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RESUMO
Partindo de uma exposição desde a origem do pensamento Lean até à sua aplicação no sector da
construção, Lean Construction, o presente estudo versa sobre os possíveis resultados desta
metodologia recente e ainda não largamente implementada, através da redução de desperdícios
evitáveis.
A análise foi aplicada a um caso de estudo, a construção do reforço de potência associado à Barragem
Venda Nova III (Portugal), tendo o autor permanecido na obra durante dois meses. O autor aproveitou
esse período para recolher dados através da observação directa e de diversos diálogos com os
intervenientes na obra, bem como da realização e aplicação de um pequeno questionário aos diversos
responsáveis pela execução daquela obra.
A investigação realizada indicia que melhores resultados poderiam ser obtidos sobretudo: através da
redução dos tempos de espera, da eliminação de movimentações dispensáveis e de um diferente
planeamento de custos, stocks e mão-de-obra. Tais resultados deverão ser conseguidos aumentando o
foco da gestão da obra: na motivação, na transparência e clareza do processo, na interligação dos
vários departamentos com partilha de conhecimentos e de objectivos e na monitorização, de forma a
atingir através de uma “construção magra”, uma “construção limpa”.

PALAVRAS-CHAVE: Lean, Construction, gestão, desperdícios, barragem.
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ABSTRACT
Beginning with an exposure from the origins of the Lean thinking until its use on the construction
sector, Lean Construction, this present study focuses on the possible results of this recent
methodology, not widely implemented yet, through the reduction of avoidable waste.
The analysis was applied to a case study, the construction of a power supply associated to the dam
Venda Nova III (Portugal), where the author remained for two months. During this period the author
collected data and did research through observation and dialogs with the workers, as well as through
the realization of a short original questionnaire to the various intervenients in the project.
The investigation suggests that better results could be achieved especially if the following subjects
were taken into account: the reduction of waiting times, the elimination of unneeded displacements
and a more efficient cost, stock and labor planning. Such results should be reached by increasing the
focus on work management on: motivation, transparency and clarity of the process, to all people
involved, interconnection of the various departments with knowledge and goals sharing, and finally on
monitoring, in order to achieve through a “lean construction”, a “clean construction”.

KEYWORDS: Lean, Construction, management, waste, dam.
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1
INTRODUÇÃO

1.1. OBJECTIVO, ÂMBITO E JUSTIFICAÇÃO
Por norma, o ser humano tem intenção de evoluir, progredir, querer mais e melhor, pessoal e
profissionalmente. No entanto, com os tempos intrincados que correm hoje, esta meta tem vindo a
tornar-se cada vez mais difícil de alcançar e com propensões cada vez mais débeis nesse sentido.
Perante esta conjuntura, a gestão tem vindo a integrar-se de uma forma perseverante no ser humano e
tem vindo a ter uma influência cada vez maior no seu quotidiano, tanto a nível pessoal como a nível
empresarial.
Verificando-se mais no campo empresarial, a gestão requer, sem dúvida, uma maior importância,
ambicionando-se a melhoria contínua. Há uma procura incessante por melhores resultados, o que
engloba um conjunto de trabalhos rigorosos em termos de qualidade, prazos e claro, custos.
Com a crise económica que se faz sentir no país, o sector empresarial vive dias bastante complicados.
O sector da construção é um dos mais atingidos. Está cada vez mais competitivo, as margens são cada
vez mais reduzidas e a concorrência cada vez mais feroz.
Este paradigma leva a que, cada vez mais, seja necessário agir internamente, intervir numa óptica de
melhoria de gestão da organização, optimizando-a.
Assim, pretende-se com este estudo perceber de que forma se pode optimizar a construção, através da
melhoria da gestão e coordenação da própria actividade. Mão-de-obra, equipamentos, materiais,
projecto, prazos, custos, qualidade, segurança, ambiente, entre outras, constituem as preocupações de
uma empresa de construção. No entanto, estabelecer estrategicamente linhas de acção, objectivos
intermédios e tentativa de execução rápida e perfeita, hoje em dia não basta. É preciso ir mais além. É
necessário explorar mais. É fundamental perceber que há um objecto com muita importância para
além dos bons resultados e dos proveitos: os desperdícios.
Focalizada nos desperdícios, mais propriamente na sua redução, surge no Japão a filosofia LEAN.
Proveniente da indústria automóvel, a LEAN PRODUCTION nasce com o intuito de apresentar
alternativas para utilização de menos recursos, eliminar desperdícios e aumentar fluxos produtivos.
Assim, associada à construção, esta filosofia constitui um novo paradigma no sector: LEAN
CONSTRUCTION.
Já está em aplicação, apesar de ter pouca expressão, em algumas empresas e obras, com fortes
intenções de tornar o sector mais eficiente, pró-activo e produtivo, a LEAN CONSTRUCTION. Esta
ferramenta constitui uma alteração no processo de gestão actual das empresas, meramente vocacionada
para prazos e custos.
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Tendo como caso de estudo a obra do Reforço de Potência da Barragem da Venda Nova III, pretendese aferir em que aspectos se pode aplicar a filosofia LEAN CONSTRUCTION para tentar optimizar as
correntes de produção e reduzir os desperdícios. Esta obra é peculiar, atendendo que tem actividades
de várias características – trabalhos de terraplanagens, execução de túneis e circuitos hidráulicos.
Apesar de pouco explorado em Portugal, devido a alguma resistência a novos métodos de gestão,
principalmente quando primam por fortes alterações aos métodos tradicionais, a aplicação dos
conceitos LEAN será bastante necessária de hoje em diante, se não obrigatória.

1.2. METODOLOGIA DO TRABALHO
A estratégia adoptada para a realização deste trabalho passou por várias etapas. Começando pela
recolha bibliográfica sobre o tema em questão, o autor tentou reunir elementos que suportassem a
teoria da LEAN CONSTRUCTION passível de ser aplicada em situações práticas e engenhosas.
Recorrendo à Internet, Biblioteca da FEUP e Biblioteca da empresa Mota-Engil, a leitura e pesquisa
foi maioritariamente efectuada em Teses de Mestrado anteriormente escritas, publicações sobre o
tema, artigos vários e apresentações feitas em congressos sobre gestão e LEAN.
Passando uma temporada em obra, depois de um período de integração, no qual obteve a informação
da composição da mesma em relação à dimensão, frentes de trabalhos e pessoas afectas, o autor
aplicou um inquérito para uma melhor percepção de, entre outras coisas, qual o método de gestão
utilizado, situações que correm melhor e pior, dificuldades, sensibilidade de alguns dos intervenientes
no processo construtivo no que concerne ao sistema de produção, melhoria da gestão da construção e
conhecimento dos conceitos LEAN.
No terreno, o autor tentou perceber o que é feito e de que modo é feito o trabalho em cada um dos
departamentos: planeamento, administrativo, logística, produção, qualidade, ambiente e segurança.
Desta forma foi possível averiguar o que estava a ser feito e o que poderia ser melhorado, sempre com
o objectivo de optimização dos processos e gestão da execução de acordo com a filosofia LEAN. Em
consequência, no final, apresentam-se sugestões com medidas correctivas e alterações aos métodos de
execução correntes, de forma a tentar introduzir melhorias no processo construtivo, com o objectivo de
obtenção de melhores resultados.

1.3. ESTRUTURA DA TESE
A linha de organização deste trabalho segue a seguinte configuração:
•

•

•

•

2

No Capítulo 1, “Introdução”, é referido o objectivo, o âmbito e a justificação deste trabalho,
percebendo quais as intenções do autor e a maneira como decorreu a abordagem ao tema. É feita
também uma ligeira relação do tema no paradigma da actual situação do sector da construção.
No Capítulo 2, “LEAN CONSTRUCTION”, é apresentada a origem e fundamento da filosofia
LEAN. São também anunciados os princípios da LEAN CONSTRUCTION, intenções,
motivações, principais conceitos e definições para uma correcta compreensão do assunto.
No Capítulo 3, “Caso de Estudo”, é descrito o caso de estudo. São exibidos alguns dados, como
algumas características relevantes e detalhes da obra no tempo em que o autor esteve em obra,
assim como algumas curiosidades.
No Capítulo 4, “Aplicação da LEAN CONSTRUCTION ao caso de estudo”, é feita a análise da
obra com o objectivo de identificar os aspectos em que se poderia optimizar o processo de
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•

execução praticado, com base nos conceitos LEAN. São demonstradas algumas das falhas das
medidas de gestão praticadas e suas alternativas.
No Capítulo 5, “Conclusões e desenvolvimento futuros”, são anunciadas as proposições finais.

Conclui-se o trabalho com as “Referências bibliográficas”, é mencionado o suporte bibliográfico em
que o autor se apoiou para a concretização do trabalho.
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2
LEAN CONSTRUCTION

2.1

INTRODUÇÃO

As mudanças substanciais que conduziram ao panorama que se vive actualmente no sector da
construção, tal como foi descrito no capítulo anterior, levam a que tendencialmente haja uma gestão
mais rigorosa na actividade a desenvolver.
O cliente com requisitos cada vez mais aprimorados, a indisponibilidade para dispêndio de verbas e a
falta de empreitadas, são condicionantes que têm conduzido as empresas do sector a reforçar os seus
métodos de gestão.
Compete à gestão a optimização do exercício das empresas/organismos. O mesmo é feito, através de
pesquisa, observação atenta, recolha e tratamento de informação, tomada de decisões coerentes e
adopção de estratégias assertivas com intuito de melhoramento de acordo com os objectivos
estipulados. Este trabalho, realizado de forma cuidada e rigorosa, influi para o crescente desempenho
das empresas, satisfazendo os interesses tanto de funcionários e colaboradores, como clientes finais.
A Gestão surge cada vez mais como uma ferramenta de controlo, não só associada a empresas
específicas ou a sectores empresariais específicos. Fazer a gestão de algo, de um negócio, de tempo, de
pessoas, de bens, entre outros, não é mais do que fazer o controlo rigoroso para se estar a par da
situação e poder agir confrontando o rumo dos acontecimentos com objectivos ambicionados.
A principal preocupação em qualquer processo industrial, é o sector da produção. Tanto os
rendimentos, como os resultados das próprias empresas dependem do desempenho deste sector. Por
isto, faz algum sentido que a maioria dos trabalhos de gestão sejam praticados com o objectivo de
controlo e melhoramento da produção. Desta forma surge a ideologia da LEAN PRODUCTION, que é
caracterizada pelo facto de tentar encontrar outras formas para o processo produtivo, utilizando menos
recursos e elevar o valor da produção.
Em todos os sistemas industriais, qualquer tarefa tem sempre agregado um elemento que é
considerado desperdício, que não acrescenta valor à produção. No entanto, há desperdícios que têm
que existir, inevitáveis, e outros que, para bom rumo dos trabalhos, convém que não existam,
evitáveis. Reconhecer as várias fracções de desperdício e estabelecer estratégias que contrariem a sua
realização são os pilares da filosofia LEAN THINKING. Esta é uma nova abordagem aos hábitos de
gestão, direccionando sinergias para a extinção do desperdício através de acções simples,
ambicionando a perfeição dos processos, adoptando uma postura de constante inquietação e contínua
evolução.
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Aliando estes conceitos às singularidades do sector da construção, nasce a LEAN CONSTRUCTION.
Em brasileiro denominada Construção Enxuta, o LC, quando implementado e praticado nas empresas
de construção é uma mais-valia.
Para isso, é necessário que todos estejam envolvidos, de modo a que os trabalhos possam decorrer em
conjunto e com o contributo partilhado. Desde o mais simples trabalhador, encarregado, chefe de
armazém, arvorado, preparador, engenheiro, até ao director, todos têm que estar familiarizados com os
conceitos LEAN, basta apenas adequa-los a cada um.
Estes conceitos não se cingem apenas ao lucro. A restrição dos desperdícios provocados por materiais
e serviços desnecessários, a organização do local de trabalho e o reconhecimento da importância do
cliente a partir da identificação das suas necessidades, são alguns exemplos dos alvos dos conceitos
LEAN.
O ponto de partida passa por compreender que, apesar do esforço prestado numa certa actividade, só
parte dela vai ser convertida em valor, só parte dela vai ser aproveitada. Desta forma, têm que se ter
em conta as necessidades e requisitos do cliente/utilizador, e assim identificar o valor do
serviço/produto para poder eliminar todas as outras actividades que não agregam valor, ou seja, toda
aquela actividade que o cliente não está disposto a pagar.

2.2

LEAN PRODUCTION

Com origem no sistema de produção do sector automóvel da Toyota, na década de 50 (Toyota
Production System – TPS) a LP constitui o sistema de produção mais eficiente do mundo, baseada no
propósito de reduzir despesas e desperdícios, suprimindo actividades que não acrescentem valor à
produção. LP significa produção “magra”,”fina”, no sentido de não absorver desperdícios.
Segundo esta filosofia os modos de produção são orientados segundo dois principais propósitos:
maximizar o valor e minimizar os desperdícios [1]. Os mencionados desperdícios dizem respeito a
tempos de espera, a movimentações desnecessárias, e até a investimentos evitáveis.
A LP tenta optimizar o processo de produção, reunindo esforços para minimizar o tempo entre o
pedido de um cliente e a entrega, eliminando tudo o que incrementa custos e tempo.
Os primeiros movimentos LEAN, foram proporcionados por Shingeo Shingo e Taichi Ohno. Este
último, atendendo à situação de escassez de recursos que o Japão vivia naquela altura, tentou adaptarlhe os sistemas de produção massiva praticados nos Estados Unidos.
Os métodos de produção Norte-Americanos da época, caracterizavam-se pela produção desmedida.
Produzir mais e cada vez mais era a actividade em prática, visto que devido à elevada procura,
conseguia reduzir-se o custo unitário do produto.
O que Ohno fez, não foi mais que acrescentar ao sistema de produção Norte-Americano uma
propriedade: os requisitos do cliente.
Desta feita, como se tratava da indústria automóvel, o produto em questão eram carros, e com a
adaptação aplicada pelo nipónico, passaram a ser produzidos automóveis cujo modelo ia de encontro
ao solicitado pelos clientes/compradores e a entrega era instantânea não havendo stock de produto.
“Os valores sociais mudaram. Agora, não podemos vender nossos produtos a não ser que nos
coloquemos dentro dos corações de nossos consumidores, cada um dos quais tem conceitos e gostos
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diferentes. Hoje, o mundo industrial foi forçado a dominar de verdade o sistema de produção
múltiplo, em pequenas quantidades.”, Taiichi Ohno, 1988 [2].
É obvio que não foi tudo tão linear assim. Em todas as linhas de produção há falhas e há produtos com
defeito. Perante esta possibilidade, Ohno descentralizou responsabilidades e poder de decisão,
atribuindo autonomia aos seus trabalhadores. Sempre que era detectado um produto defeituoso, a
paragem das linhas de montagem era imediata e fazia parte das funções do operador, não do gestor de
instalação. Produzir produtos com defeito numa linha de produção significa desperdiçar materiais,
energia, mão-de-obra e transporte. Desta forma conseguiu uma rápida identificação de defeitos na
produção, aumentar a confiança nos fluxos intermédios e o envolvimento dos trabalhadores no
controlo da produção.
Dois dos princípios da filosofia LEAN são o Just-In-Time e automação. O primeiro diz respeito ao
facto de que nada deve ser produzido sem que seja requerido, ou seja o processo de produção deve ser
construído de acordo com a quantidade ideal e momento oportuno. O segundo, surge no sentido de
aumentar a fiabilidade nas máquinas, de maneira a não produzir produtos defeituosos. Adicionaram-se
dispositivos “inteligentes” (poka yoke) às máquinas, de modo que quando fosse detectado algum
problema paravam a produção, aumentando assim a “qualidade na fonte” (jidoka) e determinando, no
momento, a causa raiz do problema, ou seja, combate-se a causa e não a consequência do problema.
Sem dúvida que se estava a entrar num novo conceito de produção. Um estilo de produção que
aproveita as mais-valias do sistema de produção artesanal e de produção em massa. Conciliando as
vantagens destes dois tipos de produção consegue obter-se baixos custos e variedade de produto. Um
dos grandes alicerces desta filosofia de produção era a utilização de trabalhadores competentes e com
qualificações transversais e máquinas fiáveis capazes de produzir grande variedade em pouca
quantidade.
A Toyota alcançou enormes sucessos com a utilização desta nova filosofia. O que inicialmente era um
modelo de produção de uma empresa, tornou-se num novo paradigma da produção, que pode ser
adaptado a qualquer empresa segundo as suas características e necessidades.

O Novo método e gestão foi definido da seguinte maneira:
• Sistema produtivo integrado, com realce no fluxo de produção, produção em pequenos lotes
baseando-se na JIT e stocks reduzidos;
• Proporcionar acções preventivas de defeitos em vez das correctivas;
• Actuar com produção puxada em vez da produção empurrada baseada em previsões de procura;
• Ser flexível, organizado por meio de equipas de trabalho formadas por mão-de-obra polivalente;
• Praticar um envolvimento efectivo na solução das causas de problemas objectivando a
maximização do valor agregado ao produto final;
• Relacionamento de parceria intensivo desde o primeiro fornecedor até o cliente final.
“A lean production é lean porque usa menos recursos comparativamente à produção em massa: metade
do esforço dos operários, metade do espaço para fabricação, metade do investimento em ferramentas e
metade das horas de planeamento para desenvolver um novo produto.”, [3].
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2.3

LEAN THINKING

Em 1998 Womak e Jones foram autores do termo “PENSAMENTO LEAN” com a publicação dum
livro com o título de “Lean Thinking”. Nesta publicação estabeleceram os 5 princípios da filosofia LP.
Estes princípios foram avançados com base na análise do exercício de algumas empresas que já
tinham implementada a ideologia LEAN [4]:
•

Definir de forma precisa o valor para um produto específico:

O valor do produto deve ser atribuído individualmente de acordo com as suas especificidades. O
importante, é que o cliente final reconheça o valor do produto, para que o possa adquirir, tendo em
conta as suas necessidades. Assim sendo, o valor dum produto deve ser atribuído pelo cliente, não pela
empresa. Se uma empresa executar um produto cujas características são ditadas pelo cliente, gera-se à
partida um produto com um potencial comprador.
•

Identificar a corrente de valor de cada produto:

Como já foi referido anteriormente, em todos os processos há desperdícios. Esses desperdícios são
processos na cadeia de produtos que não agregam valor. Mais que isso, são processos que não
agregam valor e que são evitáveis. Em qualquer actividade há tarefas com valor zero. No entanto há
umas que são inevitáveis e outras que são evitáveis. Os desperdícios devem ser eliminados.
•

Constituir um fluxo contínuo:

Uma produção rápida, com qualidade, sem margem para stocks, sem tempos de espera e
intermediários é a produção ideal segundo a filosofia LEAN. Uma produção com estas características
constitui um fluxo contínuo em que devido à maior transparência do processo, é mais fácil a detecção
de erros.
•

Deixar que seja o cliente a “puxar” o valor do produto:

Este princípio tem muito a ver com “timming”. Um produto pode ser muito bom, ser magnífico, ter
boa qualidade e boas características, mas não haver comprador para ele. Isso acontece quando o cliente
não tem necessidade de adquirir o produto, independentemente da sua qualidade. É uma mais-valia e é
estritamente necessário que seja o cliente a solicitar o produto.
•

Procurar a perfeição:

Tem que haver uma procura persistente da perfeição, isto é, melhoria contínua. Esta posição muitas
vezes passa por uma adaptação às mudanças que surgem no sector, fundamentalmente na mudança de
atitude dos intervenientes do processo. É necessária, uma vez que conduz à melhoria do processo
produtivo. Contribui igualmente para a eliminação dos desperdícios, visto que confere à empresa uma
orientação para as novas tendências de mercado.

2.4

LEAN CONSTRUCTION

2.4.1 ORIGEM
Como já referido, foram excelentes os resultados atingidos pelas empresas que passaram a adoptar a
ideologia LEAN. Este novo método começava a tornar-se importante na rigorosa actividade, a gestão
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de empresas. Desta maneira, a filosofia LEAN começava a ser imposta noutras indústrias que não só a
do automóvel, chegando até à indústria da construção.
Em 1992, Koskela apresentou o seu trabalho “Application of new production philosophy in the
construction industry” em que fez transitar a ideologia LP para a construção, criando assim a LC. O
seu trabalho passou por averiguar acerca da necessidade de, tendo em conta as peculiaridades do
sector da construção, uma nova teoria de produção a aplicar no sector e propor uma nova definição
sobre o que deveria ser o processo produção construtivo.
Na altura em que se efectuava a aplicação das ideologias LEAN no sector da construção, começam a
surgir dificuldades no seu desenvolvimento. De facto a indústria da construção é diferente das outras
todas. Tem características muito particulares o que não permitiu uma aplicação directa dos
instrumentos LEAN no sector. De acordo com isto, a sua aplicação foi lenta e gradual.
Foram postas em causa as más combinações dos modelos conceptuais existentes e a realidade, devido
à falta de criatividade dos operadores da gestão da construção [5].
Segundo Koskela (1997) os principais motivos para a implementação lenta na indústria da construção
devem-se a [6]:
• Resposta tardia das instituições académicas;
• Falta de competição internacional nesta indústria;
• As aplicações já realizadas ocorreram num ambiente consideravelmente diferente da construção;
Alguns autores referem que o perfil conservador com pouca visão sistemática, estratégia e de longo
prazo do gestor da construção é a principal barreira para a implantação de inovações, defende [7].
O tradicional modelo de gestão da construção entrava então em ruína. O modelo de conversão, de
mera transformação de matéria-prima em produto final era posto em causa. A LC constitui assim uma
mudança na gestão da construção.
Com a implementação do trabalho de Koskela, um dos protagonistas do movimento LEAN, surge a
necessidade de consolidar e publicitar o novo paradigma de gestão da construção. Foi então criado um
grupo composto por investigadores, responsáveis pela aplicação do LC à gestão da construção, o
International Group for Lean Construction – IGLC [8].
Desde então surgiram novas formas de estar, novos conceitos, novas metodologias e novas
ferramentas de auxílio ao planeamento das actividades de construção. O Last Planner System, por
exemplo, é uma ferramenta que não teve origem no LP, mas sim no LC. É uma metodologia mesmo
baseada nos princípios LC [9].
Este mecanismo melhora a qualidade e credibilidade do plano de acção, garantindo a execução
efectiva das tarefas para as quais não há impedimentos à sua realização, tais como, mão-de-obra,
equipamentos, projecto aprovado e boa execução [10].
A acção do LPS passa por realizar uma análise cuidada sobre o planeamento e actividades, fazendo
um controlo semanal sobre elas. Um trabalho comparativo entre o que foi planeado e o que realmente
foi executado – PPC, Percentagem de Planeamento Concluído. Desta forma, é possível prever e
prevenir incompatibilidades em actividades futuras, aumentando assim a credibilidade e confiança dos
fluxos.
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2.4.2 MODELO CONVENCIONAL
CONSTRUCTION

DE

CONVERSÃO

VS

MODELO

CONCEPTUAL

LEAN

A diferença mais significativa entre a filosofia de produção convencional e a LC tem a ver com a
forma de entender os processos intermédios.
Como já foi citado, segundo Koskela(1992), a ideologia de produção convencional passa pela mera
transformação da matéria prima em produto final, passa pela transição de inputs para outputs, Fig. 2.1.

Fig. 2. 1 - Modelo convencional da produção por processos. [11]

Qualquer modelo que seja aplicado na gestão é falível nalgum ponto. O modelo convencional por
processos tem as suas características e os seus defeitos, que são seguidamente apresentados:

CARACTERISTICAS:
• Pode haver fragmentação do processo de conversão, em sub-processos;
• A minimização do custo total do processo em geral é realizada através da minimização do custo
de cada sub-processo separadamente;
• O valor do produto final originário de um determinado sub-processo é unicamente relativo ao
valor das meterias primas utilizadas para a sua realização.

DEFICIÊNCIAS:
• Não são tidos em consideração fluxos de materiais nem de mão-de-obra, entre as actividades de
conversão;
• O rendimento, produtividade e esforços de melhoria são verificados nos sub-processos
individualmente, não no processo geral, não considerando desta forma, a compatibilidade e a
relação entre as partes do processo;
• As exigências e necessidades do cliente não são consideradas.

Com a identificação destas deficiências Koskela salientou a necessidade de uma teoria que explicasse
convenientemente as práticas da construção civil.
Em 2000, Koskela na tentativa de construção de um modelo mais fiável, propõe uma teoria que tem
em conta as características específicas do sector da construção. Denominada TFV – Transformação,
Fluxo e Valor – este modelo defende que desde a matéria-prima até ao produto final, circulam fluxos

10

LEAN CONSTRUCTION aplicado a barragens – Estudo de Caso

de materiais e informações, assumindo que o produto surge de processos de actividade de movimento,
espera, processamento e inspecção [12].
Este método agrega dois parâmetros que não constam no método convencional: a conversão e o fluxo.
O primeiro, diz respeito às actividades de processamento. O segundo, é respeitante às actividades de
transporte, espera e inspecção. Este último pode ser caracterizado por tempo e custo, no entanto não
agregam valor. Apresenta-se a Fig. 2.2, que representa um esquema do referido modelo:

Fig. 2. 2 - Modelo de produção Lean Construction. [13]

O conceito de valor é essencial na percepção deste modelo, que surge aliado à satisfação do cliente.
Deste modo, um processo só produz valor quando ocorre transformação de matérias-primas em
produto final, em que este tenha sido requerido pelo cliente, que pode ser interno ou cliente final.

2.4.3 CONCEITO DE DESPERDÍCIO
Como já foi referido, o intuito da aplicação da LC, tem a ver com a optimização do processo
construtivo, que por sua vez está relacionado com a eliminação das perdas, desperdícios.
A noção de desperdício, por um lado está muito bem definida, mas por outro, devido à sua enorme
transversalidade, torna-se difícil perceber. Isto é, tudo o que esteja para além do necessário para a
realização de uma tarefa é desperdício. Seja qual for a tarefa ou mesmo a sua importância no processo
construtivo, tudo o que ultrapasse o estritamente necessário à sua realização constitui desperdício.
Vários autores adiantaram algumas definições para o significado de desperdício:
•

•

Para (Koskela, 1992), os desperdícios não estão apenas relacionados com o material
desperdiçado mas sim ao consumo de recursos, tais como, materiais, mão-de-obra,
equipamentos e capital acima da quantidade mínima necessária para adicionar valor ao
produto.
(Howell, 1999), define desperdício recorrendo a critérios de desempenho para o sistema de
produção. Dependendo do nível de resposta às exigências dos clientes, é considerado
desperdício ou não [14].
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•

Outros defendem que as actividades podem ser divididas em dois tipos: as que agregam
valor e as que não agregam valor. O grupo de actividades que não agrega valor, é composto
por umas que são indispensáveis ao processo e que não podem ser eliminadas; e outras que
efectivamente não são necessárias e podem ser eliminadas do processo. Segundo (Hirota,
2001), essas actividades que não agregam valor e que podem ser eliminadas dos processos,
constituem o desperdício.

Deste modo, os desperdícios são classificados da seguinte maneira:
(a) Inevitáveis: são perdas que têm que estar presentes no processo, o esforço económico afecto à
sua extinção não é compensatório, os custos de redução são maiores que os proveitos gerados.
(b) Evitáveis: são perdas que deviam ser eliminadas, pois a sua presença no processo traz custos
indesejados. O esforço para a sua extinção é compensatório face à sua ocorrência.
Perante esta abordagem, os desperdícios que mais condicionam o sector da construção são
indiscutivelmente os desperdícios evitáveis. Estes devem ser reduzidos à margem mínima, ao
estritamente necessário, visto que não trazem qualquer valor acrescentado ao processo.
(Linker e Lamb, 2000) que realizaram estudos sobre este matéria, identificaram os 7 principais tipos
de desperdícios (Fig. 2.3), segundo a filosofia LEAN [15]:
1 Sobre produção: Quando é produzido em demasia, acabando por produzir produtos que não
chegam a ser utilizados, aumentando os stocks.
2 Elaboração de partes e produtos defeituosos: A execução de peças com defeitos faz com que se
desperdicem recursos. No entanto, ainda é mais gravoso se a detecção desses defeitos for
lenta, desperdiça-se tempo. Todo o processo de produção é falível. Com mais ou menos
proximidade da perfeição, mas são todos falíveis, logo tem que se prever que o erro vai
acontecer e tentar detecta-lo o mais rápido possível para o poder corrigir.
3 Stocks: Os stocks têm que ser calculados para a margem mínima, necessária à sobrevivência da
obra. Ter elevados stocks significa desperdício de espaço para o seu aprovisionamento,
significa capital que não está a ser rentabilizado, e por vezes, quando não se chegam a esgotar,
significam stocks obsoletos, investimentos falhados [16].
4 Movimentos: Todos os movimentos e deslocações que não sejam necessários ao desenrolar da
obra são considerados desperdícios. Falta de planeamento dos acessos e encadeamento de
actividades mal executados são exemplos de desperdícios respeitantes aos movimentos em
obra.
5 Processamento: todos os tipos de processamento aos quais não seja associado valor, constitui
desperdício.
6 Transporte: A alocação de materiais a actividades às quais não sejam necessários, constitui
desperdício. O transporte de materiais constitui uma grande parte de desperdícios, pois não
acrescentam valor, e por outro lado por vezes prejudicam o bom desenrolar da actividade.
7 Tempos de Espera: Material, mão-de-obra e equipamentos, são investimentos para uma
empresa, são efectivos que têm custos, logo têm que ser rentabilizados. Outro grande
constituinte dos desperdícios é o facto de estes efectivos não estarem a ser rentabilizados,
estarem parados. Mão-de-obra à espera de equipamento e equipamento à espera de material,
por exemplo, são desperdícios operados actualmente nas obras.
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Fig. 2. 3 - Os sete tipos de desperdício. [17]

2.4.4 PRINCÍPIOS DA LEAN CONSTRUCTION
Nesta fase, em que já foram expostas as teorias da LC, a sua origem e conceitos, as principais
preocupações e linhas de acção, são seguidamente apresentados e desenvolvidos os 11 princípios desta
filosofia [18]:

1. Reduzir o número de actividades que não geram valor
Num processo construtivo, como já foi referido, existem muitos desperdícios. Estes, são mais simples
de se identificar se for feito um exercício de atribuição de valor a cada actividade a executar. Desta
forma facilmente se encontram actividades que não geram valor.
Depois disto, tem que se fazer uma análise ao resultado do exercício feito, ou seja, reunidas as
actividades de valor nulo, tem que se perceber quais as que são necessárias ao processo construtivo e
quais as que se podem dispensar. Estas actividades, as que não geram valor e que podem ser
eliminadas, estão sem dúvida a mais, no processo construtivo, pois constituem um forte padrão de
desperdícios.
No entanto, a análise às actividades que não geram valor tem que ser rigorosa. Algumas delas
teoricamente podem ser eliminadas, pelo ponto de vista do cliente final, mas do pondo de vista do
cliente intermédio, podem ser necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos.

2. Aumentar o valor do produto na perspectiva do cliente
Segundo a filosofia LEAN, aumentar o valor do produto não está unicamente relacionado com a
correcta execução dos trabalhos. A valorização do produto está descentralizada do método de
execução, não é exclusiva do processo de conversão. Quando se fala em valor de um produto, este está
mais focalizado na sua utilidade, no seu proveito, na sua aplicação. Basicamente, o valor do produto
está mais ligado às exigências e necessidades dos clientes, e a sua capacidade de lhes dar resposta.
O cliente tanto pode ser intermédio como final. Deve ser desenhado um esquema com a sequência dos
trabalhos e sequência das necessidades, para se poder estabelecer prioridades. Desta forma, aumentase a transparência e clareza nos objectivos e necessidades tanto intermédias como finais para a
execução do processo de conversão aumentando o valor do produto.
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3. Reduzir a variabilidade
Em todos os processos de conversão há variáveis que não se conseguem controlar. No sector da
construção então, são inúmeras essas variáveis que não se conseguem prever. Problemas com
equipamentos, condições climatéricas, estado mais ou menos consistente do maciço, entre outros,
constituem alguns dos casos imprevisíveis e condicionantes do processo de conversão no sector da
construção.
Para acrescentar a esta panóplia de situações, ainda há uma parcela que tem que se ter em conta: a
padronização do trabalho a desenvolver. Isto é, quando se efectua um trabalho em série, sempre o
mesmo, cíclico, este é mais rentável, mais produtivo. Há sempre um certo descontrolo quando assim
não é, devido ao desconhecimento da actividade, ou á mudança de actividade, o que gera um elemento
de atraso.
Assim sendo, convém que o trabalhador esteja familiarizado com o trabalho a desenvolver, é mais
produtivo se fizer sempre o mesmo tipo de trabalho, visto que não haverá perdas associadas ao
desconhecimento das tarefas.
No entanto, uma das principais características da filosofia LEAN é responder às necessidades e
exigências do cliente. Quando assim é, parece um pouco contra censo falar de tentar diminuir as
tarefas desconhecidas, visto que as necessidades a que se tem que responder variam de cliente para
cliente não havendo maneira de as prever. No entanto, a variabilidade dos produtos vai contribuir para
o conjunto de actividades que não agregam valor ao produto final.
A variabilidade e as tarefas que não agregam valor ao produto final têm que ser identificadas e
eliminadas. A padronização e uniformidade dos processos é uma forma de o fazer.

4. Reduzir o tempo de ciclo
O ciclo de realização de uma actividade é composto por 4 acções: transporte, espera, processamento e
inspecção. Quanto mais rápido se conseguir realizar o ciclo de uma actividade, mais produtiva ela é, e
mais facilmente se detectam erros. Para isso é necessário minimizar as acções de espera e inspecção.
No entanto, as acções de espera e inspecção são úteis. Para se reduzir o tempo do ciclo, é necessário
identificar os tempos improdutivos, para poder eliminá-los.
Diminuir os trabalhos em andamento, lotes de produção mais pequenos, optimizar os percursos de
transporte, ritmos constantes, padronizar processos e tornar actividades sequenciais em paralelas, são
esforços que devem ser feitos para reduzir os tempos de ciclo.

5. Simplificar através da redução do número de passos ou partes
Quanto maior for o processo construtivo, mais actividades que não agregam valor lhe estão associadas.
Uma vez que a filosofia LEAN se preocupa em diminuir as actividades que não acrescentam valor ao
processo de conversão, tem que se reduzir o seu número para uma quantidade racional e razoável. O
uso de pré-fabricados, por exemplo, quando for razoável a sua aplicação, confere ao processo uma
redução dos passos do processo e igual ou melhor qualidade.
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6. Aumentar a flexibilidade de saída
A flexibilidade de saída contribui para uma maior capacidade de resposta aos pedidos que possam
surgir, e assim gerar valor. A execução de um produto, ou parte de produto, cujas características se
adaptem às necessidades dos clientes sem aumento significativo dos custos, é o objectivo do aumento
da flexibilidade das actividades do processo de conversão.
O aumento da polivalência da mão-de-obra para o desempenho rigoroso de vários tipos de funções,
execução de lotes mais pequenos que se adaptem a várias exigências que o produto requeira, aumento
da velocidade do ciclo, são alguns exemplos de como se pode aumentar a flexibilidade de saída, tendo
em vista uma resposta mais abrangente aos tipos de solicitações.

7. Aumentar a transparência do processo
Tornando o processo mais transparente e visível a todos os indivíduos envolvidos, o controlo e
identificação dos erros é mais simples e pode ser uma forma de redução de desperdícios. Faz com que
a informação esteja mais disponível e próxima dos intervenientes.
Colocação de identificadores, limpeza constante das áreas de trabalho, esquemas e desenhos
elucidativos e bem identificados, uniformidade no discurso e na escrita, são alguns exemplos da forma
como o processo se pode tornar mais transparente.
A gestão de fluxos no estaleiro é uma questão importante no sector da construção, a qual é apoiada
pela transparência do processo.

Fig. 2. 4- Exemplo de boa identificação dos espaços que gera aumento da transparência.

Fig. 2. 5 - Exemplo de transparência do processo, com afixação de elementos chave em espaços comuns.
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8. Focar o controlo no processo global
Deve ter-se sempre em conta o processo como um todo, o processo global. Daí podem retirar-se mais
vantagens do que se se restringir o processo a actividades separadas. O facto de se conseguir obter
melhorias numa parte do projecto, não significa que seja melhor para projecto global.
A título de exemplo, para o fornecimento de um dado material em obra, o custo pode ser reduzido
através de boas relações, boa partilha de informações e objectivos, com o fornecedor, contratos de
exclusividade, entre outros. No entanto, não se está a focar o processo global, pois só é garantido o
fornecimento do material, ficando o transporte e montagem a constituir mais custos. Ou seja, se forem
estabelecidas cláusulas contratuais com o fornecedor focando o processo global, podem obter-se mais
benefícios pela melhoria de preços e facilidade contratual no transporte, fornecimento e montagem.

9. Introduzir melhoria contínua no processo
A preocupação na redução de desperdícios e aumento do valor das tarefas deve ser um trabalho
contínuo. A melhoria do processo é conseguida através da utilização do conhecimento e experiência
da realização das tarefas.
A execução de “Check-Lists” e mesmo folhas de requisição de materiais, por exemplo, vai sendo cada
vez mais completa e elaborada, de acordo com o que são as necessidades do processo. Com certeza
que as primeiras que foram feitas não foram tão exactas e abrangentes como as que estão em prática a
meio do processo.

10. Manter o equilíbrio entre melhorias de fluxos e conversões
A evolução e progresso dos processos de fluxo e de conversão têm que ser actividades paralelas e têm
que estar em equilíbrio. A sua contribuição é importante para a eficiência dos processos, pelo que,
deve haver rigor e coerência na evolução.
Quanto mais complexo for o processo de produção, mais impacto têm as melhorias; quanto mais
desperdícios tiver o processo, mais vantajosos são os resultados das melhorias de fluxo em
comparação com as melhorias de conversão.
Segundo Koskela, “as melhorias de fluxo e conversão estão intimamente relacionadas, uma vez que:
melhores fluxos requerem menor capacidade de conversão e, portanto, menores investimentos em
equipamentos; fluxos mais controlados facilitam a implementação de novas tecnologias na conversão;
novas tecnologias na conversão podem acarretar menor variabilidade e, assim, benefícios no fluxo.
Deste modo é necessário que exista um equilíbrio entre ambas”.

11. Benchmarking
A filosofia LEAN apoia-se muito em experiência adquirida e em boas práticas. O Benchmarking, é
basicamente isso. É o processo de aprendizagem com as empresas líderes, em que são seguidos os seus
bons exemplos e as suas boas práticas de execução.
Trata-se de identificar os exemplos de boa execução, tentar captar os conceitos e fundamentos e
transportá-los para as acções em prática.
Mesmo dentro da própria empresa pode fazer-se Benchmarking, adoptando as boas práticas de
trabalho executadas de algumas equipas de trabalho para outras.
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3
CASO DE ESTUDO

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO
Desde o início da década de 1950 que as albufeiras da Venda Nova e de Salamonde são exploradas. O
seu desnível acentuado começou a ser utilizado para fornecimento de electricidade às localidades
adjacentes. Com a entrada em serviço da central de Vila Nova (1951) constituía o primeiro grande
esquema hidroeléctrico da região.
Devido ao elevado índice de pluviosidade, esta região é caracterizada por uma disponibilidade hídrica
importante e fértil. Associado a este facto, surge a possibilidade de se poder tirar partido de uma queda
bruta de 420m, com a construção de obras de derivação, o que motivou, desde a década de 1970 o
interesse no reforço de potência instalada e em particular na VN.
Atendendo a que já se encontram aproveitados grande parte dos recursos hidroenergéticos da bacia do
Rio Cávado, torna-se dificil viabilizar a construção integral de novos aproveitamentos. Contudo, com
a evolução dos critérios de dimensionamento de potência e como alguns dos centros em exploração
existentes já se encontravam obsoletos, tem vindo a ganhar força a possibilidade de realizar reforços
de potência de aproveitamentos já instalados no local [19].
Desta forma, em 2005 entrou em serviço o reforço de potência da Venda Nova, (VN II). Nesta
intervenção procurou tirar-se partido da instalação de equipamento reversível aproveitando-se as
albufeiras já presentes no local (VN e Salamonde), como se pode ver na Fig. 3.1.

Fig. 3. 1 - Panorama dos recursos hidroenergéticos da região. [20]
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Com a estratégia desenvolvida pela EDP, de promoção e exploração de postos electroprodutores com
recurso a energias renováveis, surgiu então o reforço de potência do aproveitamento da Venda
Nova/Vila Nova (VN III), inserida nos objectivos nacionais de produção de energia eléctrica:
“O segundo reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova / Vila Nova (Venda Nova III)
insere-se na estratégia de promoção e exploração de centros electroprodutores que utilizam fontes
renováveis e tem em vista o cumprimento dos objectivos nacionais traçados neste âmbito. Portugal
assumiu diversos compromissos internacionais, nomeadamente os decorrentes do Protocolo de
Quioto, em que se comprometeu a limitar o aumento das suas emissões de gases com efeito de estufa
em 27% relativamente aos valores de 1990, e da Directiva relativa à promoção da electricidade
produzida a partir de fontes de energia renováveis, que estabelece como meta indicativa que a
electricidade produzida a partir de fontes de energia renovável corresponda a 39% do consumo bruto
de electricidade em 2010. Recentemente, o Governo português estabeleceu objectivos ainda mais
ambiciosos, elevando esta meta para 45%.” [21]
Desta forma procura-se alcançar os seguintes objectivos estratégicos [20]:
•
•
•
•

Reforçar a produção de energia renovável;
Contribuir para o crescimento da energia eólica;
Realizar a maior potência hídrica instalada em Portugal, tanto em turbina como em bomba;
Possibilidade de grupos de velocidade variável, melhor adequação às condições da rede e maior
facilidade de exploração;
• Reduzir a emissão de CO 2.

Fig. 3. 2 - Gravura identificativa da obra presente no estaleiro social.
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3.2. OBJECTIVO E JUSTIFICAÇÃO
O recurso a energias renováveis tem vindo a alcançar uma expressão cada vez maior, pela sua
importância no corte gradual da dependência do combustível para produção de energia. A Energia
Hidroeléctrica é um exemplo de energia renovável, que pode ser produzida por meio de barragens e
mini hídricas. Através do desnível do leito dos rios, as correntes de água entram na rede instalada
chegando até à Central, que com a rotação das turbinas geram energia eléctrica.
A potência instalada neste projecto de reforço de potência será de 751MW, a maior no território
português até à data. Deste modo, fomentará bons resultados para o nosso sistema eléctrico, não só
porque permite ter um abastecimento considerável e seguro, mas também porque introduz na rede um
reforço capaz de dar resposta aos picos de consumo e à falta repentina de produção por outro.

3.3. DESCRIÇÃO DA OBRA

3.3.1 – APRESENTAÇÃO DA OBRA

A obra a estudar consiste num Reforço de Potência, cujo traçado apresenta as seguintes características:

1 – Zona da Tomada de Água
2 – Zona do Túnel em Carga e Chaminé de Equilíbrio Superior
3 – Zona da Central e Chaminé de Equilíbrio Inferior
4 – Zona do Túnel de Saída de Energia e Construção
5 – Zona do Túnel da Restituição
6 – Zona da Tomada de Água
Túneis a Azul – Túneis do Circuito Hidráulico
Túneis a Vermelho – Túnel de Acesso à VNII e VNIII
Túneis a Verde – Túneis de Ataque e Construção
Fig. 3. 3 - Perfil do Circuito Hidráulico da obra do Reforço de Potência da VN III. [22]

Para a definição do traçado desta obra, teve de se colocar estrategicamente as seis zonas referidas,
atendendo à sua importância no circuito hidráulico:
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• Tomada de Água;

1 – Túnel em Carga
2 – Torre de Comando da Tomada de Água
3 – Bocal da Tomada de Água
4 – Rio Rabagão
Fig. 3. 4 - Zona da Tomada de Água. [23]

• Túnel em Carga e Chaminé de Equilíbrio Superior;

1 – Chaminé de Equilíbrio Superior
2 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior
3 – Túnel em Carga
Fig. 3. 5 - Zona da Chaminé de Equilíbrio Superior e Túnel em Carga. [23]
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• Central Hidroeléctrica;

1 – Chaminé de Equilíbrio Inferior
2 – Central Hidroeléctrica
3 – Túnel em Carga
Fig. 3. 6 - Zona Da Central Hidroeléctrica. [23]

• Túnel de Saída de Energia e Construção;

1 – Túnel da Restituição
2 – Túnel de Saúda de Energia e Construção
Fig. 3. 7 - Zona do Túnel de Saída de Energia e Construção. [23]
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• Túnel de Restituição;

Fig. 3. 8 - Zona do Túnel da Restituição. [23]

• Restituição;

1 – Rio Cávado
2 – Bocal da Restituição
3 – Túnel da Restituição
Fig. 3. 9 - Zona da Restituição. [23]

A determinação do local destes pontos-chave foi condicionada pela presença do Circuito Hidráulico da
VN II, visto que o seu traçado obrigou a algumas disposições na definição do mesmo.
Atendendo à proximidade da falha geológica da Botica, as obras subterrâneas foram reguladas do
ponto de vista de posicionamento, e com algumas condições de segurança acrescidas. Foram
adoptadas localizações e métodos idênticos à realização da Central de Frades, já concluída.
Em conformidade e nos mesmos moldes do que foi feito na outra fase da obra, VN II, prevê-se na
elaboração do CH, um sistema com duas Chaminés de Equilíbrio, uma superior, a montante e outra
inferior, a jusante da Central. Cumprindo-se deste modo as condições de funcionamento no que se
refere às diferenças de pressão e choque hidráulico.
Em resultado dos estudos efectuados para a execução da obra, concluiu-se que a realização de túneis
não revestidos seria a forma mais viável, atendendo às suas dimensões e por ser economicamente mais
vantajoso. A execução dos túneis passa pelo ciclo de escavação tradicional: marcação, furação,
carregamento, explosão e limpeza.
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Túneis a Verde – Aproveitamento Hidroeléctrico da Venda Nova/Vila Nova
Túneis a Amarelo – Reforço de Potência da Barragem da VN II
Túneis a Azul – Reforço de Potência da Barragem da VN III
Túneis a Vermelho – Túneis de acesso à VN II e VN III
Fig. 3. 10 – Enquadramento das obras da VN III. [20]

3.3.2 – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Como se pode ver na Fig. 3.10, a obra a desenvolver é um CH relativamente extenso. É uma obra que
tem características similares ao que foi realizado no Reforço de Potência da Barragem da VN II. No
entanto, pode-se observar o enquadramento das obras a efectuar na fisiologia e localização que o
terreno apresenta, assim como algumas particularidades:
3.3.2.1 – Tomada de Água:
Definição:
Local constituído por um bocal largo que vai diminuindo a sua secção ligando-se ao TC. A TA é o
ponto por onde a água do rio entra no CH.

Fig. 3. 11 - Projecto do Bocal da Tomada de Água. [24]

23

LEAN CONSTRUCTION aplicado a barragens – Estudo de Caso

Descrição:
A TA a construir, será situada a cerca de 65m da TA da VN II, já existente. Terá um bocal com uma
grade fixa em betão e uma estrutura para abrigar manobras das comportas, como se pode ver na Fig.
3.11.
A construção deste elemento obrigou a alguns cuidados especiais. Assim como foram necessários
elementos acessórios. Isto é, como a TA será o local por onde a água do rio aflui para o CH, esta estará
submersa quando o circuito estiver em actividade, logo para a sua construção teve que se baixar
temporariamente o nível das águas do rio. Porém, como o nível do rio não podia estar baixo durante
muito tempo, pois teria que dar rendimento ao outro aproveitamento daquela zona, houve a
necessidade de se construir uma Ensecadeira de protecção, Fig. 3.12, para que fosse possível subir as
águas do rio e prosseguir com a construção do bocal da TA.

Fig. 3. 12 - Projecto da Ensecadeira da Tomada de Água. [24]

O bocal tem secção transversal rectangular à qual se segue um trecho com secção constante onde se
encontra a comporta Ensecadeira do tipo corrediça e a comporta segurança do tipo vagão, que são
manipuladas a partir de uma torre. A diminuição da secção rectangular do bocal da TA é realizada
através de uma transição quadrado-redondo para uma fracção de túnel, Fig. 3.13.

1 – Ensecadeira
2 – Bocal
3 – Torre de Comando
4 – Transição Quadrado-Redondo
5 – Túnel em Carga
Fig. 3. 13 - Imagem 3D e projecto da tomada de Água. [22]
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3.3.2.2 – Túnel em Carga:
Definição:
Túnel que conduz a água desde a sua entrada no CH até à Central.Com secção circular, exibe no
princípio diâmetro maior, à chegada à Central apresenta uma secção mais reduzida para que a
velocidade de escoamento aumente.
Descrição:
Túnel com um comprimento total de 2,8Km e inclinação constante de cerca de 13,8%. Não revestido,
com secção circular modificada de diâmetro de 12,0m. O seu traçado em planta teve de obedecer a
alguns condicionamentos, tais como a localização da TA, da CES e da central, Fig. 3.14.
Para o caudal de turbinamento dimensionado de 200m3/s, a velocidade média de escoamento será de
1,7m/s.

1 – Túnel em Carga
2 – Chaminé de Equilíbrio Superior
3 – Central Hidroeléctrica
Fig. 3. 14 – Imagem 3D do Túnel em Carga. [22]

3.3.2.3 – Chaminé de Equilíbrio Superior:
Definição:
Elemento localizado na zona intermédia do TC a montante da Central, cuja função passa por, quando
os grupos param o seu funcionamento de forma súbita, normalizar as diferenças de pressão
introduzidas no sistema – Golpe de Ariete [25]. Quando a água, que está a ser turbinada num
determinado sentido, deixa de o ser repentinamente, esta recua e sobe na Chaminé regularizando os
excessos de pressão existentes.
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1 – Câmara de Expansão
2 – Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior
3 – Galeria de Acesso
4 – Poços verticais
5 – Túnel em Carga
Fig. 3. 15 - Imagem 3D da Chaminé de Equilíbrio Superior. [22]

Descrição:
Como é possível ver na Fig. 3.15, a CES é constituída por dois poços verticais que irão servir de
ligação ao TC. A sua ligação à superfície será realizada através de uma Câmara de Expansão, que
possui uma Galeria de Acesso localizada em sítio estratégico, de modo a tirar proveito do acesso ao
topo dos poços verticais mencionados, Fig. 3.16.

1 – Anel de pré-contenção
2 – Câmara de Expansão
3 - Galeria de Acesso
Fig. 3. 16 - Projecto da parte superior da Chaminé de Equilíbrio Superior. [24]

A realização da CES obriga à utilização de uma técnica peculiar. A escavação dos poços verticais e da
Câmara de Expansão, como se tratam de furos verticais extensos e de grandes diâmetros, será feita por
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“Raise-Boring”. Através desta técnica, com a ajuda de equipamento especializado, o furo será
realizado por duas fases, Fig. 3.17:
•
•

Primeira fase – Realização de um furo piloto, de orientação descendente, com diâmetro de
2,40m;
Segunda fase – Quando o braço do “Raise Boring”, Fig. 3.18, chega ao final do furo, é-lhe
acoplado uma cabeça de diâmetro maior que fará o furo ascendente mais alargado, com
diâmetro de 6m.

A remoção do escombro resultante da execução do furo será feita faseadamente, à medida que o
equipamento avança na furação, Fig. 3.19.

Fig. 3. 17 - Equipamento de execução do Raise-Boring.

1 – Braço do Raise Boring
2 – Broca de aço para realização do furo piloto
5 – Broca alargadora a adicionar para furação ascendente
Fig. 3. 18 - Braços do equipamento para realização dos dois tipos de furos. [26]
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1 – Furação descendente do furo piloto.
2 – Pormenor da cabeça, broca alargadora.
3 – Furação ascendente do fura de secção mais alargada e esquema de remoção do
escombro.
Fig. 3. 19 - Figura explicativa das duas fases da acção do Raise Boring [27].

3.3.2.4 – Chaminé de Equilíbrio Inferior:
Definição:
Elemento com funções idênticas à da CES, localizando-se a jusante da Central. Serve de estabilizador
de pressão, para quando se pára repentinamente a bombagem da água da Restituição para a TA.
Descrição:
Uma das poucas diferenças que terá em relação à CES, é que será constituída por apenas um poço
vertical que suportará uma Câmara de Expansão em túnel. O acesso à Câmara desta Chaminé será
realizado através de uma derivação do TSEC.

3.3.2.5 - Restituição:
Definição:
Local constituído por um bocal largo que vai diminuindo a sua secção, ligando-se ao TR. A sua função
é análoga à TA, contudo, neste caso, trata-se do ponto por onde a água é devolvida ao rio, depois de
turbinada na Central.

Fig. 3. 20 - Projecto do Bocal da Restituição. [24]
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Descrição:
A Restituição será colocada a cerca de 120m a montante da Restituição da VN II, já construída. Terá
um bocal com ranhuras para a colocação de grades amovíveis ou comportas ensecadeiras, e por uma
soleira de controlo de escoamento na ligação ao rio Rabagão, como é visível na Fig. 3.20.
Em sintonia com a TA, na Restituição também terá que se proceder ao abaixamento do nível das águas
do rio e à construção de uma Ensecadeira de protecção. Esta servirá de apoio, não só à edificação do
bocal da Restituição, mas também do túnel da mesma. Porém o abaixamento temporário do nível das
águas do rio não bastará. Será necessário construir um canal de desvio do rio Rabagão para que se
possa dispor a Ensecadeira.

Fig. 3. 21 - Ensecadeira da Restituição. [24]

Nesta obra da Restituição também ter-se-á que ter em conta a minimização dos períodos de
indisponibilidade da Central de Frades, VNII, pelo que a construção da Ensecadeira será
imprescindível para aquela população.

1 – Ensecadeira
2 – Bocal
3 – Transição quadrado redondo
5 – Túnel da Restituição
6 – Restituição da VN II
Fig. 3. 22 - Imagem 3D e projecto da Restituição. [22]
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3.3.2.6 – Central:
Definição:
Dispositivo que tem como objectivo gerar energia através da água. Esta é conduzida pelo TC até à
Central, que turbina a água produzindo assim energia que é introduzida na rede para abastecimento
público.

1 – Câmara dos Grupos
2 – Câmara de Transformadores
Fig. 3. 23 - Imagem 3D da Central. Vistas Montante e Jusante. [22]

Descrição:
As intervenções construtivas relativas à Central Hidroeléctrica da VN III localizar-se-ão na margem
esquerda do rio Rabagão, a uma profundidade de 400,0m e numa posição intermédia entre as
albufeiras de Salamonde e da VN.
A Central consiste essencialmente numa caverna subterrânea extensa, com duas Câmaras unidas pelos
topos. Estas têm secções diferentes, sendo a de maior secção denominada Câmara dos Grupos, que
como o nome indica, será constituída pelos dois grupos reversíveis (turbina-bomba/alternador-motor
de eixo vertical) e a de secção menor designada Câmara dos Transformadores, será formada pelos
transformadores.
Ambas as Câmaras localizar-se-ão à mesma cota, estando apenas separadas por uma parede espessa de
betão. A montagem dos transformadores será feita na Câmara dos Grupos, e posteriormente colocados
na Câmara dos Transformadores, através de uma abertura na parede com cerca de 70m2. Esta abertura
será fechada com vigas de betão armado pré-fabricadas para isolamento dos transformadores,
garantindo a segurança das restantes instalações em casos de explosão e incêndio.
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1 – Câmara dos Grupos
2 – Câmara dos Transformadores
Túneis a Azul – Túneis do Circuito Hidráulico
Túneis a Vermelho – Túneis de Acesso
Fig. 3. 24 - Imagem 3D da Central Hidroeléctrica. [22]

Câmara dos grupos:
Possui dimensões úteis de 22,0m x 101,5m e secções transversais com alturas totais, na zona dos
grupos geradores e na zona do átrio de montagem dos transformadores de 55,0m e 26,4m,
respectivamente.
Câmara dos transformadores:
Possui dimensões de 19,6m x 50,0m. É caracterizada pela existência de uma galeria longitudinal, para
instalação dos barramentos de ligação dos alternadores aos transformadores. O depósito de recolha de
óleo dos transformadores e água para de extinção de incêndio situar-se-á a meio da câmara e por baixo
do piso principal.

Fig. 3. 25 - Imagem 3D do corte pelo Eixo da Câmara dos Grupos e galeria de acesso. [20]
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3.3.3 – PRINCIPAIS VIAS DE COMUNICAÇÃO E VIAS DE ACESSO:

Os acessos e vias de comunicação que compõem esta obra têm origem nos já existentes para a 2ª fase
da obra (VN II), são eles:
• TSEC – Apoiará a realização de toda a obra subterrânea, permitirá encaminhar os cabos
de energia, comando e informação até ao exterior. Servirá de acesso para todos os
movimentos relativos à obra da Central, para transporte de mão-de-obra, equipamentos
e materiais.

1 – Restituição
2 – Túnel da Restituição
3 – Túnel de Saída de Energia e Construção
Fig. 3. 26 - Imagem 3D da localização do Túnel de Saída de Energia e Construção. [22]

• TATA – Túnel que servirá de acesso ao TC e TA, que irá ser construído a partir do túnel
realizado para a obra da VNII;

1 – Tomada de Água
2 – Túnel em Carga
3 – Túnel de ataque á tomada de Água
Fig. 3. 27 - Imagem 3D do Túnel de Ataque á Tomada de Água. [22]
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• TACES – A partir da EN 103 e aproveitando o acesso à plataforma da Câmara de
Expansão da Chaminé;

Fig. 3. 28 - Imagem do projecto do Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior. [23]

• Estrada de acesso à Restituição – Faz a ligação entre todas as frentes da obra da VN III,
Fig. 3.29, será prolongada do que já tinha sido realizado na Restituição da VN II:

Fig. 3. 29 - Fotografia panorâmica da estrada de ligação das frentes de trabalho da obra. [28]

3.4. ACTIVIDADE EM OBRA
Na sua estadia em obra, o autor começou por tentar perceber o nível de conhecimento dos
intervenientes sobre LC e as suas principais preocupações, opiniões e prioridades no processo
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construtivo em que se encontravam envolvidos, assim como identificar questões que poderiam ser
melhoradas e optimizadas apoiando-se na filosofia LEAN.
Esta atitude de observação e intervenção passou por um processo tripartido:
• Conversas com os intervenientes sobre as funções desempenhadas em obra, desde
encarregados aos mais altos cargos de chefia;
• Entrega de um inquérito maioritariamente de escolha múltipla;
• Observação directa em trabalho de campo e escritório sobre planeamento, execução e
controle das actividades.
3.4.1 – CONVERSAS COM OS INTERVENIENTES

O autor teve conversas informais com praticamente todos os responsáveis do processo construtivo em
que estava inserido. Desde encarregados gerais a engenheiros e técnicos responsáveis pela segurança,
qualidade, ambiente, instalações, armazém, planeamento, produção, engenheiros de frente, e até na
área financeira e director geral. Este género de reuniões serviu para ter uma ideia das funções
desempenhadas por cada um, interligação entre departamentos, cadeia de responsabilidades – Fig.3.30,
e tentar, apoiado na filosofia LEAN, identificar algum tipo de situação que pudesse ser reestruturada
tendo em conta a sua optimização.

Fig. 3. 30 - Organograma nominal de Empreitada. [29]

3.4.2 – INQUÉRITOS

Os inquéritos são compostos por 8 páginas, como se pode ver no ANEXO I, com perguntas de escolha
múltipla, seguindo uma escala de importância com 5 patamares. Poderiam responder de acordo com as
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suas convicções, com as suas acções em obra e até dar sugestões e propostas, para o melhoramento do
processo construtivo.
A estrutura dos questionários divide-se em 2 partes:
A primeira, de identificação, onde se questiona a empresa a que pertence o inquirido, assim como a
sua formação e anos de experiência, de forma a poder retirar algumas ilações da relação da pessoa com
as respostas dadas.
A segunda parte fragmentava-se em 4 grupos de questões relacionadas da seguinte forma:
Grupo I – PLANEAMENTO: preocupações e prioridades no planeamento da sua actividade e
estratégias de melhoria;
Grupo II – DESPERDÍCIOS: introdução do conceito “desperdício”. Identificação dos mais relevantes
para cada um e os que ocorrem mais tendo em conta a actividade desenvolvida e a obra em geral;
Grupo III – ESTRUTURA DE PRODUÇÃO: referente mais à obra em geral, requerendo opiniões,
considerações e estratégias de aumento da produtividade;
Grupo IV – LEAN CONSTRUCTION: conhecimento da filosofia LEAN e da possibilidade da sua
aplicação em obra;

Foram entregues questionários a 17 dos intervenientes da obra do Reforço de Potência da Barragem da
VN III, apenas 7 responderam, nem metade da totalidade dos questionários entregues. Desta forma,
como o universo de inquiridos passou a ser menor, as conclusões que se podem retirar da sua
aplicação podem não ser tão fiáveis quanto o autor desejava. Para melhor entendimento dos dados
recolhidos, consideram-me como “inquiridos” apenas aqueles que responderam ao questionário.

3.4.2.1 – Recolha e Tratamento de Dados:
Primeira parte:
Como se pode ver na Fig.3.31, os 7 inquiridos, nenhum tem menos de 5 anos de experiência de
trabalho, o que revela alguma experiencia de obra, condição importantíssima para uma obra desta
envergadura. No entanto, é um princípio de que, sendo a filosofia LEAN recente, poucos a
conhecerão.

Fig. 3. 31 - Gráfico representativo da experiência profissional dos inquiridos.
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Segunda parte:
Como esta parte se dividia em grupos distintos, o tratamento dos dados efectuou-se também
separadamente, em quatro fracções.
Grupo I:
Na primeira questão, que se referia à importância que atribuíam à relação custo/prazo para garantir o
sucesso no sistema construtivo, a totalidade dos inquiridos considera muito importante.
Quando questionados relativamente à existência de outros factores mais importantes que custo/prazo
para a orientação da produção, 2 responderam que não. Efectivamente consideram que Custo/Prazo é o
único factor em que a produção se deve orientar para obter o sucesso da obra. No entanto, 5 dos
inquiridos, a maioria, apresentaram as seguintes variáveis como importantes e talvez prioritárias na
orientação da produção:

Fig. 3. 32 - Gráfico representativo da importância de outras variáveis para além de custo/prazo na orientação da
produção.

Dos inquiridos, 5 afirmam fazer o controlo do planeamento do seu próprio trabalho semanalmente,
apenas 1 mensalmente e outro afirma fazê-lo diariamente.
Quanto à percentagem dos trabalhos planeados que são realmente cumpridos, apenas 1 dos 7
inquiridos respondeu 100%. Dos restantes 6, 3 responderam que era cumprido entre 40% a 60% do
planeado e outros 3 responderam que é cumprido entre 60% a 80% do planeamento proposto.
A satisfação dos inquiridos quanto aos resultados do planeamento em termos de eficácia da execução é
dada pela Fig. 3.33:

Fig. 3. 33 - Gráfico representativo da satisfação dos inquiridos em relação à eficácia do planeamento efectuado.
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Apesar de 6 estarem satisfeitos e muito satisfeitos quanto aos resultados do planeamento na produção,
4 dos inquiridos acredita que o planeamento poderia e deveria ser melhorado assim como reforçar a
qualidade do planeamento, apresentando como justificação as seguintes formas:
• Mais pormenorização em termos de tarefas,
• Acompanhamento mais rigoroso e que se adapte aos improvisos,
• Motivação e optimização das equipas,
• Rendimentos previstos mais rigorosos obtidos com verificações mais práticas,
• Inclusão de imprevistos.

Para finalizar este grupo de questões, era apresentado um conjunto de aspectos que seria necessário
ter-se em conta no planeamento, na óptica do autor, em que a resposta dos inquiridos, na maioria dos
casos foi concordante, Fig.3.34:

Fig. 3. 34 - Gráfico representativo de importância dos vários aspectos a ter-se em conta no planeamento.

Foi igualmente questionado, no caso de concordância, de que forma se poderia ter em conta esses
aspectos referidos, ao qual se obtiveram as seguintes respostas:
Fornecimento de Materiais: Ter em conta o tempo necessário à entrega dos materiais com
antecedência para a sua utilização, salvaguardando alguma folga para eventuais não conformidades de
material;
Localização do Estaleiro: Deve localizar-se o mais próximo possível do local da frente de obra, deve
estar perto da zona de aprovisionamento de materiais, laboratório e estaleiro social;
Avarias em Equipamentos: Deve ter-se preços de equipamentos suplentes e com base em histórico
devem prever-se tempos de paragem para manutenção de equipamento com vista a evitar avarias
indesejadas e inesperadas;
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Qualidade do Produto: Utilização de equipamentos de qualidade e fiabilidade garantida, correcta
execução das tarefas, não utilização de materiais não conformes e promover a recepção definitiva da
obra;
Impactes Ambientais: Cumprimento de legislação, instrução e cumprimento de processos de
licenciamento e triagem e encaminhamento de resíduos;
Segurança: Realização de actividades em segurança, prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes,
cumprimento de legislação e controlo rigoroso e severo do próprio trabalho;
Condições Climatéricas: Com base em histórico definir-se tempos de paragem, ter em conta que em
trabalhos a céu aberto é muito influente. Por exemplo, em transporte de terras ter em conta a
pluviosidade visto que o rendimento é muito inferior em caso de chuva.

Grupo II:
Neste grupo, como já foi referido, muito mais ligado aos desperdícios em obra, a primeira questão
surge no sentido de perceber a percepção que os intervenientes do processo construtivo em relação ao
que são desperdícios. O autor apontou alguns tipos de desperdício, assim como tentou saber qual/quais
outros desperdícios que consideram importantes:
Quadro3. 1 - Importância das várias causas dos desperdícios.
Desperdícios Causados Por:

Nada
Importante

Pouco
Importante

Indiferente

Importante

Muito
Importante

Espera por Entrega de Material

0

0

0

3

4

Equipamentos

0

0

0

3

4

Ocorrência de Acidentes

1

0

0

2

3

Correcções a Eros de Execução

0

1

0

2

4

Mão-de-Obra

0

0

0

3

4

Mão-de-Obra em Estaleiro por
Utilizar

0

0

0

4

3

Movimentações Desnecessárias

0

0

0

4

3

Materiais em Stock

0

1

0

3

3

Intervenientes em Excesso no
Processo Construtivo

0

0

0

3

4

Outras Causas
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Através da análise da Quadro 3.1,verifica-se que existe uma menor preocupação com questões como a
Mão-de-Obra em espera, as Movimentações Desnecessárias e os Materiais em Stock. No entanto a
maioria das respostas variam entre o importante e o muito importante, o que significa que os
desperdícios constituem uma grande preocupação nas empresas de construção. Como outra causa de
desperdício, o autor avança a situação de Falta de Comunicação, o que efectivamente pode também
levar à ocorrência de desperdícios.
No que diz respeito aos motivos para os desperdícios, os inquiridos responderam de acordo com o
Quadro3. 2:
Quadro3. 2 - Importância dos vários motivos para origem dos desperdícios.
Motivos para os Desperdícios:

Nada
Importante

Pouco
Importante

Indiferente

Importante

Muito
Importante

Alterações de Projecto

0

1

0

3

3

Alterações de Planeamento

0

0

0

4

3

Erros de Planeamento

0

0

1

2

4

Erros na Execução

0

0

0

3

4

Falha de Comunicação Interna

0

0

1

2

4

Falha de Comunicação Externa

0

0

2

2

3

Falha na Segurança/Acidentes

1

1

0

2

3

Deficiente Preparação dos
Trabalhos

0

0

0

3

4

Incertezas Associadas ao Estado
do Maciço

1

0

0

4

2

Relativamente a uma parte mais de apresentação de resultados, como Resultados Financeiros, Prazos,
Qualidade e Satisfação do Cliente, os inquiridos definiram as suas relevâncias de acordo com o
descrito na Quadro3. 3:
Quadro 3. 3 - Importância dos desperdícios em determinadas partes do processo construtivo.
Quais as Implicações dos
Desperdícios em:

Irrelevante

Pouco
Relevante

Indiferente

Relevante

Muito
Relevante

Resultados Financeiros

0

0

0

2

5

Cumprimento de Prazos

0

0

0

2

5

Qualidade do Produto

0

0

0

2

5

Satisfação do Cliente

0

0

1

2

4
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No que concerne à realização do controlo dos desperdícios os inquiridos responderam da seguinte
forma:

Fig. 3. 35 - Gráfico representativo da percentagem de inquiridos que realizam o controlo dos desperdícios.

Os inquiridos apresentaram como sugestões de formas de controlo de desperdícios as seguintes:
• Controlo Orçamental;
• Preparação e Medição;
• Acompanhando com proximidade os trabalhos e comparando regularmente com o programa de
trabalhos;
• Execução de Balizamentos e Balanços Actualizados.
Quanto a medidas preventivas para a diminuição de desperdícios, as respostas mais comuns foram:
•
•
•
•

Medição dos materiais a aplicar e preparação para a sua aplicação;
Fiscalização atenta e rápida a actuar quando detectado algo;
Insistir no controle e acompanhamento operacional;
Bom planeamento.

No que diz respeito à percentagem de desperdícios na obra em questão, 3 dos 7 intervenientes
inquiridos responderam que havia em obra 20% de desperdícios, outros 2 afirmaram que haveria entre
20% e 40% e apenas 1 referiu que haveria entre 40% a 60% de desperdícios.

Grupo III:
Este grupo refere-se mais à obra na sua globalidade. Cada interveniente inquirido teve que se
descentralizar da sua função e passar a ver a obra na sua globalidade.
A primeira questão surge no sentido de aferir se a obra em estudo está bem organizada ou não, em que
apenas um inquerido respondeu que não. Todos os outros 6 responderam afirmativamente.
Quando se perguntou sobre o facto de ter havido uma evolução no processo construtivo desde o inicio
dos trabalhos, a resposta foi unânime e afirmativa, sendo a maioria das justificações:
•
•
•
•

40

Conhecimento dos problemas que vão surgindo;
Rotina das tarefas;
Optimização de equipas através do estado do maciço e rendimentos;
Aprendizagem com os erros;
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Quanto à questão da utilidade da gestão no processo construtivo, foi perguntado se através da sua
melhoria se se poderiam obter melhores resultados financeiros, à qual 2 responderam que não e 5
responderam que sim, Fig. 3.36.

Fig. 3. 36 - Gráfico representativo da percentagem de inquiridos que considera que se conseguem melhorias de
preço com a melhoria da gestão do processo.

Por fim foi solicitado em cada questionário 3 propostas de estratégias para melhoria do processo de
produção. Conjugando as respostas, elencaram-se globalmente as seguintes estratégias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organização;
Ambição e perseverança;
Motivação;
Coordenação e liderança;
Coerência e regularidade na cadeia linguística;
Planeamento e Preparação dos trabalhos;
Rentabilização dos meios;
Formação contínua;
Salários mais elevados;
Existência de burocracia;
Bom ambiente e camaradagem entre os intervenientes;
Promover a competência dos colaboradores;
Boa comunicação, clara e leal entre os intervenientes;
Qualidade do serviço;
Operários qualificados;
Inovação.

Grupo IV:
Grupo destinado a apreciações sobre LC, conhecimento da filosofia LEAN e da sua aplicabilidade em
obra.

As respostas dos inquiridos sobre os factores de sucesso de um projecto são dadas no Quadro 3.4:
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Quadro3. 4 - Importância de alguns factores para o sucesso de um projecto.
Factores de Sucesso de um
Projecto Relativo a:

Irrelevante

Pouco
Relevante

Indiferente

Relevante

Muito
Relevante

Resultados Financeiros

0

0

0

2

5

Cumprimento de Prazos

0

0

0

2

5

Qualidade

0

0

0

3

4

Satisfação do Cliente

0

0

1

2

4

Quanto às questões sobre LC, apenas um dos inquiridos pôde responder, visto que só ele se encontra
familiarizado com este conceito. Considerando relevantes as mudanças que poderão surgir no sistema
da gestão com base na filosofia Lean, mostra-se também confiante face à possível contribuição desta
filosofia, para a melhoria do sistema de gestão da construção.
3.4.3 – OBSERVAÇÃO DIRECTA, PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLO DE ACTIVIDADES

Como se pode ver no ANEXO II, em que consta a parte do planeamento realizado pelo ACE VNIII do
período em que o autor esteve em obra, apenas foi possível acompanhar trabalhos subterrâneos de
execução de túnel, trabalhos a céu aberto de escavação, contenção de taludes e início da execução das
ensecadeiras.
3.4.3.1 – Trabalhos Subterrâneos:
A execução dos túneis era realizada de forma comum, com rebentamento por explosivo e
carregamento de escombro. Esta actividade dividia-se em 7 tarefas que acabam por se tornar cíclicas,
realizando-se sempre de igual forma – Fig. 3.37.

Fig. 3. 37 - Ciclo de avanço da frente do túnel.
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Poderão por vezes ocorrer alterações quanto à sua duração e forma de ataque no caso de ocorrência de
desperdícios, tais como, problemas com máquinas, instabilidade da resistência do maciço, acidentes,
atrasos na entrega do material, entre outros, no entanto no que diz respeito ao ciclo em si, ter-se-á que
cumprir todos os passos.

Ciclo da realização do túnel:
Um túnel é realizado em ciclos de Marcação da Frente, Furação, Carregamento da Explosivos,
Rebentamento, Escombramento, Limpeza da Frente, e Sustentação. Estes passos têm que ser todos
rigorosamente cumpridos, não podendo nenhum ser ultrapassado ou omisso.
• A primeira tarefa – Marcação da Frente – passa por, com a ajuda da equipa de topografia,
marcar na frente do túnel os pontos onde se terá que efectuar as furações, para introdução do
explosivo. O plano de fogo elaborado pelos Engenheiros responsáveis da respectiva frente de
trabalho, é entregue em papel à equipa de topografia, ao piloto do equipamento que executará
a furação e aos encarregados da obra. A equipa de topografia, composta por um topógrafo e
um porta miras, encarrega-se de, com a ajuda do seu equipamento (Estação Total), definir
pontos de referência para a orientação do equipamento de furação, assim como indicar o
ângulo de inclinação do túnel para alinhamento dos braços de furação.
• A segunda tarefa – Furação – é realizada com o auxílio de uma máquina específica para o efeito
– Jumbo, Fig. 3.38:

Fig. 3. 38 - Equipamento de furação em túneis.

Este equipamento possui entre um a três braços capazes de furar em simultâneo e um cesto de
sustentação de cargas. Conduzido por um piloto que programa as coordenadas e a profundidade
da furação a efectuar, (Fig.3.39). Esta tarefa é auxiliada por alguns trabalhadores que orientam o
piloto do Jumbo no manuseamento dos braços do equipamento tanto no solo, como suspensos
no cesto de carga – Fig. 3.40 e a Fig.3.41.
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Fig. 3. 39 - À esquerda ecrã do programador de furação, à direita a perspectiva da frente do túnel, do interior do
Jumbo.

Fig. 3. 40 – Esquema exemplificativo do Jumbo a furar a frente do túnel.

Fig. 3. 41 - Jumbo a furar a frente do túnel. Pode ver-se o auxílio da mão-de-obra do cesto.

• A terceira tarefa – Carregamento com Explosivos – surge após a conclusão da tarefa anterior.
Tem que se ter especial atenção ao facto de que se vai trabalhar com explosivos e ter
consciência que ao mínimo descuido podem ocorrer acidentes catastróficos. Daí se ter referido
que o início desta terceira tarefa ocorre apenas e só quando todos os trabalhos relativos à
furação da frente estejam concluídos.
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Existem vários tipos de explosivos: inicialmente trabalhava-se com RIODIN, um explosivo
gelatinoso, fortíssimo, relativamente caro; no entanto, devido àqueles aspectos passou a
utilizar-se emulsão, sendo o seu abastecimento à obra realizado através de carregamento com
camião a granel Fig. 3.42.

Fig. 3. 42 - Camião de carregamento de explosivo a granel.

O carregamento com explosivos passa por, através de uma mangueira que vai desde o camião
até à zona de introdução de explosivo, emitir a quantidade de explosivo adequada ao furo Fig.
3.43. A emulsão um tipo de explosivo expansivo, cujo peso volúmico tem de ser controlado
antes de ser aplicada nos furos, Fig 3.44. Depois de introduzida, tem que se deixar o explosivo
expandir e ganhar presa para o rebentamento ser eficaz.

Fig. 3. 43 - Carregamento de explosivo a granel no furo.
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Fig. 3. 44 - Controle do peso volúmico do explosivo.

Enquanto se carregam todos os furos, e se espera até que o explosivo se expanda na sua totalidade
(30min), procede-se à ligação (Fig. 3.45), de todas as zonas do túnel em que há furos:
- Sapateira, zona do chão;
- Contorno, como o nome indica é o contorno de toda a secção da frente do túnel;
- Caldeiro, zona do miolo da secção da frente do túnel.

Fig. 3. 45 - Ligação dos explosivos da frente do túnel. São bem visíveis as três partes de explosão: Sapateira,
Contorno e Caldeiro.

• Quarta tarefa – Rebentamento – é a parte que por si só é mais estimulante na medida que
culmina com o objectivo proposto. Analisando o processo de fluxo da realização dos túneis, o
principal objectivo é progredir com a escavação. Esse objectivo é fisicamente atingido na
altura do rebentamento.
Depois de carregada a frente do túnel, ligado o cordão detonante a todos os furos de
explosivos com as temporizações adequadas fica então tudo pronto para se proceder ao
rebentamento.
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A frente de trabalho pára, todos os equipamentos e mão-de-obra afastam-se consideravelmente
da frente do túnel e resguardam-se num nicho realizado para protecção, desliga-se a
ventilação, e pode proceder-se a activação do detonador para rebentar a frente do túnel, Fig.
3.46, Fig. 3.47 e Fig. 3.48.

Fig. 3. 46 – Túnel no início do rebentamento.

1 – Sapateira;
2 – Contorno;
3 – Caldeiro;
Fig. 3. 47 - Túnel em pleno rebentamento.

Fig. 3. 48 - Túnel no fim rebentamento.
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Após o rebentamento, a frente de trabalho tem que ser ventilada para que todas as poeiras sejam
eliminadas, e os gases lá presentes resultantes da explosão sejam expelidos. Este tempo de
espera corresponde aproximadamente entre 45 a 60 minutos – Fig. 3.49.

Fig. 3. 49 – Esquema do túnel após o rebentamento com o fumo resultante da explosão e da queda do
escombro.

• Quinta tarefa – Escombramento – passa pela remoção de todo o escombro resultante do
rebentamento Fig 3.50.

Fig. 3. 50 – Esquema do escombramento do túnel.

Quando a equipa de trabalho volta à frente do túnel, encontra quantidades enormes de destroços
que necessitam de ser removidos. Com o auxílio de equipamento de carregamento e transporte
como a Pá Mineira, a Pá Carregadora, a Carregadora Frontal (ITC) e Camiões Dumper o
escombro é removido na sua totalidade Fig. 3.51, Fig. 3.52, Fig. 3.53 e Fig. 3.54,
respectivamente.

Fig. 3. 51 - Pá mineira.
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Fig. 3. 52 - Pá carregadora.

Fig. 3. 53 - Carregadora Frontal.

Fig. 3. 54 - Camião Dumper.
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• Sexta tarefa – Limpeza da Frente – depois de removido todo o escombro resultante do
rebentamento, a frente de trabalho fica muito irregular. É então necessário regularizar a frente
para se poder prosseguir com os trabalhos Fig. 3.55.

Fig. 3. 55 – Esquema da limpeza da frente do túnel.

Esta tarefa é feita com a ajuda da Escavadora Giratória equipada com Martelo de
Escombramento acoplado, Fig. 3.56. A esse potente martelo caberá a função de eliminar
excessos de pedra que não conseguiram ser derrubados com a explosão, Fig. 3.57. Assim que se
conseguir regularizar a frente, pode passar-se à próxima tarefa.

Fig. 3. 56 - Giratória com martelo acoplado.

Fig. 3. 57 – Alguns aspectos da limpeza da frente do túnel pela acção da giratória com martelo.
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• Sétima e última tarefa – Sustentação – que surge com a intenção de conferir mais segurança aos
trabalhos. Após a realização de todas as outras tarefas já realizadas, tem que se conferir
sustentabilidade ao túnel para que todas as tarefas subsequentes sejam realizadas em
segurança. Há perigos vários de quedas de pedras, desmoronamento de terras, ou até a
existência de algum pedaço de pedra que esteja inseguro. Para isso fazem-se trabalhos de
contenção, e seguidamente aplica-se betão projectado para maior regularidade e protecção do
terreno. Os serviços de contenção passam normalmente por aplicar pregagens do tipo Swellexs
– Fig. 3.58.

Fig. 3. 58 – Esquema da colocação de pregagens para contenção do túnel.

No entanto, quando o terreno se mostra instável, tem que se recorrer à aplicação de cambotas de
ferro para melhor garantir a sustentabilidade do terreno – Fig. 3.59.

Fig. 3. 59 – Esquema da colocação de cambotas.

Como foi referido, tanto no caso de se terem aplicado swellexs ou mesmo cambotas, tem que se
aplicar uma camada de betão projectado como se pode ver nas Fig 3.60 e Fig 3.61:
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Fig. 3. 60 - Projecção de betão em zona de túnel só com pregagens.

Fig. 3. 61 - Projecção de betão em zona de túnel só com cambotas.

3.4.3.2 – Trabalhos a Céu Aberto:
Os trabalhos a céu aberto passam pela realização, em betão, dos bocais da TA e da Restituição, assim
como as respectivas Ensecadeiras.
Contudo havia muito trabalho de movimentação de terras e contenção a fazer até chegar às cotas
desejadas para início dos trabalhos com betão. Apesar de haver algumas diferenças ao nível do terreno
e do projecto da TA e da Restituição os trabalhos são praticamente iguais:
• Escavação e Movimento de Terras: com a ajuda de Pás Carregadoras as terras foram colocadas
nas caixas de Camiões. Este processo repete-se inúmeras vezes, sendo por isso necessário uma
frota considerável de Camiões para o transporte das terras – Fig. 3.62.

Fig. 3. 62 - Escavação e carregamento de terras.
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• Furação: Após o talude estar delineado e escavado até à cota descrita em projecto, passa-se à
furação do terreno, para a posteriori, se colocarem pregagens para a sua contenção. Com
auxílio de equipamento especializado para o efeito – ROCW D3 – realizam-se as furações que
estão programadas, Fig. 3.63.

Fig. 3. 63 - ROCW a efectuar a furação para colocação de pregagens.

• Contenção: Com as furações realizadas, são introduzidos pregos de 6 m nos furos para
produzirem o efeito de contenção do talude. Seguidamente é injectada calda para selar o prego
e conferir contenção ao talude.
• Projecção de Betão: Após estas três actividades estarem consumadas, resta aplicar a camada de
betão projectado. Como se pode ver na Fig 3.64 o método é semelhante ao que se passa na
obra subterrânea.

Fig. 3. 64 - Projecção de betão no talude.
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O aspecto final com o avanço dos trabalhos pode ver-se na Fig. 3.65:

Fig. 3. 65 - Aspecto dos taludes escavados segundo o ciclo apresentado.

Este trabalho de Escavação, Furação, Contenção e Projecção de Betão, torna-se cíclico até se atingir as
cotas de projecto desejadas. No entanto, por vezes é necessário recorrer a pegas de fogo para se
escavar terreno. Esta operação não foi muito regularmente realizada, mas por vezes tinha que se
recorrer ao rebentamento a céu aberto Fig. 3.66.

Fig. 3. 66 - Sequência de rebentamento a céu aberto.

Quanto à edificação das Ensecadeiras, tanto na TA como na Restituição o projecto de construção,
como já foi referido, envolvia a construção do Bocal assim como a realização de uma Ensecadeira.
Enquanto o autor esteve em obra apenas pode acompanhar o planeamento das Ensecadeiras assim
como parte da sua realização.
O planeamento foi elaborado tendo em conta as incompatibilidades que poderiam surgir. Entre prazos
de execução a cumprir, tamanho dos taipais de cofragem a utilizar, capacidade da produção da central
de betão, frota de Auto-Betoneiras e disponibilidade da Auto-Bomba, foi definida a divisão e
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sequência de betonagens através de quadros de betonagem ANEXO III e esquema de betonagens Fig.
3.67.

Fig. 3. 67 - Esquema de betonagens das Ensecadeiras com as datas, quantidades de betão a realizar e
sequência dos blocos.

Este planeamento foi entregue à equipa de produção que tinha a palavra final quanto à sequência de
betonagens a seguir.
A operação a efectuar era igual em todos os blocos a betonar, sendo um processo cíclico. Em cada
bloco passava por preparação do terreno (Fig. 3.68), cofragem do bloco a betonar (Fig. 3.69) e
betonagem Fig. 3.70.

Fig. 3. 68 - Preparação do terreno a betonar.
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Fig. 3. 69 - Cofragem dos blocos a betonar.

Fig. 3. 70 - Betonagem do bloco.

A betonagem em si é também um processo cíclico. Atendendo a que cada Auto-Betoneira leva em
média 8m3 de betão, são necessárias várias descargas para betonar um bloco inteiro. O ciclo de tempo
e de procedimento de cada Auto-Betoneira mantém-se inalterável:
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1º) Este ciclo inicia-se na central de betão onde era carregada, Fig. 3.71;

Fig. 3. 71 - Carregamento da Auto-Betoneira na central de betão.

2º) À saída da central é retirada uma amostra de betão, para a realização de um ensaio de forma a
aferir a sua qualidade;
3º) Seguia-se com o transporte até ao local de descarga;
4º) À chegada, são feitos ensaios Slump, Fig. 3.72 e ensaio de temperatura, Fig. 3.73;

Fig. 3. 72 - Ensaio Slump (abaixamento do betão).

Fig. 3. 73 - Medição da temperatura do betão.
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5º) Depois da execução dos ensaios e no caso de conformidade, a Auto-Betoneira liga-se à AutoBomba, dando início à betonagem do bloco, Fig. 3.74 e Fig. 3.75, ocorrendo em simultâneo a
vibração do betão Fig. 3.76.

Fig. 3. 74– Momento de início da betonagem, Auto-betoneira associada à Auto-Bomba.

Fig. 3. 75 - Vibração do betão.
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3.5. DETALHES DA OBRA
Neste parágrafo apresentam-se aspectos relevantes à obra no que se refere a aspectos técnicos e outros
que enriqueçam o enquadramento da mesma. Começando por se fazer uma identificação mais rigorosa
da obra e das suas entidades executantes, refere-se também algumas quantidades de trabalho
relevantes para a mesma assim como características do sistema hidráulico e caracterização/composição
das equipas de trabalho. No final é relatada uma mística existente neste tipo de obras.

3.5.1 – IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

A identificação da obra é feita da seguinte forma [30]:
Dono de Obra: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A.
Fiscalização: FASE – Estudos e Projectos SA e GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e
Ambiente, S.A.
Coordenação de Segurança e, Obra: Tabique Engenharia, LDA
Entidade Executante: “Reforço de Potência da Barragem da Venda Nova, ACE” (ACE constituído
pelas empresas. MSF / Somague / Mota-Engil / Spie Bagtinolles)
Nome da Obra: Empreitada Geral de Construção – VN III
Reforço de Potência do Aproveitamento de VN
Data de Início dos Trabalhos: 15 de Março de 2010
Previsão para Conclusão dos Trabalhos: 15 de Agosto de 2015
Valor da Empreitada: 131.000.000,00 €

3.5.2 – QUANTIDADES DE TRABALHO SIGNIFICATIVAS

Alguns números significativos dos trabalhos a realizar nesta obra são apresentados a seguir [30]:
Escavação a céu aberto – 150.000m3;
Escavação subterrânea – 950.000m3;
Furação para Ancoragens Passivas – 600.000m;
Furação de Pregagens tipo Swellexs – 265.000m;
Betão Projectado – 29.000m3;
Betão Estrutural – 162.000m3;
Aço em Armaduras – 10.000.000Kg;
Quantidade de Betão só em soleiras dos túneis – 14.490m3;
Quantidade de Betão das Ensecadeiras, as quais vão ser demolidas à postriori – 19.360m3;
Distância entre as Frentes de Trabalho mais afastadas – 8Km;
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3.5.3 – CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA HIDRÁULICO

As particularidades que caracterizam o sistema hidráulico da obra do Reforço de Potencia da
Barragem da VNIII, são as seguintes [20]:
Queda Estática – 420m;
Potência dos Grupos – 2 x 368MW;
Produção Média Anual – 1273GWh;
Produção Média Anual (valor líquido) – 17GWh;
Emissões de CO 2 Evitadas por Ano – 1000kt;
Investimento Previsto – 349M€ em 2009;
Incorporação Nacional – 80% a 85%;

3.5.4 – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS DE TRABALHO

As diferentes equipas de trabalho que operam na obra em estudo são compostas da seguinte forma
[30]:
Quadro3. 5 – Equipa de trabalho tipo n.º1.

Equipa de Trabalho Tipo - n.º1
Tipo de Trabalho:

Escavações e Contenções a Céu Aberto
1 - Chefe de Equipa;
2 - Marteleiros;

Mão-de-obra:

2 - Carregadores de fogo;
2 - Serventes;
7 - Condutores Manobradores;
1 - ROBOT PROJECÇÃO SIKA PM500 PC;
1 - CENTRAL DE INJECÇÃO UNIGROUT 22H;
1 - MANITOU MRT 1432;

Equipamento:

1 - ROCW D3;
1 - COMPRESSOR 9m3 ATLAS XAS125 DD
1 - ESCAVADORA CAT 320
2 - DUMPER BELL 25TON
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Quadro3. 6 - Equipa de trabalho tipo n.º2.

Equipa de Trabalho Tipo - n.º2
Tipo de Trabalho:

Escavações e Contenções Subterrâneas em Túnel
1 - Chefe de Equipa;
2 - Marteleiros;

Mão-de-obra:

2 - Carregadores de fogo;
1 - Serralheiro;
11 - Condutores Manobradores;
1 - JUMBO TIPO SANDVIK DT1130I-3A;
1 - ROBOT PROJECÇÃO SIKA PM500 PC;
1 - CENTRAL DE INJECÇÃO UNIGROUT 22H;
1 - PÁ TIPO KOMATSU WA470-6;

Equipamento:
1 - MANITOU MRT1632;
1 - BOMBA SWELLEX;
1 - ESCAVADORA GIRATÓRIA SOBRE PNEUS MARTELO PARA
ESCOMBRAMENTO;
6 - DUMPER BELL 25TON ;

Quadro3. 7 - Equipa de trabalho tipo n.º3.

Equipa de Trabalho Tipo - n.º3
Tipo de Trabalho:

Escavações e Contenções Subterrâneas em Túnel
1 - Chefe de Equipa;
2 - Marteleiros;

Mão-de-obra:

2 - Carregadores de fogo;
1 - Serralheiro;
5 - Condutores Manobradores;
1 - JUMBO TIPO SANDVIK DD320-40C-2B;
1 - ROBOT PROJECÇÃO SIKA PM500 PC;
1 - CENTRAL DE INJECÇÃO UNIGROUT 22H;

Equipamento:

1 - PÁ MINEIRA GH LF12.3;
1 - MANITOU MRT 1432;
1 - BOMBA SWELLEX;
1 - ESCAVADORA GIRATÓRIA COM MARTELO PARA
ESCOMBRAMENTO;
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Quadro3. 8 - Equipa de trabalho tipo n.º4.

Equipa de Trabalho Tipo - n.º4
Carga e transporte em túnel até às bocas a céu aberto dos
escombros provenientes de frentes com pá mineira;

Tipo de trabalho:
Mão-de-obra:

4 - Condutores Manobradores;
1 - PÁ TIPO KOMATSU WA470-6;

Equipamento:
3 - DUMPER BELL 25TON;

Quadro3. 9 - Equipa de trabalho tipo n.º5.

Equipa de Trabalho Tipo - n,º5
Tipo de trabalho:

Carga e transporte às Escombreiras, a partir das bocas a céu aberto;
1 - Condutores Manobradores;

Mão-de-obra:
19 - Motoristas;
1 - PÁ VOLVO L150;

Equipamento:
19 - CAMIÃO MERCEDE;S 8X4 14m3;

3.5.5 – TRADIÇÃO, MÍSTICA, SUPERSTIÇÃO

As obras subterrâneas têm uma mística enorme. Todos os trabalhadores que operam em obra
subterrâneas têm uma devoção a Sta. Bárbara, atendendo à seguinte história:
Santa Bárbara era uma jovem Turca, nascida no final do séc. III nas margens do mar da Mármara. O
pai, Dióscoro, de acordo com a mentalidade da altura, queria a todo o custo salvaguardar a filha de
todos os que lhe queriam pedir em casamento. Para isso enclausurou a filha numa torre com apenas
duas janelas. Um dia quando o pai viajou, Sta.Bárbara, cristã como era construiu uma terceira janela
na torre em homenagem à Santíssima Trindade e fez-se baptizar. Estas atitudes foram completamente
contra a conduta e intenções do pai, revoltando-o de tal forma que este entrou em perseguição da filha.
A jovem tenta fugir e refugiar-se nalgum local que pudesse não ser encontrada. No entanto acabou por
ser descoberta por um pastor que a denunciou e acaba por ser levada a tribunal pelo próprio pai. A sua
sentença passou por ser exibida nua perante toda a cidade. No entanto milagrosamente, Deus veste-a
com um imponente manto para que o seu corpo não fosse exibido naquelas circunstâncias. Quando
nem Santa Bárbara acreditava no milagre que lhe estava a acontecer, o pai acumulava cada ver mais
ira e tomou medidas muito mais severas: ordenou que a filha fosse queimada e seus seios cortados.
Como se não bastasse ainda foi decapitada por Dióscoro.
Santa Bárbara acabava por morrer, vítima do seu próprio pai, quando abruptamente um fulminante
raio caiu sobre ele, roubando-lhe a vida.
“ … Santa Bárbara passou a ser conhecida como protectora contra os relâmpagos e tempestades e é
considerada a Padroeira dos artilheiros, dos mineiros e de todos quantos trabalham com fogo.” [31]
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Desta feita, os profissionais da construção que trabalham em minas, túneis ou outro tipo de trabalho
subterrâneo, respeitam religiosamente esta lenda.
No dia 4 de Dezembro de cada ano comemora-se o dia de Sta. Bárbara, a obra pára e há uma
cerimónia em memória da mártir. Mais ainda, à entrada de cada túnel estão sempre presentes alminhas
com a Santa Bárbara – Fig. 3.76.

Fig. 3. 76 - Entrada de um dos túneis, com alminha de referência à Santa Bárbara.

Ainda mais curioso é o facto de no próprio escritório haver referência a Santa Bárbara, como mostra a
Fig 3.77.

Fig. 3. 77 - Gabinete de planeamento sob a protecção da Santa Bárbara.
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4
APLICAÇÃO DA LEAN
CONSTRUCTION AO CASO DE
ESTUDO

4.1. OBJECTIVO
Este capítulo tem como objectivo interpretar os resultados obtidos, aquando da estadia do autor em
obra, relacionando-os com a filosofia LEAN e os princípios do LC. É também o propósito deste
capítulo verificar a adequabilidade da introdução das ideologias LC na obra em análise, assim como
em obras com características e envergadura semelhantes, percebendo-se assim, até que ponto é
coerente e propícia a aplicação desta ferramenta.
Neste capítulo o autor fará algumas considerações tendo em conta situações observadas e
contactos/diálogos mantidos com alguns dos intervenientes no processo, tais como eng.os,
encarregados, entre outros, durante o seu período de estadia em obra.
4.2. CONTACTOS/DIÁLOGOS COM OS INTERVENIENTES
Através do diálogo com alguns dos intervenientes do processo construtivo, foi possível conhecer
algumas situações executadas de forma diferente do planeado provocando assim desperdícios.
A questão fulcral é perceber o que não correu bem e tentar melhorar o planeamento fazendo-o cumprir
para que não ocorram desvios.
4.2.1 – CUMPRIMENTO DE PRAZOS SIM, ANTECIPAR TAREFAS NÃO

Deve haver uma orientação para o cumprimento dos prazos, não para antecipar desnecessariamente a
realização das tarefas. Há uma tendência natural para se fazerem os trabalhos o mais rápido possível,
por vezes descuidando a qualidade do mesmo, eliminando até algumas etapas o que poderá levar a
atrasos, devido às consequências da subtracção de passos, o que por vezes até pode ser catastrófico.
Por vezes, em trabalhos de escavação não se tem em atenção o ciclo do mesmo, escavação-contenção,
escavando-se de mais sem haver contenção.
O resultado é o desmoronamento de parte do talude (Fig. 4.1), demorando-se mais tempo em limpeza
e transporte de terras e gastando-se mais recursos e mão-de-obra para repor os estragos causados do
que estava previsto.
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Fig. 4. 1 - Desmoronamento de parte do talude.

Sugere-se, segundo os princípios LC que haja Identificação e Eliminação de Tarefas que não
Acrescentem Valor ao Processo e Redução do Número de Passos ou Partes. Porém, este trabalho tem
que ser feito cuidadosamente e em actividades ou partes de actividades que possam ser, efectivamente
suprimidas.
4.2.2 – PREVENÇÃO VERSUS REACÇÃO OU RESOLUÇÃO SOB PRESSÃO

A tendência actual do sector da construção, no que concerne à resolução de problemas, passa pela
decisão na hora sob pressão. Espera-se que as dificuldades aconteçam para se passar à sua solução.
Devia-se apostar num plano de prevenção para que não ocorram desvios ao planeado, em detrimento
de soluções, de reacção à má execução. Em resultado do referido, podem também resultar erros
construtivos indesejados para a qualidade e conformidade do produto final.
No conjunto dos desperdícios considerados pelo LT, três deles são precisamente:
• Elaboração de partes e produtos defeituosos;
• Movimentos;
• Transporte;

4.2.3 – TRABALHOS AUXILIARES NÃO SIGNIFICA TRABALHOS DESNECESSÁRIOS

Existe uma série de tarefas que serve de suporte para melhor realização dos trabalhos, como por
exemplo boa execução e manutenção de acessos às frentes de obra (Fig. 4.2), realização de soleira nos
túneis (Fig 4.3) e contenção do túnel.
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Fig. 4. 2 - Acessos á frente de obra.

Fig. 4. 3 - Soleira nos túneis.

Neste tipo de obras por vezes verifica-se a perda de produtividade devido à circulação nos acessos,
sobretudo quando se trata de uma zona com condições climatéricas tão severas, estes degradam-se
com facilidade (Fig. 4.4). Uma das preocupações dos trabalhadores da frente de obra é a execução de
trabalho no túnel enquanto a contenção não é feita totalmente, o que pode provocar baixas de
rendimento e fraca qualidade do trabalho produzido.
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Fig. 4. 4 - Acesso de circulação até à frente de obra em mau estado.

Sugere-se que estes trabalhos sejam considerados e que lhes seja dada a atenção e empenho que
efectivamente exigem. Do conjunto de desperdícios mais importantes indicados pelo LT, três deles
incidem exactamente sobre questões relacionadas com o que foi mencionado:
• Movimentos;
• Transporte;
• Tempos de Espera;
Relacionando este caso com a Filosofia LEAN, um dos princípios do LC passa por precisamente
Manter o Equilíbrio entre Melhorias de Fluxo e Conversões. Nunca avançar muito no fluxo e
descuidar as conversões nem vice-versa. O ideal neste caso seria tentar respeitar o ciclo dos túneis
apresentado no Capítulo 3, não adiantando em excesso a frente sem fazer a contenção. Assim como
nos acessos, não convém negligenciar a manutenção e o bom estado destes, dependendo do seu nível
de degradação.
4.2.4 – ASPECTO PSICOLÓGICO NA MÃO-DE-OBRA

Quando se fala em melhoramento de rendimentos e de equipas, tem que se ter em conta uma questão
muito importante: sejam equipamentos ou equipas de trabalho, tudo depende da mão-de-obra. O que
compõe a mão-de-obra são trabalhadores, são pessoas. Desta forma, os assuntos de ordem psicológica
são cruciais no processo. A mão-de-obra precisa de se sentir motivada para desempenhar as suas
funções da melhor maneira possível.
Por exemplo, quando se comunica uma mudança de frente de trabalho a um trabalhador, que está
afecto a uma outra frente desde o início da obra, tem que se ter em conta as consequências que essa
operação irá ter. Isto não significa que não se possa fazer, no entanto tem que se ter em atenção a
forma se faz. Manter os trabalhadores motivados e empenhados é primordial no sistema construtivo.
Mesmo não realizando o tipo de comunicações como acima referido, em circunstâncias normais, a
motivação da mão-de-obra é essencial. Cativar de forma saudável para o aumento de rendimento e
para o cumprimento de determinados objectivos, premiando de uma forma salutar o cumprimento das
regras de segurança e mais importante, criando bom ambiente entre todos os intervenientes, é um dos
objectivos primordiais da boa gestão dos recursos humanos.
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Sugere-se um acompanhamento cuidado dos trabalhos, manter conversas com alguma proximidade
fazendo-os sentir parte do processo de planeamento, controlo e produção. Uma forma de motivar e
alcançar melhores resultados poderá passar por usar quadros comparativos de rendimento e produção
das várias frentes de trabalho, fomentando a competição saudável em prol dos objectivos da obra e até
troca de impressões entre trabalhadores sobre questões que correram bem e menos bem.
Fazendo o paralelo entre o que foi citado e o LC, três dos princípios passam por Aumentar a
Transparência do Processo, Introduzir Melhoria Contínua no Processo e Benchmarking. No fundo,
estes princípios justificam um pouco as sugestões dadas pelo autor. A mão-de-obra tem que se sentir
motivada e empenhada no que está a fazer. Tem que ser parte do processo construtivo, não apenas
mão-de-obra no verdadeiro sentido da palavra.
4.2.5 – DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS

Há uma propensão para que em determinadas alturas de excesso de trabalho, a solução passe pela
contratação de mais pessoal para obra. Na verdade esta situação não é descabida, contudo, tem que ser
bem avaliada.
Por vezes há pessoal a mais, que acaba por perturbar a execução dos trabalhos. O mesmo se passa
relativamente a equipamentos, cuja contratação é normalmente permitida, podendo ficar parados
longos tempos.
Sugere-se que seja feita uma análise cuidada e efectiva às necessidades de contratação nas várias
partes do sistema, mão-de-obra de produção, equipamentos e mão-de-obra técnica (de escritório).
Um dos principais desperdícios do LT são os Tempos de Espera, que efectivamente acontecerão se
houver descuido na contratação.
Olhando para os princípios do LC, verifica-se que quando se fala em Aumentar a transparência do
processo é uma forma de efectivamente investigar as verdadeiras carências de cada um e de cada
tarefa, quanto a Focar o controlo no processo global é um modo de se conseguir perceber a função e
utilidade de uma possível contratação no processo global e Introduzir melhoria contínua no processo
compreender de que forma é que essa contratação acarretará melhorias no processo.

4.3. INQUÉRITOS
Após a recolha e tratamento dos dados, passou-se ao estudo das respostas obtidas, fazendo-o
separando a análise aos grupos do inquérito:
•
•
•
•

Grupo I – PLANEAMENTO;
Grupo II – DESPERDÍCIOS;
Grupo III – ESTRUTURA DE PRODUÇÃO;
Grupo IV – LEAN CONSTRUCTION.

Como já foi referido, o universo de inquiridos é de apenas 7 pessoas, pelo que, pode não contribuir
com o rigor pretendido para a retirada de conclusões. No entanto, o trabalho foi feito com base nos
dados obtidos, de forma a tirar-se conclusões o mais sólidas e coerentes possíveis.

69

LEAN CONSTRUCTION aplicado a barragens – Estudo de Caso

4.3.1 – GRUPO I – PLANEAMENTO

Na questão da relação Custo/Prazo para o bom planeamento de uma obra/actividade, como era de
esperar todos responderam que era muito importante a sua consideração. Porém, quando questionados
sobre a existência de outros factores tão ou mais relevantes, 2 responderam que não existem outros
factores. Os outros 5, que responderam afirmativamente, basearam-se em agentes como Qualidade e
Segurança, não dando tanta importância ao Ambiente, Imagem e Satisfação do Cliente.
Estes tipos de resposta fazem sentir o paradigma em que o sector se encontra e um desconhecimento
das ideologias da Filosofia Lean, tendo em conta que 2 dos inquiridos continua a considerar que as
únicas variáveis para a realização do planeamento de uma obra passam pela relação Custo/Prazo.
Mais, os outros 5, já mais voltados para outras variáveis que não só o Custo/Prazo, apenas uma
pequena minoria considerou essencial a variável Satisfação do Cliente.
Como já foi descrito no Capítulo 2, uma das deficiências do modelo convencional de conversão, passa
pela não consideração das exigências e necessidades do cliente. Segundo o LT, deve deixar-se o
cliente conferir valor ao produto, ou seja, deve realizar-se o produto de acordo com as suas exigências.
Um dos princípios do LC é mesmo esse: aumentar o valor do produto na perspectiva do cliente.
Contrariando o contexto actual do sistema construtivo, o valor de um produto deverá estar não só
relacionado com o método de execução, mas também e talvez em maior parte, ligado à sua utilidade e
aplicação.
Relativamente à periodicidade do planeamento efectuado, 5 afirmam fazer o planeamento
semanalmente, em analogia com as ferramentas do LC, como o LPS. Este instrumento avalia a
eficácia e as causas do não cumprimento do delineado, procurando aumentar a confiança do fluxo de
produção com revisões e actualizações semanais.
No que concerne à percentagem de trabalho realmente executado, é curioso que apenas 1 dos
inquiridos respondeu que é cumprido 100% do trabalho planeado. Verificou-se que este inquirido
trabalha num sector afastado da produção.
Ainda relativamente à proporção de trabalhos planeados que são concluídos, 1 inquirido mostra-se
pouco satisfeito, o que revela ambição, vontade de melhoria e optimização. Contudo, a expressiva
maioria de 6 inquiridos sente-se satisfeito e muito satisfeito com a percentagem de trabalhos planeados
e efectivamente realizados. Apesar disto, quando questionado sobre formas de melhorar o
planeamento, praticamente todos apresentaram linhas de acção. O curioso é que todas as linhas de
acção sugeridas têm por base princípios Lean:
• Simplificar através da redução do número de passos ou partes e ligações, de maneira a haver
mais pormenorização ao nível das tarefas;
• Aumentar a transparência do processo, incluindo imprevistos e expondo mais o processo
tornando-o mais observável, para que seja facilitado o controlo;
• Introduzir melhoria contínua no processo, de forma a reduzir desperdícios, o que está
interligado com a motivação e optimização das equipas;
Na questão relativa à inclusão de outros casos no planeamento, tais como: Fornecimento de Materiais,
Localização do Estaleiro, Avarias de Equipamentos, Qualidade do Produto, Impactes Ambientais,
Segurança e Condições Climatéricas, ficou registada, uma notória importância concebida mais a
aspectos ligados à produção. Aspectos estes que implicam que a obra pare. Fornecimento de Materiais,
Avarias de Equipamentos e Condições Climatéricas lideram as opções escolhidas.
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Deste modo, houve um afastamento de questões como Localização do Estaleiro, Qualidade do
Produto, Impactes Ambientais e Segurança, que revela a utilização de técnicas e métodos de gestão e
avaliação convencionais, com alguma resistência à mudança e desconhecimento da filosofia Lean e da
sua aplicabilidade no sector da construção.
4.3.2 – GRUPO II – DESPERDÍCIOS

Os desperdícios considerados mais importantes pelos inquiridos são causados, em concordância com
outras respostas, por questões mais ligadas à produção propriamente dita, que podem constituir atrasos
na execução dos trabalhos, tais como se pode verificar na Quadro 3.1, no Capítulo 3:
Questões que, à primeira vista não são tão relacionadas com a intervenção no terreno, e que na
perspectiva actual da gestão do sector da construção são irrelevantes, como Mão-de-Obra em Estaleiro
por Utilizar, Movimentações Desnecessárias e Materiais em Stock, não são consideradas relevantes
pelos inquiridos.
Estas respostas são, mais uma vez, reveladoras do desconhecimento da Filosofia Lean, assim como
das melhorias efectivas que pode trazer ao processo construtivo, com a gestão e controlo rigorosos dos
stocks e das movimentações desnecessárias em obra.
Entre alguns factores, apresentados pelo autor, para os que mais potenciariam a origem de
desperdícios, os inquiridos responderam de acordo com o Quadro 3.2, escolhendo os Erros de
Planeamento, Erros de Execução, Falha de Comunicação Interna e Deficiente Preparação dos
Trabalhos, como os mais expressivos.
Apesar de terem sido estes os mais escolhidos, os outros aspectos apresentam também uma
percentagem de escolha considerável. Fica no entanto, mais uma vez, a ideia de que a escolha
maioritária recai sobre questões que directamente condicionam a produção e a realização dos
trabalhos.
Relativamente ao fecho e entrega da obra e apresentação de resultados, há uma indiscutível
preocupação dos agentes do processo construtivo em Custo e Prazos. Os índices, Resultados
Financeiros e Cumprimento de Prazos constituem as grandes preocupações dos inquiridos,
desconsiderando questões como Qualidade do Produto e Satisfação do Cliente. Esta situação é
indiscutivelmente o reflexo do paradigma em que o planeamento do sector da construção se encontra:
única e exclusivamente voltado para custos e prazos, não considerando outros factores que possam
surgir como estratégias de melhoria efectiva do processo, só por não estarem directamente ligados à
produção.
Quanto ao controlo dos desperdícios, como referido no Gráfico 3.5, só 2 dos inquiridos não o realiza.
Os restantes afirmam fazê-lo maioritariamente através de Controlo Orçamental, Preparação e Medição,
Acompanhamento dos Trabalhos e Execução de Balizamentos. Empregam os métodos de controlo e
gestão mais adequados a si e à actividade que desempenham.
No campo das medidas preventivas, todas as que foram identificados têm a sua ligação com os
princípios LC, tais como:
•
•
•
•

Reduzir o número de actividades que não geram valor;
Aumentar o valor do produto na perspectiva do cliente;
Aumentar a transparência do processo;
Benchmarking;
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4.3.3 – GRUPO III – ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

Um Processo Construtivo, tem uma evolução natural que convém que seja no sentido de melhoria
contínua, há medida que o processo se desenvolve.
Segundo a filosofia LEAN, a melhoria evolutiva do projecto está interligada com os seguintes
princípios:
• Reduzir o tempo de ciclo;
• Introduzir melhoria contínua no processo;
• Benchmarking;
Quando questionados sobre o desenvolvimento da gestão da obra ao longo do tempo, a resposta foi
unânime e concordante, apresentando como justificações factores relacionados com a Filosofia LEAN.
Esta situação leva cada vez mais a crer que a sua aplicabilidade em obra é possível e credível.
No seguimento do referido, foi dada a possibilidade de apresentarem três estratégias para melhoria do
processo de produção. Surgiram cerca de quinze diferentes e, apesar dos inquiridos não terem
conhecimento do LC, através da sua consciencialização para a redução de desperdícios, apresentaram
uma panóplia de estratégias que se relacionam todas com os princípios do LC.
4.3.4 – GRUPO IV – LEAN CONSTRUCTION

Na questão referente às possíveis linhas de acção para futuros desenvolvimentos da gestão da
construção, alguns dos intervenientes não responderam. No entanto, com algumas das respostas
obtidas, fez-se sentir uma posição que vai contra o rumo que o sector está a tomar. Foi já referido
neste trabalho, que o sector atravessa momentos difíceis com necessidade de rigor na sua estrutura e
linhas de acção. Vão sendo cada vez mais direccionadas para a gestão de contratos e realização de
subempreitadas, não apostando na especialização e execução com a sua própria mão-de-obra. As
respostas obtidas seguem de encontro a este paradigma:
“As empresas devem valer pelas suas competências, devem ter pessoal próprio para fazer as partes
mais importantes da obra, análise e preparação do projecto”.
Quanto às questões sobre LC apenas um dos auscultados mostrou algum conhecimento desta
ferramenta, revelando-se confiante e entusiasmado com as melhorias que poderão ser consumadas
através da sua aplicação em obra.
4.4. OBSERVAÇÃO DIRECTA, PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLO DE ACTIVIDADES
4.4.1 – TRABALHOS EFECTUADOS NÃO VISÍVEIS

Por vezes pode haver trabalhos que foram executados, mas sobre os quais se devem tomar medidas de
prudência. Trabalhos não visíveis, enterrados, são um exemplo disso. Devido à rotatividade da mãode-obra, nem todos saberão que esses trabalhos efectivamente existiram, muito menos que requerem
certo tipo de cuidados.
São um exemplo disso a execução de condutas de água, que depois de soterradas, podem permanecer
em zonas de passagem frequente de máquinas e camiões – Fig 4.5. Este tipo de trabalho é feito numa
fase inicial da obra, mas atendendo à rotatividade da mão-de-obra e após algum tempo de duração da
mesma, os trabalhadores que lá operam poderão não ter conhecimento que a conduta permanecerá no
mesmo local.
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Fig. 4. 5 - Zona de intervenção de máquinas de escavação em que por baixo do solo se encontram condutas,
não estando visíveis.

Por tanto, em trabalhos de movimentação de terras com Pás Carregadoras e Giratórias naquela zona, é
possível que aconteça uma escavação excessiva e provoque rebentamento acidental das condutas –
Fig. 4.6.

Fig. 4. 6 - Rebentamento de uma conduta de água que estava soterrada.

Ocorrendo uma situação destas origina necessariamente desperdícios de várias formas:
• Movimentações desnecessárias;
• Tempos de espera;
• Recursos e mão-de-obra a realizar trabalhos para os quais não estão destinados;
Apesar de se tomarem algumas medidas preventivas neste caso, tais como, colocação de rede laranja e
areia como sinalização da proximidade de uma conduta, sugere-se que se tomem medidas mais claras
e efectivas.
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Baseado nos princípios LC de Aumentar a Transparência do Processo e Focar o Controlo no
Processo Global, apresentam-se algumas medidas preventivas que poderão ser tomadas:
• Sinalização das tubagens, seja de água ou outras, que não estejam visíveis, no interior das
máquinas que operam nessas zonas;
• Realizar um plano de localização, claro e de fácil percepção, com imagens e cores, das tubagens
que não estão visíveis;
• Formação dos manobradores mais efectiva nesse sentido;
4.4.2 – CRIAR CICLOS DE TRABALHO IDÊNTICOS

Como foi referido no Capítulo 3, a obra em estudo divide-se entre duas frentes distintas: Frente
Montante e Frente jusante. No entanto os trabalhos a realizar em cada uma das frentes é muito
semelhante, tanto os trabalhos a céu aberto (Movimento de Terras, Ensecadeiras e Bocais) como nos
trabalhos subterrâneos (Túneis).
O que acontece é que nem sempre os trabalhos são feitos de igual forma. Ou seja, apesar das
actividades a realizar serem de características muito semelhantes, não são realizadas da mesma forma.
Por exemplo, no caso das Ensecadeiras, tanto na TA como na Restituição, era necessário realizar uma
estrutura em betão, sensivelmente com semelhantes características, formatos, quantidades de betão e
ciclos de betonagem. Contudo cada equipa de produção, Montante e Jusante, tem a sua forma de
abordar a questão, Fig. 4.7 e Fig. 4.8, respectivamente. Esta situação poderia ser melhorada se ambas
as equipas estivessem a trabalhar de igual forma.

Fig. 4. 7 - Forma de acção na Ensecadeira Montante.
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Fig. 4. 8 - Forma de acção na Ensecadeira Jusante.

Na eventualidade de se realizarem estes tipos de trabalhos idênticos, tendo em conta os princípios da
filosofia Lean associada ao sector da construção conseguira-se melhorias no processo construtivo:
• Reduzir o Número de Actividades que Não Geram Valor: Através da comparação da evolução
das betonagens de blocos poder-se-ia chegar à conclusão de trabalhos desnecessários que se
estavam a fazer;
• Reduzir a Variabilidade: Agindo de igual forma, padronizava-se o processo não correndo o
risco de cometer erros repetidamente como atrasos e outros desperdícios;

• Reduzir o Tempo de Ciclo: Com o avanço dos trabalhos e a comparação entre as duas frentes de
trabalho, poderia ser feita uma discussão entre as formas de agir, optimizando-a, reduzindo os
tempos te realização das tarefas;
• Benchmarking: Poderia, pelo simples facto de permitir comparar com a outra frente de trabalho
e extrair boas formas de acção, melhorar e apurar formas de agir;

• Aumentar a Transparência do Processo: Haveria uma maior relação entre as frentes de trabalho
o que ajudava na resolução de problemas e transmissão de ideias para o melhoramento do
processo;
• Introduzir Melhoria Contínua no Processo: A melhoria era introduzida pela transmissão de
ideias que podia ser feita pelos responsáveis das duas frentes de trabalho. Transmissão de
passos a seguir, erros a evitar, alguns perigos e formas correctas de agir;

• Simplificar Através da Redução do número de Passos ou Partes: Com a execução idêntica em
ambas as frentes, os trabalhos poderiam ser comparados de forma a reduzir passos que se
verificaram desnecessários, tornando o processo mais simples e introduzindo melhoria
contínua.
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Desta forma seriam evitados desperdícios tais como:
• Elaboração de produtos defeituosos;
• Movimentos desnecessários;
• Tempos de espera;
• Transporte;
4.4.3 – SEGUIR O PLANEADO

O gabinete de planeamento, quando estuda uma determinada actividade, tem em conta todos os
imprevistos e incompatibilidades que possam surgir. Este gabinete existe exactamente para isto, sem a
pressão do trabalho em obra propriamente dito, preparar os trabalhos tendo em conta todas as suas
condicionantes. Desta forma convém que, em obra, o planeamento efectuado seja cumprido.
No entanto muitas vezes isso não acontece. Por motivos vários, sejam ordens da fiscalização, do
projectista, incompatibilidades do terreno com a forma de actuar ou até mesmo por opção do
responsável da frente de obra, o planeamento não é cumprido. Esta situação pode trazer complicações
para o desenvolvimento da obra, já que se o planeamento foi realizado seguindo uma certa ordem, há
efectivamente uma razão de ser para tal.
Por exemplo, na realização das Ensecadeiras, estava definida uma determinada ordem de betonagens.
Essa ordem de prioridades de betonagem dos blocos foi definida tendo em conta várias
condicionantes, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

Tamanho dos taipais de cofragem;
Tempo de cura do betão;
Orientação da cofragem;
Colocação de Gruas Torre nos encontros;
Questões de projecto;
Capacidade de produção de betão da central;
Disponibilidade da auto-bomba;

Assim sendo, o não cumprimento da ordem de betonagem dos blocos elaborada pelo planeamento,
pode por em causa todas estas condicionantes referidas, o que certamente provocará desperdícios tais
como:
•
•
•
•

Movimentos desnecessários;
Processamento de actividades com antecedentes não realizados;
Transporte de materiais e equipamentos desnecessários;
Tempos de espera dos equipamentos;

Apoiado em princípios do LC, como Reduzir o Número de Actividades que Não Geram Valor,
Aumentar o Valor do Produto na Perspectiva do Cliente, Reduzir a Variabilidade, Reduzir o Tempo
de Ciclo, Focar o Controlo no Processo Global e Manter o Equilíbrio Entre Melhorias de Fluxos e
Conversões, sugere-se que se cumpra o mais possível o planeamento dos trabalhos realizado. Na
eventualidade de haver razões fortes para a sua alteração deve-se, discutir essas razões e dialogar com
o gabinete de planeamento de forma a chegar a um consenso, não descuidando qualquer condicionante
justificativa do planeamento inicial efectuado.
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4.4.4 – CONTROLO DOS TRABALHOS

Na frente de obra, durante a realização dos trabalhos, acontecem sempre imprevistos. Mesmo em
actividades cíclicas ocorrem sempre atrasos por variadíssimas razões. Desta forma, é necessário e útil
realizar-se o registo e controlo dos trabalhos de forma que sejam identificados esses desvios. É comum
a recorrer-se ao preenchimento de quadros de controlos de trabalhos, como da Quadro 4.1, que diz
respeito aos trabalhos subterrâneos:

Quadro 4. 1- Quadro de controlo para trabalhos subterrâneos utilizado na obra.

Parte Diária de Produção
Trabalhos Subterrâneos

Data: ___/ ___/ _______
Frente: ______________

Turno -

Hora-início

Dia
Noite

Hora-fim

Marcação pega

h

m

h

m

Furação pega

h

m

h

m

N.º Furos Comprim -

un
m

Furação Swellexs

h

m

h

m N.º Furos -

un

Colocação Swellexs

h

m

h

m Quantidade -

un

Furação pregos

h

m

h

m N.º Furos -

un

Carregamento

h

m

h

Explosivo
m Detonadores
Ligadores

kg
Un
Un

h

Pega n.º_________

m

Ventilação

h

m

h

m

Rega

h

m

h

m

Remoção

h

m

h

m

Escombramento

h

m

h

m

Cambotas

h

m

h

m Quantidade -

un

Betão Progectado

h

m

h

m Quantidade -

m3

Observações:

Chefe de Equipa

Encarregado
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Existem inúmeras razões como causa de desvios, desde problemas com equipamentos, ensaios não
conformes, atrasos na entrega de materiais ou até mesmo atrasos na circulação de camiões e autobetoneiras. O importante passa por identificar claramente quais as razões e os problemas em torno dos
desvios. Para isso é importante que o controlo das actividades seja efectivo e de interpretação rápida,
fácil e fiável.
Por exemplo, o autor teve oportunidade de acompanhar de perto a betonagem dos blocos das
Ensecadeiras e de fazer o seu controlo. Entre tabelas comparativas de tempos de circulação e
quantidades de betão transportado (Quadro 4.2 e Quadro 4.3), e gráficos de rendimento das
betonagens Fig.4.9, verificam-se bastantes situações não concordantes. Desde Auto-Betoneiras a
demorarem o dobro do tempo a percorrer o mesmo percurso, a Auto-Bombas em certas betonagens
demorarem mais tempo a betonar uma menor quantidade de betão em comparação com outras, ou até
mesmo o tempo de espera, nuns casos ser de zero minutos e noutros ser de dez minutos. Desta forma
não basta só controlar a actividade, tem que haver um espírito crítico para o controlo a fazer. Tem que
se tentar apurar a razão para estas questões e chegar a medidas que contornem estas incoerências.

Quadro 4. 2 - Controlo do ciclo de uma Auto-Betoneira.

ACTIVIDADES

HORÁRIO

ACTIVIDADES

DURAÇÕES

Lavagem Após Betonagem

15:21

Lavagem Após Betonagem

00:03

Saída Tomada de Água

15:24

Viagem TA - CB

00:10

Chegada à Central de Betão

15:34

Espera para Carregamento

00:11

Início Carregamento

15:45

Carregamento

00:11

Fim Carregamento

15:56

Ensaio e Lavagem

00:06

Ensaio e Lavagem

15:56

Viagem CB - TA

00:20

Saída da Central de Betão

16:02

Espera em Obra

00:18

Chegada à Tomada de Água

16:22

Betonagem

00:08

Início da Betonagem

16:40

Lavagem Após Betonagem

00:03

Fim da Betonagem

16:48

Lavagem Após Descarga

16:49

Saida Tomada de Água

16:52

Tempo TOTAL do ciclo
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Quadro 4. 3 - Quadro de controlo das betonagens, avanço dos blocos, tempos de circulação, carregamento e
descarga.
VENDA NOVA III - EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO
BETONAGEM DE ENSECADEIRAS

Meios
Boletim Local de
n.º
Aplicação

Elemento

Data

Tipo
nº

Cap.
méd.
m3

Duração
Volume
Rendim.
Total
m3
m3/h
h

Diferencial
(Fim / Início)
Descarga
(h)

Tempo
de
viagem

Tempo de
espera em Obra
(Lab.)

Tempo de
Colocação

TOTAL

%

Duração
Média
h

%

Duração
Média
h

%

Duração
Média
h

%

101

Ensec.
Montante

Bloco 9
5
05-Mai C16/20
(1ª Beton.)
autob.

7,4

342,0

18,17

18,83

4,13

22,75%

0,42

109,36%

0,28

72,94%

0,25

73,12%

105

Ensec.
Montante

Bloco 9
5
09-Mai C16/20
(2ª Beton.)
autob.

7,6

76,0

4,17

18,24

1,05

25,20%

0,43

106,40%

0,20

49,60%

0,20

50,80%

106

Ensec.
Bloco 7
5
10-Mai C16/20
Montante (12ª Beton.)
autob.

7,7

216,0

9,60

22,50

2,33

24,31%

0,47

137,85%

0,10

33,51%

0,23

68,75%

106

Bloco 7
5
Ensec.
11-Mai C16/20
autob.
Montante (12ª Beton.)

7,6

244,0

10,92

22,35

4,92

45,04%

0,45

133,89%

0,08

25,65%

0,17

49,62%

109

Ensec.
Montante

7,6

136,0

5,8

23,31

3,4

58,00%

0,37

114,00%

0,13

43,43%

0,18

61,14%

108

Ensec.
Montante

5
autob.

7,6

144,0

7,6

18,99

4,0

52,97%

0,45

114,29%

0,18

49,67%

0,18

47,03%

111

Ensec.
Montante

Bloco 9
5
14-Mai C16/20
(3ª Beton.)
autob.

7,5

195,0

11,8

16,60

3,7

31,21%

0,45

99,72%

0,43

96,88%

0,25

58,87%

112

Ensec.
Montante

Bloco 7
(3ª Fase)

17-Mai C16/20

5
autob.

7,7

138,0

5,7

24,35

1,6

27,35%

0,40

130,59%

0,13

43,82%

0,22

72,65%

116

Ensec.
Montante

Bloco 1
(2ªFASE)

17-Mai C16/20

5
autob.

7,8

194,0

8,9

21,76

0,7

7,66%

0,43

123,74%

0,30

88,22%

0,27

76,45%

115

Ensec.
Montante

J8 - MD
4ªFASE

18-Mai C16/20

5
autob.

7,6

258,0

14,6

17,69

5,7

38,97%

0,42

97,71%

0,07

55,66%

0,20

54,29%

118

Ensec.
Montante

J3 - J4

19-Mai C16/20

5
autob.

7,3

198,0

12,7

15,55

5,9

46,47%

0,50

103,66%

0,12

23,82%

0,27

47,64%

7,6

2141,0

109,92

20,02

Bloco 9
5
13-Mai C16/20
(3ª Beton.)
autob.
Bloco 1
(1ª Fase)

TOTAIS

12-Mai C16/20

PERCENTAGEM DA ENSECADEIRA CONCLUÍDA:

21,69%

82:36:00

Fig. 4. 9 - Gráficos realizados para melhor percepção da evolução dos rendimentos, e tempos conseguidos.
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Sugere-se então a realização de mapas comparativos, tabelas, gráficos, cronogramas com cores,
elementos de fácil interpretação cujas razões se tornem mais evidentes e se possa fazer um controlo
realmente efectivo e crítico na perspectiva de aumentar rendimentos e melhorar a performance.
As sugestões apresentadas foram baseadas na filosofia LEAN, e tentam introduzir no processo os
seguintes princípios:
• Aumentar a Transparência do Processo: Tornar o controlo mais claro e perceptível para que se
possam identificar erros e permitir o melhoramento de produtividade;
• Introduzir Melhoria Contínua no Processo: Ao identificar as falhas e as suas razões, aperfeiçoase a forma de agir, ultrapassando erros que foram cometidos em outras betonagens;

• Reduzir o Tempo de ciclo: Com a identificação das razões dos atrasos e situações de
incoerência, é possível optimizar o processo reduzindo a sua duração e tempos perdidos;
• Benchmarking: Com os mapas e gráficos bem claros e perceptíveis, é possível conhecer quais as
betonagens que correram melhor e pior, assim como o rendimento das mesmas. Desta forma
pode-se extrair das que correm melhor formas de acção para aplicar noutras;
4.4.5 – UNIFORMIDADE NO DISCURSO

Numa obra de construção há sempre inúmeros termos técnicos invulgares e uma quantidade sem fim
de desenhos, o que por vezes complica um pouco a comunicação dos seus intervenientes. Deve-se
tentar que haja uniformidade no discurso escrito e oral, para que a mensagem seja rapidamente
entregue e seja bem compreendida.
Tanto em escritório como na frente de obra, há situações que não se compreende de forma clara e
rápida a informação que é transmitida.
Desta forma e numa tentativa de Reduzir a Variabilidade e Aumentar a Transparência do Processo,
sugere-se que se adopte uniformidade no discurso tanto oral como escrito. Para isso poder-se-á adoptar
os seguintes métodos:
• Utilização dos mesmos nomes e siglas para identificação das frentes de trabalho;
• Organização regular da partilha informática;
• Incluir nos desenhos a origem do ficheiro de forma a ser facilmente encontrado em formato
digital;
4.4.6 – EXECUTAR OU SUBEMPREITAR

Hoje em dia, as empresas de construção estão cada vez mais orientadas para a gestão de contractos do
que para a execução propriamente dita. O paradigma actual da construção passa pelo controle e gestão
dos trabalhos não só na produção em si, mas também na mão-de-obra, equipamentos e recursos
próprios.
Contudo é fundamental planear a actividade e as várias tarefas a realizar/subempreitar. Mesmo que a
obra seja para ser executada por outros, é importante efectuar-se o seu planeamento, visto que se
podem retirar conclusões rigorosas quanto ao tipo e quantidades de material a utilizar, mão-de-obra
afecta e tempo de execução necessária. Estes indicadores têm grande influência em dois campos: não
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só na apreciação das propostas entregues, mas também no controlo dos trabalhos de campo na frente
de obra durante a execução.
O autor, quando esteve em obra, pôde planear do inicio ao fim a execução da cofragem do segmento
do “quadrado-redondo” da ligação do Bocal da TA ao TC, Fig.4.10.

Fig. 4. 10 - Quadrado-Redondo. Segmento de 10m de ligação do bocal da TA ao TC.

O planeamento foi feito, ainda sem saber se a actividade seria para executar por meios próprios ou
para subempreitar. No entanto o empreiteiro geral já tem uma ideia clara quanto à quantidade de
madeira necessária para as cofragens, o tipo de trabalhos a efectuar e até preços para a actividade,
Figs. 4.11 e Quadro 4.4.

Fig. 4. 11 – Primeira e última secção do segmento do Quadrado-Redondo, método de betonagem e esquemas
de cofragem.
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Quadro 4. 4 - Descriminação dos preços para execução da actividade.

Apoiada na Filosofia LEAN, esta atitude vem de encontro a um dos princípios do LC: Benchmarking
pelo que permite identificar os bons princípios de execução para aplicar no controlo da tarefa aquando
da sua execução.
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4.4.7 – INTERACÇÃO ENTRE DEPARTAMENTOS

Nas empresas de construção, há uma tendência natural para se dar uma importância maior ao
departamento de Produção. No entanto há outros departamentos importantes para o processo
construtivo, que deveriam trabalhar lado a lado com a Produção.
Departamentos como Qualidade, Ambiente e Segurança, são departamentos não tão considerados no
processo construtivo, tendo no entanto um papel fulcral naquele. Tanto a qualidade do betão, como a
separação e orientação de resíduos, assim como aspectos que ponham em causa a segurança das
actividades, são fulcrais na construção e não passam ao lado da fiscalização. Desta forma o trabalho da
produção em conjunto com estes departamentos pode evitar que a execução de certo tipo de trabalhos
seja questionada pela fiscalização e refeita.
Desta forma e apoiado nos princípios da Filosofia LEAN de Aumentar o Valor do Produto na
Perspectiva do Cliente, Manter o Equilíbrio Entre Melhorias de Fluxos e Conversões e Aumentar a
Transparência do Processo, sugere-se uma maior interacção da Produção com a Qualidade, Ambiente
e Segurança.
Em obra, há muitas tarefas de auxílio às actividades a realizar, que têm que ser feitas. No entanto não
devem ser feitas sem ter em conta questões como as que os departamentos acima referidos defendem.
Por exemplo, na Fig 4.12 é referido um desses casos. Era necessária a execução de uma escada. A
escada foi feita, mas sem o mínimo de segurança. Resultado: teve que se fazer uma escada de novo já
tendo em conta a segurança que a mesma conferia aos seus utilizadores. Estas situações trazem
desperdícios ao processo construtivo através da Elaboração de Partes e Produtos Defeituosos e
Tempos de Espera.

Fig. 4. 12 - Exemplo de uma tarefa que foi feita duas vezes, visto que na primeira vez (a escada da direita), não
se teve em conta a segurança.

Desta forma sugere-se que haja uma maior interacção entre departamentos como
Planeamento/Produção, Qualidade/Produção, Ambiente/Produção e Segurança/Produção, de forma a
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haver maior clareza dos requisitos a cumprir nas tarefas a efectuar. Assim como a promover a troca de
ideias e de impressões de modo que a produção fique esclarecida antes da execução, para não se ter
que fazer adaptações de última hora, correcções ao que está feito, ou até mesmo fazer algo que se
considera desnecessário.
4.4.8 – BOA COMUNICAÇÃO NA FRENTE DE OBRA

Por vezes há falhas de comunicação entre os intervenientes do processo construtivo, entre cargos de
chefia e frente de obra. Estas falhas de informação são de várias índoles, tanto a nível de informação
de trabalhos, como tempos de paragens ou até informações para efectuar algumas alterações.
Esta questão pode constituir alguns desperdícios tais como:
•
•
•
•

Sobre produção;
Elaboração de Partes e Produtos Defeituosos;
Movimentos Desnecessários;
Tempos de Espera;

Sugere-se a realização de “Reuniões de Bom Dia” com durações de 5 a 10 minutos, no início do dia,
informando os trabalhadores do que se passará durante a jornada de trabalho. Estas reuniões não terão
as características de uma reunião propriamente dita. Servirá apenas para troca de informações úteis
para o desenrolar dos trabalhos.
No início do dia, o Engenheiro responsável pela frente de trabalho, ao dar uma volta pela obra, teria
uma atitude não só do seguimento dos trabalhos mas também de tratar e comunicar outros assuntos
relacionados com o dia de trabalho: ocorrência de reuniões, presença de Autoridade para as Condições
de Trabalho (ACT), auditorias, quando isso se justifique. Para isso aconselha-se o uso de check-lists
para que assuntos que não estejam tão ligados à produção não sejam esquecidos, ficando assim os
trabalhadores avisados para alguma eventualidade por alguém com responsabilidade superior.
Desta forma é possível, em concordância com os princípios do LC, Aumentar a Transparência do
Processo, Introduzir Melhoria Contínua no Processo e Focar o Controlo no Processo Global, fazendo
a mão-de-obra sentir-se parte integrante do processo.
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5
CONCLUSÃO

Esta tese analisa os benefícios que podem ser obtidos, no sector da construção, com a aplicação das
metodologias Lean.
Através da exposição detalhada e clara da origem do conceito LEAN, da sua relação com a produção e
fundamentalmente com a forma de pensar a produção, é possível aferir algumas conclusões da sua
aplicabilidade na construção.
Numa altura em que, o sector está cada vez mais competitivo e exigente, a redução dos custos é o
objectivo e a preocupação primordial dos seus dirigentes. No entanto, apoiados nos princípios LC, é
exequível agir numa perspectiva de mudança de atitude e melhoria de processos.
Esta metodologia é recente na indústria da construção, e ainda não é muito aplicada. Visto não se
tratar de uma processo industrial, com máquinas a laborar em série sempre com o mesmo tipo de
função. Há uma certa resistência à sua utilização sendo todavia vantajosa.
Na construção há um sem número de variáveis incontroláveis. Contudo, com uma abordagem
direccionada para os desperdícios, mais concretamente para a sua eliminação, permite-se que sejam
organizadas linhas de acção nesse sentido. Assim sendo, o processo alcança mais qualidade e melhores
resultados.
Trata-se de tornar o processo mais apelativo e eficaz, com pequenas alterações, mas que permitem não
ter certo tipo de desperdícios que estão “enraizados” no sistema construtivo.
Algumas das estratégias dissecadas e ponderadas neste trabalho foram as seguintes:
• Motivação, tanto em escritório como em estaleiro industrial, como nas equipas de trabalho;
• Transparência e clareza do processo, assim como métodos de fácil e rápida apreensão dos
assuntos;
• Interligação e contributo dos vários departamentos em todas as actividades;
• Monitorização do método na perspectiva de controlo, correcção, melhoria e identificação dos
aspectos a modificar;
Desta forma serão diminuídos os desperdícios que, num sector como o da construção, tanto
influenciam os trabalhos:
•
•
•
•
•

Tempos de espera;
Custos;
Materiais;
Mão-de-obra;
Movimentações dispensáveis;
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Para rematar, o autor propõe, para um melhor entendimento, percepção e interesse por parte de quem
desconhece esta metodologia, a alteração de LEAN Construction (construção magra), para CLEAN
Construction, (construção limpa).
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ANEXO A
ELEMENTOS DE SUPORTE AO TRABALHO

A.1. INQUÉRITO REALIZADO

A.2. PLANEAMENTO DA OBRA REFERENTE AOS DOIS MESES DE ACTIVIDADE DO AUTOR

A.3. MAPA DE BETONAGEM DOS BLOCOS DAS ENSECADEIRAS

ANEXO A
A.1. INQUÉRITO REALIZADO

COM OBJECTIVO DE AVERIGUAR QUAL A OPINIÃO E SENSIBILIDADE DE ALGUNS DOS
INTERVENIENTES NO PROCESSO CONSTRUTIVO QUANTO AO SISTEMA DE PRODUÇÃO E
MELHORIA DA GESTÃO DA CONSTRUÇÃO, PEÇO QUE RESPONDA A ESTE PEQUENO
INQUÉRITO.

GARANTO TOTAL CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS RECOLHIDOS, UTILIZANDO-OS APENAS
PARA FINS ESTATÍSTICOS NO TRABALHO A DESENVOLVER.

JOÃO FEVEREIRO - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

EMPRESA:
FORMAÇÃO:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (ANOS) : 0 – 5 ; 5 – 10 ; 10 – 15 ; + 15
FUNÇÃO:

FAZENDO UMA GESTÃO DIRECCIONADA PARA A OPTIMIZAÇÃO DO PROCESSO CONSTRUTIVO,
A IDEOLOGIA LEAN TENTA REDUZIR RECURSOS E ELIMINAR TAREFAS QUE NÃO AGREGAM
VALOR PARA O PRODUTO FINAL.
A FILOSOFIA LEAN, ASSOCIADA À INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, VISA UMA FORMA DE
MINIMIZAR OS DESPERDÍCIOS DURANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO, REPRESENTANDO
ASSIM UMA MUDANÇA NO PARADIGMA DA GESTÃO ACTUAL DA CONSTRUÇÃO.

GRUPO I – PLANEAMENTO
I.1 TENDO EM CONTA AS PREOCUPAÇÕES DO PLANEAMENTO ACTUAL DA CONSTRUÇÃO
(CUSTO/PRAZO), QUAL A IMPORTÂNCIA QUE LHE ATRIBUI PARA GARANTIR SUCESSO NO
SISTEMA CONSTRUTIVO?
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

I.2
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA À QUESTÃO ANTERIOR, ACHA QUE DEVERIA
FAZER-SE UMA ABORDAGEM À ORIENTAÇÃO DA PRODUÇÃO TENDO EM CONTA OUTRO TIPO
DE VARIÁVEIS MAIS IMPORTANTES DO QUE CUSTO E PRAZO?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, JUSTIFIQUE INDICANDO QUE OUTRAS VARIÁVEIS ACHA QUE SE DEVAM CONSIDERAR:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

I.3
QUAL É A PERIODICIDADE COM QUE EFECTUA O CONTROLO/ACTUALIZAÇÃO DO
PLANEAMENTO?
DIÁRIAMENTE
SEMANALMENTE
QUINZENALMENTE
MENSALMENTE

⎕
⎕
⎕
⎕

I.4

QUAL A PERCENTAGEM DE TRABALHOS REALMENTE EFECTUADOS DE ACORDO COM
O PLANEADO?

<20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
NR/NS

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

I.5
CONSIDERA SATISFATÓRIOS OS RESULTADOS DO PLANEAMENTO EM PRÁTICA EM
TERMOS DE EFICÁCIA DA EXECUÇÃO?
INSATISFEITO
POUCO SATISFEITO
INDIFERENTE
SATISFEITO
MUITO SATISFEITO

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

I.6

CONSIDERA QUE O PROCESSO DE PLANEAMENTO PODERIA SER MELHORADO?

⎕
⎕

SIM
NÃO

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

I.8

CONSIDERA NECESSÁRIO REFORÇAR A QUALIDADE DO PLANEAMENTO?

⎕
⎕

SIM
NÃO

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

I.9

CONSIDERA QUE NO PLANEAMENTO DEVERIA TER-SE EM CONTA OS SEGUINTES

CASOS:

A) FORNECIMENTO DOS MATERIAIS?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
B) LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C) AVARIAS DE EQUIPAMENTOS?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D) QUALIDADE?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E) AMBIENTE?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
F) SEGURANÇA?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
G) CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE FORMA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

GRUPO II – DESPERDÍCIOS

II.1
EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE DESPERDÍCIOS DURANTE O PROCESSO CONSTRUTIVO.
QUE IMPORTÂNCIA DÁ AOS DESPERDÍCIOS SEGUINTES:

A) ESPERA PELA ENTREGA DE MATERIAL
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

B) ESPERA POR EQUIPAMENTOS
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

C) ESPERA POR OCORRÊNCIA DE ACIDENTES
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

D) ESPERA POR CORRECÇÕES DE ERROS DE EXECUÇÃO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

E) ESPERA POR MÃO-DE-OBRA
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

F) MÃO-DE-OBRA EM ESTALEIRO POR UTILIZAR
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

G) DEMORA POR MOVIMENTAÇÕES EM OBRA DESNECESSÁRIAS
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

H) ELEVADOS MATERIAIS EM STOCK
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

I) DEMASIADOS INTERVENIENTES NO PROCESSO CONSTRUTIVO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

J) OUTRO ASPECTO SOBRE O QUAL SE QUEIRA PRONUNCIAR:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II.2

PARA OS CINCO PRINCIPAIS DESPERDÍCIOS IDENTIFICADOS, QUAIS OS MOTIVOS?

ALTERAÇÕES DO PROJECTO
ALTERAÇÕES DO PLANEAMENTO
ERROS DE PLANEAMENTO
ERROS DE EXECUÇÃO
FALHA DE COMUNICAÇÃO
FALHA NA SEGURANÇA
DEFICIENTE PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS
INCERTEZAS ASSOCIADAS AO ESTADO DO MACIÇO

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

OUTRO: _________________________________________________________________________________________

II.3

GENERICAMENTE, O QUE MAIS POTENCIA OS DESPERDÍCIOS?

A) ALTERAÇÕES DE PROJECTO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

B) ALTERAÇÕES DE PLANEAMENTO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

C) ERROS DE PLANEAMENTO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

D) ERROS NA EXECUÇÃO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

E) FALHA NA COMUNICAÇÃO INTERNA
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

F) FALHA NA COMUNICAÇÃO EXTERNA
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

G) FALHA NA SEGURANÇA/ ACIDENTES
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

H) DEFICIENTE PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS A INICIAR
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

I) INCERTEZAS ASSOCIADAS AO ESTADO DO MACIÇO
NADA IMPORTANTE
POUCO IMPORTANTE
INDIFERENTE
IMPORTANTE
MUITO IMPORTANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

H) OUTROS: ______________________________________________________

II.4

QUAIS AS REPERCUSSÕES DOS DESPERDÍCIOS NOS SEGUINTES COMPROMISSOS:

A) RESULTADOS FINANCEIROS
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

B) CUMPRIMENTO DE PRAZOS
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

C) QUALIDADE
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

D) SATISFAÇÃO DO CLIENTE
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

E) OUTRO:_______________________________________________________

II.5
SIM
NÃO

É REALIZADO O CONTROLO DOS DESPERDÍCIOS DO PROCESSO CONSTRUTIVO?

⎕
⎕

SE SIM, DE QUE MANEIRA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II.7
EXISTE ALGUMA TENTATIVA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PARA DIMINUIR OS
DESPERDÍCIOS?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, QUAL OU QUAIS? TEM HAVIDO SUCESSO?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II.8

QUAL A PERCENTAGEM DE DESPERDÍCIOS NA OBRA?

<10%
11-20%
21-30%
31-40%
>40%
NS/NR

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

GRUPO III – ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

III.1 CONSIDERA A OBRA BEM ORGANIZADA A NÍVEL DE ESTRATÉGIA CONSTRUTIVA E
CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS DE PRODUÇÃO?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE NÃO, QUAIS AS RAZÕES?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

III.2 CONSIDERA QUE ESTÁ A HAVER EVOLUÇÃO NO PROCESSO CONSTRUTIVO, FRUTO DA
EXPERIENCIA ADQUIRIDA DESDE O INICIO DA OBRA?
SIM
NÃO

⎕
⎕

SE SIM, EM QUE ASPECTOS?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

III.3 CONSIDERA QUE HAVENDO MELHORIAS NA GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO PODE
POTENCIAR PREÇOS BAIXOS?
SIM
NÃO

⎕
⎕

III.4 PROPONHA TRÊS ESTRATÉGIAS ONDE SE PODE MELHORAR O PROCESSO DE
PRODUÇÃO, ACRESCENTANDO VALOR AO PROCESSO CONSTRUTIVO.

1- ______________________________________________________________

2- ______________________________________________________________

3- ______________________________________________________________

GRUPO IV – LEAN CONSTRUCTION

IV.1 COMO CLASSIFICA OS FACTORES DE SUCESSO DE UM PROJECTO?

A) RESULTADOS FINANCEIROS
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

C) CUMPRIMENTO DE PRAZOS
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

D) QUALIDADE
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

E) SATISFAÇÃO DO CLIENTE
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

E) OUTRO: ______________________
IV.2 QUAL SERIA UMA POSSÍVEL LINHA DE ACÇÃO PARA FUTUROS DESENVOLVIMENTOS NA
GESTÃO DA CONSTRUÇÃO?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IV.3 ESTÁ FAMILIARIZADO COM O CONCEITO DE LEAN CONSTRUCTION?

⎕
⎕

SIM
NÃO

EM CASO AFIRMATIVO:
V.3.1 QUE IMPORTÂNCIA ATRIBUI ÀS MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO COM BASE
NA CULTURA LEAN?
IRRELEVANTE
POUCO RELEVANTE
INDIFERENTE
RELEVANTE
MUITO RELEVANTE

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

V.3.2 QUE EXPECTATIVA MANTÉM FACE À POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA
LEAN CONSTRUCTION PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO?
MUITO CÉPTICO
CÉPTICO
INDIFERENTE
CONFIANTE
MUITO CONFIANTE

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

ANEXO A
A.2. PLANEAMENTO DA OBRA REFERENTE AOS DOIS MESES DE ACTIVIDADE DO AUTOR

Empreitada Geral de Construção do reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova - Venda
Nova III
Plano de Trabalhos Definitivo - Gantt
Id

Actividade

Dur. [dias]

Ligações

Inicio

Fim

Abr-10
M3

Maio-10 Jun-10
M4
M5

Jul-10
M6

Ago-10
M7

Set-10
M8

Out-10
M9

Nov-10
M10

Dez-10
M11

Jan-11
M12

Fev-11 Mar-11
M13
M14

Abr-11
M15

Maio-11 Jun-11
M16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

1 ADJUDICAÇÃO EGC
2 CONSIGNAÇÃO
3 ESTALEIRO
4
Montagem
5
Desmontagem
6 DATA CHAVE A1 - 04/09/2010
7 ESCOMBREIRAS
8
Construção de pistas de acesso
9
Desmatagem e trabalhos preliminares
10
Desvio provisório da linha de água
11
Passagem Hidráulica da Escombreira
Escavação
12
13
Betões
14 RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
15
Modulação final e drenagens das escombreiras e zonas de Estaleiro

0d
0d
1439 d
131 d
79 d
0d
100 d
30 d
36 d
10 d
75 d
60 d
65 d
96 d
72 d

1TI+81 d
2
4
4
4TI-100 d
8TI-18 d
8TI-15 d;9TI-35 d
8TI-15 d;10
12TI-50 d
5TI-96 d

16
Hidrosementeira e plantações
72 d
15TI-48 d
17 DATA CHAVE G1 - 04/11/2014
0d
5;16;41;210;258;348
18 TÚNEL DE CONSTRUÇÃO E SAÍDA DE ENERGIA
1339 d
42 TÚNEL DE ACESSO À CENTRAL
512 d
43
Túnel (troço C-D)
472 d
44
Escavação/Contenções
67 d
24TI-2 d
45
Betões da soleira
40 d
44TI-14 d;25
46
Betões de revestimento (Molde B) *
26 d
45;107;27
47
Túnel (troço C-E)
510 d
48
Troço Inicial - Escavação/Contenções
41 d
24
49
Troço Final - Escavação/Contenções
20 d
114TI-21 d;48
50
Betões da soleira - Troço inicial
21 d
48;45
51
Betões da soleira - Troço final
6d
49
52
DATA CHAVE F2 - 04/01/2013
0d
51;50
53
Betões de revestimento (Molde B) *
26 d
51;46
54 TÚNEL VENTILAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO (ataque abóbada)
548 d
55
Escavação/Contenções
45 d
69TI-15 d
56
Betão de revestimento (Molde A)
12 d
55;38
57 TÚNEL ACESSO ÀS CÂMARAS DAS COMPORTAS E AO TÚNEL DA
484 d
RESTITUIÇÃO
Escavações
120 d
44TI-26 d
58
59
Betões soleira
12 d
58
60
Betão de revestimento (Molde C)
44 d
59;114
61
Ramais de ligação à Câmara dos Transformadores
347 d
62
Escavação
24 d
59TI-66 d;197TT
63
Betão (de revestimento)
44 d
62;200
64 TÚNEL ACESSO AO TÚNEL EM CARGA
428 d
65
Escavação
64 d
44TI-14 d
66
Betões da soleira
14 d
65
67
Betão de revestimento (Molde C)
26 d
60II-26 d;305
68 TÚNEL DE ACESSO À CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO INFERIOR
205 d
69
Escavação/Contenção
64 d
24TI-57 d
70
Betões da soleira
14 d
69
71
Betão de revestimento (Molde A)
18 d
418
72 TÚNEL ATAQUE CÂMARA DA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO SUPERIOR
740 d
73
Emboquilhamento
84 d
74
Escavação/Contenção
54 d
397II;430
75
Betões/injecções
30 d
74
76
Escavação
78 d
80;74
77
Betão de revestimento (Molde A)
52 d
76TI+546 d
78 TÚNEL ATAQUE À TOMADA DE ÁGUA
889 d
79
Trabalhos preparatórios
52 d
4TI-81 d
80
Escavação
109 d
79
81
Betão de revestimento (Molde A)
52 d
71;266;80
82 DATA CHAVE F3 - 04/04/2013
63;70;66;53;60;56;67;81TI+4
0d
d;77
83 CÂMARA DOS GRUPOS
1272 d
84
Escavação galerias laterais abóbada
45 d
85
Escavação da Galeria Transversal GT1
8d
55
86
Escavação da Galeria Longitudinal Esquerda
25 d
85
87
Escavação da Galeria Longitudinal Direita
25 d
85
88
Escavação das Galerias Transversais GT2
12 d
86;87
89
Extensómetros
43 d
84;88
90
Escavação núcleo central
26 d
89;418
91
Contenção definitiva da abóbada
26 d
90
92
Escavação para a cota (233)
66 d
93
Escavação da cota (240) para a cota (236,50)
19 d
91
94
Colocação de Extensómetros à cota (238)
21 d
93
95
Escavação da cota (236,50) para a cota (233)
26 d
94
96
Betões das vigas do caminho de rolamento
72 d
97
Vigas do Caminho de Rolamento
60 d
95TI-5 d
98
Ancoragens das vigas (l=30m)
48 d
97TI-36 d
99
DATA CHAVE C1 - 19/06/2012
0d
196;98
100
Galeria à cota (222.50)
38 d
44
101
Escavação para a cota (222,50)
49 d
102
Escavação da cota (233) para a cota (227)
31 d
99;100;98
103
Escavação da cota (227) para a cota (222,5)
21 d
102TI-3 d
104
Extensómetros à cota (223)
14 d
103
105
Escavação para a cota (209,50)
76 d
106
Escavação da cota (222,50) para a cota (216,1)
31 d
104;221
107
Escavação da cota (216,1) para a cota (210,1)
25 d
106TI-3 d
108
Escavação da cota (210,1) para a cota (203,9)
26 d
107TI-3 d
109
Escavação da Galeria de ligação da Restituição à Carga
8d
329;195;196TI-6 d
110
Escavação da galeria de ligação às comportas
25 d
111
111 Galeria de Ligação da Central aos Poços da Câmara das Comportas
8d
109
112
Escavação para a cota (200,00)
14 d
113
Escavação da cota(203,9) para a cota(198,9)
14 d
108TI-2 d
114
Escavação para a cota (194,40)
14 d
113TI-1 d
115
Regularização do átrio de montagem
6d
114TI-1 d
116
DATA CHAVE C2 - 04/01/2013
0d
115;200;59;62;221
117
Escavação do poço de bombagem
26 d
115
118
Betões do poço de bombagem
53 d
119
Betões no poço de Bombagem (abaixo 195)
36 d
117
120
Pilares de apoio das vigas da Ponte R - até J1
24 d
119TI-7 d
121
DATA CHAVE C4 - 04/04/2013
0d
120
122
Betões pisos entre J3 e C. Transf. até cota (223,0) e pilares de apoio da viga
92 d
123
Piso 195 a 203
18 d
121;120
124
Piso 203 a 210
24 d
123TI-4 d
125
Piso 210 a 217
30 d
124TI-5 d
126
Piso 217 a 223
24 d
125TI-11 d
127
Pilares de apoio das vigas da Ponte R.
18 d
126TI-2 d
128
DATA CHAVE C5 - 19/07/2013
0d
127
129
Betões do edifício no piso entre J3 e C. Transf. acima cota (223,0)
36 d
127
130
Ponte rolante
64 d
131
Montagem carris
20 dd
132
Selagem carris
25 d
131TI-13 d
133
DATA CHAVE C3 - 04/02/2013
0d
132
134
Montagem e Ensaios da Ponte rolante
48 dd
53TI-7 d;132TI-7 d
135
Grupo 1
681 d
136
Betões da soleira do tubo de aspiração até à cota 203,00
42 d
137
Soleira do tubo de aspiração até cota 203
30 d
133;117
138
Plintos de apoio do tubo de aspiração
18 d
137TI-6 d
139
Montagem do tubo de aspiração
27 dd
138;134
140
Betões de envolvimento do tubo de aspiração
65 d
141
Envolvimento do tubo de aspiração
45 d
139

Sex 01-01-10
Seg 05-04-10
Ter 06-04-10
Ter 06-04-10
Qua 06-08-14
Sáb 04-09-10
Qua 12-05-10
Qua 12-05-10
Qua 26-05-10
Sáb 29-05-10
Qui 10-06-10
Qui 10-06-10
Ter 22-06-10
Qui 17-07-14
Qui 17-07-14

Sex 01-01-10
Seg 05-04-10
Ter 04-11-14
Sáb 04-09-10
Ter 04-11-14
Sáb 04-09-10
Sáb 04-09-10
Ter 15-06-10
Ter 06-07-10
Qua 09-06-10
Sáb 04-09-10
Qua 18-08-10
Sáb 04-09-10
Ter 04-11-14
Ter 07-10-14

Qui 14-08-14
Ter 04-11-14
Qui 27-05-10
Qui 16-06-11
Qui 16-06-11
Qui 16-06-11
Sáb 20-08-11
Sáb 17-11-12
Sáb 18-06-11
Sáb 18-06-11
Ter 04-12-12
Qui 06-10-11
Qui 27-12-12
Sex 04-01-13
Qui 03-01-13
Qui 09-06-11
Qui 09-06-11
Sáb 23-02-13
Qua 03-08-11

Ter 04-11-14
Ter 04-11-14
Seg 01-09-14
Sex 01-02-13
Seg 17-12-12
Qui 01-09-11
Qua 05-10-11
Seg 17-12-12
Sex 01-02-13
Qui 04-08-11
Qua 26-12-12
Sáb 29-10-11
Qua 02-01-13
Sex 04-01-13
Sex 01-02-13
Sex 08-03-13
Sáb 30-07-11
Sex 08-03-13
Sáb 16-02-13

Qua 03-08-11
Qua 21-12-11
Sex 28-12-12
Qua 19-10-11
Qua 19-10-11
Sáb 06-10-12
Qua 17-08-11
Qua 17-08-11
Seg 31-10-11
Qua 28-11-12
Qui 14-04-11
Qui 14-04-11
Seg 27-06-11
Qui 17-11-11
Sex 24-09-10
Sex 24-09-10
Sex 24-09-10
Sex 26-11-10
Qua 08-12-10
Ter 04-12-12
Qui 03-06-10
Qui 03-06-10
Seg 02-08-10
Sáb 02-02-13
Qui 04-04-13
Seg 01-08-11
Seg 01-08-11
Seg 01-08-11
Qua 10-08-11
Qua 10-08-11
Qui 08-09-11
Qui 22-09-11
Qui 17-11-11
Sáb 17-12-11
Ter 17-01-12
Ter 17-01-12
Qua 08-02-12
Sáb 03-03-12
Qua 28-03-12
Qua 28-03-12
Qua 25-04-12
Ter 19-06-12
Sex 02-09-11
Qua 20-06-12
Qua 20-06-12
Seg 23-07-12
Qui 16-08-12
Sáb 01-09-12
Sáb 01-09-12
Qui 04-10-12
Ter 30-10-12
Seg 02-04-12
Sex 20-04-12
Qua 11-04-12
Ter 27-11-12
Ter 27-11-12
Qua 12-12-12
Qui 27-12-12
Sex 04-01-13
Qui 03-01-13
Sáb 02-02-13
Sáb 02-02-13
Sex 08-03-13
Qui 04-04-13
Sex 05-04-13
Sex 05-04-13
Seg 22-04-13
Ter 14-05-13
Qua 05-06-13
Dom 30-06-13
Sex 19-07-13
Sáb 20-07-13
Qua 02-01-13
Qua 02-01-13
Seg 07-01-13
Seg 04-02-13
Seg 28-01-13
Ter 05-02-13
Ter 05-02-13
Ter 05-02-13
Ter 05-03-13
Seg 25-03-13
Seg 22-04-13
Seg 22-04-13

Ter 20-12-11
Ter 03-01-12
Sáb 16-02-13
Seg 26-11-12
Ter 15-11-11
Seg 26-11-12
Qui 27-12-12
Sáb 29-10-11
Ter 15-11-11
Qui 27-12-12
Qua 07-12-11
Sáb 25-06-11
Ter 12-07-11
Qua 07-12-11
Sex 01-02-13
Qui 30-12-10
Qui 25-11-10
Qui 30-12-10
Ter 08-03-11
Sex 01-02-13
Qua 03-04-13
Seg 02-08-10
Ter 07-12-10
Qua 03-04-13
Qui 04-04-13
Qua 19-08-15
Qua 21-09-11
Ter 09-08-11
Qua 07-09-11
Qua 07-09-11
Qua 21-09-11
Qui 10-11-11
Sex 16-12-11
Seg 16-01-12
Seg 02-04-12
Ter 07-02-12
Sex 02-03-12
Seg 02-04-12
Ter 19-06-12
Ter 05-06-12
Ter 19-06-12
Ter 19-06-12
Sáb 15-10-11
Qua 15-08-12
Qua 25-07-12
Qua 15-08-12
Sex 31-08-12
Qua 28-11-12
Sáb 06-10-12
Qui 01-11-12
Qua 28-11-12
Ter 10-04-12
Sex 18-05-12
Qui 19-04-12
Qua 12-12-12
Qua 12-12-12
Qui 27-12-12
Qua 02-01-13
Sex 04-01-13
Sex 01-02-13
Qui 04-04-13
Sex 15-03-13
Qui 04-04-13
Qui 04-04-13
Sex 19-07-13
Qui 25-04-13
Sáb 18-05-13
Seg 17-06-13
Seg 01-07-13
Sex 19-07-13
Sex 19-07-13
Sex 30-08-13
Dom 17-03-13
Ter 22-01-13
Seg 04-02-13
Seg 04-02-13
Dom 17-03-13
Seg 06-04-15
Seg 25-03-13
Seg 11-03-13
Seg 25-03-13
Dom 21-04-13
Qui 04-07-13
Qua 12-06-13

CONSIGNAÇÃO
Montagem
04-09

DATA CHAVE A1 - 04/09/2010

Construção de pistas de acesso
Desmatagem e trabalhos preliminares
Desvio provisório da linha de água
Escavação
Betões

Escavação/Contenções

Troço Inicial - Escavação/Contenções

Escavação/Contenções

Escavação/Contenção
Betões da soleira

Escavação/Contenção
Betões/injecções
Escavação

Trabalhos preparatórios
Escavação

Escavação da Galeria Transversal G
Escavação da Galeria Longitudinal Esq
Escavação da Galeria Longitudinal
Escavação das Galerias Tr

Resumo

Act.abaixamento

jumbo 2B

Tarefa Manual

Actividade

Act.Critica

jumbo 3B

Somente duração

Act Estaleiro

DResumo

Betões

Acúmulo de Resumo Manual

Act Escavação/Contenções

Actividade

ixamento

Resumo Manual

Act.Betões/Injecções

jumbo 3B

Tarefa Inativa

Somente início

Act.Acabamentos

jumbo 2B

Etapa Inativa

Somente término

Act.Montagem

jumbo 3B

Resumo Inativo
Pág. 1

Empreitada Geral de Construção do reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova - Venda
Nova III
Plano de Trabalhos Definitivo - Gantt
Id

Actividade

Dur. [dias]

Ligações

Inicio

Fim

Abr-10
M3

Maio-10 Jun-10
M4
M5

Jul-10
M6

Ago-10
M7

Set-10
M8

Out-10
M9

Nov-10
M10

Dez-10
M11

Jan-11
M12

Fev-11
M13

Mar-11
M14

Abr-11
M15

Maio-11 Jun-11
M16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

142
Plintos de apoio da espiral
143
DATA CHAVE C6 - 04/07/2013
144
Betonagem do anel de apoio
145
Montagem ante distribuidor, espiral e blindagem do poço
146
Betões de envolvimento da espiral e pisos até cota (223)
147
Betões de envolvimento da espiral
148
Elementos estruturais até cota 223
149
Betões acima piso principal
150
Acabamentos gerais
151
DATA CHAVE C8 - 19/03/2014
152
Montagem válvula esférica
153
Betões selagem valvúla e ligação à blindagem
154
Montagem mecânica da turbina e do alternador
155
Ensaios
156
Ensaios Preliminares
157
Gerador e compensador sícrono
158
Bomba com CEF
159
SERVIÇO EXPERIMENTAL DO G1
160
Grupo 2
161
Betões da soleira do tubo de aspiração até à cota 203,00
162
Soleira do tubo de aspiração até cota 203
163
Plintos de apoio do tubo de aspiração
164
Montagem do tubo de aspiração
165
Betões de envolvimento do tubo de aspiração
166
Envolvimento do tubo de aspiração
167
Plintos de apoio da espiral
168
DATA CHAVE C7 - 04/09/2013
169
Betonagem do anel de apoio
170
Montagem ante distribuidor, espiral e blindagem do poço
171
Betões de envolvimento da espiral e pisos até cota (223)
172
Betões de envolvimento da espiral
173
Elementos estruturais até cota 223
174
Betões acima piso principal
175
Acabamentos gerais
176
DATA CHAVE C9 - 19/05/2014
177
Montagem válvula esférica
178
Betões selagem valvúla e ligação à blindagem
179
Montagem mecânica da turbina e do alternador
180
Ensaios
181
Ensaios Preliminares
182
Gerador e compensador sícrono
183
Bomba com CEF
184
ENSAIOS DORSO A DORSO NO MODO BOMBA
185
SERVIÇO EXPERIMENTAL DA CENTRAL
186
SERVIÇO INDUSTRIAL DA CENTRAL
187
Acabamentos finais
188
DATA CHAVE C10 - 19/08/2014
189 CÂMARA DOS TRANSFORMADORES
190
Escavação galerias laterais abóbada
191
Escavação da Galeria Transversal
192
Escavação da Galeria Longitudinal Esquerda
193
Escavação da Galeria Longitudinal Direita
194
Extensómetros
195
Escavação núcleo central
196
Contenção definitiva da abóbada
197
Galeria de ligação à galeria da cota 222,5
198
Escavação para a cota (226,5)
199
Escavação para a cota (222,0)
200
Escavação para a cota (218,0)
201
Betões
202
Soleira, paredes e lajes até à cota 223
203
Paredes, pilares e vigas
204
Lajes à cota 233.3 e 236.1
205
Montagem carris
206
Selagem carris
207
Acabamentos
208
Montagem dos Transformadores e ligações
209
Transformador do G1
210
Transformador do G2
211 CÂMARA DAS COMPORTAS
212
Câmaras
213
Escavação
214
Extensómetros
215
Betões
216
Montagem Equipamento elevação
217
Acabamentos
218
Poços
219
Escavação
220
Escavação entre a (219) e a cota (211)
221
Escavação abaixo da cota (211)
222
Betões
223 ENSECADEIRA DA TOMADA DE ÁGUA
224
Escavação fundação
225
Betões
226
DATA CHAVE E1 - 15/07/2011
227
Injecções
228
Demolição
229 TOMADA DE ÁGUA
230
Bocal
231
Escavação a céu aberto e emboquilhamento
232
Escavação a céu aberto
233
Escavação Emboquilhamento
234
Betões ligação bocal-torre
235
Betões restantes
236
Laje de Fundo e Dente
237
Paredes
238
Laje Superior
239
Septos e Vigas
240
Montagem peças fixas das grelhas
241
Selagem peças fixas das grelhas
242
Montagem das grelhas
243
Torre comportas
244
Betões da torre e edifício
245
Paredes acima da cota 679
246
Laje à cota 692,4
247
Laje à cota 703
248
Betões do viaduto
249
Sapatas - Encontro
250
Paredes e Vigas - Encontro
251
Tabuleiro do Viaduto com Vigas pré-fabricadas
252
Montagem peças fixas
253
Selagem peças fixas
254
DATA CHAVE B1 - 15/05/2012
255
Descida comporta
256
Acabamentos
257
Montagem restante equipamento
258
Arranjos exteriores
259 TÚNEL EM CARGA
260
Troço de ligação à tomada de água
261
Escavação

24 d
0d
6d
125 dd
108 d
72 d
96 d
48 d
63 d
0d
27 dd
26 d
328 dd
95 d
55 dd
27 dd
27 dd
0d
698 d
48 d
30 d
18 d
27 dd
61 d
43 d
24 d
0d
6d
125 dd
102 d
72 d
96 d
48 d
88 d
0d
27 dd
27 d
328 dd
83 d
55 dd
20 dd
20 dd
26 dd
0d
0d
108 d
0d
987 d
42 d
6d
18 d
18 d
16 d
18 d
18 d
8d
24 d
18 d
30 d
123 d
48 d
66 d
24 d
9 dd
10 d
50 d
95 d
55 dd
55 dd
841 d
841 d
26 d
14 d
30 d
41 dd
18 d
564 d
24 d
12 d
12 d
36 d
665 d
20 d
40 d
0d
5d
27 d
652 d
259 d
32 d
18 d
14 d
36 d
126 d
30 d
42 d
60 d
18 d
43 dd
36 d
29 dd
534 d
62 d
50 d
12 d
12 d
18 d
12 d
12 d
12 d
59 dd
59 d
0d
1d
52 d
89 dd
52 d
1176 d
694 d
54 d

141TI-4 d
142
142;143
144TI-18 d
145TI-20 d;129
147TI-60 d
148TI-24 d
148TI-34 d
150;149
176;151
152

154TI-25 d
156TI+1 d
157TI+1 d
158

138TI+6 d
162
163
164
166TI-6 d
167
167;168
167;169TI-11 d
170TI-35 d
172TI-66 d
173TI-18 d
174TI-71 d
175;207
152
177;153
176

184
184TI+27 d
174TI-12 d
178;153;217;187;222

36
191
192
193TI-3 d
194;323
195
100
99;196
198
199;104
199TI+30 d;127
202TI-10 d
203TI-5 d
204
205
204TI+45 d
206
209

59TI-84 d
213;89
216II-28 d;214
215TI+360 d;216

110;213
220
221;332
455II+1 d
224
227
225
457II

226
232
237TI-16 d
233
236TI-6 d
237
238TI-35 d
239;238
240TI-10 d
241TI-10 d

234
245TI-24 d
245;246
247
249TI-6 d
250
247TI-48 d
247TI-8 d;252TI-30 d
242;253;251
253
253
255
256;228;257

80

Sáb 08-06-13
Qui 04-07-13
Sex 05-07-13
Ter 02-07-13
Sex 11-10-13
Sex 11-10-13
Sex 25-10-13
Sex 17-01-14
Seg 06-01-14
Qua 19-03-14
Seg 19-05-14
Seg 16-06-14
Sex 21-02-14
Qua 17-12-14
Qua 17-12-14
Ter 10-02-15
Ter 10-03-15
Seg 06-04-15
Ter 02-04-13
Ter 02-04-13
Ter 02-04-13
Ter 07-05-13
Qui 30-05-13
Qua 26-06-13
Qua 26-06-13
Qua 07-08-13
Qua 04-09-13
Qui 05-09-13
Ter 03-09-13
Qua 27-11-13
Qua 27-11-13
Qua 04-12-13
Qua 05-03-14
Qui 06-02-14
Seg 19-05-14
Qui 19-06-14
Qua 16-07-14
Seg 19-05-14
Ter 17-03-15
Ter 17-03-15
Ter 12-05-15
Ter 02-06-15
Ter 23-06-15
Dom 19-07-15
Qua 19-08-15
Qua 16-04-14
Ter 19-08-14
Ter 23-08-11
Ter 23-08-11
Ter 23-08-11
Ter 30-08-11
Ter 20-09-11
Sex 07-10-11
Ter 20-12-11
Ter 10-01-12
Seg 17-10-11
Qua 20-06-12
Qua 18-07-12
Sáb 01-09-12
Sáb 20-07-13
Sáb 20-07-13
Ter 03-09-13
Qua 13-11-13
Qui 05-06-14
Sáb 14-06-14
Sáb 01-02-14
Qua 25-06-14
Qua 25-06-14
Ter 19-08-14
Qua 28-09-11
Qua 28-09-11
Qua 28-09-11
Sex 11-11-11
Qui 14-02-13
Ter 19-03-13
Qua 14-05-14
Sáb 19-05-12
Sáb 19-05-12
Sáb 19-05-12
Sáb 02-06-12
Sex 24-01-14
Seg 02-05-11
Seg 02-05-11
Qua 25-05-11
Sex 15-07-11
Seg 11-07-11
Qua 15-05-13
Sáb 16-07-11
Sáb 16-07-11
Sáb 16-07-11
Sáb 16-07-11
Sáb 06-08-11
Qui 20-10-11
Ter 23-08-11
Ter 23-08-11
Ter 20-09-11
Ter 08-11-11
Qua 07-12-11
Dom 12-02-12
Qua 14-03-12
Dom 15-04-12
Qui 01-12-11
Qui 01-12-11
Qui 01-12-11
Sáb 31-12-11
Sáb 28-01-12
Sáb 11-02-12
Sáb 11-02-12
Sáb 18-02-12
Sáb 03-03-12
Dom 12-02-12
Qua 07-03-12
Ter 15-05-12
Ter 15-05-12
Ter 15-05-12
Dom 10-06-12
Sáb 15-06-13
Qua 08-12-10
Qua 08-12-10
Qua 08-12-10

Qui 04-07-13
Qui 04-07-13
Qui 11-07-13
Seg 04-11-13
Qui 13-02-14
Qui 02-01-14
Qui 13-02-14
Qui 13-03-14
Qua 19-03-14
Qua 19-03-14
Dom 15-06-14
Ter 15-07-14
Qui 15-01-15
Seg 06-04-15
Ter 10-02-15
Seg 09-03-15
Seg 06-04-15
Seg 06-04-15
Seg 22-06-15
Seg 27-05-13
Seg 06-05-13
Seg 27-05-13
Qua 26-06-13
Ter 03-09-13
Ter 13-08-13
Ter 03-09-13
Qua 04-09-13
Qua 11-09-13
Seg 06-01-14
Ter 25-03-14
Ter 18-02-14
Ter 25-03-14
Ter 29-04-14
Seg 19-05-14
Seg 19-05-14
Qua 16-07-14
Sex 15-08-14
Dom 12-04-15
Seg 22-06-15
Seg 11-05-15
Seg 01-06-15
Seg 22-06-15
Dom 19-07-15
Dom 19-07-15
Qua 19-08-15
Seg 18-08-14
Ter 19-08-14
Seg 13-10-14
Seg 10-10-11
Seg 29-08-11
Seg 19-09-11
Seg 10-10-11
Ter 25-10-11
Seg 09-01-12
Seg 30-01-12
Ter 25-10-11
Ter 17-07-12
Ter 07-08-12
Sex 05-10-12
Ter 10-12-13
Sex 13-09-13
Seg 18-11-13
Ter 10-12-13
Sáb 14-06-14
Qua 25-06-14
Seg 31-03-14
Seg 13-10-14
Ter 19-08-14
Seg 13-10-14
Seg 02-06-14
Seg 02-06-14
Qui 27-10-11
Sáb 26-11-11
Qua 20-03-13
Seg 29-04-13
Seg 02-06-14
Qui 06-03-14
Sex 15-06-12
Sex 01-06-12
Sex 15-06-12
Qui 06-03-14
Sex 14-06-13
Ter 24-05-11
Sáb 09-07-11
Sex 15-07-11
Sex 15-07-11
Sex 14-06-13
Ter 13-08-13
Seg 14-05-12
Seg 22-08-11
Sex 05-08-11
Seg 22-08-11
Qua 30-11-11
Seg 16-01-12
Seg 26-09-11
Seg 07-11-11
Seg 16-01-12
Ter 27-12-11
Seg 26-03-12
Ter 24-04-12
Seg 14-05-12
Ter 13-08-13
Sex 10-02-12
Sex 27-01-12
Sex 13-01-12
Sex 10-02-12
Sex 02-03-12
Sex 24-02-12
Sex 02-03-12
Sex 16-03-12
Qua 11-04-12
Seg 14-05-12
Ter 15-05-12
Ter 15-05-12
Sex 13-07-12
Sex 07-09-12
Ter 13-08-13
Qui 04-09-14
Sex 22-02-13
Ter 08-02-11

Escavação da Galeria T
Escavação da Galeria Longitudi
Escavação da Galeria

Escavação fundação
Betões

Escavação a céu aberto
Escavação Emboquilham

Escavação

Resumo

Act.abaixamento

jumbo 2B

Tarefa Manual

Actividade

Act.Critica

jumbo 3B

Somente duração

Act Estaleiro

DResumo

Betões

Acúmulo de Resumo Manual

Act Escavação/Contenções

Actividade

ixamento

Resumo Manual

Act.Betões/Injecções

jumbo 3B

Tarefa Inativa

Somente início

Act.Acabamentos

jumbo 2B

Etapa Inativa

Somente término

Act.Montagem

jumbo 3B

Resumo Inativo
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Empreitada Geral de Construção do reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova - Venda
Nova III
Plano de Trabalhos Definitivo - Gantt
Id

Actividade

Dur. [dias]

Ligações

Inicio

Fim

Abr-10
M3

Maio-10 Jun-10
M4
M5

Jul-10
M6

Ago-10
M7

Set-10
M8

Out-10
M9

Nov-10
M10

Dez-10
M11

Jan-11
M12

Fev-11
M13

Mar-11
M14

Abr-11
M15

Maio-11 Jun-11
M16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

262
Escavação do Rolhão de rocha
6d
255;261
263
Betões/injecções
120 d
264
Betões
102 d
265
Secção corrente DI 8.0 m
66 d
268;262
266
Secção de transição DI 8.0/12 m
36 d
265
267
Injecções
18 d
266
268
Escavação por montante em direcção à Central
574 d
80
269
Rolhão de montante
562 d
270
Reperfilamento
6d
268
271
Betões
24 d
292;317IT;270;267
272
Injecções
18 d
271
273
Desarenador superior
798 d
274
Escavação
130 d
66
275
Betões/injecções de revestimento do desarenador
502 d
276
Troço constante Diam 20m
409 d
277
Fase A
120 d
289TI+18 d;298
278
Fase B
84 d
277;301
279
Troço variável de montante até ao túnel de acesso à carga
373 d
280
Fase A
80 d
277TI-38 d
281
Fase B
71 d
278TI-25 d;280
282
Troço variável de montante - zona frontal do acesso à carga
80 d
283
Fase A
43 d
281TI-33 d
284
Fase B
37 d
283
285
Troço variável de jusante
162 d
286
Fase A
120 d
301
287
Fase B
96 d
286TI-54 d
288
Injecções
60 d 287TI-36 d;284TI-40 d
289
Escavação por jusante (direcção Tomada Água) até PK 500
253 d
66
290
Escavação por jusante (direcção Tomada Água) a partir PK 500
313 d
289
291
Betões/injecções de revestimento do túnel
207 d
292
Troço descendente (a partir do Túnel de acesso à T.A)
108 d
290TI-20 d
293
Troço anexo ao desarenador Superior (molde D12m)
48 d
292
294
Injecções
111 d
293TI-66 d
295
Troço inclinado
497 d
296
Escavação
100 d
297
Raise Boring
9d
304
298
Alargamento para a secção final
91 d
297
299
Trabalhos preparatórios para montagem blindagens
72 d
115TI+9 d;298
300
Montagem blindagens
149 dd
299;280;277
301
Envolvimento blindagens
120 d
300TI-86 d
302
Injecções
72 d
301
303
Ramais de carga
631 d
304
Escavação
50 d
109
305
DATA CHAVE B3 - 04/10/2012
0 d 304;274;329;426;298
306
Trabalhos preparatórios para montagem blindagens
70 d
304;299II;115
307
DATA CHAVE B4 - 04/04/2013
0d
306;299
308
Montagem blindagens
179 dd
306
309
Envolvimento blindagens
123 d 308TI-140 d;301TI-3 d
310
DATA CHAVE B5 - 04/03/2014
0d
309;301
311
Injecções
36 d
309
312
Rolhão de jusante
115 d
313
Reperfilamento
6d
314IT
314
Injecções prévias
25 d
316II-26 d
315
DATA CHAVE B6 - 04/06/2014
314;294;278;281;287;409;293
0d
316
Montagem blindagem
29 dd
284;288
317
Betões de envolvimento
27 d
316
318
Injecções
30 d
317TI-2 d
319
DATA CHAVE B7 - 04/09/2014
318;314;311;302;335;341;376;415;327;293;294;278;281;287;272;344
0d
320 TÚNEL DE RESTITUIÇÃO
924 d
321
Escavação por jusante em direcção à Central
87 d
322
Escavação por jusante em direcção à Central - Calote
31 d
364
323
Escavação por jusante em direcção à Central - Rebaixo
26 d
365
324
Escavação por montante (direcção ao bocal)
470 d
59TI+18 d
325
Betões/injecções
226 d
326
Revestimento em betão
211 d
381
327
Injecções
120 d
326TI-118 d
328
Ramais da restituição/Desarenador
693 d
329
Escavação
76 d
59
330
Betões (incluindo selagem caixas estanques)
194 d
331
Revestimento em betão do troço inf.do circ. Hidraulico
156 d
141
332
Selagem das caixas estanques
38 d
331;334
333
Montagem caixa estanque do G1
20 dd
334
Montagem caixa estanque do G2
20 dd
333
335
Injecções
51 d
332TI-18 d
336
Rolhão
136 d
337
Reperfilamento
6d
338IT;419
338
Injecções prévias
35 d
339TI-55 d
339
Montagem blindagem
20 dd
327
340
Betões de envolvimento
36 d
339TI+3 d
341
Injecções
36 d
340
342 POÇO DE ESGOTO DA RESTITUIÇÃO
457 d
343
Escavação
6d
324TI-348 d
344
Betões
18 d
343;326TI-132 d
345 ACESSO À RESTITUÇÃO
1138 d
346
Trabalhos preliminares (demolições/reposições) na Restituição de VNII
22 d
347TI-46 d
347
Escavação, aterros e muros
34 d
360II;21
348
Pavimentações
12 d
347;451TI-30 d
349 ENSECADEIRA DA RESTITUIÇÃO
667 d
350
Escavação fundação
17 d
459II
351
Betões
42 d
350
352
DATA CHAVE E2 - 15/07/2011
0d
353
353
Injecções
7d
351
354
Demolição
28 d
460II
355
DATA CHAVE E3 - 15/06/2013
0d
354;228
356 RESTITUIÇÃO
817 d
357
Bocal
817 d
358
Escavação a céu aberto até à cota 256
208 d
359
Escavação até à cota 286
12 d
21;73
360
Escavação até à cota 274
34 d
359
361
Escavação até à cota 256
38 d
360;352
362
Escavação a céu aberto abaixo da cota 256
30 d
365II;361
363
Escavação do emboquilhamento
76 d
364
Escavação do emboquilhamento até à cota 256
15 d
233
365
Escavação do emboquilhamento abaixo da cota 256
30 d
322
366
Betões (incluindo eventual rolhão provisório)
278 d
367
Estrutura de Transição
116 d
368
Soleira
36 d
323;362
369
Paredes
48 d
368TI-9 d
370
Cobertura
48 d
369TI-12 d;374
371
Estrutura do Bocal
238 d
372
Soleira entre a cota 244 e 257
48 d
375TI-18 d
373
Paredes Exteriores
90 d
370TI-12 d
374
Septos
28 d
369TI-35 d
375
Estrutura Frontal entre cotas 257 e 274
84 d 370TI-10 d;373TI-30 d
376
Injecções
50 d
372TI-15 d
377
Montagem peças fixas
89 dd
376TI-18 d
378
Selagem peças fixas
103 d
377TI-64 d
379
DATA CHAVE B2 - 15/04/2013
0d
378
380
Descida das comportas
1d
379;378
381
Demolição do rolhão provisório
12 d
380;324

Qua 16-05-12
Sáb 06-10-12
Sáb 06-10-12
Sáb 06-10-12
Sáb 22-12-12
Sáb 02-02-13
Qua 08-12-10
Sáb 06-10-12
Sáb 06-10-12
Ter 03-06-14
Ter 01-07-14
Qua 16-11-11
Qua 16-11-11
Qua 03-10-12
Qua 03-10-12
Qua 03-10-12
Qua 16-10-13
Seg 07-01-13
Seg 07-01-13
Ter 24-12-13
Qui 06-02-14
Qui 06-02-14
Sex 28-03-14
Qua 16-10-13
Qua 16-10-13
Qua 01-01-14
Ter 25-03-14
Qua 16-11-11
Qui 06-09-12
Ter 13-08-13
Ter 13-08-13
Ter 17-12-13
Ter 26-11-13
Sex 08-06-12
Sex 08-06-12
Sex 08-06-12
Seg 18-06-12
Seg 14-01-13
Ter 09-04-13
Qui 30-05-13
Qua 16-10-13
Qua 11-04-12
Qua 11-04-12
Qui 04-10-12
Seg 14-01-13
Qui 04-04-13
Qui 04-07-13
Sáb 12-10-13
Ter 04-03-14
Qua 05-03-14
Sáb 26-04-14
Sáb 26-04-14
Sáb 03-05-14
Qua 04-06-14
Dom 01-06-14
Ter 01-07-14
Qua 30-07-14
Qui 04-09-14
Sex 09-09-11
Sex 09-09-11
Sex 09-09-11
Sáb 19-11-11
Qua 25-01-12
Qui 08-08-13
Qui 08-08-13
Seg 25-11-13
Qua 04-01-12
Qua 04-01-12
Qui 13-06-13
Qui 13-06-13
Qua 11-12-13
Ter 29-10-13
Seg 18-11-13
Sex 03-01-14
Sáb 15-03-14
Sáb 15-03-14
Sáb 22-03-14
Ter 06-05-14
Qui 29-05-14
Qua 09-07-14
Sex 15-06-12
Sex 15-06-12
Sex 08-11-13
Sex 31-12-10
Sex 31-12-10
Sex 14-01-11
Sáb 02-08-14
Dom 01-05-11
Dom 01-05-11
Sex 20-05-11
Sex 15-07-11
Sex 08-07-11
Qua 15-05-13
Sáb 15-06-13
Sex 31-12-10
Sex 31-12-10
Sex 31-12-10
Sex 31-12-10
Sex 14-01-11
Sáb 16-07-11
Sáb 15-10-11
Ter 23-08-11
Ter 23-08-11
Sáb 15-10-11
Ter 20-12-11
Ter 20-12-11
Ter 20-12-11
Sex 20-01-12
Qui 08-03-12
Sáb 04-02-12
Qui 13-09-12
Qui 19-04-12
Sáb 04-02-12
Qui 28-06-12
Seg 22-10-12
Dom 02-12-12
Seg 17-12-12
Seg 15-04-13
Ter 16-04-13
Qui 25-07-13

Ter 22-05-12
Sex 22-02-13
Sex 01-02-13
Sex 21-12-12
Sex 01-02-13
Sex 22-02-13
Sex 05-10-12
Seg 21-07-14
Sex 12-10-12
Ter 01-07-14
Seg 21-07-14
Dom 01-06-14
Sáb 14-04-12
Sex 09-05-14
Ter 21-01-14
Ter 19-02-13
Ter 21-01-14
Sáb 15-03-14
Ter 09-04-13
Sáb 15-03-14
Sex 09-05-14
Qui 27-03-14
Sex 09-05-14
Ter 22-04-14
Ter 04-03-14
Ter 22-04-14
Dom 01-06-14
Qua 05-09-12
Qua 04-09-13
Qui 10-04-14
Seg 16-12-13
Seg 10-02-14
Qui 10-04-14
Ter 07-01-14
Ter 02-10-12
Seg 18-06-12
Ter 02-10-12
Sáb 06-04-13
Qui 05-09-13
Ter 15-10-13
Ter 07-01-14
Ter 15-04-14
Qui 07-06-12
Qui 04-10-12
Qui 04-04-13
Qui 04-04-13
Seg 30-12-13
Ter 04-03-14
Ter 04-03-14
Ter 15-04-14
Qui 04-09-14
Sáb 03-05-14
Sáb 31-05-14
Qua 04-06-14
Seg 30-06-14
Qui 31-07-14
Seg 01-09-14
Qui 04-09-14
Ter 19-08-14
Seg 19-12-11
Sex 14-10-11
Seg 19-12-11
Qua 24-07-13
Seg 28-04-14
Qui 10-04-14
Seg 28-04-14
Qui 20-03-14
Sáb 31-03-12
Qui 23-01-14
Ter 10-12-13
Qui 23-01-14
Seg 18-11-13
Dom 08-12-13
Qui 20-03-14
Ter 19-08-14
Sáb 22-03-14
Qui 01-05-14
Seg 26-05-14
Ter 08-07-14
Ter 19-08-14
Qui 28-11-13
Qui 21-06-12
Qui 28-11-13
Sex 15-08-14
Ter 25-01-11
Ter 22-02-11
Sex 15-08-14
Sáb 15-06-13
Qui 19-05-11
Qui 07-07-11
Sex 15-07-11
Sex 15-07-11
Sáb 15-06-13
Sáb 15-06-13
Qua 07-08-13
Qua 07-08-13
Seg 29-08-11
Qui 13-01-11
Ter 22-02-11
Seg 29-08-11
Sex 18-11-11
Sex 18-11-11
Qui 08-09-11
Sex 18-11-11
Qua 07-11-12
Qua 02-05-12
Seg 30-01-12
Qui 15-03-12
Qua 02-05-12
Qua 07-11-12
Qua 07-11-12
Qua 01-08-12
Qua 07-03-12
Qua 03-10-12
Ter 18-12-12
Sex 01-03-13
Seg 15-04-13
Seg 15-04-13
Ter 16-04-13
Qua 07-08-13

Escavação por jusan

Escavação por jusante em direcção à
Escavação por

Trabalhos preliminares (demolições/reposições) na Res
Escavação, aterros e muros

Escavação fundação
Betões
Injecções

Escavação até à cota 286
Escavação até à cota 274

Escavação até à cota 256
Escavação a cé

Escavação do emboquilhamento até
Escavação do emboquil

Resumo

Act.abaixamento

jumbo 2B

Tarefa Manual

Actividade

Act.Critica

jumbo 3B

Somente duração

Act Estaleiro

DResumo

Betões

Acúmulo de Resumo Manual

Act Escavação/Contenções

Actividade

ixamento

Resumo Manual

Act.Betões/Injecções

jumbo 3B

Tarefa Inativa

Somente início

Act.Acabamentos

jumbo 2B

Etapa Inativa

Somente término

Act.Montagem

jumbo 3B

Resumo Inativo
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Empreitada Geral de Construção do reforço de Potência do Aproveitamento de Venda Nova - Venda
Nova III
Plano de Trabalhos Definitivo - Gantt
Id

Actividade

Dur. [dias]

Ligações

Inicio

Fim

Abr-10
M3

Maio-10 Jun-10
M4
M5

Jul-10
M6

Ago-10
M7

Set-10
M8

Out-10
M9

Nov-10
M10

Dez-10
M11

Jan-11
M12

Fev-11 Mar-11
M13
M14

Abr-11
M15

Maio-11 Jun-11
M16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

382 OBRAS NO LEITO DO RIO
383
1ª Fase - Escavação
384
2ª Fase - Escavação
385 CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO SUPERIOR
386
Câmara de ligação
387
Escavação
388
Betões
389
Câmara de ligação dos dois poços
390
Túnel D 10,60m
391
Poço da Chaminé (acima da cota 640,0)
392
Escavação
393
Raise Boring
394
Escavação de alargamento para a secção final
395
Betões (Dint 13m, entre cota 640 e 718)
396
Câmara de expansão (acima da cota 718,0)
397
Escavação
398
Betões (C.Expansão e Reservatório (laje fundo , paredes e contrafortes)
399
Laje de fundo
400
Paredes e Contrafortes
401
Poços de ligação ao Túnel em carga
402
Escavação - Raise Boring
403
Contenções e betão projectado
404
Betões
405
Túnel de ligação ao Túnel em Carga
406
Escavação
407
Betões
408
Câmara de ligação dos dois poços
409
Túnel D 10.6m
410
Rolhão
411
Reperfilamento
412
Injecções prévias
413
Montagem blindagem
414
Betões de envolvimento
415
Injecções
416 CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO INFERIOR
417
Câmara superior
418
Escavação
419
Betões
420
Ligação aos Ramais da Restituição
421
Escavação
422
Betões/injecções
423
Poço
424
Escavação
425
Raise Boring
426
Alargamento para a secção final
427
Betões/injecções
428 EDIFÌCIO DE APOIO/POSTO DE CORTE
429
Escavações/Movimento de terras/Contenções
430
Fase 1 - Plataforma à cota 382
431
Fase 2 - Plataforma até à cota 370
432
Escavação fundações
433
Betões Edifício e Posto Corte
434
Edifício de Apoio
435
Sapatas
436
Paredes/Muros
437
Pilares 1º Piso
438
Vigas/Lajes e escadas 1º Piso
439
Pilares 2º Piso
440
Vigas/Lajes e escadas 1º Piso
441
Posto Corte
442
Muros de suporte e de vedação
443
Sapatas para postes e pórticos
444
Valas/Caixas e diversos (Galeria de cabos)
445
Acabamentos
446
DATA CHAVE D1 - 04/04/2014
447
Montagens
448
Selagem equipamentos
449
Betões galeria cabos
450
Arranjos Exteriores
451
DATA CHAVE D2 - 04/09/2014
452 ENCHIMENTO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
453 ABAIXAMENTO ALBUFEIRAS
454
Venda Nova
455
Albufeira abaixo da cota 660
456
Albufeira abaixo da cota 678
457
Albufeira abaixo da cota 660
458
Salamonde
459
Albufeira abaixo da cota 250
460
Albufeira abaixo da cota 250

666 d
66 d
27 d
1168 d
390 d
37 d
72 d
48 d
54 d
285 d
171 d
26 d
145 d
114 d
592 d
52 d
60 d
18 d
48 d
316 d
206 d
160 d
36 d
640 d
31 d
66 d
36 d
30 d
394 d
6d
25 d
20 dd
21 d
20 d
562 d
562 d
48 d
72 d
395 d
26 d
36 d
322 d
192 d
14 d
178 d
130 d
1302 d
225 d
62 d
63 d
18 d
217 d
108 d
24 d
36 d
24 d
42 d
12 d
18 d
109 d
48 d
24 d
49 d
66 d
0d
119 dd
70 d
24 d
22 d
0d
63 dd
667 d
667 d
66 d
261 d
28 d
667 d
66 d
28 d

76
387;395
389TI-30 d

387TI-4 d
393
394
430
390;397
399TI-6 d
406;390
402TI-50 d
403TI-110 d;400
289TI-145 d
404;293TI-20 d
408
404
411TI+308 d
412TI-3 d
413
414

69TI+66 d;84
418;422
59TI+6 d
427

421TI+11 d;418
425
426

21
430TI+100 d
431TI+655 d

432
435TI-6 d
436TI-24 d;435
437TI-12 d
438TI-6 d
439
440
442TI-12 d
443
444TI-12 d
445
445;446
447TI-60 d
448TI-30 d
449
448;450
17

455
460TT
383TT
384TT

Dom 01-05-11
Dom 01-05-11
Qua 15-05-13
Sex 24-09-10
Qua 09-03-11
Qua 09-03-11
Ter 13-03-12
Ter 13-03-12
Ter 03-04-12
Sáb 16-04-11
Sáb 16-04-11
Sáb 16-04-11
Seg 16-05-11
Ter 01-11-11
Sex 24-09-10
Sex 24-09-10
Ter 05-06-12
Ter 05-06-12
Ter 19-06-12
Ter 05-06-12
Ter 05-06-12
Ter 04-12-12
Qui 31-01-13
Qua 21-03-12
Qua 21-03-12
Sáb 18-01-14
Sáb 18-01-14
Sáb 01-03-14
Qui 14-03-13
Qui 14-03-13
Sex 14-03-14
Qua 09-04-14
Ter 29-04-14
Sex 23-05-14
Qui 22-09-11
Qui 22-09-11
Qui 22-09-11
Ter 16-04-13
Qua 11-01-12
Qua 11-01-12
Ter 05-03-13
Qui 23-02-12
Qui 23-02-12
Qui 23-02-12
Sex 09-03-12
Qui 04-10-12
Qua 14-07-10
Qua 14-07-10
Qua 14-07-10
Qua 19-01-11
Sáb 04-05-13
Sáb 25-05-13
Sáb 25-05-13
Sáb 25-05-13
Sáb 15-06-13
Sáb 29-06-13
Sex 12-07-13
Sex 23-08-13
Sex 06-09-13
Sex 27-09-13
Sex 27-09-13
Sex 08-11-13
Sex 06-12-13
Sáb 18-01-14
Sex 04-04-14
Sex 04-04-14
Seg 26-05-14
Qui 10-07-14
Qui 07-08-14
Qui 04-09-14
Ter 04-11-14
Dom 01-05-11
Dom 01-05-11
Dom 01-05-11
Sáb 16-07-11
Qua 15-05-13
Dom 01-05-11
Dom 01-05-11
Qua 15-05-13

Sex 14-06-13
Sex 15-07-11
Sex 14-06-13
Sex 13-06-14
Seg 04-06-12
Qua 20-04-11
Seg 04-06-12
Seg 07-05-12
Seg 04-06-12
Seg 12-03-12
Seg 31-10-11
Sáb 14-05-11
Seg 31-10-11
Seg 12-03-12
Seg 13-08-12
Ter 23-11-10
Seg 13-08-12
Seg 25-06-12
Seg 13-08-12
Sex 07-06-13
Qua 30-01-13
Sex 07-06-13
Qua 13-03-13
Sex 04-04-14
Qua 25-04-12
Sex 04-04-14
Sex 28-02-14
Sex 04-04-14
Sex 13-06-14
Qua 20-03-13
Sex 11-04-14
Ter 29-04-14
Qui 22-05-14
Sex 13-06-14
Sáb 06-07-13
Sáb 06-07-13
Qua 16-11-11
Sáb 06-07-13
Seg 15-04-13
Qui 09-02-12
Seg 15-04-13
Seg 04-03-13
Qua 03-10-12
Sex 09-03-12
Qua 03-10-12
Seg 04-03-13
Qui 04-09-14
Sex 01-04-11
Qui 23-09-10
Sex 01-04-11
Sex 24-05-13
Sex 31-01-14
Qui 26-09-13
Sex 21-06-13
Qui 25-07-13
Qui 25-07-13
Qui 29-08-13
Qui 05-09-13
Qui 26-09-13
Sex 31-01-14
Qui 21-11-13
Qui 05-12-13
Sex 31-01-14
Sex 04-04-14
Sex 04-04-14
Sex 01-08-14
Qua 13-08-14
Qua 06-08-14
Dom 31-08-14
Qui 04-09-14
Ter 06-01-15
Sáb 15-06-13
Sáb 15-06-13
Sex 15-07-11
Ter 15-05-12
Sáb 15-06-13
Sáb 15-06-13
Sex 15-07-11
Sáb 15-06-13

1ª Fase - Escavação

Escavação

Raise Boring
Escavação de alargamento para a secção final

Escavação

Fase 1 - Plataforma à cota 382

Fase 2 - Plataforma até à cota 370

Albufeira abaixo da cota 660
Albufeira abaixo da cota 678

Albufeira abaixo da cota 250

Resumo

Act.abaixamento

jumbo 2B

Tarefa Manual

Actividade

Act.Critica

jumbo 3B

Somente duração

Act Estaleiro

DResumo

Betões

Acúmulo de Resumo Manual

Act Escavação/Contenções

Actividade

ixamento

Resumo Manual

Act.Betões/Injecções

jumbo 3B

Tarefa Inativa

Somente início

Act.Acabamentos

jumbo 2B

Etapa Inativa

Somente término

Act.Montagem

jumbo 3B

Resumo Inativo
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ANEXO A
A.3. MAPA DE BETONAGEM DOS BLOCOS DAS ENSECADEIRAS

PROGRAMA DE BETONAGEM DAS ESECADEIRAS
ENSECADEIRA DA TOMADA DE ÁGUA
PROGRAMA DAS BETONAGENS

Bloco J7‐ J8

Bloco J8 ‐ MD

Dias
16‐07‐2011

15‐07‐2011

sexta‐feira

15‐07‐2011

4

14‐07‐2011

quinta‐feira

14‐07‐2011

02‐07‐2011

Betonagem 52

42,00

Betonagem 51

95,00

Betonagem 50

99,00

07‐07‐2011

124,00

sábado

05‐07‐2011

124

04‐07‐2011

95

02‐07‐2011

5

01‐07‐2011

sexta‐feira

4

30‐06‐2011

quinta‐feira

30‐06‐2011

3

29‐06‐2011

quarta‐feira

29‐06‐2011

28‐06‐2011

terça‐feira

1

27‐06‐2011

segunda‐feira

6

25‐06‐2011

sábado

5

24‐06‐2011

sexta‐feira

4

23‐06‐2011

quinta‐feira

3

22‐06‐2011

Betonagem 45

21‐06‐2011

terça‐feira

20‐06‐2011

segunda‐feira

6

18‐06‐2011

sábado

5

17‐06‐2011

4

16‐06‐2011

quinta‐feira

3

15‐06‐2011

quarta‐feira

2

14‐06‐2011

terça‐feira

1

13‐06‐2011

segunda‐feira

223,00

Betonagem 42

243,00

Betonagem 39

164,00

Betonagem 47

6

11‐06‐2011

sábado

10‐06‐2011

sexta‐feira

4

09‐06‐2011

quinta‐feira

3

08‐06‐2011

quarta‐feira

2

07‐06‐2011

terça‐feira

06‐06‐2011

segunda‐feira

111,00

Betonagem 46

157,00

126,00

CORPO DE DEUS
Betonagem 35

28‐06‐2011

354

27‐06‐2011

110

25‐06‐2011

321

24‐06‐2011

126

Betonagem 43

174,00

Betonagem 37

211,00

22‐06‐2011

Betonagem 38
Betonagem 33

139,00
Betonagem 40

192,00

Betonagem 36

492,00

Betonagem 34

235,00

Betonagem 30

242,00

156,00

92,00
Betonagem 32

Betonagem 31

130,00

20‐06‐2011

139

18‐06‐2011

427

17‐06‐2011

156

16‐06‐2011

334

15‐06‐2011

492

14‐06‐2011
169,00

Betonagem 28

136,00

13‐06‐2011

Betonagem 26

146,00

Betonagem 27

516,00

10‐06‐2011

117,00

Betonagem 23

117,00

09‐06‐2011

Betonagem 25

120,00

Betonagem 21

110,00

516

06‐06‐2011

230

sábado

04‐06‐2011

sexta‐feira

03‐06‐2011

quinta‐feira
f
quarta‐feira

2

31‐05‐2011

terça‐feira

1

30‐05‐2011

segunda‐feira

6

28‐05‐2011

sábado

5

27‐05‐2011

sexta‐feira

4

Betonagem 24

quinta‐feira Betonagem 11

25‐05‐2011

quarta‐feira

24‐05‐2011

terça‐feira

23‐05‐2011
21‐05‐2011
20‐05‐2011

120,00

02‐06‐2011

Betonagem 22

140,00

Betonagem 19

200,00

Betonagem 17

450,00

Betonagem 16

328,00

31‐05‐2011

119,00

30‐05‐2011
27‐05‐2011

99,00

Betonagem 5

190,00

26‐05‐2011

197,00

Betonagem 14

170,00

192,00

Betonagem 13

166,00

sábado

450

23‐05‐2011

367

20‐05‐2011

4

19‐05‐2011

quinta‐feira

19‐05‐2011

18‐05‐2011

quarta‐feira

18‐05‐2011

2

17‐05‐2011

1

16‐05‐2011

terça‐feira Betonagem 6

14‐05‐2011

sexta‐feira

12‐05‐2011

quinta‐feira

3

11‐05‐2011

quarta‐feira

2

207,00

segunda‐feira

13‐05‐2011

Betonagem 12
Betonagem 10

226,00

Betonagem 8

132,00

442,00
Betonagem 4

221,00

Betonagem 3

165,00

sábado

17‐05‐2011

649
447

13‐05‐2011

132

12‐05‐2011

165

11‐05‐2011

10‐05‐2011

terça‐feira

09‐05‐2011

segunda‐feira

07‐05‐2011

sábado

14‐05‐2011

5

06‐05‐2011

sexta‐feira

13‐05‐2011

Betonagem 5

252,00
Betonagem 2

Betonagem 1

96,00

285,00

10‐05‐2011

252

09‐05‐2011

96

05‐05‐2011

quinta‐feira

3

04‐05‐2011

quarta‐feira

11‐05‐2011

2

03‐05‐2011

terça‐feira

10‐05‐2011

02‐05‐2011

segunda‐feira

BETONAGENS

PROGRAMA DAS BETONAGENS

12‐05‐2011

285

09‐05‐2011
4 BETONAGENS

695

3 BETONAGENS

610

5 BETONAGENS

1.079

8 BETONAGENS

1.409

7 BETONAGENS

1.362

8 BETONAGENS

1.362

8 BETONAGENS

1.434

5 BETONAGENS

1.152

4 BETONAGENS

6

02‐07‐2011

Bloco ME ‐ J1

Bloco J1 ‐ J2

EQUIPA ‐ 2º Turno

Bloco J2 ‐ J3

Bloco J3 ‐ J4

Bloco J4 ‐ J5

Bloco J5 ‐ J6

Bloco J6 ‐ J7

Bloco J7‐ MD

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3

BLOCO 4

BLOCO 5

BLOCO 6

BLOCO 7

BLOCO 8

Escalas :

S/ESC.

BLOCO 9

Dias

sábado

Total

02‐07‐2011

124
95

02‐07‐2011

5

01‐07‐2011

sexta‐feira

01‐07‐2011

01‐07‐2011

30‐06‐2011

quinta‐feira

30‐06‐2011

30‐06‐2011

3

29‐06‐2011

quarta‐feira

29‐06‐2011

29‐06‐2011

322

2

28‐06‐2011

terça‐feira

28‐06‐2011

28‐06‐2011

354

1

27‐06‐2011

segunda‐feira

27‐06‐2011

27‐06‐2011

110

6

25‐06‐2011

sábado

25‐06‐2011

25‐06‐2011

321

24‐06‐2011

174

5

24‐06‐2011

sexta‐feira

4

23‐06‐2011

quinta‐feira

3

22‐06‐2011
21‐06‐2011

terça‐feira

1

20‐06‐2011

segunda‐feira

6

18‐06‐2011

sábado

5

17‐06‐2011

4

16‐06‐2011

quinta‐feira

3

15‐06‐2011

quarta‐feira

2

14‐06‐2011

terça‐feira

13‐06‐2011

segunda‐feira

6

11‐06‐2011

sábado

10‐06‐2011

sexta‐feira

09‐06‐2011

quinta‐feira

3

08‐06‐2011

quarta‐feira

2

07‐06‐2011

terça‐feira

06‐06‐2011

segunda‐feira

1
6

04‐06‐2011

sábado

5

03‐06‐2011

sexta‐feira

4

02‐06‐2011

quinta‐feira
f

3

01‐06‐2011

quarta‐feira

2

31‐05‐2011

terça‐feira

1

30‐05‐2011
28‐05‐2011

sábado

27‐05‐2011

sexta‐feira

26‐05‐2011

quinta‐feira Betonagem 10

25‐05‐2011

quarta‐feira
terça‐feira

23‐05‐2011
21‐05‐2011
20‐05‐2011
19‐05‐2011

quinta‐feira

18‐05‐2011

quarta‐feira

2

17‐05‐2011

1

16‐05‐2011

6

14‐05‐2011

Betonagem 20

120,00

Betonagem 17

134,00

Betonagem 25

Betonagem 22
Betonagem 21

Betonagem 12

177,00

Betonagem 13
Betonagem 11

173,00

Betonagem 8

155,00

Betonagem 6

115,00

210,00

256,00

Betonagem 7

168,00

Betonagem 20

153,00

Betonagem 17

163,00

89,00

154,00

Betonagem 13

107,00

125,00

Betonagem 16
Betonagem 14

190,00

Betonagem 11

189,00

Betonagem 8

144,00

142,00

Betonagem 10

160,00
Betonagem 9

Betonagem 7

282,00

177,00
229,00

180,00
Betonagem 4

195,00
Betonagem 3

terça‐feira Betonagem 2

79,00

segunda‐feira

Betonagem 2
Batonagem 1

39,00

169,00

108,00

Batonagem 1

81,00

17‐06‐2011

194,00

16‐06‐2011

319,00

15‐06‐2011

155,00

14‐06‐2011

234,00

180,00

sábado

133,00

11‐06‐2011

206,00

10‐06‐2011

233,00
231,00

08‐06‐2011

529,00

07‐06‐2011

273,00

06‐06‐2011

267,00

04‐06‐2011

283,00

03‐06‐2011

297,00

02‐06‐2011

424,00

01‐06‐2011

334,00

31‐05‐2011

385,00
510,00

28‐05‐2011

357,00

27‐05‐2011

362,00

26‐05‐2011

169,00

146,00

18‐06‐2011

30‐05‐2011

Betonagem 6
Betonagem 5

299,00

180,00

170,00

41,00
89,00

09‐06‐2011
282,00

41,00

21‐06‐2011
20‐06‐2011

13‐06‐2011

165,00

Betonagem 12
Betonagem 10

132,00

150,00

Betonagem 15
195,00

Betonagem 23

48,00

Betonagem 21
Betonagem 19

Betonagem 18

169,00

109,00

135,00

160,00

133,00

Betonagem 26

263,00

116,00

142,00

112,00

214,00

sábado
sexta‐feira Betonagem 5

4

85,00
101,00

Betonagem 9

segunda‐feira Betonagem 7

3

Betonagem 25
Betonagem 23

Betonagem 24

Betonagem 14

87,00
Betonagem 28

Betonagem 16
Betonagem 15

24‐05‐2011

5

98,00

Betonagem 29

90,00

Betonagem 19
Betonagem 18

Betonagem 27
125,00

Betonagem 22
Betonagem 21

81,00

56,00

57,00
Betonagem 26

Betonagem 24

Betonagem 30
107,00
Betonagem 28

3
1

22‐06‐2011
41,00

89,00

Betonagem 29

2

6

41,00
Betonagem 32

Betonagem 27

48,00

23‐06‐2011

Betonagem 33
Betonagem 31

segunda‐feira Betonagem 13

6
5
4

24‐06‐2011
CORPO DE DEUS

sexta‐feira

5
4

48,00

quarta‐feira

2

1

Betonagem 34

540,00

25‐05‐2011

451,00

24‐05‐2011

299,00

23‐05‐2011

579,00

21‐05‐2011

344,00

20‐05‐2011

348,00

19‐05‐2011

195,00

18‐05‐2011

39,00

17‐05‐2011

248,00

16‐05‐2011

288,00

14‐05‐2011

23‐06‐2011
22‐06‐2011

751

21‐06‐2011

41

20‐06‐2011

228

18‐06‐2011

508

17‐06‐2011

350

16‐06‐2011

653

15‐06‐2011

647

14‐06‐2011

234

13‐06‐2011

568

11‐06‐2011

206

10‐06‐2011

379

09‐06‐2011

465

08‐06‐2011

529

07‐06‐2011

789

06‐06‐2011

497

04‐06‐2011

283

03‐06‐2011

297

02‐06‐2011

704

01‐06‐2011

334

31‐05‐2011

713

30‐05‐2011

769

28‐05‐2011

357

27‐05‐2011

562

26‐05‐2011

829

25‐05‐2011

451

24‐05‐2011

749

23‐05‐2011

946

21‐05‐2011

344

20‐05‐2011

706

19‐05‐2011

195

18‐05‐2011

39

17‐05‐2011

897

16‐05‐2011

735

14‐05‐2011

5

13‐05‐2011

sexta‐feira

13‐05‐2011

13‐05‐2011

132

4

12‐05‐2011

quinta‐feira

12‐05‐2011

12‐05‐2011

165

3

11‐05‐2011

quarta‐feira

11‐05‐2011

11‐05‐2011

10‐05‐2011

terça‐feira

10‐05‐2011

252

1

09‐05‐2011

segunda‐feira

09‐05‐2011

09‐05‐2011

96

6

2

14‐05‐2011

sábado

14‐05‐2011

14‐05‐2011

5

13‐05‐2011

sexta‐feira

13‐05‐2011

13‐05‐2011

4

10‐05‐2011

12‐05‐2011

quinta‐feira

3

11‐05‐2011

quarta‐feira

11‐05‐2011

11‐05‐2011

2

10‐05‐2011

terça‐feira

10‐05‐2011

10‐05‐2011

09‐05‐2011

segunda‐feira

09‐05‐2011

09‐05‐2011

BETONAGENS

12‐05‐2011

5 BETONAGENS

927,00

9 BETONAGENS

1112,00

9 BETONAGENS

1223,00

9 BETONAGENS

1135,00

9 BETONAGENS

1135,00

9 BETONAGENS

1223,00

9 BETONAGENS

1208,00

6 BETONAGENS

9.870 m3
BLOCOS

42

05‐07‐2011
04‐07‐2011

4

1

767

07‐07‐2011
06‐07‐2011

EQUIPA ‐ 1º Turno

CALENDÁRIO

14‐05‐2011

1

1

358

16‐05‐2011

6

4

289

24‐05‐2011

3

4

259
200

21‐05‐2011

sexta‐feira Betonagem 7

6

328

25‐05‐2011

segunda‐feira Betonagem 9

5

280

28‐05‐2011

26‐05‐2011

1

Betonagem 20

Betonagem 18

3

6

160,00

01‐06‐2011

2

5

234

08‐06‐2011

04‐06‐2011
02‐06‐2011

146

07‐06‐2011

03‐06‐2011
01‐06‐2011

435

11‐06‐2011
Betonagem 29

6
4

710

21‐06‐2011
Betonagem 41

5
3

322

23‐06‐2011

325,00

sexta‐feira

5

Betonagem 49

01‐07‐2011

110,00

Betonagem 44

quarta‐feira

2
1

42

06‐07‐2011
Betonagem 48

1.462 m3 2.588 m3 2.233 m3 1.739 m3 1.116 m3 219 m3

terça‐feira

Semana 8

quinta‐feira
quarta‐feira
segunda‐feira

Semana 1

07‐07‐2011
06‐07‐2011
05‐07‐2011
04‐07‐2011

09‐07‐2011
08‐07‐2011

Semana 1

4
3
2

Total

Dias

ENSECADEIRA DA RESTITUIÇÃO

Semana 7

09‐07‐2011
08‐07‐2011

Semana 6

sábado
sexta‐feira

Semana 5

09‐07‐2011
08‐07‐2011

Semanaa 4

6
5

Semana 3

12‐07‐2011
11‐07‐2011

Semana 2

terça‐feira
segunda‐feira

1

TOMADA DE ÁGUA E
RESTITUIÇÃO

13‐07‐2011

12‐07‐2011
11‐07‐2011

261 m3

quarta‐feira

2
1

1.454 m3 1.306 m3 867 m
m3 1.126 m3 1.844 m3 1.296 m3 786 m3

13‐07‐2011

TOTAL

645 m3

3

Total

BLOCO 1

Designação da Obra :

BLOCO 2

BLOCO 3

BLOCO 4

BLOCO 5

BLOCO 6

BLOCO 7

285

18.942 m3

BLOCO 8

Designação :

EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO
REFORÇO DE POTÊNCIA DA VENDA NOVA lll

12‐05‐2011

1394,00

9.357 m3
BLOCOS

261 m3

Bloco J6 ‐ J7

2.916 m3 3.894 m3 3.100 m3 2.865 m3 2.960 m3 1.515 m3 786 m3

Bloco J5 ‐ J6

645 m3

Bloco J4 ‐ J5

285 m3

Semana 11
Semana 10
Semana 9
Semana 8
Semana 7
Semana 6
Semanaa 5
Semana 4

EQUIPA ‐ 2º Turno
Bloco J3 ‐ J4

5

1

Semana 3

Bloco J2 ‐ J3

sábado

2

Semana 2

Bloco J1 ‐ J2

16‐07‐2011

6

Semana 1

Bloco ME ‐ J1

6

285 m3

EQUIPA ‐ 1º Turno

CALENDÁRIO

DATA :

PLANO DE BETONAGENS
ENSECADEIRA MONTANTE E JUSANTE

10‐05‐2011

