manutenção dos sistemas. Shafts visitáveis, sistemas de tubulação 

flexível, kits hidrossanitários, novos designs de aparelhos e equipamentos são exemplos dessas 

inovações.  

Nesse sentido, os avanços observados nessa área estão diretamente relacionados ao nível 

de atendimento das necessidades dos usuários, ou seja, ao nível de desempenho dos sistemas. 

Segundo ABNT NBR 15575 (2013), desempenho diz respeito à capacidade de atendimento das 

necessidades dos usuários da edificação. Ainda segundo a referida norma, as necessidades dos 

usuários se traduzem em exigências de segurança, saúde, conforto, adequação ao uso e economia. 

Outro conceito explicitado é o de vida útil de projeto para cada um dos sistemas prediais, conforme 

Quadro  1 abaixo.  

Quadro  1 - Vida Útil de Projeto (VUP) definida pela Norma de Desempenho para alguns 

Sistemas Prediais 
Sistema Vida Útil de Projeto (VUP) 

Mínimo Superior 

Estrutura ≥ 50 ≥ 75 

Pisos Internos ≥ 13 ≥ 20 

Vedação vertical externa ≥ 40 ≥ 60 

Vedação vertical interna ≥ 20 ≥ 30 

Cobertura ≥ 20 ≥ 30 

Hidrossanitário ≥ 20 ≥ 30 
Fonte: ABNT NBR 15575 (2013). 
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A relevância do conceito de vida útil de projeto decorre da inexorável e natural queda de 

desempenho em qualquer edificação, sistema, equipamento ou dispositivo, conforme ilustrado por 

Lichtenstein (1985) em gráfico referencial para a Engenharia de Manutenção. Essa queda de 

desempenho pode ser amenizada ou acelerada, a depender de como a edificação e seus sistemas 

são mantidos e utilizados.  

Para tratar a questão, a ABNT NBR 14037 (2014) apresenta diretrizes para a elaboração de 

um Manual de Uso, Operação e Manutenção das edificações, item obrigatório a ser entregue aos 

usuários e responsáveis como guia para a utilização, operação e manutenção do edifício e de seus 

sistemas e subsistemas. 

Conforme o Gráfico 1, o desempenho de uma edificação e/ou de seus sistemas tende a 

chegar a um patamar mínimo de desempenho, quando então o edifício e/ou o sistema em questão 

precisa ser descartado/demolido ou reformado/modernizado. Essa intervenção modernizante é 

conhecida na engenharia como retrofit6. A obsolescência de sistemas, sobretudo instalações 

hidrossanitárias, elétricas, de dados e de telefonia é uma realidade cada vez mais frequente em 

edificações. Trata-se de um efeito colateral dos avanços tecnológicos associados à internet das 

coisas7 e à necessidade cada vez maior de economizar água e energia. A necessidade de 

intervenções pontuais, em determinados sistemas, sem prejudicar o funcionamento do edifício, 

impõe o desafio de um planejamento ainda mais rigoroso e preciso. 

                                                 
6 Retrofit é um conceito utilizado na engenharia para designar o processo de modernização de algum equipamento, 

sistema, dispositivo ou edificação considerado ultrapassado ou em desacordo com a norma. Envolve a atualização 

tecnológica. Segundo Sanchez (2004), nos Estados Unidos e sobretudo na Europa, onde o segmento está mais 

avançado, já existem softwares específicos para projetar retrofits.  
7 Segundo Nakamura (2015), a internet das coisas (ou IoT do inglês Internet of Things) promete transformar o ambiente 

construído nos próximos anos. Os sistemas de automação residencial e predial devem se popularizar e tornar realidade 

sistemas integrados de controle de iluminação, segurança, acesso e climatização.  
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Gráfico 1 - Queda de desempenho de uma edificação ao longo do tempo. 

 
Fonte: Lichtenstein (1985). 

Por fim, a relação definitiva entre projeto, materiais, mão de obra, mantenabilidade e 

desempenho é estabelecida pela Lei de Sitter. Segundo Siqueira et al. (2012), a Lei de Sitter 

estabelece uma relação entre os custos relativos e o momento em que a intervenção ocorre. Nesse 

caso, não detectar uma falha na fase em que ocorre ou adiar propositalmente uma intervenção 

necessária para a fase seguinte significa multiplicar os custos diretos por cinco, nos termos da 

progressão geométrica 𝑎𝑛 = 𝑎1 × 5𝑛−1, conforme Gráfico 2 - Lei de Sitter - custo relativo da 

intervenção em Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Lei de Sitter - custo relativo da intervenção em cada momento.  

 

 Fonte: Siqueira et al. (2012). 



22 

 

Nesse sentido, a gestão adequada do projeto, desde o estudo de viabilidade, a elaboração 

dos projetos, a execução, operação e manutenção, passando pela qualidade da mão de obra e dos 

materiais empregados, são vitais para que as projeções iniciais de custo, prazo e qualidade sejam 

confirmadas.  

O custo de um problema negligenciado, protelado ou tratado com displicência é 

exponencial, comprometendo os resultados esperados e podendo, no limite, comprometer a 

viabilidade de uma intervenção. Para reduzir o risco de um fracasso, deve haver um adequado e 

rigoroso gerenciamento do projeto. 

 

1.5 Gestão do projeto  

Segundo PMI (2013), o gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos, o que 

é feito pelo agrupamento de processos em cinco etapas: iniciação; planejamento; execução; 

monitoramento e controle; e encerramento.  

Quadro  2 - Finalidade, ações e produtos esperados para cada grupo de processos. 
Grupo de 

Processo 
Finalidade Ações Produtos 

Iniciação 
Definir o problema, 

oportunidade ou necessidade. 

Compreender o business case; 

Coletar informações históricas e de 

processos de trabalho; 

Identificar requisitos e riscos iniciais. 

Identificar partes 

interessadas 

Desenvolver Termo 

de Abertura (TAP) 

Planejamento Definir escopo. 

Coletar os requisitos do produto; 

Identificar riscos, premissas e 

restrições; 

Estimar custos e planejar aquisições; 

Definir equipe. 

Declaração de 

escopo 

Cronograma com 

linha de base 

fechada. 

Execução e 

monitoramento 

Gerenciar equipe;  

Gerenciar expectativas das 

partes interessadas; 

Realizar aquisições;  

Monitorar projeto. 

Mobilizar a equipe e distribuir tarefas; 

Controlar prazos; 

Reportar o desempenho; 

Controlar o escopo e mudanças.  

Relatório de 

situação. 

Solicitação de 

mudança de escopo. 

Encerramento 

Conferir escopo e qualidade; 

Consolidar as lições 

aprendidas e encerrar projeto. 

 

Formulário de 

Lições Aprendidas. 

Termo de 

Encerramento. 

Fonte: Mulcahy (2009) apud Brasil (2013, p.47). 
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Ainda segundo PMI (2013), os 47 processos de gerenciamento identificados no Guia 

PMBOK® são agrupados em 10 áreas de conhecimento: integração; escopo; tempo; custos; 

qualidade; recursos humanos; comunicações; riscos; aquisições; e partes interessadas.  

Como elementos de apoio, as áreas de conhecimento fornecem uma descrição detalhada 

das entradas e saídas do processo e uma explicação descritiva das ferramentas e técnicas usadas 

com maior frequência nos processos de gerenciamento (PMI, 2013, p. 60). A Figura 3 reflete a 

relação entre grupos de processos e áreas de conhecimentos8.  

Figura 3 - Áreas do conhecimento vs. grupos de processos. 

 
Fonte: Mulcahy (2009) apud Brasil (2013, p.47). 

Um projeto, no sentido de empreendimento, pode ser dividido em inúmeras fases, 

compostas por conjuntos de atividades, que por sua vez culminam em uma ou mais entregas (PMI 

2013, p.42-43). As fases podem estar relacionadas de duas maneiras: 

 Sequencial; 

 Sobreposta.  

                                                 
8 A relação entre os 47 processos de gerenciamento, os 5 grupos de processos e as 10 áreas de conhecimento pode ser 

vista no Anexo A. 
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Na relação sequencial, uma fase só pode começar depois que a fase anterior terminar. Na 

relação sobreposta, no entanto, uma fase pode ter início antes de concluir a anterior, como na Figura 

4: 

Figura 4 – Exemplo de um projeto com fases sobrepostas. 

 
Fonte: PMI (2013) 

Ainda de acordo com PMI (2013), os ciclos de vida previstos são aqueles em que o escopo, 

o tempo e os custos são determinados o mais cedo possível no ciclo de vida do projeto. Conforme 

a Figura 5, esse tipo de projeto progride através de uma série de fases sequenciais ou sobrepostas, 

em que cada fase geralmente foca um subconjunto de atividades.  

Figura 5 - Exemplo de ciclo de vida previsível. Fonte: PMI (2013) 

 
Fonte: PMI (2013). 
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Em projetos de engenharia, à medida que o projeto avança, estimativas iniciais vão dando 

lugar a levantamentos detalhados, o que exige uma nova verificação da viabilidade e a confirmação 

de requisitos assumidos inicialmente. Com isso, embora haja uma progressão sequencial de fases, 

é natural que ocorram processos iterativos, semelhante ao que ocorre em projetos de ciclos de 

interativos ou incrementais. Os ciclos de vida iterativos e incrementais são aqueles em que as fases 

de um projeto repetem uma ou mais atividades à medida que a equipe aumenta sua compreensão 

do produto (PMI, 2013, p.45).  
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2. BUSINESS CASE 

 

2.1 Contextualização  

A Câmara dos Deputados, contando apenas seus edifícios administrativos, possui quase 

170 mil m² distribuídos conforme a Tabela 3. A população fixa é estimada em 10.288 pessoas, 

entre servidores, terceirizados, secretários parlamentares e comissionados. 

Tabela 3 – Área, população fixa estimada, número de banheiros e copas por conjunto edificado. 

Edifícios Área (m²) População fixa População flutuante9 

Principal / Anexo I 44.843,27 2.935 420 

Anexos II e III 52.483,97 3.523 850 

Anexo IV 61.052,94 3.445 500 

Complexo Avançado 11.564,57 385 - 

Total  169.944,75 10.288 1.770 
Fonte: o autor. 

O Edifício Principal e os Anexos II, III e IV recebem os maiores fluxos de visitantes, pois 

sediam gabinetes parlamentares, comissões e lideranças partidárias. Os gabinetes e as lideranças 

partidárias são micro representações, pequenas embaixadas, para onde convergem visitantes a 

procura de seus representantes. Recebem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, empresários, 

estudantes, profissionais liberais, eleitores. O funcionamento do complexo de edifícios, portanto, 

deve considerar não só a população fixa de funcionários, mas a população flutuante, por representar 

um número significativo de pessoas.  

A Câmara consome atualmente cerca de 190.000 m³ de água potável por ano, de acordo 

com a Tabela 4. Nos últimos 17 anos, conforme o Gráfico 3, houve uma progressiva redução no 

consumo. Isso é resultado de uma ação efetiva de monitoramento e controle. Em 2016, a Câmara 

registrou o menor consumo da série histórica, apenas 57% do consumo do ano 2000. Esse dado 

ganha mais relevância quando verificamos que no período houve uma expansão de 9.000 m² na 

área construída e um acréscimo de 5% na população fixa.  

 

                                                 
9 A população flutuante média da Câmara é estimada em 8 mil pessoas, podendo chegar a 15 mil pessoas em dias de 

maior movimento. Em atendimento a normas de segurança, o acesso às dependências do complexo arquitetônico da 

Câmara dos Deputados foi limitado a um número máximo de pessoas em 2013, conforme Brasil (2013b). 
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Tabela 4 – Consumo de água potável, número de banheiros e copas por conjunto de edifícios. 

Edifício Consumo (m³) Banheiros Copas 

Principal / Anexo I 57.079 29,8% 124 15,0% 63 39,1% 

Anexos II e III 61.490 32,1% 156 18,9% 41 25,5% 

Anexo IV 60.738 31,7% 503 60,8% 38 23,6% 

Complexo Avançado 10.889 5,7% 34 4,1% 7 4,3% 

Outros (SAAN, SIA, 

Centro de Transmissão) 

1.160 0,7% 10 1,2% 12 7,5% 

Total  191.356 827 161 
Fonte: o autor. 

Desde que passou a monitorar o consumo, a Câmara deixou de consumir 1,4 milhão de m³, 

um volume suficiente para abastecer um município de 250.000 habitantes por um mês.  

Gráfico 3 - Consumo de água potável pela Câmara dos Deputados entre 2000 e 2016 

 
Fonte: o autor. 

A redução no consumo teve seu início com a crise hídrica do início dos anos 2000, que 

serviu como uma espécie de catalisador para a conscientização da população sobre a necessidade 

de utilizar a água de maneira racional. A partir desse evento crítico, a água passa a ser encarada 

como um bem escasso e esgotável. Nesse sentido, as iniciativas adotadas pela Câmara surtiram 

efeito, mas o rompimento do patamar atual de consumo exige mais. Exige uma mudança 

conceitual. Uma mudança de paradigma. 
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2.2 Avaliação  

As instalações hidrossanitários dos edifícios que compõem o complexo principal 

apresentam situações bastante diferentes em relação ao estado das tubulações, registros, metais e 

louças sanitárias. O Edifício Principal e o Anexo I são os edifícios mais antigos. Foram inaugurados 

em 1960, mas passaram por reformas nos anos 80 e 90, quando as tubulações de água fria e quente 

foram totalmente substituídas por cobre. O Anexo II, inaugurado em 1966, passou por uma reforma 

em 1996, quando toda a tubulação de água fria foi substituída por PVC roscável. O Anexo III, 

inaugurado em 1973, passou por diversas intervenções ao longo dos anos, como a reforma do 

Demed, em 1982, e a do restaurante, em 1983. Além disso, a rede de distribuição de água fria foi 

totalmente substituída por PVC soldável em 2016, restando apenas alguns ramais e sub-ramais em 

aço galvanizado. O Anexo IV, inaugurado em 1980, nunca sofreu reformas amplas, apenas 

manutenções corretivas pontuais.  

Ao analisar a situação das instalações hidrossanitárias dos edifícios por meio de uma matriz 

GUT, conforme Tabela 5, fica evidente a necessidade de reformar o Anexo IV o mais rápido 

possível. Isso ocorre em razão de apresentar as instalações em estado mais crítico, com grandes 

vazamentos e inúmeras manutenções corretivas, que envolvem desde a substituição de conexões e 

pequenos trechos de tubulações, como prumadas inteiras, incluindo colunas de distribuição, 

registros e ramais de derivação.  

Tabela 5 - Priorização dos Edifícios segundo o método GUT. 

Edifício G U T 𝐆 ∙ 𝐔 ∙ 𝐓 Prioridade 

Anexo IV 3 5 5 75 1 

Anexos II e III 4 3 4 48 2 

Edifício Principal e 

Anexo I 

4 1 3 12 3 

Complexo Avançado 2 1 3 6 4 
Fonte: o autor. 

Considerando os quatro conjuntos edificados relacionados na tabela acima e duas tipologias 

de intervenção (a modernização das instalações hidrossanitárias com possibilidade de reúso ou a 

perfuração de poço profundo para utilização de água bruta em jardins, espelhos d'água e ar 

condicionado), a distribuição das intervenções ao longo do tempo ficaria conforme indicado na 

Figura 6. 
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Figura 6 - Sequência de execução e tipologia de intervenção ao longo do tempo, conforme matriz 

GUT. 

 
Fonte: o autor. 

Ao realizar a análise utilizando o método de otimização de resultados, a fim de atenuar a 

subjetividade do método GUT, foi possível contemplar inúmeras combinações considerando as três 

dimensões de análise adotadas: o conjunto edificado10, o escopo da intervenção11 e o momento de 

investir12. O horizonte de projeto, 20 anos, coincide com a vida útil das instalações hidrossanitárias, 

conforme ABNT NBR 15575 (2013).  

A planilha de cálculo foi organizada a partir dos custos operacionais (considerando o 

consumo de água potável, os investimentos realizados, a operação e a manutenção das instalações). 

Dessa forma, a cada intervenção realizada, o retorno estimado atua para reduzir os custos 

operacionais nos anos seguintes. A ferramenta de otimização busca encontrar a combinação que 

traz as maiores reduções nos custos operacionais. A grande vantagem do método está em 

proporcionar uma análise sistêmica, comparando as intervenções em edifícios diferentes, com 

escopos diversos, e em qualquer momento do horizonte de projeto. O sequenciamento parte dos 

projetos de maior impacto e retorno, para os de menor impacto e retorno, excluindo aqueles 

incapazes de recuperar o investimento no horizonte estabelecido.   

                                                 
10 O conjunto edificado: Edifício Principal e Anexo I; Anexos II e III; Anexo IV e Complexo Avançado. 
11 A tipologia da intervenção: a modernização das instalações hidrossanitárias com possibilidade de reúso; e/ou a 

perfuração de poço profundo para utilização de água bruta em jardins, espelhos d'água e ar condicionado. 
12 O ano, dentro do horizonte de projeto de 20 anos, em que o investimento deve ser realizado. 
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A ferramenta solver, utilizando o algoritmo evolucionário, gerou quase 15 mil 

combinações, indicando o sequenciamento, o tipo de intervenção e o momento ideal em que cada 

uma deve ocorrer. Como restrição para a simulação, adotou-se a realização de no máximo um poço 

profundo e um conjunto edificado modernizado por ano. Com essa restrição não seria possível 

modernizar dois conjuntos edificados ou perfurar dois poços profundos simultaneamente. A 

combinação ideal encontrada pelo solver está sintetizada na Figura 7. 

Figura 7 - Sequência de execução e tipologia de intervenção ao longo do tempo, conforme método 

de otimização. 

  
Fonte: o autor. 

 A solução ideal indicou duas intervenções de imediato: a modernização das instalações 

hidrossanitárias do Anexo IV e a perfuração de um poço profundo para abastecer a central de ar 

condicionado, o espelho d’água e os jardins do Ed. Principal e do Anexo I. No período seguinte, 

indicou a perfuração de um poço profundo no Anexo IV e a modernização dos Anexos II e III. No 

terceiro período, a modernização das instalações hidrossanitárias do Complexo Avançado e a 

perfuração de um poço profundo para suprir o consumo de jardins, espelho d’água e centrais de ar 

condicionado dos Anexos II e III. Por fim, no quarto período, indicou e a execução de um poço 

profundo no Complexo Avançado. Segundo a simulação, as instalações do Ed. Principal e do 

Anexo I não deveriam ser modernizadas dada a inviabilidade econômica da intervenção.  

 De acordo com a análise comparada, as intervenções fariam o custo operacional ser 

reduzido de R$ 58,4 milhões para R$ 30,7 milhões, ou seja, não só seria possível recuperar os R$ 

5,0 milhões investidos, como a Câmara teria um ganho de R$ 27,7 milhões, em valores atuais, com 
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a redução de seus custos operacionais, sobretudo no consumo de água potável e na manutenção e 

operação do sistema hidrossanitário. 

Caso os custos estimados para os investimentos subam, os ganhos esperados nos custos 

operacionais caem progressivamente, conforme a Tabela 6. A principal mudança que ocorre, à 

medida que os custos sobem, é a inviabilidade progressiva das modernizações dos edifícios. Diante 

de uma elevação de 10% nos custos, a modernização das instalações do Complexo Avançado deixa 

de ser viável. Para uma elevação de 30%, a única modernização viável é a das instalações do 

Anexos IV.   

Tabela 6 – Redução do custo operacional total considerando aumentos de 10%, 20% e 30% no 

custo estimado para o investimento. 

Aumento percentual do custo 

estimado para o investimento 

Redução estimada no custo 

operacional  

0% R$ 27,6 milhões 

 + 10% R$ 26,8 milhões 

+ 20% R$ 26,2 milhões 

+ 30% R$ 25,4 milhões 
Fonte: o autor. 

Caso os benefícios esperados sejam reduzidos, os custos operacionais sofrem reduções mais 

significativas do que no caso da elevação dos custos de investimento, conforme representado na 

Tabela 7. À medida que os benefícios caem, as intervenções relacionadas à modernização dos 

conjuntos edificados vão se tornando inviáveis. Com uma redução de 10% nos benefícios, apenas 

as modernizações das instalações dos Anexos II, III e IV se mostram viáveis. Diante de uma 

redução de 30% nos benefícios, resta viável apenas a modernização do Anexo IV. 

Tabela 7 – Redução do custo operacional total considerando reduções de 10%, 20% e 30% no 

benefício estimado para o investimento. 

Redução percentual do custo 

estimado para o investimento 

Redução estimada no custo 

operacional  

0% R$ 27,6 milhões 

- 10% R$ 24,1 milhões 

- 20% R$ 20,6 milhões 

- 30% R$ 17,3 milhões 
Fonte: o autor. 

 

Na hipótese de a água bruta passar a ser tarifada pela Adasa (Agência de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal), supondo que a tarifa corresponda a um percentual da tarifa 
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vigente para a água e esgoto, a análise de sensibilidade indica uma queda progressiva nos ganhos 

operacionais.  

Tabela 8 – Redução do custo operacional total considerando a cobrança da água bruta em 

relação à tarifa vigente para a água e o esgoto. 

Percentual de cobrança da 

água bruta em relação à 

tarifa de água e esgoto 

vigente 

Redução estimada no custo 

operacional  

0% R$ 27,6 milhões 

 + 10% R$ 24,3 milhões 

+ 20% R$ 22,6 milhões 

+ 30% R$ 19,2 milhões 

+ 40% R$ 17,5 milhões 

+ 50% R$ 15,8 milhões 

+ 60% R$ 14,1 milhões 

+ 70% R$ 12,4 milhões 
Fonte: o autor. 

Nesse cenário, o ponto de inflexão para os investimentos e poços profundos, ou seja, o 

momento em que o valor presente líquido se torna zero, ocorre em momentos diferentes para cada 

conjunto edificado, conforme Tabela 11. 

Tabela 9 - Porcentagem da tarifa a ser cobrada pela Adasa em relação à tarifa vigente de água e 

esgoto para a perfuração do poço profundo alcançar o ponto de equilíbrio e a partir de então 

deixar de ser viável. 

Conjunto edificado % da tarifa de água bruta em 

relação à tarifa de água e esgoto 

Edifício Principal e Anexo I 97% 

Anexos II e III 94% 

Anexo IV 94% 

Complexo Avançado 84% 
Fonte: o autor 

 

2.3 Diagnóstico 

Muitos dos sistemas originais do Anexo IV já estão com a vida útil superada. A central de 

ar condicionado já foi totalmente substituída. Várias partes de suas instalações elétricas foram 

completamente modificadas. A situação das instalações hidrossanitárias não é diferente. Toda rede 

de água potável foi executada em aço galvanizado, cuja vida útil é estimada entre 12 e 18 anos, 

podendo ser de apenas 8 a 10 anos em condições desfavoráveis de operação, quando há excesso de 
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pressão ou velocidade, ou quando a água potável é prejudicial às instalações13. A rede de esgoto e 

águas pluviais, por sua vez, foi executada em ferro fundido, popularmente conhecido como barbará, 

cuja vida útil para redes de esgoto é inferior a 25 anos.  

Figura 8 -  Tubulação de aço galvanizado retirado de uma coluna de alimentação de água 

potável do Anexo IV. 

 
Fonte: o autor. 

Em síntese, as instalações de água e esgoto, assim como seus principais componentes 

(louças, metais, registros, bombas etc) alcançaram com louvor o fim de sua vida útil. E isso já faz 

mais de 20 anos. Estão chegando ao fim de sua segunda vida útil. Várias partes estão sendo 

substituídas, mas sem alterar a concepção original de suas instalações. Sem incorporar inovações 

tecnológicas que poderiam melhorar o desempenho do sistema, aumentando a confiabilidade e 

reduzindo o consumo e os custos de operação e manutenção.  

                                                 
13 Água com elevada concentração de carbonatos, bicarbonatos de cálcio ou magnésio, cloretos, oxigênio e cloro ativo 

livre, conforme Carvalho Junior (2013b) 
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Figura 9 - Tubulação de aço galvanizado em processo avançado de oxidação. 

 
Fonte: o autor. 

As ações em curso envolvem a simples substituição de tubos, válvulas, metais e louças. 

Resumem-se a manutenções corretivas que visam restabelecer a operação do sistema com o nível 

de desempenho definido no projeto original. Nas décadas de 70 e 80, utilizar 15 litros de água por 

fluxo de descarga era usual, um desempenho esperado para os sistemas existentes, o que explica a 

utilização de válvulas de grande vazão em todo o Anexo IV. São metais reconhecidamente 

robustos, de grande durabilidade, mas totalmente incompatíveis com a realidade atual. Hoje 

existem válvulas de duplo fluxo, que utilizam 3 ou 6 litros por acionamento. Ao longo do tempo, 

as bacias sanitárias foram redesenhadas para que fossem higienizadas com menos água. As 

torneiras atuais dispõem de arejadores com limitadores de vazão, o que permite o controle do fluxo 

independentemente da pressão na rede.  

As válvulas de descarga originais ainda funcionam em condições razoáveis, mas 

impossibilitam que as bacias sanitárias modernas, em instalação no edifício, concretizem uma 

redução efetiva do consumo. Embora precisem de apenas 6 litros por fluxo de descarga para sua 

completa limpeza, a existência de uma válvula sem limitador de vazão faz com que continuem a 

utilizar de 12 a 15 litros por fluxo.  
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Outro problema frequente está relacionado ao desgaste da sede das válvulas. A base 

metálica, em decorrência dos sucessivos acionamentos, sofre um desgaste natural, o que ocasiona 

uma pequena passagem de água, normalmente imperceptível ao usuário. Quando multiplicamos 

essa pequena passagem pelo número de válvulas no edifício, cerca de 540, chegamos a uma perda 

diária de quase 20 mil litros. Estima-se que até 12% do consumo atual do edifício decorra de perdas 

evitáveis, mais de R$ 175 mil ao ano. 

Figura 10 - Válvula de descarga com vazamento na tubulação de alimentação. 

 
Fonte: o autor. 

Para que todo o potencial de desempenho e economia dos novos produtos instalados seja 

de fato obtido, é preciso que o sistema seja projetado novamente, pensado de maneira sistêmica e 

que adote novas premissas. Apenas dessa maneira será possível alcançar menores patamares de 

consumo, ao mesmo tempo em que será possível racionalizar a manutenção e estabelecer novos 

indicadores de desempenho.  
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2.4 Proposta 

Vistas em conjunto, as entregas previstas por este projeto de intervenção constituem partes 

essenciais de um projeto setorial, conforme definido no Manual de Gestão de Projetos da Câmara 

dos Deputados (BRASIL, 2013, p. 20). O projeto está ancorado em cinco frentes de trabalho: 

estudo de viabilidade, projetos de engenharia, aquisição de materiais, execução da obra e avaliação 

ex post.   

As soluções técnicas devem ser robustas e aplicáveis à realidade de um edifício antigo e 

pouco suscetível a alterações em seu leiaute. Outro aspecto importante diz respeito à operação e 

manutenção dos subsistemas associados (sistema de purificação, distribuição, reservação, 

bombeamento, supervisão etc.). A solução deve facilitar a operação e a manutenção, ao mesmo 

tempo em que proporcione a redução dos riscos existentes, dentre os quais o de interrupção no 

fornecimento de água a copas, banheiros, vestiários e à central de ar condicionado.  

Existem inúmeras alternativas técnicas, em virtude da enorme relevância que a 

sustentabilidade ganhou nas últimas décadas. Como resultado dessa popularização, são possíveis 

combinações diversas que atendam aos requisitos estabelecidos pela literatura, pelas normas 

técnicas e pelos usuários atuais. Ao final, a solução proposta deve estar alinhada a duas linhas de 

atuação da Diretriz Gestão definida no Planejamento Estratégico 2012-2023: assegurar uma 

infraestrutura adequada e a continuidade dos serviços; e melhorar a utilização dos recursos. 

Entre os requisitos técnicos a serem observados, estão: 

 Gerais 

1 Execução de toda rede de água fria PVC soldável; 

2 Execução de toda rede de água quente em CPVC; 

3 

Execução de toda rede de esgoto, de ventilação e de águas pluviais em PVC 

esgoto, com série normal para diâmetros de Ø 40mm, Ø 50mm e Ø 200mm, 

e com série reforçada para diâmetros de Ø 75mm, Ø 100mm e Ø 150mm; 

4 

Previsão para alimentação das redes de irrigação de jardins, lavagem de 

veículos e abastecimento da central de ar condicionado com água bruta 

proveniente de poço profundo ou de chuva; 
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5 
Substituição da água engarrafada por água filtrada disponibilizada por 

purificadores industriais instalados nas duas copas existentes em cada andar.  

6 

Sistema de supervisão do nível dos reservatórios de água potável (duas 

câmaras inferiores e duas superiores), das bombas de recalque (duas 

bombas), do nível das caixas coletoras de esgoto e de águas pluviais (quatro 

caixas), das bombas de recalque de esgoto e águas pluviais (quatro bombas), 

e do consumo de água no hidrômetro de entrada e nos hidrômetros a serem 

instalados em cada prumada. O sistema deve prever a possibilidade de 

emissão de alertas em caso de consumo fora do padrão pré-estabelecido. 

 
Banheiros privativos 

1 Instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada; 

2 Instalação de duchas higiênicas;  

3 
Instalação de torneiras de fechamento automático providas de arejadores 

com limitador de vazão de 1,8 litro/minuto;  

4 
Previsão para reúso de águas cinzas em bacias sanitárias, com redes de água 

fria e de esgoto sanitário separadas; 

 
Banheiros coletivos 

1 
Instalação de bacias sanitárias convencionais com válvulas de descarga 

Hydra Eco, conforme padrão; 

2 Instalação de ducha higiênica nos banheiros femininos; 

3 Previsão de ponto d’água para ducha higiênica nos banheiros masculinos; 

4 Instalação de uma torneira de limpeza; 

5 
Previsão para reúso de águas cinzas em bacias sanitárias e mictórios, com 

redes de água fria e de esgoto sanitário separadas; 
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Copas 

1 
Instalação de purificadores industriais com capacidade para fornecer 300 

litros/hora de água gelada; 

2 
Instalação de arejadores com limitador de vazão de 4,5 litros/minuto nas 

torneiras das copas; 

 

2.5 Metodologia  

Para a adequada estruturação do trabalho será utilizada a metodologia elaborada e aplicada 

pela Câmara dos Deputados em seus projetos corporativos e setoriais, assim como todo arcabouço 

conceitual de suporte a essa teoria, caso seja necessário realizar pequenas adaptações para 

estruturar o projeto de intervenção proposto.  

No caso da intervenção proposta, serão desenvolvidos projetos de redes de água fria, de 

água quente, de esgoto sanitário, de águas pluviais, de água purificada e de supervisão, além de 

contemplar, de maneira interdisciplinar, o reúso de águas cinzas e pluviais, assim como a 

possiblidade de abastecer jardins e a central de ar condicionado com água bruta proveniente de 

poço.  

A planilha orçamentária detalhada será elaborada com base nos projetos básicos, que 

deverão apresentar elementos suficientes para a elaboração do orçamento. O planejamento da 

execução será detalhado em cada um dos cinco elementos intermediários previstos na execução da 

obra: i) banheiros privativos; ii) banheiros coletivos, copas, vestiários etc; iii) barrilete; iv) rede de 

água purificada e v) sistema de supervisão. 

Além disso, pretende-se identificar eventuais necessidades não atendidas. Tal como a 

proliferação de dispositivos eletrônicos recarregáveis fez crescer a necessidade dos usuários por 

tomadas, a mudança de hábitos exige a inclusão de acessórios e dispositivos que antes não eram 

demandados, tais como duchas higiênicas, chuveiros, torneiras de limpeza14, assim como outros 

                                                 
14 A demanda por torneiras de limpeza em banheiros coletivos surgiu após a instalação de arejadores com limitador de 

vazão em todas as torneiras de fechamento automático. Isso ocorreu porque o tempo necessário para encher um balde 

padrão foi multiplicado por cinco em razão da atuação do limitador. Alguns arejadores chegaram a ser retirados por 

funcionários/usuários em determinados banheiros, de maneira até mesmo recorrente, mas logo que as torneiras de 

limpeza foram instaladas, as supressões cessaram.  
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elementos deixaram de ter utilidade, a exemplo dos bidês. Identificá-los antecipadamente, nos 

termos apresentados segundo a Lei de Sitter, evita não só o transtorno associado a alterações 

subsequentes, mas o elevado custo para resolver um problema protelado.  

Entre as premissas de projeto estão a busca por sistemas econômicos, duráveis e com baixos 

custos de manutenção e operação. Além de instalações que possibilitem a futura alimentação de 

mictórios e bacias sanitárias com água de reúso. Há ainda a necessidade de eliminar a utilização de 

água potável em jardins, na Central de Ar Condicionado e na lavação de veículos. Para isso, uma 

alternativa que se mostra bastante viável e já em testes no Ed. Principal/Anexo I é a utilização de 

água bruta proveniente de poço profundo. Outro ponto importante a ser abordado na concepção das 

soluções técnicas é a busca pela redução ou até mesmo a eliminação do consumo de água 

engarrafada no Anexo IV. Em 2016, foram consumidas cerca de 384.000 garrafas de 1,5 litro no 

edifício. Isso representa 20 toneladas de lixo e um desembolso superior a R$ 550.000,00.  

Uma das alternativas seria substituir a água engarrafada por água purificada em uma central 

localizada ao lado do reservatório superior, com uma rede de distribuição que levaria água a 

temperatura ambiente, mas purificada, a cada gabinete. Os gabinetes receberiam copas compactas, 

com previsão de infraestrutura elétrica, hidráulica e sanitária. O lavatório seria dotado de água 

purificada, para suprir a demanda do gabinete, eliminando a necessidade de água engarrafada. 

Outra possibilidade seria a instalação de purificadores industriais em cada uma das duas copas 

existentes em cada andar do edifício. Nesse sistema, a água purificada estaria também gelada. Por 

ser a alternativa mais rápida e de menor custo, foi adotada como referência na análise de 

viabilidade. 
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3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo  

O escopo deste projeto prevê a execução de todos os elementos necessário para a 

modernização das instalações hidrossanitárias do Anexo IV. Para isso, prevê em um primeiro 

momento, que coincide com a conclusão deste trabalho teórico, a elaboração do estudo de 

viabilidade e a conclusão das fases de iniciação e de planejamento da Gestão do Projeto, conforme 

definido pelo PMI (2013, p.3) em seu Guia PMBOK®, e devidamente incorporado pela Câmara em 

seu Manual de Gestão de Projetos (BRASIL, 2013, p.29). De acordo com esse referencial, as fases 

de iniciação e planejamento são compostas por: 

 Definir o problema, oportunidade ou necessidade de trabalho 

Iniciação Identificar as partes interessadas 

 Desenvolver o Termo de Abertura (TAP) 

   

 Definir o escopo   

Planejamento Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 Elaborar o cronograma com linha de base fechada 

Em uma época em que qualidade e produtividade são tão importantes, é preciso que o 

gerenciamento de um projeto seja feito como um todo, concatenando-se recursos humanos, 

materiais, equipamentos e também políticos, de forma a obter-se a obra construída dentro dos 

parâmetros de prazo, custo, qualidade e risco previamente estabelecidos (Limmer, 1997, p.2). 

Nesse sentido, este esforço teórico inicial, além de entregar os produtos previstos nas fases 

de iniciação e planejamento, contempla uma análise de viabilidade técnica e econômica completa 

da proposta de intervenção, inclusive comparando-a a outras intervenções similares nos demais 
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edifícios da Câmara. Além disso, propõe-se a avançar sobre a fase de projeto com a obtenção e 

organização dos projetos atuais, que servirão de base para a elaboração dos projetos básicos.  

O projeto de intervenção prevê, como último pacote de entrega, uma avaliação a posteriori. 

A avaliação utilizará dados reais, obtidos a partir do monitoramento dos sistemas em operação, 

podendo confirmar ou não as premissas utilizadas no estudo de viabilidade inicial. A 

retroalimentação é fundamental para a Gestão do Projeto, pois permite internalizar aprendizados 

valiosos, assim como prevenir erros e falhas.  

 

3.1.1 Objetivo  

Modernizar as instalações hidrossanitárias do Anexo IV, com a substituição de toda 

tubulação, metais, registros e louças sanitárias, até 2022, sem comprometer o funcionamento do 

edifício e utilizando a mão de obra disponível (engenheiros, projetistas, encarregados, bombeiros, 

eletricistas, pedreiros e ajudantes). 

3.1.2 Entregas  

As entregas associadas à modernização das instalações hidrossanitárias são: 

1 

Estudo de viabilidade técnica e econômica: definição de requisitos técnicos, 

orçamento estimativo, análise financeira e ambiental, análise de 

sensibilidade e de riscos. 

2 
Projetos das redes de água fria, água quente, águas pluviais, de esgoto 

sanitário e de supervisão, e elaboração do cronograma físico de execução. 

3 

Aquisição de materiais e equipamentos para modernização das instalações 

hidrossanitárias:  elaboração do termo de referência, especificação, instrução 

processual e acompanhamento do Pregão Eletrônico, recebimento e 

disponibilização do material para a execução. 

4 

Modernização das instalações hidrossanitárias do Anexo IV: banheiros 

coletivos, privativos, copas, vestiários etc., com a execução de novas redes, 

troca de metais e louças, e previsão para reaproveitamento de águas residuais 
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(águas cinzas) e pluviais, assim como a execução de uma rede de água 

purificada para atender gabinetes e copas, e de um sistema de supervisão para 

monitoramento em tempo real das instalações. 

5 

Avaliação e monitoramento do consumo e da demanda de manutenção 

durante o primeiro ano de operação do edifício para subsidiar avaliação ex-

post da solução implementada, bem como validar ou não as premissas 

assumidas no estudo de viabilidade.  

 

3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

Ao final do trabalho, espera-se que a condução adequada da Gestão do Projeto tenha sido 

efetiva em proporcionar a entrega de cinco grandes produtos, conforme detalhado nos objetivos 

específicos. 

Figura 11 - Estrutura Analítica do Projeto de Modernização das Instalações Hidrossanitárias do 

Anexo IV. 

 

Fonte: o autor  
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Quadro  3 - Estrutura analítica do projeto de modernização das instalações hidrossanitárias do 

Anexo IV com detalhamento das principais entregas. 

1 Modernização das instalações hidrossanitárias do Anexo IV 

1.1 Gestão do Projeto 

1.1.1 Iniciação  

 Termo de Abertura do Projeto 

1.1.2 Planejamento  

 Escopo do Projeto 

 Estrutura Analítica do Projeto 

 Cronograma de marcos 

1.1.3 Execução 

1.1.4 Monitoramento e Controle 

1.1.5 Encerramento 

 Termo de encerramento 

1.2 Estudo de viabilidade 

1.2.1 Requisitos  

1.2.2 Aspectos técnicos 

 As built das instalações existentes no Anexo IV 

1.2.3 Orçamento estimativo 

1.2.4 Análise financeira 

1.2.5 Análise ambiental 

1.2.6 Análise gerencial  

 Análise de sensibilidade  

 Análise de risco 

1.3 Projeto 

1.3.1 Projeto de esgoto sanitário  

 Projeto de esgoto sanitário com reúso 

1.3.2 Projeto de água fria e quente  

 Projeto de água fria com reúso e projeto de água quente 

1.3.3 Projeto de águas pluviais  

 Projeto de águas pluviais com reúso 

1.3.4 Projeto de água purificada 

 Projeto de água purificada  

1.3.5 Projeto de supervisão 
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 Projeto de supervisão das instalações hidrossanitárias 

1.3.6 Orçamento detalhado 

 Planilha orçamentária detalhada 

1.3.7 Cronograma  

 Cronograma físico de execução 

1.4 Aquisição 

1.4.1 Termo de referência  

 Termo de referência e especificação homologada 

1.4.2 Orçamento 

 Mapa de cotação 

1.4.3 Instrução e acompanhamento processual 

1.4.4 Pregão 

1.4.5 Recebimento 

1.5 Execução 

1.5.1 Plano de comunicação 

 Plano de comunicação 

1.5.2 Projetos executivos 

 
Projetos executivos de água fria e quente, esgoto sanitário, água pluvial, água purificada e de 
supervisão 

1.5.3 Banheiros privativos 

 Plano de execução (cronograma detalhado, materiais, mão de obra etc) 

 Banheiros privativos executados 

1.5.4 Banheiros coletivos e copas 

 Plano de execução (cronograma detalhado, materiais, mão de obra etc) 

 Banheiros coletivos, copas, vestiários etc. executados 

1.5.5 Barrilete 

 Plano de execução (cronograma detalhado, materiais, mão de obra etc) 

 Barrilete executado 

1.5.6 Sistema de água purificada 

 Plano de execução (cronograma detalhado, materiais, mão de obra etc) 

 Sistema de água purificada executado 

1.5.7 Sistema de supervisão 

 Plano de execução (cronograma detalhado, materiais, mão de obra etc) 

 Sistema de supervisão executado 

1.5.8 Comissionamento 
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 Comissionamento das instalações dos banheiros privativos 

 Comissionamento das instalações dos banheiros coletivos, copas, vestiários etc. 

 Comissionamento do barrilete 

 Comissionamento do sistema de água purificada 

 Comissionamento do sistema de supervisão 

1.5.9 As built 

 
Projetos de água fria e quente, esgoto sanitário, água pluvial, água purificada e de supervisão 
atualizados conforme executados 

1.5.10 Plano de operação, supervisão e manutenção 

 Plano de operação, supervisão e manutenção 

1.6 Avaliação 

1.6.1 Monitoramento do consumo 

 Planilha de monitoramento com gráficos 

1.6.2 Monitoramento da manutenção 

 Relatório de mão de obra e materiais utilizados na manutenção 

1.6.3 Avaliação ex-post 

 Avaliação dos pressupostos assumidos e reavaliação econômica da solução implementada 

1.6.4 Relatório de avaliação 

 Relatório de avaliação  

Fonte: o autor. 
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3.2 Cronograma 

O projeto de intervenção tem uma duração total estimada de 6 anos. As entregas 

relacionadas ao estudo de viabilidade, ao projeto e à aquisição estão previstas para ocorrerem em 

2 anos. A execução, em 3 anos. A avaliação do projeto e das premissas assumidas, com base no 

monitoramento e na operação, 1 ano.  

Das etapas envolvidas, há maior risco de atraso na aquisição e na execução, para as quais 

foram estimados prazos conservadores, majorados de acordo com o histórico de aquisição e de 

execução de serviços similares.  

 

Quadro  4 - Interdependência e tempo estimado para as etapas do projeto. 

Entregas Entrega 

predecessora 

Duração (em mês) 

1. Gestão do Projeto - 72 meses 

2. Estudo de viabilidade - 6 meses 

3. Projeto 2 12 meses 

4. Aquisição 3 12 meses 

5. Execução  3,4 36 meses 

6. Avaliação 5 12 meses 
Fonte: o autor. 

Na execução estão previstos cronogramas detalhados para cada entrega: banheiros 

privativos; banheiros coletivos e copas; barrilete; sistema de água purificada e sistema de 

supervisão. 

 

Quadro  5 - Cronograma do projeto 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

1. Gestão do Projeto             

2. Estudo de viabilidade             

3. Projeto             

4. Aquisição             

5. Execução              

6. Avaliação             
Fonte: o autor. 
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3.3 Custos 

Os principais custos envolvidos estão relacionados à aquisição dos materiais e 

equipamentos e à mão de obra necessária à elaboração do estudo de viabilidade técnica, dos 

projetos básicos e executivos, do orçamento, do trâmite processual de aquisição, da execução e do 

monitoramento para avaliação posterior durante o primeiro ano de operação.  

Embora o desembolso financeiro para a compra dos materiais ocorra na fase final de 

aquisição, a apropriação do custo ocorre, de fato, durante a execução. Isso se justifica pelo fato de 

o processo de aquisição não representar com fidelidade os materiais empregados. Na instrução 

processual, é preciso considerar estoques remanescentes elevados, perdas e imprevistos durante a 

execução, assim como a conveniência e oportunidade para acrescentar quantitativos de outra 

obra/serviço. A margem de segurança utilizada pode elevar os quantitativos de 5 a 20%.  

Tabela 10 - Custos estimados por pacote de entrega. 

 Mão de obra Materiais TOTAL 

Modernização das Instalações 

Hidrossanitárias do Anexo IV 
 R$ 1.139.346,58   R$1.507.365,86   R$2.646.712,44  

1. Gestão do Projeto  R$ 41.762,50  -     R$41.762,50  

2. Estudo de viabilidade  R$ 24.019,44  -     R$24.019,44  

3. Projeto  R$ 67.305,44  -     R$67.305,44  

4. Aquisição  R$ 19.941,32  -     R$19.941,32  

5. Execução   R$ 957.836,80   R$ 1.507.365,86   R$2.465.202,66  

6. Avaliação  R$ 28.481,08  -     R$28.481,08  

Fonte: o autor. 

Os custos das seis frentes de trabalho, desagregadas por elementos intermediários de 

entrega, considerando a mão de obra e os materiais, estão representados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Custos estimados detalhados por elemento intermediário. 

 Mão de obra Materiais TOTAL 

Modernização das Instalações 

Hidrossanitárias do Anexo IV 
 R$ 1.139.346,58   R$1.507.365,86   R$2.646.712,44  

1. Gestão do Projeto  R$ 41.762,50  -     R$41.762,50  

1.1 Iniciação   R$ 975,00  -     R$975,00  

1.2 Planejamento   R$ 6.337,50  -     R$6.337,50  

1.3 Execução - -    - 

1.4 Monitoramento e Controle  R$ 32.500,00  -     R$32.500,00  

1.5 Encerramento  R$ 1.950,00  -     R$1.950,00  
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2. Estudo de viabilidade  R$ 24.019,44  -     R$24.019,44  

2.1 Requisitos   R$ 1.300,00  -     R$1.300,00  

2.2 Aspectos técnicos  R$ 6.794,44  -     R$6.794,44  

2.3 Orçamento estimativo  R$ 4.875,00  -     R$4.875,00  

2.4 Análise financeira  R$ 6.500,00  -     R$6.500,00  

2.5 Análise ambiental  R$ 1.950,00  -     R$1.950,00  

2.6 Análise gerencial   R$ 2.600,00  -     R$2.600,00  

3. Projeto  R$ 67.305,44  -     R$67.305,44  

3.1 Projeto de esgoto sanitário   R$ 9.399,44  -     R$9.399,44  

3.2 Projeto de água fria e quente  R$ 9.399,44  -     R$9.399,44  

3.3 Projeto de águas pluviais  R$ 5.233,04  -     R$5.233,04  

3.4 Projeto de água purificada  R$ 11.083,04  -     R$11.083,04  

3.5 Projeto de supervisão  R$ 23.998,88  -     R$23.998,88  

3.6 Orçamento Detalhado  R$ 3.250,00  -     R$3.250,00  

3.7 Cronograma   R$ 4.941,60  -     R$4.941,60  

4. Aquisição  R$ 19.941,32   -     R$19.941,32  

4.1 Termo de referência   R$ 6.500,00  -     R$6.500,00  

4.2 Orçamento  R$ 7.083,04  -     R$7.083,04  

4.3 Instrução processual  R$ 2.600,00  -     R$2.600,00  

4.4 Pregão  R$ 2.600,00  -     R$2.600,00  

4.5 Recebimento  R$ 1.158,28  -     R$1.158,28  

5. Execução   R$ 957.836,80   R$ 1.507.365,86   R$2.465.202,66  

5.1 Plano de comunicação  R$ 6.500,00  -  R$6.500,00  

5.2 Projetos executivos  R$ 27.519,56  -  R$27.519,56  

5.3 Banheiros privativos  R$ 571.915,27   R$ 1.085.118,77   R$1.657.034,04  

5.4 Banheiros coletivos e copas  R$ 77.487,14   R$ 228.733,12   R$306.220,26  

5.5 Barrilete  R$ 88.665,29   R$ 101.399,95   R$190.065,24  

5.6 Sistema de água purificada  R$ 30.843,66   R$ 35.154,00   R$65.997,66  

5.7 Sistema de supervisão  R$ 102.119,08   R$ 56.960,03   R$159.079,11  

5.8 Comissionamento  R$ 16.988,88  -  R$16.988,88  

5.9 As built  R$ 17.498,88  -  R$17.498,88  

5.10 Plano de operação  R$ 18.299,04  -  R$18.299,04  

6. Avaliação  R$ 28.481,08  -  R$28.481,08  

6.1 Monitoramento do consumo  R$ 5.539,80  -  R$5.539,80  

6.2 Monitoramento da manutenção  R$ 8.899,68  -  R$8.899,68  

6.3 Avaliação ex-post  R$ 7.541,60  -  R$7.541,60  

6.4 Relatório de avaliação  R$ 6.500,00  -  R$6.500,00  

Fonte: o autor. 

 



49 

 

3.4 Qualidade 

Quadro  6 - Requisitos para aceite das entregas. 

Entregas 
Requisito 

1. Estudo de 

viabilidade 
Deve conter seção com os requisitos de projeto para a 

modernização das instalações; análise das alternativas e escolha 

da solução técnica para verificação de viabilidade; análise 

financeira com estimativa de custo dos investimentos e cálculo 

dos indicadores de rentabilidade (VPL, TIR, B/C PRI); análise 

ambiental com a descrição de danos, mitigações e benefícios 

decorrentes da implantação do projeto; análise de sensibilidade 

considerando aumentos nos custos de 0%, 10%, 20% e 30%, 

combinando-os com reduções nos benefícios de 0%, 10%, 20% e 

30%; e análise de riscos com a identificação dos pontos críticos 

para cada frente de trabalho. 

2. Termo de Abertura 

do Projeto 
Termo de Abertura do Projeto conforme padrão estabelecido pela 

Câmara dos Deputados 

3. Escopo do projeto 
Declaração de escopo conforme padrão estabelecido pela Câmara 

dos Deputados 

4. Estrutura Analítica 

do Projeto 
Estrutura Analítica do Projeto conforme padrão estabelecido pela 

Câmara dos Deputados 

5. Cronograma de 

marcos 
Cronograma de marcos conforme padrão estabelecido pela 

Câmara dos Deputados 

6. Projeto de esgoto 

sanitário 
Projeto básico e executivo elaborados conforme normas técnicas 

e padrão estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

7. Projeto de água fria 

e quente 
Projeto básico e executivo elaborados conforme normas técnicas 

e padrão estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

8. Projeto de águas 

pluviais 
Projeto básico e executivo elaborados conforme normas técnicas 

e padrão estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

9. Projeto de água 

purificada 
Projeto básico e executivo elaborados conforme normas técnicas 

e padrão estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 
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10. Projeto de 

supervisão 
Projeto básico e executivo elaborados conforme normas técnicas 

e padrão estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

11. Termo de 

Referência e 

Especificação 

Termo de Referência e Especificação elaborados conforme 

padrão estabelecido pela Câmara dos Deputados  

12. Planilha 

orçamentária 
Planilha orçamentária, mapa de cotação e preços estimativos 

conforme literatura, normas técnicas, acórdãos e outros 

referenciais adotados e seguidos pela Câmara dos Deputados 

13. Plano de 

comunicação 
Plano de comunicação conforme padrão estabelecido pela 

Câmara dos Deputados e pelo PMBOK 

14. Banheiros privativos 
Conforme projeto executivo, normas técnicas e padrão 

estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

15. Banheiros coletivos, 

copas, vestiários etc 
Conforme projeto executivo, normas técnicas e padrão 

estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

16. Barrilete 
Conforme projeto executivo, normas técnicas e padrão 

estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

17. Sistema de água 

purificada 
Conforme projeto executivo, normas técnicas e padrão 

estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

18. Sistema de 

supervisão 
Conforme projeto executivo, normas técnicas e padrão 

estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

19. Comissionamento 
Conforme projeto executivo, normas técnicas e padrão 

estabelecido pelo Serviço de Instalações Elétricas e 

Hidrossanitárias 

20. As built 
Conforme projeto executivo e padrão estabelecido pelo Serviço 

de Instalações 

21. Monitoramento do 

consumo 
Monitoramento contínuo com consolidação anual dos dados para 

fins comparativos com o histórico de referência 

22. Monitoramento da 

manutenção 
Monitoramento contínuo com consolidação anual dos dados para 

fins comparativos com o histórico de referência 
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23. Avaliação ex-post 
Revisão dos pressupostos assumidos no estudo de viabilidade 

com base nos dados gerados durante o primeiro ano de operação. 

Aspectos técnicos, análise financeira e ambiental.  

24. Termo de 

encerramento 
Termo de encerramento conforme padrão estabelecido pela 

Câmara dos Deputados 

25. Relatório de 

avaliação 
Relatório contendo análise comparativa sobre o consumo e a 

demanda por manutenção antes e depois da intervenção.  

Fonte: o autor. 

 

3.5 Recursos humanos 

Quadro  7 - Perfil desejado dos profissionais envolvidos no projeto de intervenção. 

Categoria Perfil desejado Necessidade 

de capacitação 

Engenheiro Civil 
Com experiência em projeto e/ou operação e 

manutenção de instalações hidrossanitárias. 
Não 

Engenheiro Eletricista 
Com experiência em projeto de instalações 

elétricas e em sistemas de supervisão. 
Não 

Projetista de instalações 

hidrossanitárias 

Com conhecimento técnico e habilidade para 

elaborar projetos hidrossanitários. Deve ter 

domínio de AutoCAD e Hydros. 

Não 

Projetista de instalações 

elétricas 

Com conhecimento técnico e habilidade para 

elaborar projetos elétricos. Deve ter domínio 

de AutoCAD e Lumine. 

 

Encarregado de 

instalações hidráulicas 

Com experiência em operação e manutenção 

de instalações hidrossanitárias. Com 

conhecimento de AutoCAD e de informática 

básica (pacote Office).  

Não 

Estagiário de Engenharia 

Civil 

Com domínio em AutoCAD, Hydros e que 

esteja pelo menos no 6º período do curso de 

Engenharia Civil  

Não 

Bombeiro hidráulico 

Com experiência e capacidade para executar 

redes em PVC soldável água fria, PVC esgoto, 

aço galvanizado, aço carbono e cobre. Deve 

estar apto a trabalhar em altura e em ambientes 

confinados.   

Sim 

Ajudante de bombeiro 

hidráulico 

Ajudante geral 

Com capacidade para executar demolições 

pontuais, escavações, retirada de entulhos, 

transporte de materiais. Deve estar apto a 

trabalhar em altura e em ambientes confinados.   

Sim 

Pedreiro 
Com capacidade para cortar alvenaria, granito, 

retirar, recolocar e fazer reparos em bancadas 
Sim 
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de granito. Deve estar apto a trabalhar em 

altura e em ambientes confinados.   

Gesseiro 
Com capacidade executar forro em gesso, faze 

cortes, reparos, preenchimentos.  
Não 

Marceneiro 
Com capacidade para instalar portas, retirar e 

recolocar painéis.  
Não 

Plantonistas 

Com conhecimento básico dos sistemas 

hidrossanitários executados e de informática, 

para acessar e monitorar o sistema de 

supervisão executado. 

Sim 

Fonte: o autor. 

 

3.6 Comunicações 

As frentes de trabalho relacionadas aos projetos, à execução e à avaliação serão organizadas 

no sistema utilizado pelo Serviço de Instalações para gerenciar suas atividades. O sistema tem a 

capacidade de armazenar informações gerenciais, atribuir responsáveis, datas de entrega, anexar 

arquivos, criar pacotes de serviços e gerenciar a execução de cada atividade. O sistema atua como 

um repositório de informações, ao mesmo tempo em que permite a comunicação a um ou mais 

integrantes da equipe envolvida em determinada atividade.   

Para a execução das obras, está previsto a elaboração de um Plano de Comunicação, para 

que os stakeholders do projeto, alguns dos quais elementos críticos para o sucesso ou o fracasso da 

intervenção, sejam devidamente comunicados, na medida certa, no tempo adequado e da maneira 

apropriada.  

A elaboração e a operação deverá contar com o apoio e a participação do Departamento de 

Apoio Parlamentar e do EcoCâmara.  
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3.7 Riscos 

Quadro  8 - Principais riscos do projeto. 

Risco Criticidade Ação 

 Baixa, Moderada, 

Alta 

Descrever a ação proposta para abordar 

o risco. 

Orçamento com preços 

subestimados 

Moderada Rever os valores do mapa de cotação 

utilizando curva ABC. 

Falha no processo de 

aquisição 

Alta Manter estoques mais elevados no 

almoxarifado para suprir eventual 

fracasso em determinado lote, 

sobretudo de tubos e conexões de PVC 

soldável água fria e esgoto, e de metais 

e louças. 

Elaborar curva ABC e identificar 

materiais críticos para a obra, aqueles 

que não podem ser adquiridos pelo 

pronto pagamento ou por meio de 

aquisições diretas. 

Não concessão de 

autorização para realização 

de serviços extraordinários 

Baixa Alocar funcionários utilizando banco 

de horas. 

Execução demorar mais do 

que o planejado 

Média Utilizar margem de segurança maior ao 

estimar o tempo necessário para cada 

atividade durante a elaboração do 

cronograma de execução. 

Identificar caminho crítico e dedicar 

maior atenção às atividades críticas. 

Falha na comunicação com 

os responsáveis pelas áreas 

privativas 

Alta Identificar os responsáveis pelos 

espaços e estabelecer protocolo de 

comunicação em conformidade com o 

Plano de Comunicação a ser elaborado. 

Restrição orçamentária para 

o processo de aquisição 

Média Garantir nos próximos anos a 

permanência dos atuais limites 

orçamentários destinados a aquisição 

de tubos, conexões, louças e metais.  

Não contratação do sistema 

de supervisão 

Alta Atuar na Coordenação de Engenharia 

de Obras para sensibilizar os gestores 

sobre a importância do sistema para 

reduzir o risco operacional.  
Fonte: o autor 
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3.8 Aquisições 

O projeto prevê a aquisição de materiais e equipamentos hidrossanitários para a 

modernização das instalações, assim como de um sistema de supervisão. A aquisição será tratada 

em um pacote de entrega específico do projeto, e o sistema de supervisão contemplará o projeto 

executivo, a execução, os materiais e equipamentos, e o software para o monitoramento remoto do 

consumo.  

3.9 Partes interessadas 

O Anexo IV sedia mais de 80% dos Gabinetes privativos destinados aos deputados, razão 

pela qual o projeto envolve a maioria dos deputados. Do ponto de vista administrativo, o 

Departamento de Apoio Parlamentar será um stakeholder importante na comunicação e inter-

relação entre o Departamento Técnico e os gabinetes parlamentares.  

Embora vários deputados reclamem das condições gerais das instalações hidrossanitárias, 

sobretudo em relação ao aspecto da água fria disponibilizada nos lavatórios privativos, é baixa a 

tolerância dos gabinetes aos inconvenientes decorrentes das obras que se fazem necessárias. Os 

períodos disponibilizados para a realização dos serviços estão em grande parte restritos à tarde de 

sexta-feira, ao sábado e domingo, e à manhã de segunda-feira, o que impactará no cronograma de 

execução e no dimensionamento da equipe necessária para executar no prazo acordado. O 

envolvimento dos gabinetes se dará inicialmente em dois momentos, nas fases de iniciação e 

planejamento, quando serão definidos os requisitos com base nas necessidades e expectativas dos 

usuários, e na fase de execução, quando serão realizadas as obras de substituição das instalações, 

das louças e dos metais.   

O Departamento Técnico, por ser a unidade responsável pela execução dos serviços, é um 

stakeholder que precisará ser informado do progresso e dos problemas que eventualmente causem 

repercussão na Diretoria-Geral ou na Diretoria Administrativa. Dentro de sua estrutura, pode-se 

destacar a Coordenação de Projetos de Arquitetura, responsável pelo projeto de arquitetura, pela 

harmonia estética do conjunto edificado e pelos jardins, a Coordenação de Engenharia de Obras, 

responsável pela execução da obra, e a Coordenação de Administração de Edifícios, pela 

fiscalização dos restaurantes, pela limpeza de banheiros, copas e vestiários, e pelo funcionamento 

das copas.  
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Tendo o projeto inúmeros requisitos ambientais que nortearão a escolha da tecnologia e a 

elaboração dos projetos executivos, destaca-se também o importante papel do EcoCâmara junto à 

Diretoria-Geral, sensibilizando e patrocinando a intervenção.  

Há ainda a sociedade e o Governo do Distrito Federal como stakeholders importantes. A 

sociedade como beneficiária maior da redução dos custos de manutenção e operação, e usufrutuária 

da água potável que deixará de ser consumida, e o Governo do Distrito Federal na forma de 

fiscalizador, regulador e outorgante, bem como proprietário da empresa pública que fornece água 

potável, capta e trata o esgoto sanitário.  

Quando da elaboração do Plano de Comunicação, serão mapeados todos os envolvidos com 

as obras, bem como definida a estratégica de comunicação com cada um dos stakeholders.  

 

 

 Sociedade 

 Governo do Distrito Federal 

 Lideranças Partidárias 

 Rádio Câmara 

 Restaurante e Lanchonete (Senac) 

 Correios 

 Bancos (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) 

 Gabinetes Parlamentares 

 Diretoria-Geral 

 EcoCâmara 

 Departamento de Apoio Parlamentar 

 Diretoria Administrativa 

 Departamento Técnico 

 

 

 

 

Caesb 

Adasa 

Novacap 

 

Coordenação de Engenharia de Obras 

Coordenação de Projetos de Arquitetura 

Coordenação de Equipamentos 

Coordenação de Administração de Edifícios 
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3.10 Continuidade das ações implementadas 

As obras de modernização serão realizadas sem a contratação de novos profissionais, em 

qualquer das especialidades. O objetivo é alocar a equipe de manutenção nas obras em horários e 

dias em que tradicionalmente há menor demanda por manutenções corretivas e preventivas. De 

todo modo, mesmo havendo tempo ocioso que pode ser alocado à obra, como parte dos serviços 

só poderão ser realizados à noite, aos sábados, e eventualmente aos domingos e feriados, e como a 

quantidade horas necessárias supera o estoque de horas ociosas, torna-se inevitável o pagamento 

de horas extras ou a conversão de parte destas horas em folgas durante a semana. Haverá, 

entretanto, a contratação esporádica de serviços especializados, a exemplo do sistema de 

supervisão, sistemas de tratamento de águas cinzas etc. 

Assim que a obra for finalizada, a operação e manutenção serão realizadas pela equipe de 

manutenção residente, sem a necessidade de acréscimo ao quantitativo atual, assumindo como 

verdadeira a premissa de que a modernização das instalações reduzirá a demanda por manutenções 

corretivas, embora seja esperado, conforme literatura técnica, o surgimento de um pico de demanda 

nos primeiros meses de operação, em virtude de problemas não detectados durante a execução, 

alguns dos quais associados à execução ou ao projeto. Essa demanda, contudo, deve diminuir nos 

meses subsequentes.   

Com o monitoramento do consumo de água e da demanda por manutenção será possível 

qualificar com maior precisão alguns dos pressupostos assumidos, confirmando ou não o estudo de 

viabilidade elaborado. Para a operação não será necessário criar nenhuma unidade administrativa, 

contratar novos profissionais ou alterar competências existentes. Espera-se que o Anexo IV se torne 

referência para a modernização dos demais edifícios, e que propicie uma alocação mais eficiente 

da mão de obra, para que seja possível atuar de maneira preventiva em vez de corretiva.  
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4. CONCLUSÃO 

Dos cinco objetivos específicos previstos no escopo do projeto, um foi totalmente 

concluído, o estudo de viabilidade, e outro iniciado, o de projeto, com a elaboração do anteprojeto 

hidrossanitário e a indicação da solução conceitual para o lançamento e a passagem das tubulações. 

Restam ainda pendentes as atividades relacionadas à aquisição, à execução e à avaliação.  

As entregas previstas para as fases de iniciação e planejamento foram todas concretizadas: 

Termo de Abertura de Projeto (Apêndice B), Declaração de Escopo, Estrutura Analítica do Projeto 

e Cronograma de Marcos (itens 3.1 e 3.2 do Plano de Gerenciamento do Projeto). 

Os requisitos técnicos definidos (item 2.4 Proposta) estão de acordo com a padronização 

adotada para o restante do conjunto edificado. As equipes envolvidas possuem as competências 

necessárias à execução da obra, conhecem os materiais e dominam as técnicas de execução, 

dispensando a realização de treinamentos ou a contratação de empresas especializadas, à exceção 

do sistema de supervisão.  

A análise de viabilidade indicou haver retorno em sete das oito intervenções propostas, 

assim como o momento ideal e a sequência em que cada intervenção deve ser realizada, conforme 

Figura 12.  

Figura 12 - Sequência de execução e tipologia de intervenção ao longo do tempo, conforme 

método de otimização. 

 
Fonte: o autor. 
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No caso da modernização do Edifício Principal e do Anexo I, embora o valor presente 

líquido seja negativo em quase R$ 800 mil, cabe registrar que alguns sanitários deverão ser 

reformados, por exigência legal, para adaptá-los às normas de acessibilidade, o que abre uma 

oportunidade para a modernização, mesmo que parcial e paulatinamente, de suas instalações 

hidrossanitárias. 

Se os investimentos ocorrerem conforme o indicado na solução ideal, espera-se uma 

economia de R$ 27,7 milhões, em valor presente, no custo operacional do sistema hidrossanitário 

da Câmara - Tabela 12. 

Tabela 12 - Fluxo de caixa da solução ideal prevista pelo método de otimização. 

Ano Ganho operacional Investimentos Saldo VPL acumulado 

0  R$ 0,00 -R$ 2.761.362,44 -R$ 2.761.362,44 -R$ 2.761.362,44 

1  R$ 1.504.313,67 -R$ 479.582,52 R$ 1.024.731,15 -R$ 1.736.631,29 

2  R$ 1.720.200,79 -R$ 1.635.315,83 R$ 84.884,95 -R$ 1.651.746,34 

3  R$ 2.145.777,37 -R$ 38.966,29 R$ 2.106.811,08 R$ 455.064,74 

4  R$ 2.112.809,15 - R$ 2.112.809,15 R$ 2.567.873,89 

5  R$ 2.030.213,25 - R$ 2.030.213,25 R$ 4.598.087,14 

6  R$ 1.951.982,62 - R$ 1.951.982,62 R$ 6.550.069,76 

7  R$ 1.877.886,55 - R$ 1.877.886,55 R$ 8.427.956,32 

8  R$ 1.807.706,53 - R$ 1.807.706,53 R$ 10.235.662,84 

9  R$ 1.741.235,58 - R$ 1.741.235,58 R$ 11.976.898,43 

10  R$ 1.678.277,69 - R$ 1.678.277,69 R$ 13.655.176,11 

11  R$ 1.618.647,17 - R$ 1.618.647,17 R$ 15.273.823,29 

12  R$ 1.562.168,19 - R$ 1.562.168,19 R$ 16.835.991,48 

13  R$ 1.508.674,17 - R$ 1.508.674,17 R$ 18.344.665,65 

14  R$ 1.458.007,36 - R$ 1.458.007,36 R$ 19.802.673,01 

15  R$ 1.410.018,34 - R$ 1.410.018,34 R$ 21.212.691,35 

16  R$ 1.364.565,58 - R$ 1.364.565,58 R$ 22.577.256,92 

17  R$ 1.321.515,04 - R$ 1.321.515,04 R$ 23.898.771,96 

18  R$ 1.280.739,76 - R$ 1.280.739,76 R$ 25.179.511,72 

19  R$ 1.242.119,49 - R$ 1.242.119,49 R$ 26.421.631,22 

20  R$ 1.205.540,34 - R$ 1.205.540,34 R$ 27.627.171,56 

Fonte: o autor. 

Para o conjunto de intervenções propostas e a sequência apresentada pelo solver, a taxa 

interna de retorno calculada foi de 46,26%. Para cada real investido, espera-se um retorno de 

R$ 11,00 na forma de benefícios. O valor presente líquido, ao final de 20 anos, é de R$ 27,6 

milhões, com um período de retorno descontado do investimento de 3 anos.   
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Tabela 13 - Indicadores de rentabilidade. 

TIR 46,26% 

PRI  3 anos  

B/C R$ 11,00 

VPL R$ 27.627.171,56 
Fonte: o autor. 

Ainda que os custos previstos para os investimentos subam 30%, espera-se um ganho de 

produção de R$ 25,4 milhões. As obras de modernização das instalações hidrossanitárias, no 

entanto, deixem de apresentar viabilidade com a elevação dos custos, com exceção do Anexo IV, 

conforme Figura 13. Restam ainda viáveis, nesse cenário de elevação de custos, a perfuração de 

poços profundos para substituir o consumo de água potável em jardins, espelhos d’água e nas 

centrais de ar condicionado. 

Caso os benefícios esperados sejam reduzidos em 30%, ainda assim projeta-se uma redução 

de R$ 17,3 milhões nos custos operacionais, restando viável a modernização das instalações 

hidrossanitárias do Anexo IV e a perfuração de poços profundos nos quatro conjuntos edificados, 

conforme Figura 13.   

Figura 13 - Sequência de execução e tipologia caso os custos subam 30% ou os benefícios sejam 

reduzidos em 30%. 

 

Fonte: o autor. 

A modernização das instalações do Anexo IV, sem considerar o sistema de purificação de 

água, tem um custo estimado em R$ 2,6 milhões, conforme fluxo de caixa abaixo representado. 
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Tabela 14 - Fluxo de caixa da modernização das instalações hidrossanitárias do Anexo IV. 

Ano Ganho de produção Custos Saldo VPL acumulado 

0  R$ 0,00 -R$ 2.580.714,78 -R$ 2.580.714,78 -R$ 2.580.714,78 

1  R$ 276.941,23 - R$ 276.941,23 -R$ 2.303.773,55 

2  R$ 262.304,63 - R$ 262.304,63 -R$ 2.041.468,92 

3  R$ 248.441,59 - R$ 248.441,59 -R$ 1.793.027,33 

4  R$ 235.311,22 - R$ 235.311,22 -R$ 1.557.716,10 

5  R$ 222.874,81 - R$ 222.874,81 -R$ 1.334.841,29 

6  R$ 211.095,67 - R$ 211.095,67 -R$ 1.123.745,62 

7  R$ 199.939,07 - R$ 199.939,07 -R$ 923.806,55 

8  R$ 189.372,11 - R$ 189.372,11 -R$ 734.434,44 

9  R$ 179.363,62 - R$ 179.363,62 -R$ 555.070,82 

10  R$ 169.884,09 - R$ 169.884,09 -R$ 385.186,74 

11  R$ 160.905,56 - R$ 160.905,56 -R$ 224.281,18 

12  R$ 152.401,55 - R$ 152.401,55 -R$ 71.879,63 

13  R$ 144.346,99 - R$ 144.346,99 R$ 72.467,35 

14  R$ 136.718,12 - R$ 136.718,12 R$ 209.185,47 

15  R$ 129.492,44 - R$ 129.492,44 R$ 338.677,91 

16  R$ 122.648,64 - R$ 122.648,64 R$ 461.326,55 

17  R$ 116.166,55 - R$ 116.166,55 R$ 577.493,10 

18  R$ 110.027,04 - R$ 110.027,04 R$ 687.520,15 

19  R$ 104.212,01 - R$ 104.212,01 R$ 791.732,16 

20  R$ 98.704,31 - R$ 98.704,31 R$ 890.436,47 

Para recuperar esse investimento, seriam necessários 13 anos. O fluxo de caixa teria uma 

taxa interna de retorno de 3,69%, um valor presente líquido de R$ 800.436,47, e uma relação 

benefício/custo de 1,35 - conforme Tabela 15. 

Tabela 15 - Indicadores de rentabilidade da modernização das instalações do Anexo IV sem 

purificadores industriais 

TIR 3,69% 

PRI 13 anos  

B/C R$ 1,35 

VPL R$ 800.436,47 
Fonte: o autor. 

A instalação de purificadores industriais no Anexo IV, apesar de ser só mais uma entre 

várias ações previstas, revela-se uma ação vital, pois apresenta alto impacto e exige pouco em 

termos de mão de obra, tempo e dinheiro. A implantação exige um investimento de 

aproximadamente R$ 70 mil, custos operacionais anuais de R$ 80 mil, mas em contrapartida 
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possibilita à Câmara deixar de adquirir 384 mil garrafas de água por ano, o que gera quase 20 

toneladas de resíduos e custa cerca de R$ 550 mil. 

Quando a instalação de purificadores industriais passa a compor o escopo da modernização 

das instalações hidrossanitárias do Anexo IV, os indicadores de rentabilidade melhoram 

significativamente. A taxa interna de retorno passa a ser de 26,88%, o período de retorno do 

investimento cai para 4 anos, o valor presente líquido alcança R$ 10.851.217,06, e a relação 

benefício custo R$ 5,10, conforme Tabela 16. 

Tabela 16 - Indicadores de rentabilidade da modernização das instalações do Anexo IV com 

purificadores industriais 

TIR 26,88% 

PRI 4 anos  

B/C R$ 5,10 

VPL R$ 10.851.217,06 
Fonte: o autor. 

A análise de sensibilidade indicou a viabilidade de perfuração dos poços profundos ainda 

que a Adasa (Agência de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal) passe a cobrar 

pela água bruta extraída, considerando o valor cobrado como um percentual do valor da tarifa de 

água e esgoto. Nesse cenário, o ponto de inflexão, ou seja, o momento em que o valor presente 

líquido se torna zero, ocorre em momentos diferentes para cada conjunto edificado, conforme a 

Tabela 17. Os poços profundos só se tornam inviáveis quando a tarifa cobrada pela água bruta for 

superior a 84% da tarifa cobrada pela Caesb, que remunera à companhia pela água fornecida e pelo 

esgoto coletado e tratado na Tabela 17.  

Tabela 17 - Porcentagem da tarifa a ser cobrada pela Adasa em relação à tarifa vigente de água 

e esgoto para a perfuração do poço profundo alcançar o ponto de equilíbrio e a partir de então 

deixar de ser viável. 

Conjunto edificado % da tarifa de água bruta em 

relação à tarifa de água e esgoto 

Edifício Principal e Anexo I 97% 

Anexos II e III 94% 

Anexo IV 94% 

Complexo Avançado 84% 
Fonte: o autor 

A modernização das instalações do Anexo IV, mesmo diante de elevações no custo do 

investimento, ou de reduções nos benefícios, permanece viável e com elevado retorno. A instalação 

de purificadores industriais, no entanto, mostra-se essencial ao escopo do projeto, pois além de 
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garantir a redução do lixo gerado, torna a iniciativa atraente por ser diretamente responsável por 

mais de 90% do retorno projetado com a intervenção. 

Para a avaliação realizada, há possibilidade de aprimorá-la utilizando estimativas de custos 

mais precisas, incorporando para isso aprendizados decorrentes da execução e corrigindo premissas 

por meio de avaliações ex post. Outra possibilidade de aprimoramento está relacionada à 

desagregação dos dados por edifício. A análise realizada neste trabalho, restrita a conjuntos 

edificados, estava limitada pelos dados disponíveis, agregados em razão de alguns edifícios 

compartilharem reservatórios de alimentação. A individualização do consumo, no entanto, 

dependente apenas da instalação de hidrômetros intermediários – ação que já está em curso. A 

análise, dessa forma, seria ainda mais precisa e capaz de captar as nuances existentes entre os 

edifícios.   

Para trabalhos futuros, por fim, sugere-se a adoção do método de otimização em outras 

áreas da Câmara, em estudos de viabilidade de qualquer natureza, sempre que for aplicável.  
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APÊNDICE A – Termo de Abertura do Projeto 

1. Objetivo do Projeto 

MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO ANEXO IV 

 

2. Previsão de prazo para o projeto 

Data de início Data de término 

Jan/2017 Dez/2022 

 

3. Previsão de orçamento para o Projeto  

R$ 2.646.712,44 

 

4. Justificativa do Projeto 

Modernizar as instalações hidrossanitárias, substituindo tubulações, conexões, registros, 
válvulas, louças e torneiras e demais materiais obsoletos e substituir a água engarrafada por água 
purificada. 

 

5. Benefícios do Projeto 

Reduzir o consumo de água; 

Reduzir a manutenção corretiva e preventiva das instalações hidrossanitárias; 

Aumentar a confiabilidade das instalações hidrossanitárias; 

Eliminar a aquisição de água engarrafada para o Edifício e por consequência as quase 20 
toneladas de lixo gerado; 

 

6. Identificação preliminar das partes interessadas no Projeto  

Parte interessada Área 

Sociedade   

Governo do Distrito Federal (Caesb, Adasa, Novacap) GDF  

Rádio Câmara Rádio Câmara 
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Restaurante e Lanchonete (Senac)  

Correios  

Bancos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal)  

Diversas Lideranças Partidárias  

Diversos gabinetes parlamentares  

Diretoria-Geral (EcoCâmara, Departamento de Apoio Parlamentar, 
Departamento Técnico) 

DG (EcoCâmara, 
Deapa, Detec) 

 

7. Entregas 

Entrega Requisitos da Entrega 

Estudo de viabilidade  Definição de requisitos técnicos, "as built" das instalações; 
orçamento estimativo, análise financeira e ambiental, análise 
de sensibilidade e de riscos. 

Projetos de engenharia Projetos básicos e executivos das redes de água fria, água 
quente, águas pluviais, de esgoto sanitário e de supervisão; 
cronograma físico de execução 

Aquisição de materiais e 
equipamentos 

Termo de referência, especificação, instrução processual, 
acompanhamento do Pregão Eletrônico e julgamento de 
propostas, recebimento e disponibilização do material para 
execução. 

Modernização das instalações 
hidrossanitárias do Anexo IV 

Banheiros coletivos, privativos, copas, vestiários etc., com a 
execução de novas redes, troca de metais e louças, e previsão 
para reaproveitamento de águas residuais (águas cinzas) e 
pluviais, assim como a execução de uma rede de água purificada 
para atender gabinetes e copas, e de um sistema de supervisão 
para monitoramento em tempo real das instalações. 

Avaliação e monitoramento da 
operação das instalações 
hidrossanitárias  

Avaliação e monitoramento do consumo e da demanda de 
manutenção durante o primeiro ano de operação do edifício 
para subsidiar avaliação ex-post da solução implementada, 
bem como validar ou não as premissas assumidas no estudo de 
viabilidade; Termo de Encerramento. 
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8. Não escopo 

O projeto não contempla a substituição de descidas de águas pluviais em ferro fundido, a 
supervisão de sistemas além dos relacionados ou a intervenção em reservatórios para a 
substituição/recuperação de sistemas de impermeabilização. 

 

9. Transição do Produto/Serviço do Projeto 

Assim que a obra for finalizada, a operação e manutenção serão realizadas pela equipe de 
manutenção residente, sem a necessidade de acréscimo ao quantitativo atual, assumindo como 
verdadeira a premissa de que a modernização das instalações reduzirá a demanda por 
manutenções corretivas, embora seja esperado, conforme literatura técnica, o surgimento de um 
pico de demanda nos primeiros meses de operação, em virtude de problemas não detectados 
durante a execução, alguns dos quais associados à execução ou ao projeto. Essa demanda, 
contudo, deve diminuir nos meses subsequentes.   

Com o monitoramento do consumo de água e da demanda por manutenção será possível 
qualificar com maior precisão alguns dos pressupostos assumidos, confirmando ou não o estudo 
de viabilidade elaborado. Para a operação não será necessário criar nenhuma unidade 
administrativa, contratar novos profissionais ou alterar competências existentes. Espera-se que 
o Anexo IV se torne referência para a modernização dos demais edifícios, e que propicie uma 
alocação mais eficiente da mão de obra, para que seja possível atuar de maneira preventiva em 
vez de corretiva. 

 

10. Impacto em custos  

O impacto do produto/serviço nos custos da Câmara será a redução dos custos: 

- De manutenção e operação do sistema (20%); 

- De fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto (40%); 

- De fornecimento de água engarrafada (ao menos 95%)  

 

11. Impacto em TI  

O projeto demanda a aquisição de soluções de TI para o sistema de supervisão do Edifício. O 
sistema, no entanto, será integralmente adquirido com os equipamentos e dispositivos e estará 
integralmente contemplado na aquisição que será realizada. 
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12. Contribuição Estratégica 

Linha de Atuação Como o projeto contribui para a linha de atuação? 

7.3 Assegurar a infraestrutura adequada e a continuidade dos serviços 

7.5 Melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos 

 

13. Riscos identificados 

Risco Ação proposta Responsável 
pela ação 

Data Limite 

Orçamento com 
preços subestimados 

Rever os valores do mapa de cotação 
utilizando curva ABC. 

Serviço de 
Instalações 

1º semestre 
de 2018 

Falha no processo de 
aquisição 

Manter estoques mais elevados no 
almoxarifado para suprir eventual 
fracasso em determinado lote, sobretudo 
de tubos e conexões de PVC soldável 
água fria e esgoto, e de metais e louças. 

Elaborar curva ABC e identificar 
materiais críticos para a obra, aqueles 
que não podem ser adquiridos pelo 
pronto pagamento ou por meio de 
aquisições diretas. 

Serviço de 
Instalações 

1º semestre 
de 2018 

Não concessão de 
autorização para 
realização de serviços 
extraordinários 

Alocar funcionários utilizando banco de 
horas. 

Serviço de 
Instalações 

2º semestre 
de 2018 

Execução demorar 
mais do que o 
planejado 

Utilizar margem de segurança maior ao 
estimar o tempo necessário para cada 
atividade durante a elaboração do 
cronograma de execução. 

Identificar caminho crítico e dedicar 
maior atenção às atividades críticas. 

Serviço de 
Instalações 

1º semestre 
de 2019 

Falha na comunicação 
com os responsáveis 
pelas áreas privativas 

Identificar os responsáveis pelos espaços 
e estabelecer protocolo de comunicação 
em conformidade com o Plano de 
Comunicação a ser elaborado. 

Serviço de 
Instalações 

2º semestre 
de 2018 

Restrição 
orçamentária para o 
processo de aquisição 

Garantir nos próximos anos a 
permanência dos atuais limites 

Departame
nto Técnico 

2º semestre 
de 2018 
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orçamentários destinados a aquisição de 
tubos, conexões, louças e metais. 

Não contratação do 
sistema de supervisão 

Atuar na Coordenação de Engenharia de 
Obras para sensibilizar os gestores sobre 
a importância do sistema para reduzir o 
risco operacional. 

Serviço de 
Instalações 

2º semestre 
de 2019 

 

14. Gerente do Projeto 

Nome Paulo Zabot 

Ponto 7628 

Lotação Detec/Coeng/Sinst 

Dedicação  (    ) Integral           ( X ) Parcial:    20    % do tempo 

 

15. Responsáveis pela Iniciação 

Nome Ponto Lotação Ramal 

Fritz Mohn 6826 Detec/Coeng/Sinst 6-4121 

Paulo Zabot 7628 Detec/Coeng/Sinst 6-4153 

Talitha Dornelas 7908 Detec/Coeng/Sinst 6-4121 

André Perdomo 881983 Detec/Coeng/Sinst 6-4138 

 

16. Autorizações 

Escritório Corporativo de Gestão Estratégica 

Este documento está de acordo com a 
metodologia. 

Encaminhe-se ao patrocinador. 

Em  ____/ _____ / 20_____. 

 

_____________________ 

(Nome do Membro do Escritório) 

 

Patrocinador 

Aprovo o Termo de Abertura do Projeto. 

Em  ____/ _____ / 20_____. 

 

 

___________________________ 

(Cargo do Patrocinador) 
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APÊNDICE B – Partes Interessadas 

 

Parte interessada Sigla 

Sociedade - 

Governo do Distrito Federal (Caesb, Adasa, Novacap) GDF 

Rádio Câmara - 

Restaurante e Lanchonete (Senac) - 

Correios - 

Bancos (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) BB e CEF 

Diversas Lideranças Partidárias - 

Diversos gabinetes parlamentares - 

Diretoria-Geral DG 

EcoCâmara - 

Departamento de Apoio Parlamentar Deapa 

Diretoria Administrativa Dirad 

Departamento Técnico Detec 

Coordenação de Projetos de Arquitetura Cproj 

Coordenação de Engenharia de Obras Coeng 

Coordenação de Equipamentos Cequi 

Coordenação de Administração de Edifícios Caedi 
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APÊNDICE C – Registro de Riscos 

1. Riscos identificados 

Risco Prob. Impacto Ação proposta 
Responsável 

pela ação 
Data Limite 

Orçamento com preços 
subestimados 

M M 
Rever os valores do mapa de cotação utilizando 
curva ABC. 

Serviço de 
Instalações 

1º semestre 
de 2018 

Falha no processo de 
aquisição 

M A 

Manter estoques mais elevados no almoxarifado 
para suprir eventual fracasso em determinado lote, 
sobretudo de tubos e conexões de PVC soldável 
água fria e esgoto, e de metais e louças. 

Serviço de 
Instalações 

1º semestre 
de 2018 

Não concessão de 
autorização para realização 
de serviços extraordinários 

M B 

Elaborar curva ABC e identificar materiais críticos 
para a obra, aqueles que não podem ser adquiridos 
pelo pronto pagamento ou por meio de aquisições 
diretas. 

Serviço de 
Instalações 

2º semestre 
de 2018 

Execução demorar mais do 
que o planejado 

A M Alocar funcionários utilizando banco de horas. 
Serviço de 
Instalações 

1º semestre 
de 2019 

Falha na comunicação com 
os responsáveis pelas áreas 
privativas 

A A 
Utilizar margem de segurança maior ao estimar o 
tempo necessário para cada atividade durante a 
elaboração do cronograma de execução. 

Serviço de 
Instalações 

2º semestre 
de 2018 

Restrição orçamentária para 
o processo de aquisição 

M M 
Identificar caminho crítico e dedicar maior atenção 
às atividades críticas. 

Departament
o Técnico 

2º semestre 
de 2018 

Não contratação do sistema 
de supervisão 

MA A 

Identificar os responsáveis pelos espaços e 
estabelecer protocolo de comunicação em 
conformidade com o Plano de Comunicação a ser 
elaborado. 

Serviço de 
Instalações 

2º semestre 
de 2019 
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ANEXO A -  Grupos de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento 

das áreas do conhecimento. PMI (2013). 

 


