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NOSSOS CLIENTES



ÁREAS DE ATUAÇÃO E SERVIÇOS 
DIAGNÓSTICO E REMEDIAÇÃO AMBIENTAL (DR)

�Auditoria Ambiental

� Licenciamento Ambiental

�Avaliação Ambiental Preliminar

� Investigação Ambiental Confirmatória

Investigação Ambiental Detalhada� Investigação Ambiental Detalhada

�Avaliação de Risco à Saúde Humana

�Modelagem Matemática

� Remediação Ambiental

�Monitoramento Ambiental



ÁREAS DE ATUAÇÃO E SERVIÇOS 
TRATAMENTO E REÚSO DE EFLUENTES (TR)

�Gerenciamento de Recursos        
Hídricos

� Balanço Hídrico

� Projetos de Engenharia

� Cadastramento e Diagnóstico � Cadastramento e Diagnóstico 
das redes de efluentes



ÁREAS DE ATUAÇÃO E SERVIÇOS 
GERENCIAMENTO DE OBRAS (GO)

�Gerenciamento de Obras

� Remoção de passivos 
ambientais através de métodos 
de remediação



IntroduçãoIntrodução



� Antigamente era dada atenção somente à prevenção e 

remediação da poluição atmosférica e dos mananciais 

hídricos de superfície;

� Pouca atenção era dispensada à preservação dos 

recursos hídricos subterrâneos e contaminação dos solos;

INTRODUÇÃO

� Somente a partir da década de 70 que o mundo 

industrializado começou a se conscientizar dos 

problemas causados pelas áreas contaminadas, 

principalmente após a ocorrência de "casos 

espetaculares”



LOVE CANAL (EUA) – 30 ANOS PARA “GANHAR VIDA”

INTRODUÇÃO



ANOS 70 - "Amostragem Ambiental de Águas 
Subterrâneas - Dá pra repetir???"

INTRODUÇÃO

� 1970: Fundação do US Environmental Protection Agency

� As amostras de águas subterrâneas precisavam a ser 
coletadas para identificar a presença de contaminantes

� Por falta de métodos apropriados, os procedimentos e � Por falta de métodos apropriados, os procedimentos e 
instrumentos de coleta das amostras foram "emprestados" 
dos setores de abastecimento público

� Conhecimento bastante limitado quanto às dinâmicas e 
comportamento dos contaminantes em solo e água 
subterrânea



ANOS 70 e 80 - “Temos um graaaande problema”

INTRODUÇÃO

�1976 - Congresso Americano aprovou o RCRA (Resource 

Conservation and Recovery Act) que regulamentava o 
descarte de resíduos perigosos

�1980/82 - Regulamentações complementares foram �1980/82 - Regulamentações complementares foram 
incorporadas ao RCRA, exigindo monitoramento de solos e 
águas subterrâneas em:



ANOS 80 - “Temos um graaaande problema”

INTRODUÇÃO

Todas as instalações de estocagem, tratamento e

disposição de resíduos sólidos e resíduos perigosos

+ 

Todos os aterros sanitários

+

Todos os postos de combustíveis e locais com

tanques enterrados

=

Centenas de Milhares de sites para serem

monitorados



ANOS 80 - “Temos um graaaande problema”

INTRODUÇÃO



ANOS 80 e 90 – EPA vem como mão-de-ferro

INTRODUÇÃO



CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E A 
OPINIÃO PÚBLICA

INTRODUÇÃO



AsAs águaságuas subterrâneassubterrâneas podempodem serser contaminadascontaminadas

diretamentediretamente ouou indiretamenteindiretamente atravésatravés dede algumasalgumas

atividadesatividades::

� pela aplicação de fertilizantes e pesticidas

� lodos provenientes de estações de tratamento de esgoto

� por disposição de resíduos

INTRODUÇÃO

� por disposição de resíduos

� atividades industriais negligentes

� postos de gasolina

� óleos e gasóleos

� lixões



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

(5%) (15%) (3%) (77%) (1%)



INTRODUÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO



INTRODUÇÃO

Município Total Contaminada Contaminada
sob 

investigação

Em processo de 
monitoramento

Reabilitada

Campinas 129 44 53 23 9

Americana 24 6 13 5 0

ESTADO DE SÃO PAULO (Região de Campinas - Dezembro/2012)

Hortolândia 12 5 5 2 0

Nova Odessa 3 1 1 1 0

Sumaré 20 9 7 4 0

Valinhos 14 0 8 2 4

Vinhedo 8 4 3 1 0



�� NegligenteNegligente:: problema é ignorado na maioria das vezes, pois

a população não tem conhecimento do problema

�� ReativaReativa:: atitudes emergenciais somente em situações

críticas

�� CorretivaCorretiva:: aplicada somente em áreas prioritárias

Políticas de Abordagem

(50%)

(22%)

(14%)

INTRODUÇÃO

�� CorretivaCorretiva:: aplicada somente em áreas prioritárias

�� PreventivaPreventiva:: contaminantes devem ser eliminados após a

desativação da indústria

�� ProativaProativa:: busca evitar a contaminação durante a operação

de um empreendimento

(14%)

(10%)

(4%)



PRINCIPAIS PROBLEMAS ACARRETADOS PELA PRESENÇA DE 
SOLO E ÁGUA COM ALTERAÇÃO DE QUALIDADE

� Riscos à segurança pública

� Riscos à saúde pública

� Restrições ao desenvolvimento urbano

� Redução do valor imobiliário dos terrenos� Redução do valor imobiliário dos terrenos

� Deterioração  da imagem do município perante à 

opinião pública

� Favorecimento do depósito clandestino de resíduos



QUANDO HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR UM 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL?

� Compra e venda de empresas

� Compra e venda de imóveis

� Atendimento ao parecer de órgãos ambientais

� Solicitação de licença ambiental (prévia, de 
instalação ou de operação)instalação ou de operação)

� Renovação de licença ambiental

� Verificação se há risco a algum bem a proteger 
(saúde humana, APA, APP, flora e fauna)



Fases dos Diagnóstico Ambiental
Avaliação PreliminarAvaliação Preliminar



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

� Terreno

� Planta Industrial

� Edifício Comercial

� Posto de Serviços 
(Combustível)

Definição da Área de Interesse

(Combustível)



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

� Foto-interpretação

� Levantamento e análise de 
documentação

� Inspeção de campo

� Entrevistas

Fase 1 – Avaliação Preliminar

� Entrevistas

� Elaboração do modelo 
conceitual de investigação



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 1 – Avaliação Preliminar

19621962



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 1 – Avaliação Preliminar

19771977



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 1 – Avaliação Preliminar

19871987



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 1 – Avaliação Preliminar

19961996



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 1 – Avaliação Preliminar - Exemplo

Áreas Potenciais e/ou 
Suspeitas



Fases dos Diagnóstico Ambiental
Investigação ConfirmatóriaInvestigação Confirmatória



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

� Elaboração do plano de 
amostragem

� Sondagem de 
reconhecimento e coleta de 
solo

� Amostragem das águas 

Fase 2 – Investigação Confirmatória

� Amostragem das águas 
subterrâneas

� Análises químicas

� Interpretação de compilação 
dos resultados

� Modelo conceitual 
confirmatório



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 2 – Investigação Confirmatória



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 2 – Investigação Confirmatória



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 2 – Investigação Confirmatória - Exemplo

Poço de 
Monitoramento

Sentido do fluxo da 
água subterrânea



Fases dos Diagnóstico Ambiental
Investigação DetalhadaInvestigação Detalhada



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

� Elaboração do plano de 
amostragem para delimitação 
da pluma de contaminação

� Sondagem de 
reconhecimento e coleta de 
solo

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 1)

solo

� Amostragem das águas 
subterrâneas

� Análises químicas

� Interpretação de compilação 
dos resultados

� Avaliação de Risco à Saúde 
Humana



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Região contaminada por um ou mais poluentes a partir da

fonte. Os poluentes gerados por qualquer uma das atividades

de contaminação podem atravessar as camadas superficiais

não saturadas dos aqüíferos e atingir as águas subterrâneas.

Pluma de Contaminação

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 1)

Uma vez em contato com o fluxo d’água subterrâneo, estes

poluentes podem se dissolver na água e serem por ela

carregados. Devido ao efeito da dispersão hidrodinâmica, estes

poluentes vãos e espalhando à medida que se movem pelo

subsolo, e volumes maiores vão sendo atingidos pelos

poluentes a jusante da fonte.



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 1)Pluma de Contaminação



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 1)Pluma de Contaminação

DNAPLDNAPL

LNAPLLNAPL



Poço de Monitoramento 

FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Fase 3 – Investigação Detalhada - Exemplo

Poço de Monitoramento 
(que apresentaram 
alteração)
Poço de Monitoramento 
(que não apresentaram 
alteração)

Poço de Monitoramento 
(Investigação Detalhada)



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

� Elaboração do plano de 
intervenção

� Definição das metas de 
remediação

� Projeto piloto

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 2)

� Projeto piloto

� Definição do método de 
remediação

� Monitoramento ambiental



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Técnicas de Remediação

� In-Situ: o tratamento de contaminantes é feito no

próprio solo (sem movimentação)

� Ex-Situ: remoção do material contaminado

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 2)

�(escavação e bombeamento da água subterrânea)

� Ex-Situ (mas On-Site): o material contaminado é

removido, porém tratado em instalações locais



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

�Bioremediação Acelerada

� Bio Sparging

� Encapsulamento Geotécnico

�Vitrificação

� Solidificação

� Bombeamento e Tratamento

� Sistemas de Recuperação de Fase Livre;

� Extração de Vapores;

� Aspersão de Ar (Air Sparging)

� Atenuação Natural Monitorada

Técnicas de Remediação

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 2)

� Solidificação

� Bioaeração (Bioventing)

� Fitoremediação

� Lavagem de Solo

� Reinjeção

� Processos Químicos

� Incineração

� Foto Oxidação

� Atenuação Natural Monitorada

� Barreiras Reativas Permeáveis

� Tecnologias Térmicas

� Barreiras Verticais

� Barreiras Horizontais



FASES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Técnicas de 
Remediação

Fase 3 – Investigação Detalhada 
(Parte 2)

FonteFonte:: CETESBCETESB ((20102010))



Estudos de Caso



ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar

SETOR

Aeroportuário

LOCAL

Campinas/SP

DEMANDA

Avaliação Ambiental Preliminar das condições ambientais do
terreno indicando as áreas potencialmente impactantes e/ou
impactadas em decorrência do histórico das atividades
anteriormente desenvolvidas.



ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar



ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar



ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar



ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar



ESCOPO

� Levantamento do histórico junto às fontes de informações 
disponíveis

� Revisão de documentos disponibilizados relacionados à 
unidade

� Realização de entrevista com funcionários da empresa

ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar

� Realização de entrevista com funcionários da empresa

� Inspeção da área para identificação de áreas potencialmente 
contaminadas (APs) e indicação de investigação da qualidade 
de solo e água subterrânea, caso necessário

� Elaboração do modelo conceitual (síntese das informações 
obtidas durante a avaliação ambiental preliminar quanto à 
situação ambiental da área em estudo)



ESTUDO DE CASO

Avaliação Ambiental Preliminar

RESULTADOS

� A continuidade dos serviços de investigação ambiental
para as áreas de alta prioridade e suspeitas de contaminação
(AS), com amostragem de solos, sedimentos, águas
superficiais e instalação de poços de monitoramento para
avaliação da qualidade da água subterrânea

� O planejamento de futuras investigações nas áreas de� O planejamento de futuras investigações nas áreas de
média prioridade e potenciais de contaminação, pois estes
fazem parte da área de expansão do aeroporto

� Para as áreas do empreendimento de baixa prioridade,
gerenciar, conforme necessidade no futuro, o seu uso e
ocupação



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada

SETOR

Fábrica de laminados de material plástico

LOCAL

São Paulo/SP

DEMANDA

Construção de um shopping popular na região de Santo
Amaro, zona sul de São Paulo em uma área de 400.000 m². Por
ser próxima a uma antiga área fábrica de pistões (atividades
iniciadas na década de 50 e encerradas em 2006), a CETESB
exigiu um estudo ambiental do local, pois sem o mesmo não
haveria aprovação para emissão das licenças ambientais e
alvará de construção.



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada

ESCOPO
Revitalização de Brownfields

� Avaliação Preliminar para identificação das áreas suspeitas e 
potencialmente impactadas

� Elaboração de um Modelo de Investigação e Plano de 
Monitoramento

Investigação Confirmatória para avaliação da qualidade dos solos e � Investigação Confirmatória para avaliação da qualidade dos solos e 
águas subterrâneas

� Investigação Detalhada e Avaliação de Risco, caso fossem 
confirmadas alterações de qualidade nos meios

� Remediação do Passivo Ambiental, caso fossem verificados riscos 
aos receptores acima dos limites seguros

� Monitoramento Ambiental

� Gerenciamento Ambiental das obras



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada

RESULTADOS

� Avaliação Preliminar: foram identificadas 19 áreas 
suspeitas/potencialmente impactadas, através da análise de 
documentação, fotointerpretação, pesquisa do meio físico, 
entrevistas e inspeções de campo

� Investigação Confirmatória e Detalhada: foram instalados 
70 poços para monitoramento da qualidade das águas 70 poços para monitoramento da qualidade das águas 
subterrâneas e coletadas mais de 50 amostras de solo

� Ensaios Hidrogeológicos foram realizados para a 
determinação de parâmetros hidrodinâmicos do aquífero
freático e medição das cargas hidráulicas para elaboração do 
mapa potenciométrico, além do modelo matemático de 
fluxo e transporte de contaminantes



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada

RESULTADOS

� Remediação: instalados dois sistemas de remediação
(MPE, Pump and Treat e Oxidação in situ) com mais de 50 
poços de extração e uma barreira hidráulica para contenção 
e recuperação do aquífero profundo com 9 poços de 
bombeamento. Foi remediada uma pluma de alteração no 
aquífero freático de mais de 10.000 m2 e com a existência aquífero freático de mais de 10.000 m2 e com a existência 
de pontos de fase livre

� Monitoramento Ambiental comprobatório durante dois 
anos após o alcance das metas de remediação para 
confirmação do estabelecimento das concentrações limites 
da análise de risco



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada

LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS E POÇOS DE MONITORAMENTO

(Pluma de Contaminação verificada na Investigação Confirmatória e Detalhada)



ESTUDO DE CASO

Revitalização de Área Degradada

LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS E POÇOS DE MONITORAMENTO

(Pluma de Contaminação após primeira fase da Remediação)



Fator AmbientalFator Ambiental
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NOSSOS CLIENTES



ÁREAS DE ATUAÇÃO E SERVIÇOS 
DIAGNÓSTICO E REMEDIAÇÃO AMBIENTAL (DR)

�Auditoria Ambiental

� Licenciamento Ambiental

�Avaliação Ambiental Preliminar

� Investigação Ambiental Confirmatória

Investigação Ambiental Detalhada� Investigação Ambiental Detalhada

�Avaliação de Risco à Saúde Humana

�Modelagem Matemática

� Remediação Ambiental

�Monitoramento Ambiental



ÁREAS DE ATUAÇÃO E SERVIÇOS 
TRATAMENTO E REÚSO DE EFLUENTES (TR)

�Gerenciamento de Recursos        
Hídricos

� Balanço Hídrico

� Projetos de Engenharia

� Cadastramento e Diagnóstico � Cadastramento e Diagnóstico 
das redes de efluentes



ÁREAS DE ATUAÇÃO E SERVIÇOS 
GERENCIAMENTO DE OBRAS (GO)

�Gerenciamento de Obras

� Remoção de passivos 
ambientais através de métodos 
de remediação



Tratamento e Reúso de Efluentes
Estudos de CasoEstudos de Caso



Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

SETOR

Fábrica de embalagens

LOCAL

Guarulhos/SP

DEMANDA

ESTUDO DE CASO

DEMANDA

Reduzir o custo com água e efluentes e cumprir metas
corporativas de sustentabilidade ambiental, que
estabelecem a redução das taxas de consumo de água



Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

ESTUDO DE CASO

ESCOPO

� Número de funcionários da unidade: 680

� Consumo de água: 1.400 m3/ mês

� Fontes de captação: rede pública e poço profundo

� Geração de efluentes sanitários: 1.000 m3/mês� Geração de efluentes sanitários: 1.000 m3/mês

� Custo total com água e efluentes: R$ 21.000/mês

� Sistema de tratamento de efluentes: não existia 
(descarte na rede pública)



SOLUÇÃO APRESENTADA

� Tratamento e reúso de efluentes Sanitários; 

� Processos utilizados: gradeamento, equalização e 
elevatória, reator biológico aeróbio, filtração e cloração;

� Capacidade do sistema: 3 m3/h;

Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

ESTUDO DE CASO

� Capacidade do sistema: 3 m3/h;

� Através do diagnóstico do uso da água e geração de 
efluentes na empresa (Balanço Hídrico), identificou-se a 
oportunidade de tratamento dos efluentes sanitários e 
industriais e a utilização dos mesmos como água industrial 
em torres de resfriamento, descargas de sanitários, 
irrigação de áreas verdes, limpeza de pátios e 
abastecimento do sistema de incêndio;



Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

ESTUDO DE CASO



Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

ESTUDO DE CASO



Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

ESTUDO DE CASO



RESULTADOS

� Reutilização de 100% dos efluentes gerados;

� Redução de 65% dos volumes captados

� Economia anual de R$ 110.000,00

� Eliminação de descartes de efluentes no meio ambiente: 

Projeto de Melhoria e Implantação do Reúso

ESTUDO DE CASO

� Eliminação de descartes de efluentes no meio ambiente: 
“empresa descarte zero”

� Ganha a sociedade e o meio ambiente, através da 
eliminação dos descartes de esgotos sem tratamento, 
combatendo a poluição dos recursos hídricos da bacia do Alto 
Tietê, extremamente castigada pela falta de uma política 
pública de saneamento



Cadastramento e Diagnóstico das Redes de Efluentes

SETOR

Fábrica de bebidas

LOCAL

Itu/SP

DEMANDA

ESTUDO DE CASO

DEMANDA

Cadastrar e diagnosticar todas as redes de efluentes da
fábrica a fim de obter o direcionamento do fluxo de cada
uma delas para a ampliação da fábrica



ESTUDO DE CASO

ESCOPO

� Identificação das Redes em Campo, através da análise 
das plantas de projeto hidráulico e levantamento em 
campo;

� Cadastramento Topográfico das Redes com equipe de 
topografia. As caixas de visita e inspeção foram 

Cadastramento e Diagnóstico das Redes de Efluentes

topografia. As caixas de visita e inspeção foram 
cadastradas topograficamente (cota e elevação) e 
lançadas na planta atual de situação da fábrica

� Diagnóstico Estrutural das Redes Através de CFTV, 
elaborado com base nas imagens internas das tubulações 
coletadas através de câmera portátil. 

� Elaboração de Relatório Final.



ESTUDO DE CASO

Cadastramento e Diagnóstico das Redes de Efluentes



Gerenciamento de Obras Ambientais
Estudos de CasoEstudos de Caso



Aterro de Rejeitos do Beneficiamento de Minério

ESTUDO DE CASO

SETOR

Mineração

LOCAL

Caetité/BA

DEMANDADEMANDA

� Ampliação do sistema de disposição e desaguamento de 
rejeitos líquidos do beneficiamento de minério;

� Gerenciamento da grande geração de rejeito líquido: 
162.000 m3/ano (18 m3/h), que corresponde a 16.000 
toneladas de material sólido por ano.



ESCOPO

� Projeto e construção de nova célula de disposição de 
rejeitos com impermeabilização em geomembrana de 
PEAD e drenagem de fundo;

� Área a ser construída: 25.000 m2;

Aterro de Rejeitos do Beneficiamento de Minério

ESTUDO DE CASO

� Aprovação do projeto e obtenção da licença de 
instalação junto ao órgão ambiental fiscalizador;

� Investigação geotécnica, através da realização de 
sondagens de reconhecimento e ensaios SPT, coleta de 
amostras indeformadas e ensaios de resistência e 
caracterização em laboratório geotécnico;

� Estudo de estabilidade dos diques de contenção



ESCOPO

� Elaboração do Projeto Executivo, dividido sob os 
seguintes temas: Terraplenagem, Impermeabilização de 
Base, Drenagem de Percolados, Drenagem Pluvial e 
Acessos e Monitoramento (ambiental e geotécnico);

� Levantamento dos quantitativos de materiais e serviços;

Aterro de Rejeitos do Beneficiamento de Minério

ESTUDO DE CASO

� Levantamento dos quantitativos de materiais e serviços;

� Levantamento de custo do investimento, realizando 
análise de riscos e incertezas e estimativa de orçamento 
do projeto utilizando metodologia CAPEX.



Aterro de Rejeitos do Beneficiamento de Minério

ESTUDO DE CASO



Aterro de Rejeitos do Beneficiamento de Minério

ESTUDO DE CASO



Aterro de Rejeitos do Beneficiamento de Minério

ESTUDO DE CASO



ESTUDO DE CASO

SETOR

Mineração

LOCAL

Alto Horizonte/GO

Gerenciamento das Obras do Muro de 
Contenção do Novo Britador

DEMANDA

Gerenciamento da obra de construção de um muro de 
contenção em solo reforçado, com 19 metros de altura, 
geogrelhas e solo compactado. 



SOLUÇÃO APRESENTADA

� O escopo de atividades desse projeto acompanhou as 
diretrizes e normas do Project Management Institute 

(PMI), com foco no planejamento e controle de escopo, 
prazo, recursos, suprimentos, qualidade, riscos e 
comunicação
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comunicação

� As atividades foram divididas em duas principais etapas:
- Planejamento, realizada antes das obras, com o 
objetivo de preparar o material e as ferramentas de 
gerenciamento do projeto: cronograma, curva “S” e 
demonstrativos de resultados



SOLUÇÃO APRESENTADA

- Gerenciamento das obras, etapa realizada durante a 
construção do muro de acompanhamento e 
atualização dos avanços físicos e financeiros do 
projeto, sempre comparando com o inicial previsto, 
proporcionando orientações da equipe de campo com 
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proporcionando orientações da equipe de campo com 
relação ao caminho crítico do cronograma, 
indicadores de produtividade, dimensionamento de 
equipes e demais questões.
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Dúvidas ???Dúvidas ???



Muito Obrigado 
pela Atençãopela Atenção

Victor Gustavo Chiari
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