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“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value,  

the success is a consequence.” 

Albert Einstein 

.  
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RESUMO 

Atualmente o setor da indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) é cada vez 

mais competitivo e as empresas necessitam melhorar os seus processos. A consciencialização 

da importância do planeamento, bem como a amplificação da metodologia Building 

Information Modeling (BIM) inspiram uma nova abordagem à gestão de projetos. A 

metodologia BIM assume-se como um impulsionador no setor, visando a simplificação dos 

processos de trabalho. No enquadramento da gestão de projetos, esta metodologia permite aos 

profissionais do setor coordenar, analisar e simular todas as fases de projeto. Todavia, a 

implementação do BIM ainda não é adotada transversalmente por todos os intervenientes do 

setor e ainda existem barreiras, seja por razões economicistas ou de resistência à mudança, que 

dificultam a implementação desta nova metodologia de trabalho.  

Este projeto tem como base um processo integrado entre várias equipas multidisciplinares de 

operações e de projeto, centrado na gestão da informação referente a um caso de estudo. A 

partir de um modelo de informação geométrica e não geométrica, e com apoio a softwares 

tradicionais de domínio comum na empresa, conseguiu-se potenciar o modelo BIM, 

rentabilizando a gestão de projeto. Desenvolveu-se uma estrutura de codificação interna que 

permitiu a organização dos elementos, a produção da Work Breakdown Structure (WBS) do 

projeto, e uma plataforma de trabalho que une a informação extraída do modelo, 

materializando-se numa base de dados de operações que relaciona quantidades, tempo e preço, 

apresentando resultados da análise da gestão da obra. O sistema montado de gestão da 

informação é dinâmico, pelo que qualquer alteração ao desenvolvimento do projeto, a análise 

atualizar-se-á. 

Este trabalho desenvolveu-se em ambiente empresarial, na empresa Efacec – Engenharia e 

Sistemas, SA com o projeto piloto do modelo da Estação de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) de Bou Ismail na Argélia. Os benefícios da implementação dentro da organização, 

reveem-se na otimização dos processos de gestão, que reforçará a competitividade pela 

efetividade, reduzirá margens de risco e dará mais confiança à organização num mercado 

globalmente exigente. 

Palavras-chave: Building Information Modeling (BIM), Gestão de Projeto, Planeamento 

(BIM 4D), Custos (BIM 5D), ETAR   
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ABSTRACT 

Nowadays architecture, engineering and construction (AEC) industry is more and more 

competitive and companies need to improve their processes. The consciousness of the 

importance of planning as well as the amplification of the Building Information Modeling 

(BIM) methodology inspires a new approach to project management. The BIM methodology 

assumes itself as a booster in the sector aiming at the simplification of the work processes. In 

the framework of project management, this methodology allows sector professionals to 

coordinate, analyse and simulate all project phases. However, the implementation of BIM has 

not yet been adopted transversally by all stakeholders in the sector and there are still some 

barriers, either for economic reasons or resistance to change, that make difficult the 

implementation of this new methodology of work. 

This project is based on an integrated process between several multidisciplinary teams of 

operations and design, focused on the management of information regarding a case study. From 

a geometric and non-geometric information model, and with support of traditional softwares of 

common domain in the company, it was possible to enhance the BIM model, making the project 

management more profitable. An internal coding structure was developed allowing the 

organization of the elements, the design of the WBS (Work Breakdown Structure) of the 

project, and a work platform that unite the extracted information of the model, materializing in 

a database of operations that relates quantities, time and prices, presenting results of the analysis 

of the management of the work. The assembled system of information management is dynamic, 

so if there were any change to the development of the project, the analysis will be updated. 

This work was developed in a business environment, in the company Efacec - Engenharia e 

Sistemas, SA with the pilot project of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) of Bou Ismail 

in Algeria. The implementation benefits within the organization will be in optimizing 

management processes, which will strengthen competitiveness for effectiveness, reduce risk 

margins and give the organization more confidence in a globally demanding market. 

Key words: Building Information Modeling (BIM), Project Management, Planning (BIM 

4D), Costs (BIM 5D), WWTP 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

O setor da construção teve um papel notável no desenvolvimento económico até ao século XX. 

No entanto, desde então tem perdido posicionamento para outras atividades industriais, 

revelando-se um setor com baixa produtividade quando comparado com outras indústrias [1]. 

Este setor é facilmente criticado pela sua resistência à inovação e pela adoção demasiado lenta 

de novas tecnologias e métodos de gestão. Porém, num mercado cada vez mais competitivo, 

um procedimento à sobrevivência das empresas, é o aumento dos valores de competitividade, 

melhorando os processos internos de trabalho colaborativo. Atendendo ao difícil momento 

económico que se atravessa, é imperativo que as empresas utilizem todos os meios disponíveis 

para rentabilizar os seus recursos, sendo que os métodos tradicionais já não conseguem 

acompanhar as novas tecnologias da informação [2]. 

 

Atualmente, na elaboração do planeamento de uma obra, ainda há muitas empresas que 

procedem à simples indexação do tempo nas atividades de construção com base num articulado, 

como o Método do Caminho Crítico (CPM) ou Diagrama de Gantt. Os métodos são de leitura 

simples, contudo os gráficos são omissos na representação de localizações, na visualização de 

dependências, na movimentação de equipas e na perceção completa da obra. A simplicidade da 

técnica é o seu grande trunfo, mas para que o resultado seja o correto, certos pressupostos são 

tidos como garantido, enquanto outros desconsiderados, criando assim uma lacuna que precisa 

de ser resolvida com outros métodos [3]. 

 

A metodologia BIM apresenta-se como uma solução para os problemas associados ao setor do 

AEC. O conceito BIM é atualmente reconhecido como um importante desenvolvimento na 

indústria, estando conotado com uma mudança de paradigma no processo de execução dos 

projetos das diferentes especialidades [4].  

 

De uma avaliação ao estado de implementação de BIM em Portugal permitiu-se concluir que é 

uma metodologia pouco adotada e que tem ainda pouca relevância no mercado nacional e o 

nível de maturidade da generalidade dos utilizadores é baixo. Das empresas que já adotaram 
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BIM, conclui-se que os benefícios da implementação, aos quais as empresas atribuem maior 

importância são: i) a maior fiabilidade na coordenação do projeto; ii) a maior qualidade geral 

do projeto; iii) redução de erros e omissões; iv) melhoria na compreensão do projeto através da 

visualização tridimensional [5].  

 

O tema desta dissertação centra-se no estudo e aplicação de metodologias BIM de organização 

de informação, com o intuito de otimizar o planeamento operacional dos projetos. Nesse sentido 

foram analisados os principais processos de gestão de projeto, planeamento e controlo. 

 

Este projeto foi desenvolvido na empresa Efacec – Engenharia e Sistemas SA, no Departamento 

de Projeto da Divisão de Águas – Unidade de Ambiente. O resultado deste trabalho, contribuiu 

significativamente na melhoria dos procedimentos a adotar num projeto operacional, 

suportados por modelos BIM, usados para apoio de gestão de projeto. 

 

1.2 Objetivos da dissertação 

O âmbito da dissertação incide na criação de uma metodologia BIM, que usa um modelo 3D 

como apoio a ferramentas de uso comum, que estão integradas nas atividades multidisciplinares 

dos departamentos da empresa. 

 

Neste projeto objetiva-se a criação de processos de planeamento operacional enquadrados com 

a metodologia BIM. O planeamento, as quantidades e os custos de cada projeto, serão 

interligados iterativamente numa plataforma, para uso interno da empresa, de onde deverão ser 

extraídos os dados necessários à obra, visando melhorias do desempenho operacional e 

mitigação de riscos. Serão também analisadas as potencialidades desta metodologia e a 

interoperabilidade entre os diferentes softwares no âmbito da aplicabilidade à realidade de uma 

obra da responsabilidade da empresa. 

 

Perspetiva-se um contributo para o aperfeiçoamento da gestão de projetos desenvolvidos pela 

organização e a respetiva otimização dos resultados alcançados. A empresa beneficiará de um 

documento que retratará os processos a adotar em cada projeto de execução, apoiando-se no 

conceito BIM. 
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1.3 Estruturação da dissertação 

A dissertação foi estruturada em cinco capítulos. A descrição sumária relativa a cada um dos 

capítulos é exposta nos parágrafos seguintes. 

  

Primeiro capítulo, INTRODUÇÃO. Fez-se um enquadramento geral ao setor da AEC e à 

adoção de ferramentas BIM. São ainda apresentados os objetivos pretendidos e a estruturação 

da dissertação. 

 

Segundo capítulo, REVISÃO DO ESTADO DA ARTE. Expõe-se a revisão bibliográfica dos 

temas associados à dissertação dissociados em quatro subcapítulos. O primeiro, apresenta uma 

abordagem à gestão de projetos apresentando os seus pontos fundamentais. O segundo, 

apresenta os processos de planeamento e controlo de projeto. O terceiro explana o uso da gestão 

da informação no setor da construção. Por último, o quarto, faz uma abordagem de 

enquadramento geral das metodologias BIM expondo os conceitos básicos.  

 

O terceiro capítulo, BIM NA GESTÃO DA CONSTRUÇÃO. Faz-se um enquadramento das 

diferentes dimensões BIM inerentes à gestão de projetos de construção, bem como as suas 

principais funcionalidades, benefícios e limitações.  

 

O quarto capítulo, CASO DE ESTUDO. Apresenta-se o caso de estudo e fez-se uma abordagem 

ao processo de tratamento de uma ETAR. Descreve-se a implementação da metodologia BIM 

4D e 5D na gestão da construção do caso estudo, bem como a apresentação de todos os 

processos. 

 

O quinto capítulo, CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS. Apresenta-se 

uma síntese do trabalho desenvolvido, referindo as conclusões gerais retidas ao longo da 

dissertação, assim como perspetivas futuras de trabalho a desenvolver sobre o tema.  
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2 REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Gestão de projeto 

A noção de gestão tem evoluído ao longo dos anos. Até final dos anos 50, a gestão, num sentido 

estrito, era considerada como a simples execução das tarefas quotidianas nas empresas privadas. 

Já a gestão de projeto teve origem no início dos anos 90, quando a competitividade entre 

empresas aumentou drasticamente e onde foi necessário criar novos produtos com a melhor 

qualidade praticável, no menor prazo possível. Foi aqui que se começaram a criar relações 

duradouras de confiança com os clientes, de modo a garantir a sustentabilidade das empresas 

em questão, através da qualidade oferecida nos produtos e serviços [6] [7]. 

 

O Project Management Institute (PMI), a maior e mais respeitada associação de gestores de 

projetos a nível mundial, deu um contributo inestimável para o progresso desta área através da 

publicação e permanente atualização do conhecido livro: PMBOK® Guide – A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge [8]. Para o PMI, um projeto é um compromisso 

temporário delineado para criar um produto, serviço ou resultado único. Temporário significa 

que, todos os projetos têm um início e um fim definidos. O projeto acaba quando todos objetivos 

forem alcançados [7] [9]. Segundo o PMI a gestão de projetos é a aplicação de metodologias, 

conhecimentos, técnicas e ferramentas ao conjunto de atividades que compõem o projeto, de 

forma a exceder as expectativas e necessidades dos stakeholders, cumprindo indicadores 

fundamentais do projeto como o tempo, custo, qualidade e realização dos objetivos propostos 

[8]. 

 

Pode-se, então, afirmar que a gestão de projetos deve ser assegurada por estes pontos 

fundamentais: 

 Âmbito - Assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o 

necessário, para a sua execução com sucesso; 

 Tempo - Assegurar que o projeto respeita os prazos previstos ou fixados; 

 Custos - Assegurar que o projeto é concluído dentro do orçamento previsto (orçamento 

objetivo); 
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 Qualidade - Assegurar a conformidade do projeto com os requisitos e expectativas do 

cliente; 

 Risco - Assegurar que os riscos do projeto sejam sistematicamente identificados, 

analisados, tratados e registados; 

 Contrato - Assegurar o cumprimento das cláusulas e condições contratuais e legais. 

 

Os objetivos de um projeto estão normalmente associados a três vertentes sendo elas a 

qualidade, os prazos e os custos como é ilustrado Figura 1. 

 

Figura 1 – Triângulo de gestão do projeto 

 

A qualidade do projeto, tem de respeitar um conjunto de especificações técnicas ou legais que 

o projeto tem de cumprir na sua execução e consequente transparecer no resultado final. Os 

prazos do projeto, devem respeitar um conjunto de datas-chave em que parte ou a totalidade 

das atividades devem estar executadas. E nos custos do projeto, devem de ser cumpridos os 

critérios económicos quanto à execução deste ou à operação do seu resultado final. Tem de 

existir um equilíbrio associado a estas três vertentes [10]. 

 

A gestão de projeto em grupos de processo tem vindo a ser reconhecidos como boa prática. A 

sua correta utilização permite o sucesso da concretização dos objetivos propostos. Os autores 

do PMBOK identificam cinco grupos de processos fundamentais para a correta gestão de 

projeto [8]: 

 

 Processo de iniciação - Decisão e aprovação do projeto, fase ou partes dos resultados; 

 Processo de planeamento - Definição dos objetivos e seleção de alternativas de ação 

para alcançar os objetivos que o projeto esteja comprometido a atingir; 



A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização 

Universidade do Minho  7 

 Processo de execução – Direção e coordenação de recursos humanos, materiais e 

financeiros para realizar o plano e alcançar os objetivos predeterminados; 

 Processo de controlo e monitorização – Confirmação de que os objetivos do projeto 

estão a ser atingidos, através da monitorização regular do seu progresso para identificar 

variações do plano e, desta forma, implementar ações corretivas, quando necessárias; 

 Processo de encerramento – Formalização e aceitação do projeto ou fase e proceder 

ao seu encerramento de forma organizada. 

 

Estes processos são atividades que se sobrepõem, ocorrendo com níveis de intensidade diferente 

durante a realização de todo o projeto. Mas acima de tudo, estão ligados pelos objetivos que 

pretendem cumprir. A Figura 2 apresenta o nível de sobreposição entre cada um deles com os 

restantes, durante o projeto. 

 

 

Figura 2 – Representação gráfica dos processos de gestão de projetos [8] 

 

É fundamental e de extrema importância aperfeiçoar as estratégias de gestão e os processos 

internos de gestão das empresas, pois, só assim se consegue ganhar vantagem em relação à 

concorrência. Nos dias correntes, os sistemas de gestão das empresas não permitem uma 

avaliação do desempenho atual do projeto, nem previsões acerca do destino do projeto e 

verifica-se uma desconexão total entre o planeamento de prazos e custos. Para contrariar esta 

tendência, é essencial o desenvolvimento de um modelo que permita integrar duas das vertentes 

fulcrais no controlo de uma obra de construção - prazos e custos [9]. 
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2.2 Planeamento e controlo de projeto 

O planeamento e o controlo são tarefas fundamentais e desafiantes na gestão e execução dos 

projetos de construção, uma vez que estas atividades exigem um conhecimento detalhado e 

profundo sobre o projeto.  

 

O ato de planear abrange toda a atividade da construção, como por exemplo, a orçamentação, 

os processos de construção, a definição das atividades, a estimativa das durações, a escolha dos 

recursos necessários e a identificação de precedências entre as atividades.  

 

Não se justifica planear sem controlar. Controlar o planeamento é retirar da obra em curso, 

informação que permita atualizar sucessivamente os planos em vigor e fornecer informação útil 

para o futuro desenvolvimento dos trabalhos [6]. 

 

2.2.1 Planeamento construtivo 

O Planeamento da execução dos trabalhos de construção é uma tarefa delicada e ao mesmo 

tempo é uma das mais importantes responsabilidades da construção. Devem desenvolver-se 

metodologias de planeamento adequadas à realidade de cada empreitada, na certeza de que, se 

o planeamento for realizado com os métodos adequados, a construção irá beneficiar [3] [11]. O 

projeto só pode iniciar-se quando se sabe exatamente o que se vai produzir. É a partir daí que 

se traça o caminho, numa primeira fase, de forma concisa e apenas baseada em eventos com 

datas de conceção definidas[12]. Planear, é projetar as atividades e indexá-las ao calendário. 

No fundo, é decompor a obra em tarefas ou atividades elementares e definir para cada uma, 

datas de início e de fim [6]. 

 

A visão tradicional do planeamento está muito associada à fase de execução. Todavia, um bom 

projeto começa por uma correta definição de objetivos. Um planeamento adequado, elaborado 

na fase de preparação, previne surpresas desagradáveis na fase de execução. O planeamento 

nunca fica concluído até que a obra termine, pois ele será alvo de constantes atualizações 

durante todas as fases do projeto. É uma tarefa que deve ser executada com o máximo de 

profissionalismo e recorrendo a ferramentas especializadas. 

 

O planeamento é uma ferramenta essencial como suporte a uma boa orçamentação e 

calendarização dos trabalhos. Um planeamento ineficiente pode implicar consequências 
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desastrosas, quer em termos de atraso, má execução ou financeiros. Com este propósito, é 

necessário planear a obra tanto a nível de cumprimento de calendário, como de gestão de 

recursos humanos e materiais. Com isto, é possível realizar uma análise de possíveis problemas 

que possam ocorrer em fases avançadas da obra. Este estudo possibilita encontrar soluções que 

se refletem na minimização dos custos e no cumprimento do orçamento e prazos definidos. 

 

Por todos estes aspetos, o planeamento tem uma importância elevada em todas as fases de 

projeto, desde a preparação até à fase de utilização e manutenção. 

 

2.2.2 Controlo 

O Planeamento não é uma atividade que fique imaculada até ao fim do projeto. Existem sempre 

atualizações a fazer face ao inicialmente previsto. Há que replanear sempre que existam 

alterações efetivas ou previsíveis. O ato de controlar é uma função que não se pode reduzir à 

mera recolha de dados, que acumulados e agrupados servem apenas para constatar factos 

irreversíveis. Portanto, é necessário empregar esses dados na melhoria contínua da taxa de 

produção das diversas atividades. O controlo ao planeamento é feito, assegurando que as 

atividades cumpram os prazos previstos. Assim, é possível evitar atrasos ou detetar pontos na 

obra, onde é necessário o reforço de mão-de-obra para garantir o cumprimento do calendário 

[13]. 

 

O controlo garante aos intervenientes no projeto a execução dos trabalhos dentro dos prazos 

previstos, assim como a qualidade dos mesmos, e atribui confiança à empresa para outros casos 

semelhantes. Embora todas as potencialidades existentes neste domínio, as aplicações precisas 

e em tempo real para efetuar o controlo de obra permanecem ainda algo indefinidas, dada a 

complexidade de processos, o número de participantes e a variedade de circunstâncias, 

equipamentos e materiais envolvidos numa construção [14]. 

 

2.2.3 Métodos de planeamento e controlo 

No método tradicional de planeamento temporal existem dois métodos principais, o Diagrama 

de Gantt e os diagramas de rede (CPM e PERT). Como método de controlo, é referenciado o 

plano estruturado de projeto, WBS. Em seguida estes métodos constituem objeto de uma 

descrição sucinta. 
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2.2.3.1 Diagrama de Gantt 

Este método, também conhecido como gráfico de barras horizontais foi criado pelo engenheiro 

Henry Gantt em 1917. Trata-se de uma metodologia simples que consiste em definir o conjunto 

de tarefas a realizar, indicando o seu nome, duração, o início e o fim, representando 

posteriormente essas atividades graficamente associadas a uma escala de tempo [11], 

 

O Diagrama de Gantt fornece relativamente pouca informação. Isto é, os projetos são 

frequentemente mais complexos do que pode ser demonstrado eficazmente através de um 

diagrama. Embora sejam facilmente compreendidos para projetos pequenos, pode tornar-se de 

difícil visualização em projetos de grande dimensão devido ao grande número de atividades 

existentes, e na visualização também não é fácil entender as relações de encadeamento [12]. A 

Figura 3 apresenta um exemplo de um Diagrama de Gantt. 

 

 

Figura 3 – Exemplo de um Diagrama de Gantt [12] 

 

A maior vantagem desta ferramenta é a sua facilidade de assimilação e fácil perceção do 

programa de trabalhos. A maior desvantagem encontra-se no facto de não ser possível, através 

da técnica, visualizar o impacto de alterações na programação, tanto na fase de planeamento 

como também na fase de execução. Portanto, é considerada uma solução estática que não 

apresenta facilidades no acompanhamento da realidade dinâmica dos empreendimentos [12]. 
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2.2.3.2 Redes de planeamento CPM / PERT 

De entre os métodos que utilizam a programação com redes destacam-se o CPM (Critical Path 

Method) e o PERT (Program Evaluation and Review Technique). O PERT foi originalmente 

desenvolvido em 1958 pela Marinha Americana como meio de planeamento e aceleração do 

desenvolvimento do míssil balístico “Polaris”. O CPM foi desenvolvido em 1957 pela empresa 

Dupont, para explorar o uso de sistemas assistidos por computadores no planeamento, 

monitorização e controlo dos projetos da empresa. Com o receio de não conseguir realizar os 

lançamentos de novos produtos nos prazos contratados, desenvolveu o método CPM para a 

realização dos seus objetivos, pois o tempo era uma variável que precisava ser estimada com 

bastante precisão [12] [15]. 

 

Estas duas técnicas assemelham-se e é comum referenciá-las em simultâneo. Elas utilizam o 

tratamento estatístico para determinação da duração das tarefas. O CPM considera apenas uma 

estimativa, a mais provável e o PERT calcula a média entre três estimativas: a otimista, a 

pessimista e a mais provável. Isto é, o CPM é um modelo determinístico que não utiliza tempos 

aleatórios para a duração das atividades, enquanto que, o PERT é um modelo probabilístico, 

por utilizar conceitos de probabilidade na estimativa da duração das atividades. Assim, 

considera-se que o PERT assume melhor as incertezas inerentes aos projetos. A diferença entre 

as duas técnicas pode ser considerada irrelevante e as mesmas podem ser utilizadas de forma 

integrada. Ambas as técnicas podem ser utilizadas para planeamento de projetos de qualquer 

natureza, tanto na indústria manufatureira como indústria de construção civil [12] [15]. 

 

O caminho crítico apresentado pelos métodos de redes, representa o caminho mais longo, ou 

seja, a sequência de atividades antecessoras e sucessoras desde o início até à conclusão do 

projeto, que leva a um maior período de tempo para a conclusão do projeto. 

 

O método das redes de planeamento tem com vantagem tornar óbvia a representação das 

atividades ao longo da execução do projeto e permite observar de forma lógica as dependências 

através de diferentes relações. No entanto, não permite relacionar a configuração espacial com 

o cronograma de trabalhos, podendo ainda tornar-se uma tarefa morosa. A Figura 4 apresenta 

um exemplo de um diagrama de rede. 
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Figura 4 – Exemplo de diagrama de rede [16] 

 

2.2.3.3 WBS 

Uma gestão bem-sucedida depende fundamentalmente de um planeamento onde se consiga 

garantir o entrosamento entre os recursos disponíveis, sejam eles mão–de–obra e equipamentos, 

com a calendarização das atividades previstas, dentro dos custos inicialmente orçamentados. 

Deste modo, é essencial o desenvolvimento de uma WBS que permita organizar uma hierarquia 

da informação do projeto [4]. 

 

Genericamente, a WBS é definida como uma estrutura de divisão da obra, e organiza-a em 

vários subsistemas com hierarquias de intervenientes para as atividades a realizar. Numa 

representação gráfica da estrutura de uma WBS, o nível superior corresponde ao projeto 

completo, e em seguida formam-se subníveis até que se alcance o nível de uma determinada 

tarefa.  

 

O uso de uma estrutura de projeto tem contributos para a organização e gestão do projeto no 

sentido de distribuir as atividades ao longo do projeto, atribuir responsabilidades, identificar 

trabalhos externos e planear o projeto por inteiro [17]. Uma correta decomposição do trabalho 

a realizar, é uma mais valia para a estimativa real de custos, assim como controlar os recursos 

afetos a cada tarefa. A Figura 5 ilustra o exemplo de uma WBS. 
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Figura 5 – Exemplo da estruturação de uma WBS [8] 

 

Um subnível, que decompõe um determinado elemento em vários pacotes de trabalho, deve 

representar 100% do trabalho do nível anterior. É importante definir todos os níveis 

corretamente, para que seja facilitado o planeamento, a execução e o controlo das atividades do 

projeto. 

 

2.3 Gestão da informação na construção 

O setor da construção em relação a outros setores da indústria, é considerado ineficiente quanto 

às tecnologias de informação e comunicação, o que resulta numa inadequada gestão da 

informação. O desenvolvimento de projetos de construção civil resulta de uma interação entre 

profissionais de diferentes especialidades, que desenvolvem em simultâneo os seus projetos, 

necessitando assim de informação comum e atualizada. Assim, considera-se que a gestão da 

informação no desenvolvimento de projetos de construção, contribui em muito para a eficiência 

desta tarefa [2] [18]. 

 

O sistema tradicional era assente em fases de desenvolvimento em paralelo, coordenadas por 

um elemento da equipa projetista. Nos dias de hoje é imperativo que as empresas utilizem todos 

os meios disponíveis no mercado para rentabilizar os seus recursos. As tecnologias de 

informação e comunicação visam contribuir para maximizar o lucro das empresas de construção 

e o desempenho dos seus colaboradores[19]. 

 

A quantidade de pessoas ligadas a um projeto faz com que o fluxo de informação seja 

relativamente grande, o que torna a gestão da informação na construção uma tarefa exigente, 
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provocando por vezes atrasos e erros de projeto. Portanto, a utilização de ferramentas que 

contribuam para uma melhor gestão da informação na construção podem auxiliar no aumento 

da qualidade final dos projetos, permitindo ao mesmo tempo uma redução da quantidade de 

trabalho dos profissionais [2]. 

 

As ferramentas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), consideram-se uma boa 

aposta para elevar o crescimento e desenvolver eficazmente as tarefas, não admirando, portanto, 

o bom nível de implementação registado. A área onde esta implementação necessita de maior 

intervenção é a direção de obra, consequência das diversas responsabilidades e tarefas a 

desenvolver na frente de obra [19]. 

 

A ferramenta mais comum que serve como base para a gestão de recursos e procedimentos das 

empresas são os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP). Dada a sua versatilidade, 

apresenta utilidade na gestão da comunicação interna das empresas, e entre empresas e o 

exterior. Apesar de tudo, a incapacidade em certos pontos continua ativa e os problemas continuam 

presentes. O BIM é apresentado como uma solução viável na questão da troca de informação, 

especialmente com o seu formato Industry Foundation Classes (IFC), que se trata de um formato 

universal de troca de informação [1] [20]. 

 

A gestão da informação nos modelos é um dos aspetos chave da metodologia BIM. A 

capacidade de comunicar, reutilizar e partilhar dados de forma eficiente entre os intervenientes 

que utilizam diferentes aplicações, é um requisito essencial de software que precisa de ser 

correspondido, a fim de integrar os procedimentos de colaboração com as tecnologias que são 

inerentes ao conceito BIM. No entanto, antes deste processo de troca de informação através de 

sistemas BIM, deverá ser definido pelas partes da indústria AEC, qual a informação relevante 

a ser inserida no projeto [21]. 

 

2.4 Conceito BIM 

. 

2.4.1 Enquadramento geral 

A metodologia BIM já está consolidada na indústria AEC e é cada vez mais uma realidade 

presente. Este conceito tem vindo a sofrer um processo evolutivo e representa uma mudança de 
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paradigma que traz impacto e benefícios, não só para o setor da construção, mas também para 

a sociedade em geral [22]. 

 

Surgindo do acrónimo da expressão Building Information Modeling, BIM é “a representação 

digital das características físicas e funcionais de uma instalação. Como tal, atua como um 

recurso de partilha de informação para obter informações sobre uma obra, formando uma base 

fiável de auxílio à tomada de decisão durante o seu ciclo de vida, desde o início em diante” 

[23]. Contudo, sendo maioritariamente utilizado como Building Information Modeling, o termo 

BIM também pode significar Building Information Model, em que a sigla “M” é o acrónimo de 

“Model” a sigla refere-se ao modelo ou, por outras palavras, à “representação digital da 

instalação”. Por outro lado, quando representa “Modeling” alude à “ação de criar um modelo 

eletrónico de uma obra, com propósitos de visualização, análises para fins de engenharia, 

análises de conflito, verificação de critérios de código, engenharia de custos, pré-fabricação, 

orçamentação, entre muitos outros” [23]. 

 

Do ponto de vista informático, BIM é um sistema de informação aplicado à indústria da AEC, 

onde o modelo de um edifício é representado por um conjunto de entidades, de forma a definir 

e caracterizar todos os seus elementos. É uma metodologia de trabalho baseada num modelo 

digital virtual, onde é possível simular o produto final de uma construção contendo toda a 

informação das diferentes especialidades envolvidas na empreitada [21]. Num modelo BIM, a 

informação encontra-se interligada por via de relações paramétricas, o que significa que as 

alterações efetuadas se repercutem em tempo real para todo o modelo, dinamizando os 

processos e minimizando os erros. BIM é uma representação digital das características físicas 

e funcionais de um projeto [18]. 

 

Considerada como uma das principais vantagens do BIM, a sua capacidade praticamente 

infinita de armazenar informação num modelo, desconstrói-se em inúmeros benefícios para o 

projeto. Oferece enormes ganhos de custo e tempo, muito maior precisão, estimativas muito 

mais precisas, evitando erros e retrabalhos devido à perda de informação. Mas adotar o BIM 

envolve muito mais do que simplesmente mudança de softwares. Para usufruir de todos os 

benefícios que esta metodologia oferece, todos os intervenientes da indústria AEC terão de estar 

integrados e mudar processos de trabalho, para que BIM se possa tornar um processo 

colaborativo.  
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A palavra BIM tem-se assumido como uma palavra importante na indústria do AEC. Prova 

disso, é um estudo da autoria de Yalcinkaya e Singh que contabiliza o aumento significativo do 

número de publicações sobre o tema em revistas e conferências nas principais bases de dados 

académicas, ao longo da ultima década, como pode ser demonstrado na Figura 6 [24]. 

 

 

Figura 6 – Evolução do número de publicações relacionadas com o BIM entre 2004 e 2014. 

Adaptado [24] 

 

Evolução do número de publicações relacionadas com o BIM entre 2004 e 2014 tendo vindo 

praticamente a duplicar em cada triénio sucessivo. 

 

Atualmente, a AEC está a ultrapassar uma fase de avanços tecnológicos, onde a procura da 

melhoria da produtividade tem aumentado exponencialmente. O BIM é uma solução adequada 

para esta indústria, uma vez que permite obter soluções automatizadas e modernizadas, levando 

a uma diminuição significativa de tempo gasto de mão-de-obra [25]. Estes avanços tecnológicos 

não constituem apenas uma mudança nas ferramentas de trabalho. O Primeiro passo da 

mudança concentra-se na filosofia de trabalho, na forma de planear e como é feita a gestão de 

projeto. 

 

2.4.2 Dimensões do BIM 

Quando se ouve falar de BIM, o primeiro pensamento recaí sobre um modelo 3D, mas esta 

dimensão não é suficiente para uma boa gestão de projeto. O BIM vai para além de um simples 

modelo de três dimensões. Num projeto BIM não se encontra apenas um modelo paramétrico, 

mas sim um conjunto de informações sobre todos os elementos do edifício. Essas informações 

permitem ao utilizador realizar alterações, estudar opções e toda uma panóplia de possibilidades 
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antes, durante e depois da construção do edifício. BIM é muito mais que uma simples edificação 

em três dimensões [26]. A Figura 7 ilustra as diversas fases onde se enquadram as dimensões 

BIM. Em seguida as dimensões são identificadas numa descrição sucinta. 

 

 

Figura 7– Processo BIM no ciclo de vida de um edifício – Autodesk [27] 

 

 BIM 3D 

A terceira dimensão BIM é um modelo digital paramétrico e consolidado de todo o projeto, do 

qual se pode obter automaticamente qualquer desenho bidimensional (2D). Uma alteração 

introduzida ao modelo influenciará todos os desenhos. As três dimensões em ambiente virtual 

traduzem-se num melhoramento de posicionamento espacial do projeto. Permite ainda verificar 

deteções de conflitos entre as várias especialidades. 

 

 BIM 4D  

A quarta dimensão BIM adiciona a variável tempo ao projeto, assim sendo, é possível 

incorporar informações sobre a cronologia da obra ao modelo. Todos os intervenientes do 

projeto visualizam o faseamento da construção e consequentemente entendem com maior 

facilidade o progresso da obra. A simulação de construção é um dos principais outputs desta 

vertente BIM. 
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 BIM 5D 

A quinta dimensão BIM adiciona os preços associados à obra. É uma ferramenta de apoio à 

decisão para a gestão dos custos. Cada elemento do projeto passa a estar vinculado a um preço, 

assim sendo, uma alteração ao modelo atualiza automaticamente o orçamento da obra. Isto faz 

com que se viabilizem ou impeçam algumas deliberações, possibilitando ainda planear e evitar 

desperdícios analisando várias possibilidades. Esta ferramenta é uma mais-valia para a gestão 

dos custos da obra e tem como vantagens o maior controlo financeiro da empreitada, evitando 

derrapagens de orçamento, apresentação de relatórios e projeção de cenários [25]. 

 

 BIM 6D 

A sexta dimensão BIM está relacionada com a sustentabilidade. Esta tecnologia ajuda a realizar 

a análise do consumo de energia e pode resultar em estimativas de gastos energéticos mais 

completos e precisos do inicio do projeto. 

 

 BIM 7D 

A sétima dimensão BIM ou Facility Management, consiste na aplicação da gestão das 

instalações com recurso às funcionalidades proporcionadas pelo modelo BIM [26]. Esta 

ferramenta tem como base as informações do modelo geométrico, que permitem controlar a 

garantia dos equipamentos, fazer planos de manutenção, aceder aos dados dos fabricantes e 

fornecedores, ou até a custos de operação. 

 

A Figura 8 ilustra as dimensões BIM. Simboliza um modelo que se apresenta, acima de tudo, 

como uma base de dados que aglomera todas as fases do ciclo de vida de um empreendimento, 

desde a ideia de o conceber até à sua extinção.  

 

 

Figura 8 – Dimensões da metodologia BIM [28] 
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2.4.3 Interoperabilidade 

O conceito BIM assenta, essencialmente, numa metodologia de partilha da informação entre 

todos os intervenientes, durante as fases do ciclo de vida da edificação, nomeadamente entre a 

arquitetura, as especialidades, os construtores e os donos de obra, materializando-se na 

existência de um modelo digital tridimensional [16]. A interoperabilidade define-se como a 

capacidade de transmissão de dados entre aplicações, partilha de informação, bem como a 

capacidade de várias aplicações trabalharem conjuntamente.  

 

A dificuldade de partilha de informação devido às ferramentas informáticas serem de 

softwarehouses distintas é um dos fatores limitantes do uso do BIM. Portanto, a 

interoperabilidade surge como a capacidade de identificar os dados necessários para serem 

passados entre aplicações informáticas [10]. A falta de interoperabilidade entre as ferramentas 

informáticas distintas levam a custos elevados para a indústria [22]. Em média, cerca de 3,1% 

dos custos do Projeto são relativos à falta de interoperabilidade entre as aplicações [22]. Na 

situação atual do setor do AEC, cada interveniente possui ferramentas informáticas próprias 

onde cria a sua informação e procura estabelecer com cada um dos intervenientes a partilha 

dessa informação [17]. 

 

O crescente aumento do uso do BIM e da quantidade de informação produzida tem gerado 

problemas de interoperabilidade entre softwares. Foi então necessário criar uma plataforma de 

partilha que permitisse comunicação entre os diferentes softwares. A BuildingSMART é uma 

instituição não lucrativa, que criou em 1997, o formato livre IFC. que se assume como o 

principal formato de interoperabilidade do BIM. Segundo a BuildingSmart a resolução da 

interoperabilidade resume-se a 3 produtos, Industry Foundation Classes (IFC),  International 

Framework for Dictionaries (IFD) e Information Delivery Manual (IDM) como pode ser 

observado na Figura 9 [17] [29]. 

 

Figura 9 – BuildingSMART: Triângulo padrão [29] 
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O IFD, é uma definição de terminologias para evitar ambiguidades e incompatibilidades de 

designação em todo o processo de interoperabilidade [25]. O conceito para a biblioteca IFD 

surge das normas internacionalmente reconhecidas e abertas que foram desenvolvidas pela ISO 

(International Organization for Standardization), sendo a mais importante a ISO 12006-

3:2007). 

 

O IDM é uma norma de processos especificados quando certo tipo de informação é necessário 

durante a construção de um projeto ou na gestão de um ativo construído. Fornece também 

especificação detalhada da informação que um determinado utilizador precisa de fornecer numa 

determinada altura, e agrupa as informações que são necessárias em atividades associadas: 

estimativa de custos, quantidade de materiais e planeamento de tarefas [30]. 

 

O IFC é um formato aberto e independente, de armazenamento de dados, desenvolvido pela 

BuildingSMART, que permite a troca de informação entre diferentes softwares utilizados pelos 

vários intervenientes de projeto. O modelo IFC é estruturado hierarquicamente por vários 

módulos. Cada módulo agrupa diversas entidades onde são definidos conceitos. As entidades 

dos módulos superiores, de cariz mais específico, referenciam uma ou mais entidades dos 

módulos inferiores mais genéricos. As entidades IFC definem objetos, relações e propriedades 

[31]. A BuildingSMART Alliance, fundada em 2006 como uma expansão da International 

Alliance for Interoperability, tem trabalhado com o objetivo de definir um formato padrão para 

a interoperabilidade de dados. Para além desta missão, a BuildingSMART Alliance, em parceria 

com o National Institute of Building Sciences, está a implementar o uso de standards abertos 

que representam um ambiente neutro, onde todos os intervenientes se podem juntar para 

desenvolver o nível de cadeia de valor da indústria. A última atualização do IFC é datada de 15 

de julho de 2016 e é a versão IFC4 Addendum 2 com melhorias face às versões anteriores na 

adição de informação ao modelo [24] [25]. 

 

2.4.4 Implementação  

Apesar de serem muitos os obstáculos à implementação do BIM na indústria do AEC, esta 

metodologia tem-se tornado o tema central das TIC, sendo maioritariamente empregue para os 

seguintes fins: Deteção automática de erros de projeto; Estimativa de custos; Conceção de 

modelos arquitetónicos e construtivos; Coordenação das várias fases do projeto; Gestão de 

edifícios com o auxílio de sensores para a deteção de irregularidades, entre outros [34]. Na 



A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização 

Universidade do Minho  21 

Figura 10 é apresentada uma sondagem realizada pela McGraw Hill Construction, na qual é 

apresentada uma lista de benefícios relativos à implementação do BIM. 

 

 

Figura 10 – Principais benefícios BIM mencionados pelas empresas. Adaptado [22] 

 

Pela sondagem anterior, constata-se que, do conjunto dos benefícios apresentados, a 

generalidade tem impacto direto no retorno do investimento. Contudo, segundo uma outra 

sondagem, também da McGraw Hill Construction, o retorno que as empresas podem colher do 

BIM depende diretamente do nível de compromisso destas para com a mudança [22]. 

Apesar de existir sempre uma margem de risco associada ao retorno do investimento, a situação 

tende a melhorar caso as empresas apostem na mudança. O grau de compromisso para com a 

mudança pode influenciar as possibilidades de obtenção de um retorno muito positivo em 39% 

e de um retorno negativo em 25%, como se pode observar pela Figura 11. Pode-se ainda afirmar 

que com a melhoria das competências dos profissionais e com a experiência da própria empresa 

no BIM, o retorno tende a ser mais elevado [22]. 
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Figura 11 – Possibilidade de Retorno do Investimento em função da aposta no BIM. 

Adaptado [22]. 

 

2.4.4.1 Vantagens 

A tecnologia BIM é de tal forma promissora que pode-se afirmar que todos os esforços no 

sentido de melhorar a gestão da informação devem ser enquadrados num modelo de informação 

[31]. A maioria das ferramentas BIM oferece um conjunto de benefícios de utilização 

imediatos, que resultam em projetos mais detalhados; na redução de erros, omissões e 

interferências do projeto; na produção de informação mais automatizada e fiável e numa 

otimização geral dos custos e prazos na execução de tarefas [31]. 

 

As vantagens inerentes à adoção do BIM podem, de um modo simplificado, ser agrupadas de 

acordo com os principais intervenientes. Relativamente aos projetistas, podem elencar-se a 

propagação imediata de alterações no projeto, a facilidade do estudo de alternativas, a 

identificação atempada e resolução de incompatibilidades de planeamento e de construção, a 

maior precisão das medições e estimativas orçamentais devido à extração automática de mapas 

de quantidades, a simplificação do processo de entrega de documentos e a redução das ordens 

de alteração. No que diz respeito aos construtores, pode verificar-se a melhoria da análise da 

viabilidade construtiva, a deteção atempada de incompatibilidades e o contributo para a 

resolução de conflitos, a análise da sequência de construção e planeamento, a identificação 

exaustiva de erros e omissões na revisão e coordenação dos projetos e o apoio à compreensão 

do projeto através da sua visualização. Em relação aos donos de obra, a utilização de 

ferramentas BIM permite-lhes suportar virtualmente diferentes cenários de projeto, reduzir 

prazos mesmo com maior número de processos simultâneos, manter a representação digital das 

características físicas e funcionais do edifício, permite manter um histórico de informação para 

avaliação de tendências e análises de custo para a gestão financeira e garantir um modelo 
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disponível para todas as operações ao longo do ciclo de vida, nomeadamente para a manutenção 

[35]. 

 

A metodologia BIM tem sido promovida como uma alternativa eficaz na redução do 

desperdício e aumento da eficiência nas empresas de construção. No entanto, e como em 

qualquer tecnologia, o BIM apenas beneficiará os intervenientes se for corretamente 

implementado, sendo que a utilização de ferramentas BIM não é suficiente para alcançar o 

sucesso. Isto resulta de várias condicionantes que influenciam os processos construtivos, como 

a sua duração, o seu desenvolvimento, a procura de recursos e a estabilidade financeira [35]. 

 

2.4.4.2 Desvantagens 

O sucesso da implementação das tecnologias BIM depende da recetividade dos futuros 

utilizadores, que será tanto maior quanto mais antecipadamente se perceber que problemas se 

espera encontrar. As limitações inerentes à adoção do BIM podem ser divididas em limitações 

técnicas e contratuais. As limitações de natureza técnica dizem respeito à utilização de 

ferramentas BIM e têm sido gradualmente abordadas pelos produtores de software, pelos 

investigadores e pelas organizações. No entanto, as questões contratuais são as que colocam os 

maiores desafios à implementação do BIM, uma vez que a mudança de procedimentos e fluxos 

de comunicação, responsabilização e confiança, não é facilmente alterável. Entre outras 

limitações, destacam-se as que se apresentam nos pontos seguintes [4]: 

 

 Investimento 

As questões financeiras são a principal justificação pela não implementação do BIM nas 

empresas do setor. A necessidade de um investimento inicial com a aquisição de novos 

softwares bem como com a sua amortização, incluindo custos de aprendizagem inicial, constitui 

uma limitação da adoção do BIM. Para além disso, o custo de aquisição e de atualização dos 

softwares é igualmente importante equacionar aquando da adoção desta metodologia. Além 

disso, os processos BIM exigem um custo adicional que resulta do tempo despendido na 

elaboração e revisão do modelo, sendo no entanto, positivo o saldo entre a redução de tempo e 

o incremento de custos [4]. 
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 Curva de aprendizagem lenta 

Existe uma grande dificuldade em encontrar formação de qualidade, porque ainda não existem 

muito utilizadores devidamente competentes para assegurarem essas tarefas. Além disso, uma 

vez que os formadores existentes não têm eles próprios muita experiência na área, é fácil prever 

que os próprios utilizadores ultrapassem o conhecimento dos seus formadores pelo método 

tentativa erro. Além da natural complexidade do software e das várias opções que este 

apresenta, é provável que seja na mudança de conceitos e no novo modo de olhar para o modelo 

que é exigido mais investimento pessoal [4]. 

 

 Envolvimento da equipa 

No nosso país, o BIM ainda não é muito utilizado simultaneamente pelas várias equipas 

multidisciplinares. Assim, ao restringir, logo à partida, o âmbito possível de uma das maiores 

potencialidades do BIM – a interação colaborativa – que permite lidar com alterações e com 

incompatibilidades entre especialidades de modo imediato, está-se, naturalmente, a contribuir 

para a redução da sua relevância e do retorno do investimento [4]. 

 

 Interoperabilidade 

Caso seja necessária a comunicação entre os vários intervenientes que utilizam diferentes 

plataformas tecnológicas, a importação e exportação entre as várias ferramentas não é ainda 

isenta de falhas [4]. 

 

 Direitos de propriedade e de responsabilização/autoridade sobre modelo 

Existe uma necessidade de definir e controlar a origem da informação introduzida no modelo, 

uma vez que, caso esta não esteja correta, poderá ser necessária a apuração de 

responsabilidades. As questões relativas aos direitos de propriedade do modelo representam 

também uma desvantagem, uma vez que podem gerar conflitos entre o dono de obra e a equipa 

projetista. Além disso, podem gerar-se problemas de licenciamento nas informações 

incorporadas no modelo por alguém que não arquitetos, engenheiros e donos de obra. Desta 

forma, surge a necessidade de definir explicitamente novos modos de comunicar e partilhar o 

modelo entre os diversos projetistas e entre estes e o construtor, através de uma contratualização 

que, baseada na confiança e delegação, permita a partilha, sem comprometer os direitos de autor 

e a responsabilização de cada interveniente [4]. 
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3 BIM NA GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 

 

3.1 Enquadramento  

O setor da construção civil está a presenciar uma crise e o mercado está cada vez mais exigente, 

assim, atualmente, a única fonte de rentabilidade para as empresas é a otimização de processos 

de trabalho de forma a aumentar a produtividade. A metodologia BIM, permite e otimiza a 

integração de diferentes tipos de informação e de ferramentas, que são utilizadas ao longo de 

todo o ciclo de vida de um edifício. Na gestão do processo construtivo, os modelos de 

informação permitem representar edifícios ou instalações e obter informações de cada um dos 

seus componentes em cada fase do seu ciclo de vida, o que contribui relevantemente para a 

gestão da informação na construção. 

 

Este capítulo pretende demonstrar, de modo teórico, a metodologia BIM aplicada à gestão da 

construção. Analisam-se os níveis de desenvolvimento referentes aos modelos 3D, bem como 

o aproveitamento destes modelos BIM como plataforma colaborativa entre os diversos 

intervenientes na gestão da construção. Apresenta-se um desenvolvimento geral dos conceitos 

BIM 4D e 5D e analisa-se a aplicação do BIM na gestão da construção. 

 

3.2 Níveis de Desenvolvimento 

Um dos mais importantes conceitos da metodologia BIM é, o Level Of Development (LOD) ou 

Nível de Desenvolvimento. O LOD consiste numa referência à maturidade e à quantidade de 

informação fornecida num elemento ou modelo BIM. A sua estrutura foi proposta em 2008 pelo 

American Institute of Architects (AIA) como parte do protocolo para a utilização do BIM E202-

2008 e atualizada em 2013 no formulário de projetos BIM G202-2013 [36]. Estes documentos 

definem as exigências de conteúdo dos elementos BIM, para cinco níveis de desenvolvimento 

progressivos e os usos autorizados desses mesmos conteúdos, a fim de estabelecer o que é 

espectável, entre as partes envolvidas sobre a utilização dos modelos, e desenvolver os 

protocolos e procedimentos corretos para o desenvolvimento, transmissão e troca de dados no 

projeto. 
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O conceito de nível de desenvolvimento relaciona-se com o grau de informação que os 

elementos apresentam e que podem ser utilizados pelos membros integrantes do projeto. Por 

vezes este conceito é confundido com o nível de detalhe. Este prende-se com o detalhe da 

representação visual incluída ou a ser incluída no modelo. É importante diferenciá-los. 

 

O Level of Development Specification é um documento que permite aos intervenientes do setor 

AEC especificar e articular com elevado grau de clareza, o conteúdo e a fiabilidade pretendidos 

para um determinado modelo, explicitando a aplicabilidade e as limitações do mesmo. Do ponto 

de vista de edição esta é a terceira da especificação, 2015 sucedendo às de 2013 e 2014 [37]. 

 

O LOD é expresso numa série progressiva de números, 100, 200, 300, 350, 400, 500 que 

correspondem a níveis de pormenorização distintos e gradualmente crescentes nas diferentes 

fases de um projeto. As definições e valores de LOD foram estabelecidos no Level of 

Development Specification  2015, apesentando os seguintes níveis de desenvolvimento [38]:  

 

 LOD 100 

O elemento pode estar representado graficamente no modelo através de um símbolo ou outra 

representação genérica, mas não satisfaz os requisitos que o tornam num LOD 200. A 

informação relacionada com o elemento (custo por m2, quantificação de HVAC, etc.) podem 

ser obtidas através de outros elementos do modelo. 

 

 LOD 200 

O elemento é representado graficamente no modelo como um sistema, objeto ou assemblagem 

genérico com quantidades, dimensão, forma, localização e orientação aproximadas. Informação 

não-gráfica também poderá estar associada ao elemento modelado.  

 

 LOD 300 

O elemento é representado graficamente no modelo como um sistema, objeto ou assemblagem 

específico em termos de quantidade, dimensão, forma, localização e orientação. Informação 

não-gráfica também poderá estar associada ao elemento modelado. 
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 LOD 350 

O elemento é representado graficamente no modelo como um sistema, objeto ou assemblagem 

específico em termos de quantidade, dimensão, forma, localização, orientação e encontro com 

os outros sistemas do edifício. Informação não-gráfica também poderá estar associada ao 

elemento modelado. 

 

 LOD 400 

O elemento é representado graficamente no modelo como um sistema, objeto ou assemblagem 

específico em termos de quantidade, dimensão, forma, localização, e orientação com 

informação sobre pormenorização, fabricação, assemblagem e instalação. Informação não-

gráfica também poderá estar associada ao elemento modelado. 

 

 LOD 500 

O elemento modelado é uma representação verificada no terreno em termos de dimensão, 

forma, localização, quantidade e orientação. Informação não-gráfica também poderá estar 

associada ao elemento modelado. 

 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 

   
  

Figura 12 – Comparação dos diferentes níveis de LOD [38] 

 

Apesar de por vezes interpretado como Level of Detail, os conceitos que acabaram de ser 

apresentados têm significados diferentes. O Nível de Detalhe define-se como a precisão 

associada ao elemento modelado, centrando-se apenas em questões geométricas, enquanto que 

o Nível de Desenvolvimento representa a quantificação do gau de confiança associado, não só 

às características geométricas do elemento, como também à informação a este acoplada [36]. A 

Figura 13 ilustra a relação entre Níveis de Desenvolvimento e o Detalhe e Informação. 
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Figura 13 – Relação entre Níveis de Desenvolvimento, Detalhe e Informação. 

 

3.3 Projeto Integrado 

O Projeto Integrado ou Integrated Project Delivery (IPD) é um processo que está a ganhar 

popularidade à medida que o BIM sofre expansão. O projeto integrado baseia-se em equipas 

multifuncionais de projetos que colaboram na conceção de um edifício [18] [39]. 

 

O AIA define IPD sendo “uma abordagem de entrega do projeto que integra pessoas, sistemas, 

estruturas e práticas empresariais num processo colaborativo que explora os talentos e ideias de 

todos os intervenientes para otimizar os resultados do projeto, aumentar o valor para o 

proprietário, reduzir o desperdício e maximizar a eficiência em todas as fases de projeto, 

fabricação e construção” [40]. 

 

De acordo com o AIA as características que definem o IPD incluem: 

 Processos altamente colaborativos que abrange a conceção, construção e entrega do 

projeto; 

 Partilha da informação entre os participantes do projeto; 

 O sucesso da equipa está ligado ao sucesso do projeto, com risco partilhado e 

recompensa; 

 Valor baseado na tomada de decisão; 

 Utilização completa da capacidade tecnológica e de apoio. 

 

Este conceito permite ajuda na recolha de informação bem como na sua fluidez e permite que 

cada interveniente no projeto contribua com o seu melhor potencial. Deste modo, procura-se 

promover o trabalho em conjunto e em simultâneo, dentro de uma plataforma virtual comum, 

envolvendo todas as fases desde o início, passando pelo projeto conceptual até à entrega final. 

O conceito-chave é que a equipa de projeto, em conjunto, utilizando as melhores ferramentas 
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de colaboração ao seu alcance, garanta que o projeto atenda aos requisitos do proprietário, 

reduzindo significativamente em tempo e custo [18]. 

 

A gestão de informação é menos valorizada nos processos de construção tradicional. Existem 

demasiados canais de comunicação entre eles, o que faz que ao longo do tempo origine 

desorganização, carência de partilha de dados, perda de informação e consequentemente erros 

no projeto. A Figura 14 retrata o que se passa no processo tradicional. 

 

 

Figura 14 – Comunicação no modelo tradicional [18] 

 

Na metodologia BIM a informação é gerida a partir de um modelo central. Sendo um processo 

extremamente colaborativo, permitindo que a partilha de informação se encontre sempre 

atualizada. A Figura 15 retrata o que se passa no modelo colaborativo BIM. 
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Figura 15 – Comunicação no modelo BIM [18] 

 

Outra forma de expressar as diferenças entre o processo tradicional e o processo integrado é a 

representação da Curva de Patrick MacLeamy (Figura 16), que expressa o esforço efetuado ao 

longo das etapas do projeto. 

 

 

Figura 16 – Antecipação das decisões de projeto. Curva de MacLeamy [41]  
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Segundo o IPD Guide 2007, as linhas do gráfico da Figura 16 têm o seguinte significado: 

 Linha 1: Impacto nos custos e nas capacidades funcionais 

 Linha 2: Custos nas mudanças do projeto 

 Linha 3: Distribuição do esforço no processo tradicional 

 Linha 4: Nova distribuição do esforço num processo integrado 

 

As fases de projeto: 

 Fase A: Estudo Prévio 

 Fase B: Projeto Esquemático 

 Fase C: Desenvolvimento do Projeto 

 Fase D: Documentação 

 Fase E: Aprovisionamentos 

 Fase F: Controlo de Obra 

 Fase G: Operações 

 

É nas fases iniciais do projeto, que os seus intervenientes têm mais controlo sobre o custo 

associado às decisões da empreitada, e com o decorrer do tempo, esse controlo vai sendo 

perdido e o custo ligado às alterações do projeto aumentam drasticamente. É de salientar que 

no processo tradicional, o maior esforço está concentrado na fase de construção. Já no processo 

colaborativo o maior esforço situa-se nas fases preliminares de projeto, resultando numa 

translação do gráfico para a esquerda.  Patrick MacLeamy evidencia a importância que deve ser 

dada à fase de conceção do projeto, pois quanto mais cedo forem detetados os possíveis erros, 

menor será o impacto no custo do ciclo de vida do edifício. Segundo a U.S. General Services 

Administration  todos os colaboradores do IPD devem respeitar oito princípios essenciais [42]: 

 Respeito mútuo; 

 Mútuo benefício; 

 Prévia definição de objetivos; 

 Elevada comunicação; 

 Normas abertas bem definidas; 

 Tecnologia apropriada; 

 Alta performance; 

 Liderança.  
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3.4 BIM 4D 

O planeamento é efetivamente um instrumento de gestão, que na prática, só adquire esta 

importante dimensão se for adequadamente utilizado. Tradicionalmente, os softwares utilizados 

para comunicar com os intervenientes no planeamento e gerar relatórios referentes ao plano de 

trabalhos traçado são o Microsoft Project, Primavera Sure Trak ou P3 [18]. Durante bastante 

tempo, o planeamento da construção era baseado essencialmente em gráficos de barras 

(Diagrama de Gantt) e/ou redes (CPM), faltando as características espaciais da construção. Em 

paralelo, muitas empresas construíam modelos 3D para os seus projetos numa plataforma 

Computer Aided Design (CAD). Contudo, apesar de estes modelos poderem apresentar imagens 

estáticas não podem representar o estado do projeto alocado ao tempo [3]. Sem o recurso à 

representação virtual do projeto, os intervenientes no planeamento têm de recorrer à sua 

experiência e intuição para poderem fazer uma extração de dados do projeto e decidir os 

métodos mais apropriados para a construção e utilização do espaço [43]. 

 

Antes do aparecimento das metodologias BIM ainda surgiram as tecnologias CAD 4D que 

permitiam entre outras valências, a conexão simples entre as representações 3D com 

cronogramas da construção, onde eram associadas as geometrias do CAD às tarefas a executar 

[44] [45]. 

 

As ferramentas BIM deixaram de ser apenas uma evolução dos desenhos CAD. Aquando do 

seu aparecimento da indústria da AEC, a revolução conceptual prendia-se com a capacidade de 

associação de dados a cada objeto representado num determinado modelo. Todos os elementos 

do modelo passaram a usufruir de identidade própria e não apenas uma simples representação 

gráfica com os limites definidos. Os modelos BIM 4D alteram a abordagem ao planeamento e 

controlo de obra, sendo considerada uma abordagem superior aos métodos tradicionais. Com o 

decorrer do tempo, o alcance da mudança de paradigma tem-se tornado mais profundo [3]. 

 

O BIM 4D tem sido utilizado por todos os intervenientes do projeto, desde os projetistas, 

engenheiros e equipas de direção técnica de obra. A análise e coordenação dos modelos e a 

visualização espacial dos projetos são apoios à tomada de decisão, à análise de viabilidade do 

projeto e das operações de construção. Assim, desenvolvem-se estimativas e gerem-se recursos 

para comunicar e colaborar com clientes e outros stakeholders [3]. 
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A Figura 17 demonstra, na implantação do BIM 4D, o processo que normalmente é utlizado, 

que tem como bases o modelo 3D e o programa de trabalhos. 

 

 

Figura 17 – Processo de ferramentas BIM 4D [18] 

 

O modelo 3D elaborado pelos projetistas é introduzido na ferramenta BIM 4D. A par disso é 

introduzido o programa de trabalhos, ou no caso de ser possível, elaborado no próprio software 

BIM 4D. Na ferramenta BIM 4D existe um agrupamento dos componentes do modelo e uma 

posterior associação automática ou manual entre as tarefas e os elementos [18]. 

 

3.4.1 Orientações 

O processo de construção de um modelo 4D BIM é uma tarefa de elevada responsabilidade e 

exigência pelo que deve de ser elaborada por uma equipa de profissionais competentes que se 

enquadrem com as metodologias BIM. O sistema e mecanismo do processo de planeamento 

varia consoante os softwares e há questões e orientações que devem de ser seguidas pela equipa 

de projeto. Segundo os autores do livro “BIM Handbook” são [18]: 

 

 Âmbito do Modelo 

“O âmbito do modelo desempenha um papel importante na conceção do projeto. Se o modelo 

é desenvolvido apenas para a entrega de proposta, este terá uma duração de curto espaço de 

tempo. O nível de detalhe apropriado para o modelo depende do solicitado pelo cliente. Se o 

objetivo do modelo é ser utilizado durante toda a execução do projeto, este deve ser detalhado 

de forma a abranger cada passo importante do processo de construção” [18]. 
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 Nível de detalhe 

“O nível de detalhe do modelo é diretamente afetado pelo tamanho do projeto, o tempo previsto 

para a sua construção e pelos detalhes críticos que precisam de ser comunicados. O Gestor do 

Projeto pode utilizar um único objeto para representar várias atividades de construção. Por 

exemplo, a secção de uma parede simples pode ser utilizada para mostrar a colocação de 

armadura, cofragem, betonagem e acabamentos das paredes” [18]. 

 

 Reorganização 

“A ferramenta 4D permite que os profissionais da AEC possam reorganizar ou criar grupos 

personalizados dos objetos geométricos do modelo. Esta capacidade de reorganizar é uma 

característica importante para o desenvolvimento de um modelo 4D flexível” [18]. 

 

 Componentes temporários 

“No modelo de construção, também deve conter as estruturas e atividades temporárias no 

processo de construção, por exemplo, detalhes de escavação, andaimes, gruas e outros recursos 

que fazem parte da construção. A integração destas estruturas temporárias ajuda aos gestores 

do projeto avaliar a segurança e questões de construtibilidade em relação ao espaço para os 

recursos” [18]. 

 

 Decomposição e agregação 

“Durante o desenvolvimento do modelo 4D, um objeto pode necessitar de ser dividido, os 

objetos construídos como um único objeto pode necessitar ser dividido em pequenas secções 

para mostrar como será construído. Por exemplo, uma laje de grandes dimensões deve ser 

dividida em secções menores para que seja representado a betonagem por fases. Este é um 

problema comum que os profissionais encontram no desenvolvimento do 4D. A maioria dos 

softwares especializados para o 4D não fornecem esta funcionalidade, sendo necessário recorrer 

à ferramenta 3D onde o modelo foi elaborado”[18]. 

 

 Propriedades de agenda (schedule properties) 

“O modelo 4D utiliza muitas vezes o início e fim mais cedo para simular o processo de 

construção. No entanto, podem ser exploradas outras datas para ver o efeito na simulação”[18]. 
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3.4.2 Benefícios 

Face às práticas convencionais de planeamento, o recurso ao conceito BIM 4D apresenta vários 

benefícios segundo os autores do livro “BIM Handbook”. A quarta dimensão do BIM apresenta-

se principalmente como uma ferramenta de comunicação, melhorando a cooperação entre os 

vários intervenientes. São apresentados e detalhados em seguida, os benefícios do modelo BIM 

4D: 

 Comunicação e coordenação; 

 Visualização; 

 Análise; 

 Simulação 4D; 

 Replaneamento; 

 Controlo; 

 Apoio à tomada de decisão. 

 

 Comunicação e coordenação 

Os profissionais da indústria AEC podem comunicar visualmente o plano de construção 

definido para a empreitada, com todas as partes interessadas no projeto [18]. A comunicação 

potencializa um trabalho colaborativo e coordenado entre todos os intervenientes no projeto 

durante a fase de planeamento da obra. Com o ambiente colaborativo é mais rápida a 

compreensão de detalhes de projeto.  

 

 Visualização 

Proporciona uma melhor visualização dos trabalhos de construção em relação aos desenhos e 

documentos em 2D. Permite aos profissionais da AEC detetar conflitos entre as várias 

especialidades durante o processo de planeamento de obra [46]. 

 

 Análise 

As ferramentas BIM 4D permitem fazer a análise a quatro parâmetros: deteção de conflitos, 

utilização do espaço, alocação de recursos, segurança e saúde no trabalho.  

 

o Deteção de conflitos: a sequência das atividades inapropriadas pode originar 

em conflitos de espaço-tempo durante o faseamento construtivo, isto é normal 

por causa da falta de conteúdo visual. É representado um exemplo de uma 
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deteção de conflitos na Figura 18. Esta análise de conflitos é outra vantagem que 

os modelos 4D oferecem em relação aos tradicionais [47].  

o Utilização do espaço: os modelos 4D fornecem a capacidade de visualizar o 

espaço que é necessário utilizar durante as diferentes fases da construção [47]. 

Os profissionais podem organizar as áreas de acesso ao local, a localização dos 

equipamentos de grande porte, entre outros [18].  

o Alocação de recursos: os modelos 4D facilitam a identificação dos recursos 

(mão-de-obra, material e equipamento) necessários para as atividades da 

construção [47]. 

o Segurança e saúde no trabalho: Uma vez que as medidas de segurança e saúde 

no trabalho também fazem parte do processo da construção, o BIM 4D pode ser 

útil para a gestão dessas medidas para a obra em questão [47]. 

 

 

Figura 18 – Representação de deteção de conflitos - Navisworks 

 

 Simulação 4D 

A simulação permite visualizar todo o processo construtivo permitindo uma aproximação à 

realidade, como pode ser visualizado na Figura 19, podendo simular vários cenários 

atempadamente. Assim, reduz-se o risco de incerteza, otimiza-se as soluções de planeamento e 

antecipa-se as situações de baixa produtividade para avaliar a viabilidade do mesmo.  
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Figura 19 – Simulação 4D - Navisworks 

 

 Replaneamento 

O programa de trabalhos inicial por vezes não é o que concluí a obra, ora pela mudança de 

ideias do cliente, ora por mudanças impostas pelas circunstâncias do decurso da obra. As 

alterações segundo o processo tradicional eram demoradas, mas com o modelo BIM essas 

alterações são produzidas praticamente de imediato [47]. 

 

 Controlo 

Tão importante como planear é fazer cumprir o planeado, e se tal não se verificar, há que tomar 

medidas para regular a situação. A tecnologia 4D oferece ferramentas de comparação de 

planeamento de forma interativa. O utilizador pode comparar as atividades planeadas e as 

atividades executas no decorrer da obra sem ter de se descolar à mesma. Vão havendo desvios 

face ao planeado, mas que vão sendo corrigidos atempadamente, sendo este tipo de desvio mais 

“tolerável” do que um replaneamento total. 

 

 Apoio à tomada de decisão 

No setor da construção nem todos os acontecimentos são de fácil previsão, o que pode ser 

traduzido em alargamentos de prazos de conclusão ou até derrapes financeiros. As ferramentas 

BIM 4D permitem servir de base à toma de certas decisões, não só em fase de projeto e 
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planeamento, como também em fase de construção promovendo uma rápida ação no caso de 

acontecimentos improváveis [47]. 

 

3.4.3 Limitações 

Apesar dos benefícios apresentados, o BIM 4D ainda possui algumas limitações. O BIM 4D 

não dá suporte às atividades que ocorrem fora do modelo 3D, tais como licenças, trabalhos 

externos como pré-fabricações, entre outras. Essas são tidas em conta no cronograma, mas não 

podem ser representadas como elementos do modelo 4D.  

 

A visualização de um planeamento num modelo tridimensional é realizada de forma contínua, 

estilo filme, o que não permite visualizar todo o planeamento numa única janela. A relação 

entre atividades não é clara por ser limitada pela sequência de visualização, negligenciando a 

distinção clara das atividades a executar ao mesmo tempo, e a concretização das relações entre 

atividades antecessoras e sucessoras [48]. 

 

Enaltece-se a grande exigência e desafio que os profissionais da indústria AEC enfrentam para 

a elaboração dos modelos 4D. Este tipo de modelos exige profissionais qualificados e requer 

grande capacidade de esforço pela equipa de projeto envolvida [46]. 

 

3.5 BIM 5D 

O BIM 5D tem em consideração toda a informação relacionada com custos associados ao 

projeto. Este fator é um dos mais condicionantes durante todo o ciclo de vida de uma obra. 

Durante todo o projeto deve de ser exigido rigor financeiro, mas à medida que o projeto avança 

as estimativas de custo vão sendo redefinidas para justificar alterações [8].  

 

Tradicionalmente, na extração das quantidades eram utilizados desenho CAD onde se 

selecionavam os elementos a estimar. Posteriormente, eram introduzidos como quantidades, de 

forma manual na lista de materiais envolvidos no projeto. Este processo era moroso e exigente 

além de ter uma forte potencialidade de ocorrência de erros e omissões.  

 

A metodologia BIM facilita bastante o desenvolvimento de estimativas de custos, quer 

definitivos, quer provisórios. A criação do projeto inicial em software BIM permite a introdução 

de informação relativa aos custos que poderão ser manipulados durantes todo o projeto e 
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vigorarão durante todo o ciclo de vida do edifício, através de um modelo 5D [18][49]. Assim, 

agiliza-se o processo de orçamentação. O BIM 5D tira partido da extração automática de 

quantidades, diminuindo os erros de medição e omissão, assegurando estimativas de custo mais 

coerentes com o estado atual do projeto comparativamente com os métodos tradicionais [31]. 

A Figura 20 ilustra um exemplo interativo da representação de custos no modelo 3D de um 

edifício.  

 

Figura 20 – Exemplo da estimativa orçamental por meio de uma ferramenta BIM [50] 

 

A Figura 21 representa o processo integrado do BIM 5D. Neste caso, dá-se exemplo da 

associação da informação de custo a um pilar. De início é necessário fazer um levantamento da 

extração de quantidades para a sua execução, nomeadamente, cofragem, armadura, betão e 

revestimentos finais. Além da quantificação das áreas, é necessário identificar os recursos que 

estão envolvidos na sua construção, como os equipamentos, a mão de obra e os materiais. Após 

este processo, toda a informação obtida originará o custo final de construção do pilar [51]. 

 

 

Figura 21 – Processo integrado BIM 5D [51] 
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Com a evolução do modelo, a estimativa de custos é otimizada consoante o aumento do nível 

de detalhe solicitado. À medida que o projeto avança podem estar disponíveis novas 

características sobre edifício e podem ser requisitadas alterações à modelação do custo no 

modelo, de modo a refinar os valores para que as estimativas possam ser desenvolvidas com 

base no conhecimento completo dos elementos do modelo [52]. 

 

A quantificação está associada a praticamente todas as ferramentas BIM. Estas detêm 

capacidades de extrair áreas, volumes, quantidades dos elementos e organizar as próprias 

tabelas de quantificação. Mas nenhuma é capaz de efetuar as estimativas de custo de um projeto. 

Assim, é apresentado um método adequado a cada processo de orçamentação [18]: 

 

1 Exportação de quantidades do software de modelação para um software como Excel, 

que permite fazer uma análise de custos; 

2 Ligar a ferramenta BIM diretamente ao software de estimativas de custos, usando por 

exemplo “plug-in” para exportar para software como o Vico Office; 

3 Utilizar uma ferramenta BIM de Quantity Takeoff, como por exemplo o software 

Autodesk . 

 

O uso de ferramentas BIM 5D oferece várias vantagens para o futuro do ciclo de vida de um 

projeto de construção, das quais se destacam: 

 

 Rapidez da extração detalhada das quantidades do modelo com informação do detalhe 

de custos; 

 Quando existem alterações no projeto de construção, a estimativa de custos elaborada a 

partir do BIM 5D é atualizada automaticamente podendo rapidamente verificar o 

impacto das mudanças [53]; 

 O sucesso do Projeto significa uma oportunidade de reputação para a Empresa, 

ajudando-a para futuros Projetos [53]; 

 Existe um maior controlo dos custos evitando as derrapagens de orçamento [25]; 

 Apresentação de relatórios com maior rigor [25]; 

 Projeção de vários cenários para auxílio de tomada de decisões. 
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3.6 Aplicação de BIM na gestão de projetos 

Atualmente, tendo em conta um mercado cada vez mais competitivo e um cliente cada vez mais 

exigente torna-se imprescindível, na gestão de projetos, uma visão mais holista. A aplicação de 

metodologias BIM na gestão de projetos incide na utilização de um processo integrado num 

modelo, onde os projetos são criados como objetos inteligentes, permitindo a sua modelação, 

análise e colaboração em qualquer fase do ciclo de vida da empreitada [54]. Através da 

metodologia BIM, a gestão tem mais precisão e representa uma mudança no controlo da 

informação, sendo possível gerir mais facilmente conteúdos, antecipar eventos ou conflitos que 

só seriam detetados nas fases de execução de obra. A antecipação de erros e riscos evita custos 

no futuro. A antecipação de cenários é fundamental para a gestão de qualquer tipo de projeto.  

 

O conceito BIM e o seu sucesso está diretamente ligado à sua capacidade de aplicação e à 

qualidade que demonstra. A necessidade de melhorar os processos de trabalho na gestão da 

construção e a competitividades entre várias empresas informáticas, levou ao desenvolvimento 

de várias plataformas. Entre as empresas mais disseminadas no mercado estão, Autodesk, 

Bentley, Tekla Corporation, Graphisoft, entre outras. O mercado tem demonstrado interesse 

nesta metodologia, e é de notar a produção de aplicações BIM dedicadas às variadas 

especialidades de projeto, possibilitando e potencializando a capacidade de cooperação entre 

os diversos intervenientes. 

 

Para que sejam exploradas todas as potencialidades do BIM, é necessário que todas as 

especialidades de um projeto sejam desenvolvidas segundo esta metodologia, requerendo assim 

um investimento por parte de todas as empresas da indústria AEC. A não utilização do BIM 

por parte de alguns intervenientes do projeto pode implicar um forte entrave à capacidade de 

interoperabilidade, podendo até tornar a realização do projeto mais cara e morosa em relação 

ao processo tradicional. O investimento em metodologias BIM não pode ser apenas nos 

programas informáticos ou nos processos. Grande parte do investimento está na formação das 

pessoas, o que leva a uma perda de produtividade nos primeiros tempos de utilização. Assim 

sendo, para algumas empresas pode significar um risco económico grande, mas ao mesmo 

tempo que pode ser uma vantagem competitiva no mercado atual [55]. 
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4 CASO DE ESTUDO 

 

4.1 Enquadramento 

Neste capítulo será abordada a aplicação da metodologia BIM 4D e BIM 5D do trabalho 

desenvolvido na empresa Efacec – Engenharia e Sistemas, SA. O projeto em estudo é a 

construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Bou Ismail, localizada na Argélia. 

 

O desenvolvimento do projeto para a empresa envolve uma fase preliminar e uma fase de 

projeto de execução. O modelo do projeto preliminar é o proposto em fase de concurso, após 

esta, desenvolve-se o projeto de execução e Preparação de obra. Durante a construção existem 

várias alterações propostas pelo Dono de Obra (DO), sendo importante garantir a rapidez e a 

fiabilidade das alterações do Projeto. 

 

O trabalho da dissertação iniciou-se com a criação e desenvolvimento de um workflow com 

procedimentos de gestão de projeto, através de processos automáticos, que envolvesse toda a 

informação necessária. Esta metodologia teve como base um modelo BIM 3D desenvolvido em 

fase de projeto de execução da obra. Posteriormente, foi desenvolvido um ficheiro central de 

operações capaz de reunir informação de quantidades, planeamento e custo de forma organizada 

e de atualização dinâmica, onde é possível obter todos os outputs indispensáveis à gestão de 

projeto. Consequentemente também se apresenta o código Efacec, desenvolvido no âmbito 

desta dissertação. Na Figura 22 são apresentados os inputs, processos e outputs do projeto e na 

Figura 23 é apresentado o fluxograma dos processos colaborativos onde são definidos os 

procedimentos necessários para satisfazer os usos BIM desenvolvidos na otimização do 

planeamento operacional. O projeto foi desenvolvido com processos multidisciplinares entre o 

departamento de operações e de projeto. São ainda apresentadas todas as trocas de informação 

durante o workflow. 
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PROCESSOS

- Simulação e análise 
do Plano de Trabalhos

- Reestruturação do 
Plano de Trabalhos 

- Análise e controlo de 
custos

- Otimização do 
processo de 
aprovisionamentos

INPUTS

- Modelos 3D (Órgãos 
e Implantação)

- Programa de 
Trabalhos

- Base de Dados de 
Preços

- Código Efacec

OUTPUTS

- Lista de quantidades

- Mapa de preços

- Relatórios de análise 
financeira

- Plano de trabalhos

- Simulação do 
planeamento

- Processo de trabalho

 

Figura 22 – Inputs, transformações e outputs do projeto 

 

Os softwares usados no projeto foram o Autodesk Revit e o Autodesk Navisworks, 

complementados com o MS Excel e MS Project que são softwares de uso comum na empresa. 

Durante todo o projeto realizaram-se iterações simulando o processo final, para que fosse 

testada a comunicação e fossem evidenciadas as fragilidades do processo. Aproveitaram-se as 

melhores valências de cada software, programando-os para os resultados que pretendíamos de 

modo a que existisse um forte contributo deste trabalho na organização. 

 

A empresa beneficiará de um documento final que retratará os procedimentos a adotar em cada 

projeto de execução apoiando o seu planeamento no conceito BIM. 
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Figura 23 – Processo colaborativo do projeto
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4.2 A empresa – Efacec 

A Efacec, Engenharia e Sistemas, SA é uma empresa com perfil fortemente exportador e 

presença internacional. Focados no desenvolvimento de produtos e sistemas com forte valor 

acrescentado, atua no desenvolvimento de infraestruturas para importantes setores da atividade 

económica. 

 

Destacam-se com referência nos setores da Energia, Ambiente & Indústria e Mobilidade e dos 

Transportes. Esta dissertação está inserida nos trabalhos do Departamento de Projeto Divisão 

Águas – Unidade Ambiente. Esta Unidade da empresa, apresenta soluções integradas que vão 

desde a conceção e projeto à construção e exploração de obra. 

 

A especialidade em estudo é a de Equipamentos Eletromecânicos, sendo a parte de Construção 

Civil da responsabilidade de uma outra empresa consorciada, formando estas 2 empresas um 

consórcio que irá executar a Obra para um Cliente. Apesar de a Construção Civil estar ao 

encargo de uma outra empresa, é a Efacec que define as formas dos Órgãos de tratamento, de 

acordo com pressupostos de dimensionamento dos processos de tratamento e de acordo com os 

cálculos hidráulicos, tendo assim uma intervenção muito relevante na disciplina de Construção 

Civil, embora não seja a executante. 

 

4.3 ETAR de Bou Ismail 

 

4.3.1 Descrição e Localização da ETAR 

A realização e exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Bou Ismail é da 

responsabilidade do consórcio entre as empresas: Sinohydro (China), Efacec Engenharia e 

Sistemas (Portugal) e Spa KEGT (Argélia). A ETAR recolhe as águas residuais das habitações 

e do comércio local. As expectativas para o ano de 2030 são de servir 230 000 habitantes com 

a capacidade de tratamento de 32 000 m3/ dia. No fim do tratamento existe um canal de 

drenagem para guiar as águas até ao Mar Mediterrânio.  A área total ocupada é de 60.000 m2, 

dos quais 20 100m2 são Órgãos de Tratamento, 1 480 m2 são Edifícios, 6 750m2 são estradas e 

o restante são espaços verdes.  

 

A ETAR em análise situa-se na cidade de Bou Ismail, na província de Tipasa, Argélia. Localiza-

se junto ao mar Mediterrâneo e a cerca de 40 km da capital Argel. 
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Figura 24 – Imagens de satélite da ETAR Bou Ismail (outubro de 2016) 

 

O projeto da ETAR encontra-se divido em 16 Edifícios e Órgãos de Tratamento, os quais são 

descritos na Tabela 1 e identificados na Figura 25. 

 

Tabela 1 – Órgãos e Edifícios da ETAR 

 

Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estação Elevatória 

Gradagem Fina + Desarenador / Desengordurador 

Repartição de Fluxo 

Tratamento Biológico 

Decantação Secundária 

Estação de Bombagem de Lamas 

Medição de Caudal + Tratamento Terciário 

Espessamento Gravítico 

Desidratação Mecânica 

Estação de Bombagem de Flotantes 

Estação de Bombagem de Escorrências 

Báscula 

Edifício de Geradores + PT 

Sistema de Desodorização - Biofiltro 1 

Sistema de Desodorização - Biofiltro 2 

Edifício de Exploração 

 



A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização 

48 José Tiago Ferreira Oliveira 

 

Figura 25 – Planta de implantação da ETAR 

 

4.3.2 Processo de Tratamento 

O Processo de Tratamento de águas residuais da ETAR em estudo é composto por duas fases 

principais: fase líquida e fase sólida. Na Tabela 2 são identificados todos os processos de 

tratamento e na Figura 26 são explicados esquematicamente. Nos capítulos seguintes são 

descritos todos os processos.  

 

Tabela 2 – Fases de tratamento da ETAR 
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Uma vez identificadas as fases de tratamento da ETAR, é inerente explicar o processo de 

tratamento das águas residuais representado na Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Processos de tratamento da ETAR [21] 

 

A Estação de Tratamento recebe as águas residuais brutas numa câmara de receção, que seguem 

para a fase de Pré-Tratamento onde estas são sujeitas ao processo de gradagem, através de 

grelhas mecânicas, onde são separados os gradados, sendo estes enviados para contentores 

apropriados. Ainda nesta fase, e após uma bombagem de elevação inicial, o efluente passará 

para o Desarenador / Desengordurador no qual serão efetuadas as operações de remoção de 

areias, óleos e gorduras através de um sistema de arejamento, que permitirá a flotação das 

gorduras e a extração das areias será feita através de sistemas de air-lift instalados em pontes 

raspadoras. 
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De seguida existe o Tratamento Biológico, que consiste em tanques de reação biológica com 

etapas de seleção, arejamento e desgaseificação, nos quais se realizam processos biológicos de 

oxidação da matéria orgânica de origem carbonácea, de nitrificação e de desnitrificação. Após 

esse processo temos a etapa de decantação secundária onde se dará a separação do sólido líquido 

por decantação em tanques circulares de fundo plano com pontes raspadoras de sucção. Esta 

fase do tratamento também possui uma componente de recirculação de lamas, onde estas 

retornam dos decantadores aos seletores dos reatores biológicos. 

 

A etapa final da fase líquida denomina-se como Tratamento Terciário. Este tratamento será 

constituído unicamente por uma etapa de desinfeção, a qual será realizada através de injeção de 

hipoclorito de sódio, em canais de betão com forma de chicane. Estas etapas do Tratamento 

Terciário farão com que o efluente tenha melhor qualidade para ser descarregado para o meio 

recetor, sendo que parte do efluente tratado, também servirá para a reutilização e funcionará 

como água de serviço da instalação que será sujeita a uma desinfeção adicional. Antes da 

descarga do efluente existirá uma medição de caudal por canal venturi. As lamas em excesso 

resultantes do tratamento biológico – lamas biológicas, seguem para o espessador gravítico, 

onde aumentam a sua densidade por um processo de espessamento, através de uma ponte 

espessadora de funcionamento contínuo, que também encaminha as lamas para uma tremonha 

central e que através de bombagem serão enviadas para o sistema de desidratação mecânica. As 

escorrências provenientes do espessamento gravítico, serão encaminhadas para o circuito geral 

de escorrências da ETAR, que posteriormente serão enviadas para montante do tratamento 

biológico. 

 

No processo de desidratação, o teor de água nas lamas será reduzido, obtendo-se uma lama 

desidratada que depois será armazenada em silos e posteriormente enviada para destino final. 

As escorrências deste processo deverão ser reencaminhadas para o circuito geral de escorrências 

da instalação. Para a estação elevatória de escumas ou flotantes retornam os sobrenadantes da 

decantação, bem como a sobrenadantes da desgaseificação produzidos após o arejamento dos 

reatores biológicos. Assim e por bombagem, estes flotantes serão enviadas para o espessamento 

gravítico. 

 

Nesta instalação, foi previsto ainda uma etapa de desodorização, isto é, um tratamento de 

odores, por extração e lavagem de ar das zonas potenciadoras de maus odores. Neste caso foi 
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prevista desodorização, aos Órgãos de Pré-Tratamento – Estação Elevatória Inicial e 

Desidratação de Lamas. 

 

4.3.2.1 Fase líquida 

 

Gradagem Grossa 

A Gradagem Grossa é um processo de tratamento de águas residuais brutas que tem por objetivo 

a remoção de sólidos grosseiros à entrada da instalação. A Gradagem Grosa é composta por 

duas grades mecânicas com espaçamento entre barras de 40 milímetros e largura de 1,10 metros.  

 

 

Figura 27 – Gradagem Grossa 

 

Estação Elevatória 

A Estação Elevatória localiza-se a seguir à gradagem grossa. As águas residuais serão enviadas 

para este Órgão, que com quatro bombas submersíveis, envia o efluente para a fase seguinte de 

tratamento, a gradagem fina. Um número máximo de três bombas estará a funcionar 

simultaneamente e uma estará sempre de reserva. 

 

 

Figura 28 – Estação Elevatória 
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Gradagem Fina 

A Gradagem Fina consiste na remoção de resíduos sólidos que não foram removidos na 

gradagem grossa. A Gradagem Fina é composta por duas grades verticais mecânicas com um 

espaçamento de 8 milímetros e com largura de 1,8 metros. 

 

  

Figura 29 – Gradagem Fina 

 

Desarenador / Desengordurador 

Após a Gradagem Fina o efluente passará para o Desarenador / Desengordurador. O 

Desarenador remove os materiais pesados (areias, metais). O Desengordurador, remove os 

óleos e as gorduras das águas a tratar. 

 

 

Figura 30 – Desarenador / Desengordurador 
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Tratamento Biológico 

Após a etapa do Desarenador / Desengordurador o efluente é encaminhado para o Tratamento 

Biológico. Este Órgão consiste num processo biológico aeróbico, onde é fornecido o oxigénio 

necessário para que os microrganismos metabolizem a matéria orgânica. O fornecimento de ar 

é feito através de arejadores de superfície. Este Órgão possui também agitadores submersíveis 

para promover uma distribuição mais uniforme de oxigénio. 

 

 

Figura 31 – Tratamento Biológico 

 

Decantação Secundária 

Depois dos reatores biológicos, as águas residuais serão encaminhadas para três decantadores 

secundários. Na Decantação Secundária ocorre a separação da fase líquida (efluente tratado) da 

fase sólida (lamas secundárias). As lamas, sendo mais pesadas do que a água, sedimentam no 

fundo do decantador, ficando a água clarificada à superfície. Pontes raspadoras encarregam-se 

de remover as lamas do fundo por meio de raspadores. 

 

 

Figura 32 – Decantação Secundária 
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Tratamento Terciário 

No Tratamento Terciário procede-se à desinfeção das águas residuais tratadas para a remoção 

dos organismos patogénicos. Esta desinfeção fará com que o efluente tenha melhor qualidade 

para ser descarregado para o meio recetor, assim como, para a reutilização da água tratada como 

água de serviço. Este processo vai ser realizado por injeção de hipoclorito de sódio. 

 

 

Figura 33 – Tratamento Terciário 

 

4.3.2.2 Fase sólida 

 

Estação de Bombagem de Lamas 

As lamas depositadas no fundo dos decantadores secundários são conduzidas para a Estação de 

Bombagem de Lamas. A partir deste Órgão as lamas serão recirculadas para o Tratamento 

Biológico para aumentar a degradação da matéria orgânica. As lamas em excesso, ou seja, não 

recirculadas, serão conduzidas para o espessador gravítico. 

 

 

Figura 34 – Estação de Bombagem de Lamas 



A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização 

Universidade do Minho  55 

Espessamento Gravítico 

Nos espessadores gravíticos ocorre a separação entre as lamas e a água que fica à superfície do 

espessador, sendo depois encaminhada para o início do tratamento biológico da ETAR. As 

lamas que resultam do espessamento são submetidas a desidratação mecânica para retirar a 

maior quantidade de água. 

 

 

Figura 35 – Espessadores gravíticos 

 

Desidratação mecânica 

As lamas retiradas do espessador gravítico são submetidas a desidratação mecânica para que 

seja retirada a maior quantidade de líquido, reduzindo o seu volume e massa. 

 

 

Figura 36 – Órgão de Desidratação Mecânica 
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4.3.2.3 Outras fases de tratamento 

 

Estação de Bombagem de Escorrências 

Para a Estação de Bombagem de Escorrências retornam os sobrenadantes do espessador 

gravítico, os sobrenadantes da desidratação mecânica bem como, as águas provenientes da 

lavagem de pavimentos e centrífugas. Estas escorrências serão reencaminhadas para montante 

do Tratamento Biológico. 

 

 

Figura 37 – Estação de Bombagem de Escorrências 

 

Estação de Bombagem de Flotantes 

Para a Estação de Bombagem de Flotantes retornam as escumas dos decantadores secundários, 

e da desgaseificação após o arejamento, que posteriormente, serão conduzidas até ao espessador 

gravítico para sofrerem um novo tratamento. 

 

 

Figura 38 – Estação de Bombagem de Flotantes 
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4.4 Metodologia de Processos 

4.4.1 Aprovisionamentos 

Os aprovisionamentos, são um processo na relação entre a organização e o DO ou fornecedores, 

constituindo um conjunto de atos administrativos. Na dissertação abordou-se os 

aprovisionamentos entre a organização e o DO da ETAR Bou Ismail. Neste projeto, os 

aprovisionamentos são considerados atos de pagamento combinados contratualmente por 

ambas as partes, referentes aos equipamentos a colocar em obra e regem-se a seguinte 

estruturação: 

 

Aprovisionamentos dos Equipamentos na obra: 

 Encomenda - 10% do valor do equipamento na notificação do início da ordem de serviço 

 Chegada à Obra - 15% do valor do equipamento na chegada do equipamento à obra 

 Montagem - 65% do valor do equipamento na conclusão da instalação do equipamento 

 Receção Provisória - 10% do valor do equipamento na receção provisória da ETAR 

 

Os trabalhos de Construção Civil são da responsabilidade da empresa Sinohydro (China), pelo 

que não foram considerados neste projeto. Assim sendo, e como este trabalho é focado nos 

processos operacionais da empresa Efacec, as estimativas de custo dos trabalhos de Construção 

Civil foram apresentadas como um equipamento da empresa, respeitando as mesmas regras. O 

mesmo se estabeleceu para as datas dos aprovisionamentos, reportando apenas os atrasos, face 

ao planeamento inicial. 

 

4.4.2 Código Efacec 

No âmbito de um projeto desenvolvido pela Efacec em parceira com a Universidade do Minho, 

foi desenvolvida uma estrutura de classificação da informação para uso nos projetos internos 

da empresa, de modo a classificar a sua informação técnica, e tirar vantagens competitivas de 

acordo com as necessidades existentes. Essa estrutura foi denominada como efaClass’ e foi 

elaborada retendo constatações dos principais sistemas de classificações usados no BIM [21]. 

 

O efaClass’ tem como principais objetivos [21]: 

 Organização da informação técnica disponível para apoio à criação de Mapas de 

Quantidades, Custo e Planeamento; 
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 Redução do tempo despendido, erros e incerteza na extração de quantidades; 

 Melhorar o desempenho na gestão do projeto; 

 Promover uma linguagem transversal entre os diferentes stakeholders. 

 

Para além dos principais objetivos são apresentados os princípios gerais do efaClass’[21]: 

 Aproveitamento dos sistemas de classificação internacionais existentes; 

 Adequação/Adaptação dos procedimentos existentes da empresa aos sistemas de 

classificação; 

 Flexibilidade e adaptabilidade do código, permitindo a inserção aquando necessária de 

novos títulos; 

 Adequação do código para a fácil organização do Mapa de Quantidades; 

 Código user-friendly de modo a facilitar a sua utilização para os diferentes utilizadores; 

 Utilização do código desde a Engenharia à Gestão Executiva. 

 

O efaclass’ é um código interno da empresa e encontra-se em desenvolvimento. Assim, existiu 

a necessidade de salvaguardar a sua estrutura e desenvolver uma versão paralela que respeitasse 

os mesmos objetivos e princípios, e que fundamentalmente alcançasse os objetivos da 

dissertação. Desta análise, e atendendo às necessidades desta dissertação desenvolveu-se o 

código Efacec. 

 

Um dos principais objetivos desta dissertação centra-se na organização da informação de um 

projeto. Para tal, optou-se pela criação de um código que se baseia na agregação dos elementos 

do projeto por grupos.  A hierarquia foi desenvolvida para conter as informações e metodologias 

de organização mais relevantes do ponto de vista da empresa e agregar informações de 

Equipamentos Mecânicos e de Engenharia Civil. O código Efacec têm como principal objetivo 

a classificação de informação para uso nos projetos internos da empresa, de modo a classificar 

a sua informação técnica e retirar vantagens competitivas. 

 

O código tem bastante importância para a comunicação entre os diversos intervenientes, porque 

é através dele que se interliga toda a informação utilizada neste projeto. Desde os elementos do 

modelo 3D, ao mapa de quantidade e ao plano de tarefas, todos eles são organizados segundo 

este código. Assim, existe informação organizada ao longo de todo o projeto e evita que 

elementos se percam ou que sejam cometidos erros. 
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A utilização do código Efacec tem início aquando do desenvolvimento do projeto com a 

codificação dos elementos no software de modelação e segue até à gestão executiva do projeto, 

já numa fase mais avançada. O código é ainda inserido no plano de trabalhos, nos mapas de 

quantidades e mapas de preços. A transversalidade do código é promover a fácil transição de 

informação entre os intervenientes no projeto, permitindo uma diminuição do tempo 

despendido, erros e incerteza na extração de dados do projeto e uma melhoria de desempenho 

da gestão do projeto da ETAR. No desenvolvimento deste processo foram elaboradas várias 

iterações até que começassem a aparecer resultados [21].  

 

O código Efacec foi organizado seguindo a análise de requisitos da ETAR, ou seja, verificaram-

se as necessidades dos utilizadores e desenvolveu-se a estrutura. A organização é semelhante 

ao método WBS, o que significa que pode ser detalhado tanto quanto maior for o nível de 

exatidão pretendido. A hierarquização, foi apresentada numa série de divisões relacionadas com 

a tipologia dos elementos e dos trabalhos a desenvolver na ETAR. A Figura 39 representa os 

níveis base do código para os trabalhos de Construção Civil e Equipamentos Mecânicos, onde 

são representados respetivamente pelas siglas “CC” e “EM” [21]. 

 

ETAR

CC EM

Piping Acessórios InstrumentaçãoEquipamentos Mov. de Terra
 Betão
 Alvenaria
 Vãos
 Serralharia
 Acabamentos

 

Figura 39 – Organização base do código Efacec 

 

Esta estrutura classificativa foi desenvolvida para permitir a flexibilidade aos utilizadores, 

podendo ser expansível, ou seja, novos códigos poderão ser acrescentados a esta estrutura. 
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Contudo, a numeração e os títulos existentes não devem ser alterados de modo a manter a 

consistência e fiabilidade da estrutura. A destruturação dos níveis até chegar ao “elemento”, é 

apresentada na Tabela 3 e Tabela 4 respetivamente com um exemplo de Construção Civil e um 

de Equipamentos Mecânicos. 

 

Tabela 3 – Código Efacec – Construção Civil 

Código Título Nível 

1 CC 1 

1.2 Betão 2 

1.2.2 Estrutural 3 

1.2.2.1 Fundações 4 

 

Tabela 4 – Código Efacec – Equipamentos Mecânicos 

Código Título Nível 

2 EM 1 

2.2 Piping 2 

2.2.1 Aço Inox 3 

2.2.1.1 Tubos 4 

2.2.1.1.1 DN 15 mm 5 

 

4.4.3 Aplicações informáticas de suporte à dissertação 

Para o desenvolvimento do caso de estudo foram utilizados os seguintes softwares: Autodesk 

Revit 2017, software de origem dos modelos do projeto da ETAR cedidos pela Efacec; 

Autodesk Navisworks 2017, para a análise e coordenação da informação do projeto; Microsoft 

Project 2013, para a elaboração do plano de tarefas de trabalho; MS Excel 2016, para a gestão 

de informação do projeto: quantidades, planeamento e custo; 

 

A opção por estes softwares esteve diretamente relacionada com o uso corrente dos mesmos 

dentro da empresa. Para além disso, estes softwares pertencem apenas a duas softwareshouse: 

Autodesk e Microsoft e existe interoperabilidade direta. Outro fator tido em conta foi o 

conhecimento prévio das potencialidades de cada um, visto que estes softwares são de uso 

comum na empresa. 
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Na Figura 40 é apresentado o fluxograma de comunicação entre softwares. Existem três pontos 

de partida: os Modelos produzidos no software Revit, o plano de trabalhos executado do MS 

Project, e a base de dados de preço em tabelas do MS Excel. A coordenação, análise e 

quantificação do projeto são compilados no Navisworks, com os inputs do Plano de Trabalhos 

e dos Modelos BIM. Posteriormente são extraídos, o mapa de quantidades em formato de 

ficheiro de MS Excel e o planeamento em formato CSV (Comma-separated values), ficheiro 

separado por vírgulas. No software MS Excel foi desenvolvido um ficheiro central onde são 

associados o planeamento, o mapa de quantidades e o detalhe do preço proveniente da base de 

preços da empresa. 

 

 

Figura 40 – Comunicação entre os softwares 

 

Nos pontos que se seguem são descritos os softwares e as suas principais potencialidades. 

 

4.4.3.1 Autodesk Revit 2017 

O software Autodesk Revit é uma aplicação única que suporta um fluxo de trabalho de BIM e 

tem funcionalidade para os projetos de todo o setor AEC [56]. O Revit apresenta uma interface 

intuitiva para o utilizador e possui um amplo conjunto de bibliotecas de objetos. Neste projeto, 

esta plataforma BIM foi usada no desenvolvimento do modelo 3D. A exportação para o 
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Autodesk Navisworks foi feita em formato NWC que inclui todas as informações atribuídas aos 

elementos no projeto. 

 

4.4.3.2 Autodesk Navisworks 2017 

O software Autodesk Navisworks Manage é uma ferramenta de análise, simulação e 

coordenação da informação de projeto BIM que permite aos profissionais da indústria AEC 

avaliar holisticamente modelos e dados integrados com as partes interessadas, para poder 

controlar os resultados do projeto. O Navisworks permite que os dados multidisciplinares de 

um projeto possam estar combinados num único modelo, permitindo de uma forma explícita, 

verificar as interferências existentes e detetar os conflitos. Esta ferramenta BIM, permite 

antecipar e evitar potenciais problemas durante a construção. A possibilidade de simular o 

faseamento construtivo é também uma mais-valia do software, pois fará com que a equipa de 

profissionais envolvidos no projeto possa simular antecipadamente as soluções de planeamento, 

para que assim possa avaliar a viabilidade do mesmo. No software Navisworks, existem três 

diferentes principais formatos, que são: 

o NWF (Navisworks Set File) – O formato NWF é um ficheiro de projeto que contém 

um índice de todos os arquivos dos modelos originais aos quais está vinculado. 

Qualquer alteração aos modelos será refletida automaticamente no modelo no 

Navisworks. Assim, este formato é recomendável quando se trabalha com projetos 

cujos modelos de arquitetura, estrutura ou especialidades ainda estejam em curso, 

devido à sua capacidade de alterações automáticas do ficheiro NWF quando for 

aberto. 

o NWD (Navisworks Document File) – O formato NWD contém toda a geometria 

do modelo, mas é mais compacto que os ficheiros originais. Quando o projeto está 

concluído, deve ser entregue ao DO neste ficheiro, onde é apresentada uma versão 

compilada do projeto completo. A vantagem deste formato é que o ficheiro pode ser 

aberto no Navisworks Freedom que é gratuito.  

o NWC (Navisworks Cache File) – O formato NWC é o formato padrão do 

Navisworks que é ligado ao modelo original. Este formato comprime o modelo até 

90% do tamanho original e permite a publicação de arquivos em NWF. O modelo 

pode ser exportado diretamente do Autodesk Revit neste formato. Quando é aberto 

ou acrescentado um ficheiro ao Navisworks, a leitura dos dados é feita a partir do 

ficheiro em formato cache correspondente, caso esses dados sejam mais recentes do 
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que os dados do arquivo original. Caso contrário, ou seja, se os dados do ficheiro 

cache forem mais antigos do que os do ficheiro original, o que significa que o 

arquivo original foi alterado, o Navisworks converte novamente o arquivo original 

atualizado, criando um novo arquivo cache [57]. 

 

 

Figura 41 – Formatos do software Autodesk Navisworks [57] 

 

Neste projeto, o Navisworks foi usado para a coordenação e análise do modelo, assumindo-se 

como o software de BIM 4D. 

 

4.4.3.3 Microsoft Project 2013 

O software Microsoft Project é um software de controlo e gestão de projetos. É uma das 

principais ajudas aos profissionais da construção para fazer o planeamento do trabalho. A 

associação do tempo às tarefas do plano de trabalho, a gestão de recursos e a identificação do 

caminho crítico são as principais funcionalidades deste software no setor da construção. 

Associado a estas vantagens, tem ainda a vertente gráfica que apresenta as informações do 

projeto através do Diagrama de Gantt. Os resultados podem ser extraídos em forma de relatórios 

ou exportados para outros softwares. Neste projeto, o planeamento de trabalhos da ETAR 

desenvolveu-se no MS Project. 

 

MS Project vs Autodesk Navisworks 

No decorrer do projeto, surgiu a dúvida da escolha do software para a realização do 

planeamento da obra, MS Project ou Autodesk Navisworks. Optou-se pela elaboração do plano 

de trabalhos do projeto no software MS Project 2013 seguindo-se a exportação para o software 

Navisworks 2017. A ferramenta tradicional da Microsoft é um dos softwares mais utilizados na 

elaboração do planeamento na área da construção e face à ferramenta BIM da Autodesk 

acumula vantagens. Salientam-se as principais:  
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 Precedência de tarefas; 

 Uso do campo duração para efetivar a conclusão da tarefa; 

 Possibilidade de inserção de recursos; 

 Possibilidade da inserção de custo; 

 Criação de campos personalizados de datas e custos entre outros; 

 Hierarquização das tarefas; 

 Maior quantidade de ferramentas ao dispor do utilizador; 

 Maior dinamismo; 

 Visualmente mais atrativo.  

 

4.4.3.4 Microsoft Excel 2016 

O software Microsoft Excel é um poderoso programa de cálculo que permite criar tabelas, 

calcular e analisar dados. O Excel permite criar tabelas que calculam automaticamente os totais 

de valores numéricos introduzidos através de funções, imprimir tabelas em esquemas atrativos 

e criar gráficos simples. Todas as potencialidades que esta ferramenta oferece, fizeram com que 

se tornasse na ferramenta mais popular e utilizada pelos utilizadores do “mundo digital” [35]. 

Neste projeto, o MS Excel tornou-se o software central das operações tendo um papel 

fundamental para a manipulação de dados do projeto. 

 

4.4.4 Requisito de informação para o Modelo 

A gestão de construção tem como base um Modelo 3D que é o principal repositório de 

informações do projeto, que podem ser gráficas do ponto de vista modelo digital e não gráficas 

contendo informações de custo, modo de aplicação, entre outras. Dependendo das exigências 

do projeto, o Modelo deve de estar em conformidade com as necessidades dos gestores de 

projeto.  

 

A especialidade com mais destaque num projeto de uma ETAR é o MEP. Para cada uma das 

especialidades num projeto de construção, as metodologias BIM apresentam diferentes 

vantagens, mas quando se trata de Modelos MEP é ainda mais fácil identificá-las, pois 

normalmente são Modelos muito complexos e o BIM irá trazer muitas melhorias, não só na fase 

de conceção, como também na fase de planeamento, execução do projeto e manutenção do 

Edifício.  
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O modelo 3D MEP é constituído por elementos e por sistemas que são fundamentais no auxílio 

à compreensão das redes. Neste projeto, os sistemas não estavam completamente definidos no 

Modelo Revit, pelo que foi necessário criar vários sistemas de acordo com o código Efacec, 

para a sua posterior e correta utilização na quantificação, simulação de planeamento e custo. 

 

No software de modelação, introduziu-se o código Efacec aos elementos do modelo, que foi 

desenvolvido para responder às necessidades desta dissertação. Com a aplicação deste código 

ao modelo é possível organizar a informação técnica disponível para apoiar a criação de mapas 

de quantidade, custo e planeamento e ainda otimizar o processo de seleção de objetos no 

software de coordenação e planeamento. A Figura 42 apresenta um exemplo da introdução do 

código Efacec a um equipamento mecânico. 

 

 

Figura 42 – Código Efacec num objeto no Revit 

 

No software Autodesk Revit, nos objetos do modelo, introduziu-se um campo de referenciação 

específica para o código Efacec no “Type Properties”. Foram codificados todos os objetos de 

Construção Civil presentes no respetivo modelo. No modelo de MEP foram codificados os 

equipamentos individuais. As tubagens, válvulas e acessórios de cada Órgão foram agrupados 

como um só elemento e codificados como tal, de modo a serem organizados de acordo com a 

lista de venda. Este processo, foi o ideal para promover o melhor desempenho de gestão do 

projeto de acordo com os processos existentes e detalhe de preços constantes na proposta 

entregue. 
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4.5 Análise 4D 

O planeamento e controlo da obra através de metodologias BIM 4D torna-se uma mais-valia 

para as equipas de gestão de obra. A análise e coordenação dos modelos e a visualização 

espacial dos projetos são apoios à tomada de decisão, à análise de viabilidade do projeto e das 

operações de construção. 

 

Neste subcapítulo são descritos os procedimentos correspondentes à elaboração do modelo BIM 

4D. Na primeira fase é apresentada a WBS a ser usada no projeto, seguindo-se a elaboração do 

plano de trabalhos da obra. Já com recurso a um software BIM, foi realizada a coordenação e 

análise do modelo assim como a associação do planeamento ao modelo 3D e a simulação 

construtiva. 

 

4.5.1 Definição da WBS do projeto 

A WBS é a base da estruturação do projeto, onde são identificadas as atividades necessárias 

para o sucesso do mesmo e uma boa decomposição do trabalho repercute-se numa mais-valia 

durante a construção. A estruturação da WBS foi elaborada no software MS Project aquando 

da realização do plano de trabalhos, tendo por base, as boas práticas da empresa, os recursos 

alocados, tipos de trabalho e decomposição de preços existente no projeto. A WBS reflete-se 

numa sequência de trabalhos lógicos relacionados e não numa decomposição cronológica.  

 

Na definição da WBS, o primeiro número do código representa o número do Órgão da ETAR, 

assim, é uma maneira de estabelecer uma relação padronizada de forma hierarquizada, neste 

seguimento, apresenta-se na Tabela 5, os níveis de base do plano de estrutura do projeto. 

 

Tabela 5 – Organização base da WBS 

WBS Título 

1 Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estacão Elevatória 

2 Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador 

3 Repartição de Fluxo 

4 Tratamento Biológico 

5 Decantação Secundária 

6 Estacão de Bombagem de Recirculação de Lamas 
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7 Medição de Fluxo + Tratamento Terciário 

8 Espessador Gravítico 

9 Edifício de Desidratação Mecânica e Armazenamento de Lamas 

10 Estacão de Bombagem de Flotantes 

11 Estacão de Bombagem de Escorrências 

12 Báscula 

13 Edifício do Grupo de Geradores 

14 Desodorização. Biofiltro 1 

15 Desodorização. Biofiltro 2 

16 Edifício de Exploração 

 

Este agrupamento por Órgãos e Edifícios tem como objetivo organizar e facilitar a gestão de 

projeto. Para esse efeito, os subníveis seguintes são: “CC – Construção Civil”, onde são 

inseridas todas as tarefas de Construção Civil presentes em cada Órgão; e “EM – Equipamentos 

Mecânicos”, onde são inseridos todos os elementos mecânicos. Nesta estrutura, estão 

apresentados os principais equipamentos e todos os elementos de Construção Civil do respetivo 

Órgão. Na Tabela 6 é apresentado um excerto da estrutura da WBS onde é possível verificar 

parte da organização do Órgão nº 1 –  Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estação 

Elevatória.  

 

Tabela 6 – Estruturação da WBS 

WBS Nome da Tarefa 

1 Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estação Elevatória  

1.1 EM 

1.1.1 Canalização AISI 316 L Obra de Chegada, Gradagem Grossa e Posto de Elevação 

1.1.2 Gradagem Grossa 

1.1.2.1 Gradagem Grossa Automática 

1.1.2.2 Gradagem Grossa Manual 

1.1.2.3 Válvula Mural em Inox 316L 1200 x1200 

1.1.2.4 Sonda de nível ultrassónica 
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4.5.2 Plano de trabalhos 

O Planeamento é uma das responsabilidades mais importantes da construção. A elaboração de 

um rigoroso cronograma na fase inicial do projeto, beneficia todos os intervenientes do projeto 

e melhora a gestão dos processos construtivos através da antecipação dos potenciais erros e 

omissões no projeto. Deste modo, gera-se uma otimização duração da obra e possivelmente 

uma melhor gestão de custos. 

 

Com o objetivo de combinar as tarefas com o modelo 3D, o plano de trabalhos do caso de 

estudo foi elaborado no software MS Project 2013. Foi feita uma análise aos planos de trabalho 

da empresa nesta obra e concluiu-se que tinham baixo nível de detalhe, assim foi necessário 

acrescentar tarefas e corrigir algumas incoerências. O plano de trabalhos da ETAR foi detalhado 

de forma a identificar todos os elementos. Decompôs-se a obra em tarefas e atividades 

elementares, e definiu-se para cada uma, datas de início e de fim, encadeando-as da melhor 

forma possível, para assegurar a eficiência e fluidez dos processos. Foram inseridas as 

precedências para que o cronograma e a gestão do tempo fossem o mais corretas possíveis. Na 

Figura 43 é exposto o exemplo da decomposição de um Órgão da ETAR. 

 

 

Figura 43 – Cronograma de tarefas da Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estação 

Elevatória - MS Project  

 

Este programa de trabalhos segue-se pela estrutura da WBS, em que cada Edifício/Órgão da 

ETAR inicia um novo algarismo. Durante a execução deste trabalho foram feitas várias 
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iterações ao documento do planeamento para que fossem sempre introduzidas mais informações 

ao projeto. Na Tabela 7 é apresentada a lista de campos introduzidos no MS Project. 

 

Tabela 7 – Propriedades do plano de trabalhos, MS Project 

WBS Código Efacec Tipo de Tarefa 

Nome da Tarefa Duração Início Planeado 

Conclusão Planeado Início Atual Conclusão Atual 

Aprovisionamento – 

Encomenda Planeado 

Aprovisionamento – Encomenda 

Atual 

Aprovisionamento – Chegada à 

Obra Planeado 

Aprovisionamento – 

Chegada à Obra Atual 

Aprovisionamento – Receção 

Provisória Planeado 

Aprovisionamento – Receção 

Provisória Atual 

 

O Código Efacec, inserido no detalhe do planeamento, assume o proposto no item numerado 

4.4.2. e cada equipamento mecânico ou elemento da Construção Civil é codificado através desta 

estruturação. Este campo, insere mais informação ao projeto em virtude de o código estar 

vinculado à base de dados do preço e à exportação das quantidades. Foi ainda inserido um 

campo denominado “Tipo de Tarefa” para definir se se trata de uma tarefa de construção, 

demolição ou temporária. Aquando da importação do ficheiro MS Project para o Navisworks, 

este será capaz de reconhecer os dados do novo campo e, dessa forma a seleção individual de 

cada tipo de tarefa na coluna “Task Type” do comando “TimeLiner”. Introduziram-se as 

principais datas de aprovisionamentos que correspondem às datas de pagamento por parte do 

DO, Encomenda, Chegada à Obra, Execução, Receção Provisória. Os eventos dos 

aprovisionamentos do projeto são enunciados com as datas planeadas e atuais.  

 

4.5.3 Coordenação do modelo 

A modelação da ETAR foi desenvolvida no software Autodesk Revit em modelos individuais 

para a implantação, os Órgãos e os Edifícios. Os modelos eram constituídos pelas 

especialidades de Construção Civil e MEP. Todos os modelos foram exportados diretamente 

do Revit em formato NWC, dado que existe interoperabilidade direta com o software 

Navisworks.  

 

No software de análise, o comando Sets foi utilizado para a organização de elementos do 

modelo. Geralmente, a seleção de todos os elementos do projeto torna-se um processo 
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demorado, assim para otimizar o processo utilizou-se o plugin BIM Cave Auto Search set. Este 

plugin permite criar vários conjuntos de elementos para diferentes valores de uma determinada 

propriedade. A propriedade escolhida para a seleção dos Sets foi o código Efacec, inserido 

anteriormente no Revit em todos os elementos do projeto. Como pode ser visualizado na Figura 

44, selecionou-se a categoria “Revit Type” e a propriedade “Código Efacec”. Assim, para cada 

Órgão da ETAR foram criados os Sets com elementos de Construção Civil e Plumbing.  Quando 

existir uma alteração ao modelo 3D no software de origem, existirá uma atualização no 

Naviworks e os Sets não perderão as ligações com os elementos do modelo. 

  

 

Figura 44 – Plugin BIM Cave Auto Search Set, Navisworks 

 

Na Figura 45 são apresentados os Sets que fizeram parte deste projeto no Navisworks e um 

exemplo mais detalhado no Órgão número 1. 
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Figura 45 – Sets da ETAR - Navisworks 

 

4.5.4 Deteção de conflitos 

Na fase de execução da ETAR, o Cliente propõe alterações ao projeto e é necessário verificar 

a sua compatibilidade com os modelos elaborados anteriormente. Assim, no modelo BIM, é 

importante que existam testes de deteção de conflitos durante todas as fases da obra, com todos 

os modelos que fazem parte do projeto, de modo a localizar erros e corrigi-los o mais cedo 

possível. É necessário evitar potenciais conflitos e problemas de interferência antes da 

construção, minimizando atrasos e reparos dispendiosos. Esta função, permite também um 

controlo mais seguro da quantificação do modelo, evitando os habituais erros de sobreposição. 

 

Esta análise, foi efetuada no software Navisworks e foram feitos três tipos de verificação de 

colisões:  

 Verificação de colisões entre especialidades em cada modelo – As especialidades 

foram: Construção Civil e Plumbing, uma vez que neste projeto apenas existem estas. 

Após este processo, nos treze Órgãos representados no modelo, verificam-se várias 

incompatibilidades, no entanto não representaram problemas. Estas colisões detetadas 

são ocasionais, por exemplo na Figura 46 é apresentado um caso da interferência entre 

uma tubagem com uma caixa de visita. Aqui, a solução traduz-se na introdução de um 

conector durante a fase de construção. 
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 Verificações de colisões entre o modelo de implantação e todos os modelos dos 

Órgãos – Dos testes, não resultou nenhum tipo de conflitos. Este resultado deve-se à 

georreferenciação de todos os modelos com o modelo de implantação do projeto. 

 Verificação de colisões entre os modelos de cada Órgão da ETAR – Apesar de 

estarem posicionados em lugares distintos no terreno, os Órgãos possuem sistemas de 

tubagens que os ligam entre si. As colisões existentes nesta verificação foram apenas 

algumas sobreposições de tubagens como mostra a Figura 47. Estas interferências não 

são significativas e podem ser desprezadas, porque não refletem mudanças 

consideráveis nas tabelas de quantidades. 

 

 

Figura 46 – Interferência (Tubagem e caixa de visita) 

 

 

Figura 47 – Interferências (Tubagens de Órgãos diferentes) 

 

4.5.5 Planeamento e simulação 4D 

Uma função do Navisworks é a importação do cronograma de planeamento em ficheiros de MS 

Project, Primavera ou MS Excel. O planeamento previamente elaborado no MS Project foi 
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importado através do TimeLiner do Navisworks, que permite o planeamento, controlo e 

simulações do faseamento construtivo. Neste programa foram criados os mesmos campos 

personalizados que tinham sido estabelecidos no MS Project, por isso, na importação, foi 

importante fazer uma correta associação dos dados provenientes do software de origem com os 

do Navisworks. A seleção dos campos personalizados e a relação entre os campos proveniente 

do MS Project está representada na Figura 48. 

 

 

Figura 48 – Relação entre os campos personalizados, Navisworks 

 

A Figura 49 representa a disposição final do plano de trabalhos inserido no Navisworks. Este 

processo termina com a extração do planeamento em formato CSV, que é um ficheiro de valores 

separados por vírgulas do MS Excel. 
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Figura 49 – TimeLiner do projeto - Navisworks 

 

A simulação 4D melhora a compreensão entre os vários intervenientes no projeto, podendo 

simular previamente todas as fases de construção, rever as simulações de Frentes de Obra, para 

garantir a viabilidade e eficiência da solução. 

 

A simulação 4D, só é possível devido à possibilidade de ligação do tempo com o espaço, pois 

permite ligar uma atividade ao elemento correspondente. Para o faseamento construtivo do 

projeto da ETAR, utilizou-se novamente o TimeLiner.  

 

A conexão entre os elementos e as tarefas foi realizada através de regras e aproveitando o facto 

de os sets já estarem elaborados corretamente através da estruturação do código Efacec, 

utilizou-se a conexão das tarefas com os sets. Assim, utiliza-se a coerência na nomenclatura da 

coluna do planeamento “Código Efacec” com os Selection Sets, como exemplificado na Figura 

50. 
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Figura 50 – Regras de ligação entre as tarefas e os objetos, Navisworks 

 

A atualização de datas no planeamento não implica alterações nas conexões, contudo, se existir 

uma nova tarefa no planeamento, a regra terá de ser novamente aplicada para fazer a conexão 

entre a tarefa e o objeto do modelo, uma vez que a comunicação Naviswoks / MS Project não 

é bidirecional. 

 

Com o processo realizado até ao momento, cada elemento passa a conter informação associada, 

e assim, é possível obter uma sequência visual da construção. O Navisworks, através do 

comando Simulate, permite realizar o faseamento construtivo do modelo em estudo. É possível 

simular a configuração com as datas do planeado, atual ou a diferença entre os dois modos. 

Existe várias configurações para este comando, sendo as que interessam para este trabalho: 

duração da simulação, alteração da informação da legenda do vídeo e alteração da cor dos tipos 

de tarefas. Por fim, gera-se uma simulação e observa-se o faseamento construtivo virtual, 

permitindo também ao utilizador uma navegação em tempo real de acordo com os seus 

objetivos. Na Figura 51, apresentam-se algumas imagens da simulação, em que os elementos a 

cinzento já estão executados à data de visualização e os elementos a tons de verde estão em 

execução sem atrasos em relação ao planeamento. 

 

A simulação da construção torna-se uma mais valia para o planeamento da construção. Das 

várias vantagens destacam-se: 

 Identificação de todos os elementos a construir; 

 Visão global de todos os trabalhos envolvidos; 
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 Verificação da viabilidade do planeamento em estudo; 

 Tomada de decisão mais confiante; 

 A qualquer momento poder analisar o estado da obra; 

 Possibilidade de estudar várias opções de cenários futuros. 

 

 

Figura 51 – Simulação construtiva da ETAR, Navisworks 

 

4.6 Análise 5D 

A análise de custos, para além de ser uma tarefa com elevado grau de responsabilidade, tem um 

peso significativo na gestão de projetos, pois o resultado desta análise implica diretamente nos 

resultados da empresa. E as metodologias BIM surgem como uma ajuda para a tomada de 

decisão, mitigação do risco e controlo financeiro. A metodologia BIM facilita o 

desenvolvimento de estimativas de custos previstos. Durante o início do Projeto, as únicas 

quantidades disponíveis para a estimativa são aquelas associadas a dimensões. Portanto, é 

fundamental iniciar o modelo inicial do projeto em software BIM para permitir a extração de 

quantidades e elaborar uma estimativa de custos tão real quanto possível.  

 

Nesta fase, o objetivo é tornar o processo de controlo de custos automático, através do 

desenvolvimento de um ficheiro central, em MS Excel, que reúna todas as informações de 

custos associadas ao mapa de quantidades e ao planeamento, utilizando uma base de dados da 

empresa com os preços unitários dos equipamentos. 

 

Para a associação ao controlo dos custos, no software Navisworks, no Quantification, extraiu-

se o mapa de quantidades que é baseado no modelo atual o que permite uma atualização 
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dinâmica. Sendo que a extração das quantidades é realizada com ferramentas BIM diferentes 

das utilizadas para o controlo, é requerido que exista interoperabilidade entre os vários 

softwares com o intuito de tornar a quantificação e a estimativa de custos viáveis, como menor 

probabilidade de conflitos, tendo-se escolhido o software MS Excel de uso comum na 

Engenharia e que garante a fiabilidade de troca e análise de informação com a base de dados de 

preços e quantidades. 

 

4.6.1 Extração de quantidades do modelo 

A quantificação dos materiais e elementos, interfere em vários processos do projeto. Na 

orçamentação, este processo deverá ser preciso e eficaz para que sejam evitados erros na análise 

financeira que comprometam a correta gestão da empreitada. As falhas que existem na extração 

de quantidades devem-se essencialmente a erros na duplicação de elementos, identificação dos 

elementos, incorreta codificação dos elementos e erros de modelação.  

 

Neste projeto, o mapa de quantidades é obtido do Modelo através do software Navisworks, no 

Quantification Workbook que permite extrair todos os elementos presentes no modelo e 

apresentar as suas respetivas informações geométricas (comprimento, largura, altura, espessura, 

área, perímetro, …) e não geométricas (marca, modelo, material, fabricante, código, …).  

 

Existiu também a necessidade de efetivar a conexão entre o mapa de quantidades e as restantes 

informações do modelo. Os sistemas de classificação presentes no Navisworks, MasterFormat 

e Uniformat, não satisfaziam esse requisito, apesar de permitirem a organização e classificação 

da informação. Por isso existiu a necessidade de introduzir nos mapas de quantidades o código 

Efacec.  

 

Optou-se então pela criação de um catálogo de quantificação. Para isso, utilizou-se o “Autodesk 

Navisworks Quantification Catalog Creation Template 2014”, que é um modelo em ficheiro 

MS Excel que permite criar uma estrutura organizada dos elementos a quantificar no projeto. 

A WBS deste catálogo tem como base o código Efacec, com o objetivo de extrair as quantidades 

do projeto de acordo com a sua estrutura. Parte deste documento pode ser visualizado na Figura 

52. Foi desenvolvido no MS Excel e importado para o Navisworks em formato XML.  
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Figura 52 – Criação da estrutura de quantificação, “Autodesk Navisworks Quantification 

Catalog Creation Template 2014”  

 

Para uma quantificação otimizada dos elementos do projeto, foi necessário introduzir na 

estrutura da WBS o código de localização, permitindo que os elementos da lista de quantidades, 

no ato da exportação, possam ser associados ao Órgão a que pertencem, como pode ser 

apresentado na Figura 53. Esta referenciação, é fundamental para a localização espacial do 

elemento e para a posterior análise no ficheiro de operações do projeto. No comando 

Quantification associou-se o catálogo importado, a todos os todos Órgãos e Edifícios da ETAR, 

como é possível verificar na Figura 54.  

 

2 . 2 . 11

Número de 

identificação do 

órgão

Nomenclatura do código 

Efacec

(EM / Piping / Aço Inox)

. 

 

Figura 53 – Exemplo do campo de localização do mapa de quantidades 
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Figura 54 – Estrutura da WBS do Mapa de quantidades, Navisworks 

 

Para a quantificação ser mais eficiente selecionaram-se as propriedades a exportar. Cada 

elemento tem um conjunto de propriedades, sendo necessários escolher os que são 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. Após esta escolha, selecionou-se a 

propriedade e a respetiva unidade de medição, que melhor identifica cada elemento, por 

exemplo: nas tubagens, comprimento / metro linear ou nas lajes, volume / metros cúbicos. Estas 

definições apenas têm de ser realizadas uma vez, quando a estrutura é criada. 

 

Concluído este processo, foi necessário associar todos os objetos do modelo à estrutura definida 

no Quantification Workbook. Os elementos já estavam agrupados e organizados no comando 

“Sets”, assim, através da combinação de comandos do software tornam esta associação simples. 

Este processo conclui-se com a exportação do mapa de quantidades para o software MS Excel. 

 

4.6.2 Ficheiro Central de Operações 

Nas diferentes fases do projeto, as estimativas de custo são desenvolvidas, com graus distintos 

de precisão. Na fase inicial, são realizadas as estimativas de alto nível com o intuito de justificar 

o projeto. À medida que o ciclo de vida do projeto avança, as estimativas de custo são mais 

refinadas e visam refletir os detalhes adicionais encontrados. Assim, é necessário trabalhar com 

uma ferramenta capaz de responder à necessidade constante introdução e alteração de 

informação de cronograma, quantidades e custos. 

 

No início deste capítulo, foi identificado o diagrama de processos utilizado neste projeto, sendo 

o seu resultado um ficheiro central que reúne toda a informação do projeto (ver Figura 55). Este 
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ficheiro foi desenvolvido no âmbito desta dissertação e denomina-se, Ficheiro Central de 

Operações (FCO). O FCO é o núcleo de informação deste projeto e foi desenvolvido no 

software MS Excel. Os inputs deste ficheiro são: mapa de quantidades, plano de trabalhos e 

base de dados de preços. Este último, que ainda não tinha sido abordado nesta dissertação, é 

proveniente da base de dados da empresa e apresenta os custos unitários de cada elemento do 

projeto. O ficheiro do mapa de quantidades e o ficheiro relativo à base de dados são inseridos 

em formato XLSX, enquanto que o ficheiro do planeamento é em formato CSV. 

 

 

Figura 55 – Diagrama de processos – Ficheiro Central de Operações 

 

O FCO tem como principais objetivos:  

 

 Adequar/Adaptar os procedimentos existentes da empresa; 

 Organizar toda a informação relacionada com quantidades, trabalhos, planeamento e 

custos; 

 Reduzir o tempo despendido com a associação dos custos às quantidades; 

 Evitar erros e incertezas de quantidades e preços; 

 Melhorar o desempenho na gestão do projeto; 

 Fazer monotorização da obra. 

 

Este ficheiro, apenas de leitura, visa refletir a sequência de operações no panorama global da 

obra. No FCO, podem ser encontrados todos os dados necessários para uma boa gestão do 

projeto. O planeamento, as quantidades e o detalhe de preço são inseridos e associados entre si 

através do código Efacec, que já advém dos softwares de origem.  A estrutura de dados do FCO 
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segue o método WBS, o que significa que o ficheiro se organiza por Órgãos e é tão detalhado 

quanto mais detalhada for a WBS proposta.  

 

Nas exportações do software Navisworks, o planeamento e o mapa de quantidades têm 

inúmeras propriedades associadas, cada um destes documentos, apresenta centenas de células 

de informação, sendo muitas delas desprovidas de conteúdo útil para a gestão do projeto e por 

vezes a leitura pode não ser a mais correta e originar erros de compreensão. Nesse sentido e 

promovendo também um template mais otimizado, foram criadas secções de planeamento, 

quantidades e custos, para uma extração de conteúdos mais organizada diretamente do FCO. 

Este ficheiro foi projetado para maximizar a quantidade de informação que se pode extrair do 

projeto. É uma plataforma funcional que permite, a partir de toda a informação, fazer uma 

organização de dados financeiros automáticos. 

 

Para o desenvolvimento do ficheiro, compilou-se a experiência multidisciplinar da empresa 

neste tipo de projetos, e refletiu-se sobre as necessidades dos utilizadores nas fases de 

planeamento e custo. Assim, permitiu-se a divisão do projeto em trabalhos, tarefas ou 

atividades, e por ser um ficheiro de gestão, apresenta resultados orientados de modo a captar 

toda a informação de uma forma organizada e estruturada hierarquicamente em secções, 

permitindo um melhor acesso à informação. Em seguida, são apresentadas as secções do FCO 

e o seu detalhe de conteúdo na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Detalhe do conteúdo das secções do FCO 

Base_PL 

Base do planeamento – Nesta secção, é apresentado o programa de trabalhos dos 

equipamentos mecânicos e de engenharia civil referentes ao projeto. Os dados 

presentes, provêm da Timeliner do Navisworks e estão apresentados com a formatação 

do software de origem. 

Base_Qt 

Base das quantidades – Nesta secção, é apresentada a quantificação dos equipamentos 

mecânicos e de engenharia civil referentes ao projeto. Os dados presentes, provêm da 

Quantification do Navisworks e estão apresentados com a formatação do software de 

origem. 

Base_DP 

 

Base do detalhe de preço – Nesta secção, é apresentado o detalhe de preço de venda 

dos equipamentos mecânicos e de engenharia civil referentes ao projeto. Os dados 

presentes, provêm da base de dados de preço de venda da empresa e estão 

apresentados com a formatação do software de origem, MS Excel. 
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Quantidades 

Quantidades do projeto – Nesta secção, é apresentada a tabela de quantidades do 

projeto. Esta tabela possui a formatação organizada para que possa ser consultada e 

dela serem retirados todos os dados necessários para o FCO. Em relação à Base_Qt, 

foram selecionadas as células com informação relevante e eliminadas as que estavam 

desprovidas de interesse. 

Planeamento 

 

Planeamento do projeto – Nesta secção, é apresentada a tabela do programa de 

trabalhos do projeto. Esta tabela possui a formatação organizada para que possa ser 

consultada e dela serem retirados todos os dados necessários para o FCO. Em relação 

à Base_Pl foram selecionadas as células com informação relevante e eliminadas as 

que estavam desprovidas de interesse.  

FCO_EM_P 
Equipamentos Mecânicos - Planeado – Nesta secção, são apresentadas todas as 

informações do cronograma planeado, relativas aos equipamentos mecânicos. 

FCO_EM_A 
Equipamentos Mecânicos – Atual – Nesta secção, são apresentadas todas as 

informações do cronograma atual, relativas aos equipamentos mecânicos. 

FCO_CC_P 
Construção Civil - Planeado – Nesta secção, são apresentadas todas as informações 

do cronograma planeado, relativas à Construção Civil. 

FCO_CC_A 
Construção Civil – Atual – Nesta secção são apresentadas todas as informações do 

cronograma atual, relativas à Construção Civil. 

FCO_AF 

Análise Financeira – Nesta secção, são apresentados os gráficos da análise financeira 

do projeto. Possui as relações entre o planeamento previsto e atual, quer dos 

equipamentos mecânicos, quer da Construção Civil.  Consequentemente, são 

extraídos os gráficos de dados necessários ao controlo da obra. 

 

A estruturação apresentada na Figura 56 foi desenvolvida para as secções FCO_EM_P, 

FCO_EM_A, FCO_CC_P, FCO_CC_A. Estas secções, são as detalhadas com os elementos 

apresentados na estruturação e cada um destes ficheiros é independe dos demais. Através de 

programação de MS Excel, é possível relacionar todas as informações da atividade do projeto. 

 

Os outputs do FCO são: o plano de trabalhos, representado no Anexo I, o mapa de quantidades, 

representado no ANEXO II, a base de dados de preços da Efacec para o projeto e os gráficos 

de análise financeira. As principais secções do FCO estão disponíveis no Anexo III para 

consulta.  
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Ficheiro Central 
de Operações

Nome Códigos Quantidades Detalhe de Preço Datas
Cronograma de 

Aprovisionamentos
Valores de 

Aprovisionamentos

WBS

Código Efacec

WBS 
Quantificação

€ Preço 
Unitário

€ Preço de 
Venda Total

Início

Conclusão

Duração

Data - 
Encomenda

Data - Chegada 
à Obra

Data -
Montagem

Data - Receção 
Provisória

€ - Encomenda

€ - Chegada à 
Obra

€ - Montagem

€ - Receção 
Provisória

 

Figura 56 – Estrutura do Ficheiro Central de Operações 

 

4.6.3 Análise financeira 

O FCO possui informações relativas ao balanço geral de faturação da obra, e este, é um dos 

principais outputs deste projeto. Através da plataforma desenvolvida, é possível fazer a relação 

dos preços, tempo e quantidades, extraindo os dados necessários à gestão financeira do projeto, 

de forma automática e qualquer alteração ao projeto é evidenciada posteriormente no FCO. Por 

questões de confidencialidade, os dados apresentam-se sem os valores exatos. De seguida, e de 

forma sucinta, são apresentados alguns gráficos de dados financeiros relativos à obra da ETAR 

de Bou Ismail. 

 

No gráfico representado na Figura 57, pode-se analisar a diferença entre o custo total de 

Equipamentos Mecânicos e o custo total de Construção Civil da ETAR. Aproximadamente 57% 

do custo total do projeto pertence à especialidade Construção Civil, enquanto os restantes 43% 

são da responsabilidade da especialidade de Equipamentos Mecânicos. Atendendo à 

experiência desenvolvida pela empresa em projetos de construção como este, é possível afirmar 

que as percentagens dos custos das especialidades são em média 55% na Construção Civil e 

45% em Equipamentos mecânicos. A variação de dados deste projeto face à média é de dois 

pontos percentuais. É um valor completamente aceitável visto que a divisão de custos varia na 

especialidade de Equipamentos Mecânicos entre 40% a 50% e na Construção Civil entre 50% 

a 60%. 
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Figura 57 – Comparação de Custos Equipamentos Mecânicos e Construção Civil 

 

Na Figura 58 é apresentado o gráfico referente à comparação entre os valores de faturação 

mensal dos trabalhos de Construção Civil, relativamente ao cronograma planeado e ao 

cronograma atual. É identificável um atraso significativo nos valores de faturação. Em análise 

ao gráfico, é possível reparar que até março de 2016 os trabalhos de Construção Civil decorrem 

com relativa normalidade, enquanto que os meses de abril e maio de 2016 não obtiveram a 

faturação planeada. O atraso está na construção dos tanques do Tratamento Biológico, onde 

existe um atraso de alguns meses, de abril 2016 até novembro 2016, data da conclusão dos 

trabalhos do referido Órgão. O Tratamento Biológico tem um peso de 66% do valor de faturação 

dos trabalhos de Construção Civil da ETAR, daí o atraso notório. No cronograma atual da obra, 

e a atendendo aos atrasos evidenciados, a receção provisória da obra foi alterada de setembro 

de 2017 para dezembro de 2017, como pode ser demonstrado no gráfico. 

 

O gráfico apresentado na Figura 59, refere-se à comparação entre os valores de faturação 

mensal dos Equipamentos Mecânicos relativamente ao cronograma planeado e atual. No 

gráfico é identificável um atraso significativo entre os valores de faturação dos dois 

cronogramas. A montagem dos Equipamentos Mecânicos é dependente da conclusão dos 

trabalhos de Construção Civil, e a partir do momento em que existe um atraso na conclusão dos 

Órgãos, existe um atraso na colocação dos equipamentos. Tome-se como exemplo o que já foi 

evidenciado anteriormente, o atraso na conclusão dos trabalhos do Tratamento Biológico, que 

por sua vez atrasa a colocação dos equipamentos que fazem parte deste Órgão. 

43%

57% EM

CC
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Figura 58 – Faturação Construção Civil – Planeado VS Atual 

 

 

Figura 59 – Faturação Equipamentos Mecânicos – Planeado VS Atual 
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Na Figura 60 é apresentado o gráfico de faturação de custos por especialidade e por Órgão da 

ETAR. Com este gráfico é possível identificar os diferentes valores de custo de cada Órgão. O 

Órgão com mais peso da ETAR é o Tratamento Biológico, seguindo-se a Decantação 

Secundária. 

 

 

Figura 60 – Faturação por Órgão e por especialidade 

 

A Tabela 9 apresenta as percentagens de custo de cada Órgão em relação ao custo total da 

ETAR, assim como de cada uma das especialidades. Com esta análise pode-se verificar quais 

os Órgãos com mais peso face aos totais. Nos Equipamentos Mecânicos os Órgãos com mais 

peso na faturação da ETAR são o Tratamento Biológico com 48,94% do valor final da obra, 

seguindo-se a Decantação Secundária com 15,22%. Na Construção Civil são os mesmos dois 

Órgãos com os pesos superiores, com 66,65% e 19,32% respetivamente. Nos Equipamentos 

Mecânicos, o Tratamento Biológico é o que tem percentagem superior com 25,23% do total de 

custo desta especialidade. Em seguida estão o Edifício do Grupo de Geradores e o Edifício de 

Desidratação Mecânica e Armazenamento de Lamas com 18.10% e 10.69%, respetivamente. 

Os restantes Órgãos têm percentagens inferiores a 10% do valor total da especialidade. Com 

este gráfico é possível identificar quais os Órgãos que requerem mais atenção durante a 

conceção da obra, porque o atraso na construção num destes Órgãos, tem um peso significativo 

no atraso da conclusão da obra. 
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Tabela 9 – Percentagens de custos de cada Equipamento Mecânico 
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Figura 61 – Faturação acumulada 
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Figura 62 – Diferença de valores de faturação acumulados 

 

 

Figura 63 – Cronograma Financeiro - Total Mensal 
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A Figura 61 apresenta o gráfico de faturação acumulada do cronograma planeado e do 

cronograma atual da especialidade de Equipamentos Mecânicos e de Construção Civil. Este 

gráfico expõe aos gestores de projeto a acumulação de valores de faturação recebido até um 

determinado momento e identifica o que ainda falta faturar até ao final da obra, através do 

gráfico pode-se constatar atrasos na faturação de ambas as especialidades. Com estas 

informações pode-se fazer uma cuidada gestão de recursos, por exemplo, quando a linha que 

representa a faturação da Construção Civil se apresenta muito inclinada, quer dizer que nesses 

meses existe uma grande quantidade de trabalhos a realizar, assim é possível averiguar essas 

situações e tomar medidas preventivas de ajustes do plano de trabalhos. Na especialidade de 

Equipamentos Mecânicos, a mão-de-obra tem um peso diminuto face ao próprio equipamento, 

assim, quando é apresentada uma linha de faturação acentuada, pode ser apenas a colocação de 

um determinado equipamento com um custo elevado, logo não há necessidade de ajustes de 

recursos. 

 

A Figura 62 apresenta o gráfico de diferença de balanço de faturação entre o cronograma 

planeado e o cronograma atual. Numa apreciação mensal pode-se verificar o dinheiro que ainda 

falta receber face ao cronograma planeado. Assim é possível fazer uma melhor gestão de riscos 

até ao final da empreitada e gerir os recursos de uma forma mais controlada. Este gráfico serve 

de controlo para a empresa para fazer os balanços de faturação e identificar os meses que vai 

ter de trabalhar em obra com capital próprio.  

 

A Figura 63Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta o gráfico da 

faturação mensal do conjunto das especialidades de Equipamentos Mecânicos e Construção 

Civil. São evidenciados os valores do cronograma planeado e do cronograma atual. Este gráfico 

é importante para apresentar ao Cliente, pois apresenta uma análise ao custo total mensal da 

obra, assim o Cliente pode verificar a disponibilidade financeira num determinado mês. Este 

gráfico pode tornar-se num relatório e ser apresentado à entidade credora da obra para fazer 

reajustes aos planos de pagamentos, se num determinado mês não for estabelecida a faturação 

planeada é conveniente adaptar o cronograma de pagamentos para se ajustar à realidade. 

 

4.7 Gestão da Obra 

A construção de instalações especiais, como uma ETAR, exige particular controlo, até porque 

dada a complexidade de processos, o número de participantes, as especialidades, os sistemas e 
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os equipamentos envolvidos, as datas têm de escrupulosamente respeitadas. É assim necessário 

assegurar o controlo das atividades, através do rigor no planeamento, cumprindo assim prazos 

e custos. medida que os trabalhos avançam, existe a necessidade de efetuar alterações ao 

planeamento, porque as condições em obra vão mudando ou identifica-se que as hipóteses 

projetadas preliminarmente não representam mais-valias para a obra. Por isso é necessário que 

exista uma ferramenta que atualize dinamicamente todo o planeamento e que seja rigorosa nas 

quantidades, o que não existe no método tradicional onde as alterações ao planeamento passam 

pela simples alteração da informação no MS Project e posteriormente existe uma substituição 

do plano de trabalhos antigo pelo mais recente.  

 

Com a implementação do processo de estudo nesta dissertação, a organização poderá beneficiar 

no acompanhamento da obra. Como se viu nos subcapítulos anteriores, através do ficheiro 

central de operações, pode-se fazer uma alteração ao cronograma e praticamente de imediato, 

poder comparar resultados. Deste modo, existe um confronto do cronograma atual com o 

anterior e pode-se tirar conclusões quanto às modificações, com a introdução das datas reais ao 

novo cronograma, é possível identificar eventuais atrasos estejam a acontecer em obra.  No 

software Navisworks, através da ferramenta TimeLiner é possível fazer um acompanhamento 

ao estado da obra através da simulação construtiva. Deverá ser feita a comparação da condição 

atual da obra com o planeamento inicial e verificar o seu estado. Como exemplo, na Figura 64, 

é apresentado um caso da ETAR em estudo, onde feita a comparação do estado da construção 

dos tanques de arejamento na fase de Tratamento Biológico do planeamento inicial e da 

condição atual do Órgão. As imagens referem-se ao dia 5 de abril de 2016, e como pode ser 

identificado, existe um atraso significativo na construção do Órgão. 

 

 

Figura 64 – Tanques de arejamento - Comparação Atual vs Planeado 
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Estruturação de pastas 

A metodologia BIM baseia-se em processos colaborativos e as empresas devem possuir a 

capacidade de desenvolver as suas próprias componentes de integração. O processo integrado 

de trabalho apresentado até então, exige acumulação de um grande número de informações 

revelantes para o projeto. A organização pessoal não é coerente com os componentes digitais e 

podem-se gerar problemas na gestão e atualização de dados. Assim, foi necessário criar 

métodos de troca de informação para garantir a colaboração em todos os trabalhos, para isso, 

foi desenvolvida uma estrutura de pastas colaborativa para assegurar a perfeita interligação 

entre os ficheiros do projeto. Dentro da pasta do projeto foi criada uma pasta NW (Navisworks) 

que tem como objetivo organizar toda a informação visual do projeto, e uma pasta OP 

(Operações) que tem com objetivo organizar toda a gestão de informação do projeto. As 

informações são partilhadas através da estrutura de pastas criada em particular para este projeto, 

representada na Figura 65. 

 

 

Figura 65 – Estruturação de pastas 
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Tabela 10 – Definição do conteúdo das pastas 

E41030 

E41030 é o nome do projeto no âmbito da organização. É a pasta 

responsável por armazenar toda a informação do ambiente colaborativo do 

projeto BIM; 

NW Pasta com os ficheiros relativos software Navisworks do projeto; 

NWC 
Pasta com os Navisworks Cache File do modelo, provenientes do software 

Revit 

E41030 

(.nwf) 

Ficheiro central do Navisworks. Em formato Navisworks Set File reúne 

todos os modelos e as respetivas informações;  

OP Pasta com os ficheiros de operações do projeto; 

CE Pasta com o caderno de encargos; 

DD 

Pasta com os dados extraídos dos modelos, nomeadamente o mapa de 

quantidades e o de planeamento extraídos do software Navisworks. Ambos 

os ficheiros são em formato MS Excel. São apenas de leitura; 

PL 
Pasta com os ficheiros de planeamento de tarefas de trabalho. Os ficheiros 

são em formato MS Project. Podem ser editados; 

PR 
Pasta da base de dados do detalhe do preço. Estes ficheiros são em formato 

MS Excel. Podem ser editados; 

E41030 

(.xlsx) 
Ficheiro Central de Operações do Projeto em formato MS Excel.  

 

Este ambiente de organização melhora a comunicação entre os intervenientes, aumenta a 

produtividades e evita perdas de informação. Esta configuração de pastas funciona como base 

de dados das informações do projeto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

5.1 Considerações finais 

O setor da Construção tem uma importância considerável na economia portuguesa. Devido à 

crise socioeconómica sentida nos últimos anos em Portugal, as empresas sentiram uma quebra 

acentuada na produtividade, sendo que este o setor foi que mais sofreu. Todavia, esta é a 

oportunidade de incutir nas empresa, novos métodos e processo de organização interna e de 

gestão operacional que proporcionem um reforço à sua competitividade. Neste sentido, as 

ferramentas e metodologias BIM são a solução que o mercado da construção necessita, sendo 

que as áreas de aplicação BIM são inúmeras. A metodologia pode ser aplicada desde a ideia, à 

fase de projeto, preparação, construção, manutenção e reabilitação criando novamente o ciclo 

de vida do edifício, sendo este apenas fechado na demolição. 

 

Neste projeto, avaliaram-se as vantagens da metodologia BIM na otimização do planeamento 

operacional dos projetos e o seu contributo a organização, replicando-se com sucesso no caso 

de estudo apresentado, demonstrando para a empresa a possibilidade de melhorar o 

desenvolvimento de modelos BIM 4D e 5D. 

 

Foi possível demonstrar a possibilidade de conjugar ferramentas BIM e ferramentas tradicionais 

usadas no dia-a-dia dos departamentos da empresa. Utilizou-se simultaneamente as ferramentas 

de modelação e análise, e ferramentas mais populares para apoiar a realização do plano de 

trabalhos de construção e para análise de projeto. Este tipo de tecnologias é ainda recente na 

indústria da AEC e interoperabilidade de softwares é igualmente embrionária e condiciona a 

ligação entre modelos BIM e bases de dados de planeamento ou custos. Com estas mudanças, 

demonstra-se que os profissionais do setor começam a considerar as ferramentas BIM úteis, 

reconhecendo-as como as principais sucessoras das tradicionais ferramentas CAD. Assim, a 

metodologia BIM revela-se eficaz para o planeamento da construção e gestão de custos da 

empreitada, evidenciando diversos benefícios, face aos métodos completamente tradicionais.  

 

Revelou-se eficaz construir um ficheiro central de operações que permite fazer um controlo 

mais otimizado da obra. A compilação de toda a informação relevante à gestão, centra-se num 
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único ficheiro capaz de extrair e comparar dados. A ligação de toda a informação foi conseguida 

através do código Efacec. Assim, é importante que os modelos comecem a ser construídos com 

base em processos de classificação para capacitar as trocas de informação nas fases mais 

avançadas da obra. 

 

Por último, conclui-se que os objetivos foram cumpridos e que a aplicação desta abordagem à 

gestão de projetos torna-se uma opção viável para a empresa, podendo ser melhorada em 

projetos futuros. A modernização de métodos e processos de trabalho, como este aqui 

apresentado, devem de ser um meio para assegurar a competitividade do setor da construção, 

na perspetiva da otimização da gestão operacional ao longo do processo construtivo. 

 

5.2 Perspetivas futuras 

O modelo de trabalho desenvolvido nesta dissertação, é transversal à indústria da construção e 

poderá ser aplicado em qualquer empresa que pretenda incrementar medidas para o 

acompanhamento, gestão e controlo de planeamento e custos. Dado que abrange diversas 

especialidades e explora diferentes alternativas, é expectável a atualização deste documento, 

assim, poderá ser possível aperfeiçoar e tirar benefícios do projeto desenvolvido. Abaixo, são 

descritas algumas possibilidades: 

 A integração deste projeto numa base de dados transversal a todos os intervenientes no 

projeto. Uma base de dados, num software fechado, com atitudes previstas, para evitar 

inconformidades, interrupção na produção e trabalhos extras; 

 Estudar uma metodologia de controlo que englobe dois ou mais processos de 

planeamento em conjunto, com o objetivo de se obter um planeamento mais eficaz e 

mais próximo da realidade possível; 

 Estudos acerca das estratégias de dimensionamento e gestão de equipas de construção 

em obra; 

 Introdução do plano de pagamentos a fornecedores de Equipamentos Mecânicos e as 

respetivas datas-chave de aprovisionamento, com o estudo do cash-flow; 

 Uso de softwares BIM sem problemas de interoperabilidade para a gestão de projetos. 
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WBS Nome
Início 

Planeado

Conclusão 

Planeada
Início Real

Conslusão 

Atual
Código Efacec

AP 

Encomenda 

Planeado

AP 

Encomenda  

Atual

AP Chegada à 

Obra 

Planeado

AP Chegada à 

Obra Atual

AP Receção 

Provisória 

Planeado

AP Receção 

Provisória 

Atual

1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estacao Elevatoria 18/06/2016 04/01/2017 18/06/2016 31/05/2017 - - - - - -

1.1  EM 06/12/2016 04/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 - - - - - -

1.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na Obra de Chegada, Gradagem Grossa e Posto de Elevacao06/12/2016 04/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.1.1.1 07/10/2016 07/10/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.2   Gradagem Grossa 06/12/2016 15/12/2016 15/05/2017 31/05/2017 - - - - - -

1.1.2.1   Gradagem grossa automatica 06/12/2016 15/12/2016 20/05/2017 31/05/2017 2.1.6.1.1 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.2.2   Gradagem grossa manual 06/12/2016 15/12/2016 20/05/2017 31/05/2017 2.1.6.1.2 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.2.3   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 06/12/2016 15/12/2016 20/05/2017 31/05/2017 2.3.15.12 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.2.4   Sonda de nivel ultrassonica 06/12/2016 15/12/2016 15/05/2017 31/05/2017 2.1.5.3 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.3   Obra de Entrada 23/12/2016 27/12/2016 01/05/2017 31/05/2017 - - - - - -

1.1.3.1   Descarregador em aco AISI 316L 23/12/2016 27/12/2016 01/05/2017 31/05/2017 2.1.11.1 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4   Estacao de Elevacao de Aguas 02/01/2017 04/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 - - - - - -

1.1.4.1   Grupo de bombagem submersivel 1088 m3/h de 28.8 m 02/01/2017 03/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.1.4.1 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.2   Valvula de retencao de bola DN500 02/01/2017 03/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.3.5.16 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.3   Junta de desmontagem DN500 02/01/2017 03/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.3.16.16 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.4   Valvula de cunha elastica DN500 02/01/2017 03/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.3.1.16 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.5   Valvula de cunha elastica DN100 02/01/2017 03/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.3.1.6 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.6   Junta de desmontagem DN 100 03/01/2017 04/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.3.16.6 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.9   Boia de nivel 03/01/2017 04/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.4.6.3 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.1.4.10   Manometro de pressao e valvulas de tres vias 03/01/2017 04/01/2017 01/05/2017 31/05/2017 2.1.18 07/10/2016 01/09/2016 26/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

1.2  CC 18/06/2016 05/12/2016 18/06/2016 05/12/2016 - - - - - -

1.2.1   Lajes 18/06/2016 20/10/2016 18/06/2016 20/10/2016 1.2.2.3 18/01/2016 18/01/2016 18/03/2016 18/03/2016 02/09/2017 20/12/2017

1.2.2   Muros 29/09/2016 05/12/2016 29/09/2016 05/12/2016 1.2.2.2 18/01/2016 18/01/2016 18/03/2016 18/03/2016 02/09/2017 20/12/2017

1.2.3   Grades 28/08/2016 01/09/2016 28/08/2016 01/09/2016 1.5.2.5 18/01/2016 18/01/2016 18/03/2016 18/03/2016 02/09/2017 20/12/2017

1.2.4   Grelhas 11/11/2016 17/11/2016 11/11/2016 17/11/2016 1.5.2.4 18/01/2016 18/01/2016 18/03/2016 18/03/2016 02/09/2017 20/12/2017

2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador 09/05/2016 29/01/2017 09/05/2016 30/06/2017 - - - - - -

2.1  EM 26/12/2016 29/01/2017 20/04/2017 30/06/2017

2.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na Gradagem Fina e Desarenador / Desengordadurador26/12/2016 15/01/2017 15/06/2017 30/06/2017 2.1.1.2 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2   Gradagem Fina 02/01/2017 15/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 - - - - - -

2.1.2.1   Gradagem fina com limpeza automatica 02/01/2017 15/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.1.6.2.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2.2   Stop-log em aluminio - 1800 mm 02/01/2017 15/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.1.7.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2.3   Parafuso transportador e compactador 9m3/h - 11m 02/01/2017 15/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.1.19.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2.4   Descarregador em aco AISI 316L 02/01/2017 15/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.1.11.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2.5   Sonda de nivel ultrassonica 13/01/2017 14/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.1.5.3 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2.6   Medidor de caudal eletromagnetico DN 700 13/01/2017 14/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.1.20.23 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.2.7   Junta de desmontagem DN700 13/01/2017 14/01/2017 20/04/2017 30/06/2017 2.3.16.18 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

2.1.3   Desarenador - Desengordadurador 16/01/2017 28/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 - - - - - -

2.1.3.1   Ponte raspadora - 12.5m / 3m 16/01/2017 25/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.21.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.3.2   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 16/01/2017 25/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.3.15.12 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.3.4   Valvula mural em inox 316L 1000 x 1000 16/01/2017 25/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.3.15.11 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.3.8   Sonda de detecao de H2S 18/01/2017 28/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.5.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.4   Bombagem de Areias 18/01/2017 28/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 - - - - - -

2.1.4.1   Sistema de transporte air-lift - 80m3/h para 300mbar 18/01/2017 28/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.34 09/06/2016 09/06/2016 20/12/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.5   Bombagem de Gorduras 05/01/2017 15/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 - - - - - -

2.1.5.1   Bomba de gorduras - 4m3/h 05/01/2017 15/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.33 09/06/2016 09/06/2016 20/12/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.5.2   Valvula de cunha elastica DN200 05/01/2017 15/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.3.1.10 09/06/2016 09/06/2016 20/12/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.5.5   Cisterna rebocabel - 10 m3 05/01/2017 15/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.31 09/06/2016 09/06/2016 20/12/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.5.6   Trator 05/01/2017 15/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.32 09/06/2016 09/06/2016 20/12/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.6   Sistema de Arejamento 17/01/2017 21/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 - - - - - -

2.1.6.1   Sistema de arejamento do tipo Aeroflot com 1,5kW de potencia 17/01/2017 21/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.8.1 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

2.1.7   Tratamento de Areias 17/01/2017 29/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 - - - - - -

2.1.7.1   Classificador em AISI 316L - 25 m3/h 17/01/2017 29/01/2017 20/05/2017 10/06/2017 2.1.35 09/06/2016 09/06/2016 29/07/2016 20/12/2016 02/09/2017 20/12/2017
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2.2  CC 09/05/2016 19/08/2016 09/05/2016 19/08/2016 - - - - - -

2.2.1   Lajes 09/05/2016 08/07/2016 09/05/2016 08/07/2016 1.2.2.3 09/12/2015 09/12/2015 09/02/2016 09/12/2015 02/09/2017 20/12/2017

2.2.2   Muros 20/07/2016 12/08/2016 20/07/2016 12/08/2016 1.2.2.2 09/12/2015 09/12/2015 09/02/2016 09/12/2015 02/09/2017 20/12/2017

2.2.3   Grades 24/06/2016 28/06/2016 24/06/2016 28/06/2016 1.5.2.5 09/12/2015 09/12/2015 09/02/2016 09/12/2015 02/09/2017 20/12/2017

2.2.4  Grelhas 17/08/2016 19/08/2016 17/08/2016 19/08/2016 1.5.2.4 09/12/2015 09/12/2015 09/02/2016 09/12/2015 02/09/2017 20/12/2017

3 3. Reparticao de Fluxo 24/06/2016 17/08/2016 24/06/2016 31/07/2017 - - - - - -

3.1  EM 08/08/2016 17/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 - - - - - -

3.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na reparticao de fluxo 08/08/2016 15/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.1.1.3 09/06/2016 09/06/2016 20/05/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

3.1.2   Valvula mural inox 316L 700 x 700 09/08/2016 16/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.3.15.8 09/07/2016 01/08/2016 29/07/2016 02/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.1.3   Medidor de caudal eletromagnetico DN 250 09/08/2016 15/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.1.20.16 09/07/2016 01/08/2016 29/07/2016 02/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.1.4   Junta de desmontagem DN250 09/08/2016 15/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.3.16.11 09/07/2016 01/08/2016 29/07/2016 02/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.1.5   Stop-log em aluminio - 3000 mm 12/08/2016 17/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.1.7.2 09/07/2016 01/08/2016 29/07/2016 02/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.1.6   Descarregador em aco AISI 316L - 3m - 3mm 12/08/2016 17/08/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.1.11.2 09/07/2016 01/08/2016 29/07/2016 02/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.2  CC 24/06/2016 06/08/2016 24/06/2016 06/08/2016 - - - - - -

3.2.1   Lajes 24/06/2016 21/07/2016 24/06/2016 21/07/2016 1.2.2.3 24/01/2016 24/01/2016 24/03/2016 24/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.2.2   Muros 03/07/2016 14/07/2016 03/07/2016 14/07/2016 1.2.2.2 24/01/2016 24/01/2016 24/03/2016 24/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.2.3   Grades 20/07/2016 26/07/2016 20/07/2016 26/07/2016 1.5.2.5 24/01/2016 24/01/2016 24/03/2016 24/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

3.2.4   Grelhas 03/08/2016 06/08/2016 03/08/2016 06/08/2016 1.5.2.4 24/01/2016 24/01/2016 24/03/2016 24/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

4 4. Tratamento Biologico 01/10/2015 08/01/2017 01/10/2015 31/08/2017 - - - - - -

4.1  EM 05/08/2016 08/01/2017 19/03/2017 31/08/2017 - - - - - -

4.1.1   Canalizacao em AISI 316 L no tratamento biologico 05/08/2016 15/11/2016 19/03/2017 31/05/2017 2.1.1.4 09/06/2016 09/06/2016 20/03/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.2   Zona de Seletores 15/11/2016 28/12/2016 30/08/2017 31/08/2017 - - - - - -

4.1.2.1   Agitadores submersiveis, em aco AISI 316L - 2,1 kW de potencia 15/11/2016 15/11/2016 30/08/2017 31/08/2017 2.1.12.1 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.2.2   Valvula borboleta DN 500 20/11/2016 28/12/2016 30/08/2017 31/08/2017 2.3.9.16 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.3   Zona de Arejamento 10/11/2016 30/12/2016 01/06/2017 30/06/2017 - - - - - -

4.1.3.1   Arejadores de superficie - 132 kW de potencia 10/11/2016 20/12/2016 01/06/2017 30/06/2017 2.1.13.1 11/09/2016 09/06/2016 09/11/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.3.2   Agitadores submersiveis em aco AISI 316L - 13kW de potencia 10/11/2016 23/12/2016 01/06/2017 30/06/2017 2.1.12.2 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.3.3   Descarregador em aco AISI 316L 20/12/2016 30/12/2016 20/06/2017 30/06/2017 2.1.11.1 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.4   Desgaseificacao 02/01/2017 08/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 - - - - - -

4.1.4.1   Bomba para recuperacao dos flotantes - 4m3/h 02/01/2017 08/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.14.1 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.4.2   Valvula Mural manual em Inox 316L 900 x 900 02/01/2017 08/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.15.10 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.1.4.3   Valvula Mural manual em Inox 316L 1000 x 1000 02/01/2017 08/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.15.11 11/06/2016 09/06/2016 26/07/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

4.2  CC 01/10/2015 12/07/2016 01/10/2015 12/07/2016 - - - - - -

4.2.1   Lajes 01/10/2015 27/04/2016 01/10/2015 27/04/2016 1.2.2.3 01/03/2015 01/03/2015 01/06/2015 01/06/2015 02/09/2017 20/12/2017

4.2.2   Muros 20/01/2016 31/05/2016 20/01/2016 31/05/2016 1.2.2.2 01/03/2015 01/03/2015 01/06/2015 01/06/2015 02/09/2017 20/12/2017

4.2.3   Grades 20/03/2016 21/03/2016 20/03/2016 21/03/2016 1.5.2.5 01/03/2015 01/03/2015 01/06/2015 01/06/2015 02/09/2017 20/12/2017

4.2.4   Grelhas 23/06/2016 12/07/2016 23/06/2016 12/07/2016 1.5.2.4 01/03/2015 01/03/2015 01/06/2015 01/06/2015 02/09/2017 20/12/2017

5 5. Decantacao Secundaria 13/03/2016 18/09/2016 13/03/2016 30/04/2017 - - - - - -

5.1  EM 25/08/2016 18/09/2016 10/11/2016 30/04/2017 - - - - - -

5.1.4   Canalizacao em AISI 316 L nos decantadores 25/08/2016 18/09/2016 10/11/2016 0 2.1.1.5 03/04/2016 17/05/2016 17/05/2016 20/09/2016 02/09/2017 20/12/2017

5.1.5   Ponte de aspiracoes de lamas 25/08/2016 18/09/2016 10/04/2017 30/04/2017 2.1.22 01/07/2016 17/05/2016 15/08/2016 20/09/2016 02/09/2017 20/12/2017

5.2  CC 13/03/2016 12/08/2016 13/03/2016 12/08/2016 - - - - - -

5.2.4   Lajes 13/03/2016 10/04/2016 13/03/2016 10/04/2016 1.2.2.3 13/10/2015 13/10/2015 13/01/2016 13/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

5.2.5   Muros 03/06/2016 27/06/2016 03/06/2016 27/06/2016 1.2.2.2 13/10/2015 13/10/2015 13/01/2016 13/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

5.2.6   Grelhas 07/08/2016 12/08/2016 07/08/2016 12/08/2016 1.5.2.4 13/10/2015 13/10/2015 13/01/2016 13/01/2016 02/09/2017 20/12/2017

6 6. Estacao de Bombagem de Recirculacao de Lamas 21/10/2016 12/02/2017 21/10/2016 30/06/2017 - - - - - -

6.1  EM 09/01/2017 12/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 - - - - - -

6.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de lamas 09/01/2017 12/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.1.6 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.2   Grupo de bombagem submersivel  - 720 m3/h de 9,1 m 09/01/2017 10/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.4.2 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.3   Valvula de retencao de bola DN 500 10/01/2017 14/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.5.16 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.4   Junta de desmontagem DN500 12/01/2017 18/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.16.16 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017
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6.1.5   Valvula borboleta DN500 12/01/2017 18/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.9.16 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.6   Valvula borboleta DN500 Comando eletrico 12/01/2017 20/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.9.16 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.8   Valvula mural manual em inox 316L 500 x 500 17/01/2017 20/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.15.6 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.9   Manometro e tres valvulas 17/01/2017 20/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.18 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.10   Sonda de nivel ultrasonico 17/01/2017 12/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.5.3 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.11   Boia de nivel 20/01/2017 12/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.4.6.3 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.12   Medidor de caudal eletromagnetico DN 500 20/01/2017 12/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.20.21 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.14   Grupo de bombagem submersivel - 100m3 /h de 10,3m 20/01/2017 12/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.4.4 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.15   Valvula de retencao de bola DN200 20/01/2017 05/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.5.10 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.16   Junta de desmontagem DN200 20/01/2017 05/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.16.10 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.17   Valvula de cunha elastica DN200 20/01/2017 05/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.1.10 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.19   Debitometro eletromagnetico DN 200 21/01/2017 01/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.1.20.14 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.20   Valvula de cunha elastica DN200 21/01/2017 01/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.1.10 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.1.21   Junta de desmontagem DN200 22/01/2017 01/02/2017 20/06/2017 30/06/2017 2.3.16.10 15/11/2016 15/11/2016 30/12/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

6.2  CC 21/10/2016 27/12/2016 21/10/2016 27/12/2016 - - - - - -

6.2.1   Lajes 21/10/2016 01/12/2016 21/10/2016 01/12/2016 1.2.2.3 21/03/2016 21/03/2016 21/06/2016 21/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

6.2.2   Muros 31/10/2016 19/11/2016 31/10/2016 19/11/2016 1.2.2.2 21/03/2016 21/03/2016 21/06/2016 21/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

6.2.3   Grades 20/11/2016 28/11/2016 20/11/2016 28/11/2016 1.5.2.5 21/03/2016 21/03/2016 21/06/2016 21/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

6.2.4   Grelhas 20/12/2016 27/12/2016 20/12/2016 27/12/2016 1.5.2.4 21/03/2016 21/03/2016 21/06/2016 21/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

7 7. Medicao de Fluxo + Tratamento Terciario 23/12/2016 31/03/2017 23/12/2016 30/06/2017 - - - - - -

7.1  EM 07/02/2017 31/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 - - - - - -

7.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na desinfecao e medicao de fluxo 07/02/2017 27/02/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.1.7 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.2   Desinfecao por lixivia 07/02/2017 22/02/2017 15/08/2017 01/09/2017 - - - - - -

7.1.2.1   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 07/02/2017 08/02/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.3.15.12 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.2.2   Bomba doseadora de diafragma - 250 l/h - 2 bar 08/02/2017 09/02/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.15.1 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.2.6   Chuveiro lava-olhos 15/02/2017 17/02/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.23 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.2.7   Tanque de armazenamento de hipoclorito de sodio em PRFV - 25m3 20/02/2017 22/02/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.30 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.3   Contagem e nalise de amostras 27/02/2017 10/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 - - - - - -

7.1.3.1   Canal  venturi - 2175 m3/h 27/02/2017 10/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.16.1 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.4   Analise de Amostras 10/03/2017 23/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.37 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5   Instrumentacao de controlo 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 - - - - - -

7.1.5.1   Sonda de nivel ultrassonico 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.3 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5.2   Sonda de oxigenio dissolvido 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.4 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5.3   Sonda de medicao de potencial redox 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.5 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5.4   Sonda de medicao de pH 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.6 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5.5   Sonda de medicao deH2S e CH4 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.7 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5.6   Sonda de detecao de gazes perigosos portatl 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.8 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.5.7   Sonda de  O2, redox, pH portatil 27/03/2017 28/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.9 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6   Agua Industrial 02/03/2017 31/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 - - - - - -

7.1.6.1   Grupo de bombagem submersivel -  100 m3/h de 10,3 m 23/03/2017 29/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.4.4 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.2   Grupo de bombagem submersivel - 100 m3/h de 10,3 m 23/03/2017 29/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.4.4 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.3   Manometro e tres valvulas 30/03/2017 31/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.18 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.4   Sonda de nivel ultrassonica  (Versao Separada) 30/03/2017 31/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.2 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.5   Boia de nivel 02/03/2017 03/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.4.6.3 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.6   Valvula de retencao de bola DN200 02/03/2017 03/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.3.5.10 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.7   Junta de desmontagem DN200 03/03/2017 06/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.3.16.10 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.9   Reservatorio de armazenamento de aguas de servico em PRFV 03/03/2017 06/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.29 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.10   Sonda de nivel ultrassonica 07/03/2017 09/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.5.3 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.11   Boia de nivel 07/03/2017 09/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.4.6.3 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.1.6.13   Posto de pressao - 100 m3/h a 11 bar 11/03/2017 15/03/2017 15/08/2017 01/09/2017 2.1.28 01/01/2017 20/04/2017 05/02/2017 30/06/2017 02/09/2017 20/12/2017

7.2  CC 23/12/2016 06/02/2017 23/12/2016 06/02/2017 - - - - - -
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7.2.1   Lajes 23/12/2016 26/01/2017 23/12/2016 26/01/2017 1.2.2.3 23/06/2016 23/06/2016 23/09/2016 23/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

7.2.2   Muros 30/12/2016 09/01/2017 30/12/2016 09/01/2017 1.2.2.2 23/06/2016 23/06/2016 23/09/2016 23/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

7.2.3   Grades 10/01/2017 16/01/2017 10/01/2017 16/01/2017 1.5.2.5 23/06/2016 23/06/2016 23/09/2016 23/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

7.2.4   Grelhas 30/01/2017 06/02/2017 30/01/2017 06/02/2017 1.5.2.4 23/06/2016 23/06/2016 23/09/2016 23/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

8 8. Espessador Gravitico 26/12/2016 14/04/2017 26/12/2016 31/05/2017 - - - - - -

8.1  EM 21/03/2017 14/04/2017 10/05/2017 31/05/2017 - - - - - -

8.1.1   Canalizacao em AISI 316 L nos espessadores 21/03/2017 14/04/2017 10/05/2017 31/05/2017 2.1.1.8 19/11/2016 0 24/12/2016 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

8.1.2   Ponte raspadora - Diametro de 21 m 21/03/2017 14/04/2017 10/05/2017 31/05/2017 2.1.21.2 25/01/2017 25/01/2017 11/03/2017 11/12/2016 02/09/2017 20/12/2017

8.2  CC 26/12/2016 08/03/2017 26/12/2016 08/03/2017 - - - - - -

8.2.1   Lajes 26/12/2016 07/02/2017 26/12/2016 07/02/2017 1.2.2.3 26/06/2016 26/06/2016 26/09/2016 26/09/2016 02/09/2017 20/12/2017

8.2.2   Muros 13/01/2017 29/01/2017 13/01/2017 29/01/2017 1.2.2.2 26/06/2016 26/06/2016 26/09/2016 26/09/2016 02/09/2017 20/12/2017

8.2.3   Grades 30/01/2017 10/02/2017 30/01/2017 10/02/2017 1.5.2.5 26/06/2016 26/06/2016 26/09/2016 26/09/2016 02/09/2017 20/12/2017

8.2.4   Grelhas 01/03/2017 08/03/2017 01/03/2017 08/03/2017 1.5.2.4 26/06/2016 26/06/2016 26/09/2016 26/09/2016 02/09/2017 20/12/2017

9 9. Edificio de Desidratacao Mecanica e Armazenamento de Lamas 08/12/2016 06/03/2017 08/12/2016 31/07/2017 - - - - - -

9.1  EM 19/01/2017 06/03/2017 31/03/2017 31/07/2017 - - - - - -

9.1.1   Grupos de bombagem de espessadores de lamas - 70 m3/h a 2 bar 19/01/2017 25/01/2017 20/05/2017 31/05/2017 2.1.17.1 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.3   Centrifuga para a desidratacao de lamas  - 1712 kg - 25 g/l 27/01/2017 29/01/2017 31/03/2017 31/03/2017 2.1.27 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.4   Interruptor de pressao e manometro 30/01/2017 02/02/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.9.7 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.6   Valvula de cunha elastica DN125 15/02/2017 20/02/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.3.1.7 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.7   Junta de desmontagem DN125 01/02/2017 05/02/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.3.16.7 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.12   Medidor de caudal eletromagnetico DN 125 20/02/2017 25/02/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.20.11 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.13   Parafuso transportador e compactador - 9m3/h - 11 m 17/02/2017 27/02/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.19.1 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.14   Parafuso transportador e compactador - 9m3/h - 6 m 17/02/2017 27/02/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.19.2 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.15   Sonda de detecao de H2S 03/03/2017 06/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.5.1 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.16   Polimeros e reagentes quimicos para tratamento de lamas 01/03/2017 06/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 - - - - - -

9.1.16.1   Sistema de preparacao automatica de polieletrolito - 6350 l/h 01/03/2017 01/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.24 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.16.2   Bombas de dosagem de polielectrolito - 4500 l/h a bar 01/03/2017 02/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.25 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.16.3   Unidades de diluicao em linha - 6500 l/h 01/03/2017 03/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.26 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.16.4   Medidor de caudal eletromagnetico DN 25 01/03/2017 06/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.20.3 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.16.5   Chuveiro lava-olhos 01/03/2017 06/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.23 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.1.17   Ar Industrial 06/03/2017 06/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 - - - - - -

9.1.17.1   Compressor com reservatorio de 100 lts. 06/03/2017 06/03/2017 20/05/2017 31/07/2017 2.1.36 05/12/2016 05/12/2016 09/01/2017 20/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

9.2  CC 08/12/2016 22/12/2016 08/12/2016 22/12/2016 - - - - - -

9.2.1   Lajes 08/12/2016 14/12/2016 08/12/2016 14/12/2016 1.2.2.3 08/06/2016 08/06/2016 08/09/2016 08/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

9.2.2   Muros 15/12/2016 22/12/2016 15/12/2016 22/12/2016 1.2.2.2 08/06/2016 08/06/2016 08/09/2016 08/06/2016 02/09/2017 20/12/2017

10 10. Estacao de Bombagem de Flotantes 23/11/2016 04/02/2017 23/11/2016 31/07/2017 - - - - - -

10.1  EM 16/01/2017 04/02/2017 20/07/2017 31/07/2017 - - - - - -

10.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de flotantes 17/01/2017 25/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.1.1.9 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.2   Grupo De bombagem submersivel - 5m3/h de 11m 17/01/2017 25/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.1.4.5 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.3   Valvula de cunha elastica DN50 17/01/2017 25/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.3.1.2 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.4   Junta de desmontagem DN50 17/01/2017 25/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.3.16.2 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.5   Valvula de retencao de bola DN50 20/01/2017 25/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.3.5.2 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.6   Valvula de cunha elastica DN25 20/01/2017 25/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.3.1.1 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.7   Manometro e tres valvulas 16/01/2017 17/01/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.1.18 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.8   Sonda de nivel ultrasonico 20/01/2017 04/02/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.1.5.3 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.9   Boia de nivel 27/01/2017 04/02/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.4.6.3 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.1.11   Medidor de caudal eletromagnetico DN 50 27/01/2017 04/02/2017 20/07/2017 31/07/2017 2.1.20.6 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

10.2  CC 23/11/2016 17/12/2016 23/11/2016 17/12/2016 - - - - - -

10.2.1   Lajes 23/11/2016 13/12/2016 23/11/2016 13/12/2016 1.2.2.3 23/05/2016 23/05/2016 23/08/2016 23/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

10.2.2   Muros 28/11/2016 03/12/2016 28/11/2016 03/12/2016 1.2.2.2 23/05/2016 23/05/2016 23/08/2016 23/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

10.2.4   Grelhas 11/12/2016 17/12/2016 11/12/2016 17/12/2016 1.5.2.4 23/05/2016 23/05/2016 23/08/2016 23/05/2016 02/09/2017 20/12/2017
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11 11. Estacao de Bombagem de Escorrencias 20/11/2016 16/01/2017 20/11/2016 31/07/2017 - - - - - -

11.1  EM 23/12/2016 16/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 - - - - - -

11.1.1   Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de escorrencias 23/12/2016 02/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.1.1.10 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.2   Grupo de bombagem submersivel - 250 m3/h a 14 m 23/12/2016 30/12/2016 15/07/2017 31/07/2017 2.1.4.3 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.3   Valvula de retencao de bola DN50 23/12/2016 30/12/2016 15/07/2017 31/07/2017 2.3.5.2 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.4   Valvula de retencao de bola DN250 27/12/2016 10/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.3.5.11 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.5   Junta de desmontagem DN250 27/12/2016 15/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.3.16.11 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.6   Valvula de cunha elastica DN250 04/01/2017 13/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.3.1.11 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.7   Manometro e tres valvulas 05/01/2017 15/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.1.18 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.8   Sonda de nivel de ultrasonica 05/01/2017 16/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.1.5.3 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.1.9   Boia de nivel 05/01/2017 16/01/2017 15/07/2017 31/07/2017 2.4.6.3 13/11/2016 13/11/2016 07/01/2017 20/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

11.2  CC 20/11/2016 14/12/2016 20/11/2016 14/12/2016 - - - - - -

11.2.1   Lajes 20/11/2016 06/12/2016 20/11/2016 06/12/2016 1.2.2.3 20/05/2016 20/05/2016 20/08/2016 20/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

11.2.2   Muros 23/11/2016 29/11/2016 23/11/2016 29/11/2016 1.2.2.2 20/05/2016 20/05/2016 20/08/2016 20/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

11.2.4   Grelhas 07/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 14/12/2016 1.5.2.4 20/05/2016 20/05/2016 20/08/2016 20/08/2016 02/09/2017 20/12/2017

12 12. Bascula 15/01/2016 22/03/2017 15/01/2016 30/04/2017 - - - - - -

12.1  EM 16/03/2017 22/03/2017 25/04/2017 30/04/2017 - - - - - -

12.1.1   Posto de pesagem de lamas - 60 ton 16/03/2017 22/03/2017 25/04/2017 30/04/2017 2.1.3.1 04/02/2017 04/02/2017 11/03/2017 11/03/2017 02/09/2017 20/12/2017

12.2  CC 15/01/2016 20/02/2016 15/01/2016 20/02/2016 - - - - - -

12.2.1   Lajes 15/01/2016 18/02/2016 15/01/2016 18/02/2016 1.2.2.3 15/07/2015 15/07/2015 15/11/2016 15/11/2016 02/09/2017 20/12/2017

12.2.2   Muros 25/01/2016 30/01/2016 25/01/2016 30/01/2016 1.2.2.2 15/07/2015 15/07/2015 15/11/2016 15/11/2016 02/09/2017 20/12/2017

12.2.4   Grelhas 16/02/2016 20/02/2016 16/02/2016 20/02/2016 1.5.2.4 15/07/2015 15/07/2015 15/11/2016 15/11/2016 02/09/2017 20/12/2017

13 13. Edificio do Grupo de Geradores 24/01/2017 05/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 - - - - - -

13.1  EM 24/01/2017 05/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 - - - - - -

13.1.2   Quadros eletricos 24/01/2017 02/02/2017 01/06/2017 31/08/2017 - - - - - -

13.1.2.1   Automato Programavel TFBT 1 24/01/2017 25/01/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.1.1 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.2.2   Automato Programavel TFBT 2 25/01/2017 26/01/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.1.2 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.2.3   Automato Programavel TFBT 3 26/01/2017 27/01/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.1.3 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.2.4   Automato Programavel TFBT 4 27/01/2017 30/01/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.1.4 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.2.5   Caixa de comando local 30/01/2017 31/01/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.6 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.2.6   Interruptor de seccionamento 31/01/2017 02/02/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.7 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3   Quadro Geral 04/04/2017 05/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 - - - - - -

13.1.3.1   Quadro geral de baixa tensao - TGBT 20/04/2017 20/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.2 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.2   Cabo de alimentacao TGBT - H1XV-R 60x1x240mm2 21/04/2017 21/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.1 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.3   Qudro de forca motriz - TBTF1 21/04/2017 21/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.4.1 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.4   Cabo de alimentacao TBTF1 - LXV-R 14x1x240mm2 21/04/2017 21/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.2 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.5   Qudro de forca motriz - TBTF2 24/04/2017 24/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.4.2 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.6   Cabo de alimentacao TBTF2 - LXV-R 25x1x240mm2 25/04/2017 25/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.3 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.7   Qudro de forca motriz - TBTF3 26/04/2017 26/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.4.3 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.8   Cabo de alimentacao TBTF3 - LXV-R 84x1x240mm2 27/04/2017 27/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.4 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.9   Qudro de forca motriz - TBTF4 28/04/2017 28/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.4.4 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.10   Cabo de alimentacao TBTF4 - LXV-R 7x1x150mm2 28/04/2017 28/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.5 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.11   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD01 28/04/2017 28/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.3.1 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.12   Cabo de alimentacao TBTD01 - H1XV-U 5G16mm2 01/05/2017 01/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.6 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.13   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD02 01/05/2017 01/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.3.2 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.14   Cabo de alimentacao TBTD02 - H1XV-R 3x25+2G16mm2 01/05/2017 01/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.7 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.15   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD03 02/05/2017 02/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.3.3 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.16   Cabo de alimentacao TBTD03 - H1XV-U 5G16mm2 03/05/2017 03/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.8 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.17   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD04 03/05/2017 03/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.3.4 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.18   Cabo de alimentacao TBTD04 - H1XV-R 3x25+2G16mm2 03/05/2017 03/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.9 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.19   Cabo de alimentacao TBTD05 - H1XV-R 3x50+2G25mm2 04/04/2017 04/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.10 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

F I C H E I R O   C E N T R A L   D E   O P E R A Ç Õ E S   -   P L A N O  D E  T R A B A L H O S

ANEXO I - Plano de Trabalhos  5 de 6



A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização
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AP 
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AP 
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Obra 
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AP Chegada à 
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Provisória 
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AP Receção 

Provisória 

Atual

13.1.3.20   Cabo de alimentacao TBTD06 - H1XV-U 5G16mm2 04/04/2017 04/04/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.11 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

13.1.3.21   Cabo de alimentacao TBTD07 - H1XV-U 5G16mm2 05/05/2017 05/05/2017 01/06/2017 31/08/2017 2.1.9.5.12 01/06/2016 15/11/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 20/12/2017

14 14. Desodorizacao. Biofiltro 1 21/08/2016 07/10/2016 21/08/2016 31/07/2017 - - - - - -

14.1  EM 29/09/2016 07/10/2016 20/07/2017 31/07/2017 - - - - - -

14.1.1    Sistema de Desodorizacao para a Gradagem Fina e Desidratacao de Lamas. Capacidade de 15817 m3/h29/09/2016 07/10/2016 20/07/2017 31/07/2017 2.1.2.1 10/08/2016 20/10/2016 19/09/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

14.2  CC 21/08/2016 28/09/2016 21/08/2016 28/09/2016 - - - - - -

14.2.1   Lajes 21/08/2016 15/09/2016 21/08/2016 15/09/2016 1.2.2.3 21/02/2016 21/02/2016 21/05/2016 21/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

14.2.2   Muros 26/08/2016 09/09/2016 26/08/2016 09/09/2016 1.2.2.2 21/02/2016 21/02/2016 21/05/2016 21/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

14.2.3   Grelhas 24/09/2016 28/09/2016 24/09/2016 28/09/2016 1.5.2.4 21/02/2016 21/02/2016 21/05/2016 21/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

15 15. Desodorizacao. Biofiltro 2 21/08/2016 26/10/2016 21/08/2016 20/07/2017 - - - - - -

15.1  EM 07/10/2016 26/10/2016 01/07/2017 20/07/2017 - - - - - -

15.1.1   Sistema de Desodorizacao para a Obra de Chegada, Gradagem Grossa e Estacao de bombagem. Capacidade de 8998 m3 / h07/10/2016 26/10/2016 01/07/2017 20/07/2017 2.1.2.2 10/08/2016 20/10/2016 19/09/2016 20/04/2017 02/09/2017 20/12/2017

15.2  CC 21/08/2016 28/09/2016 21/08/2016 28/09/2016 - - - - - -

15.2.1   Lajes 21/08/2016 15/09/2016 21/08/2016 15/09/2016 1.2.2.3 21/02/2016 21/02/2016 21/05/2016 21/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

15.2.2   Muros 26/08/2016 09/09/2016 26/08/2016 09/09/2016 1.2.2.2 21/02/2016 21/02/2016 21/05/2016 21/05/2016 02/09/2017 20/12/2017

15.2.3   Grelhas 24/09/2016 28/09/2016 24/09/2016 28/09/2016 1.5.2.4 21/02/2016 21/02/2016 21/05/2016 21/05/2016 02/09/2017 20/12/2017
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A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização

Orgão G2 G3 G4 G5 Item Quantidade Unidades

1.1.2.2.2 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória CC Betão Estrutural Muros 267.65 m³

1.1.2.2.3 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória CC Betão Estrutural Lajes 2.52 m³

1.1.5.2.4 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 48.18 m²

1.1.5.2.5 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 22.77 m

1.2.1.1.1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Obra de Chegada + gradagem Grosa + Posto de Elevação 1.00 ea

1.2.1.11.1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Descarregador Aço AISI 316L 2 m - 3mm 2.00 ea

1.2.1.18 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Manómetro de pressão e válvulas de três vias 1.00 ea

1.2.1.4.1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Grupo de Bombagem submersível GBS - 1088 m3/h de 28.8m 4.00 ea

1.2.1.5.3 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Sondas Sonda de nível ultrassónico 2.00 ea

1.2.1.6.1.1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Gradagem Gradagem Grossa GG Automática 1.00 ea

1.2.1.6.1.2 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Equipamentos Gradagem Gradagem Grossa GG Manual 1.00 ea

1.2.3.1.16 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 500 mm 4.00 ea

1.2.3.1.6 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 100 mm 1.00 ea

1.2.3.15.12 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 1200x1200 mm 6.00 ea

1.2.3.16.16 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Acessórios Junta de desmontagem DN 500 mm 4.00 ea

1.2.3.16.6 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Acessórios Junta de desmontagem DN 100 mm 1.00 ea

1.2.3.5.16 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 500 mm 4.00 ea

1.2.4.6.3 1. Obra de Entrada + Gradagem Grosseira + Estação Elevatória EM Instrumentação Medidores de nível Bóia de nível 6.00 ea

2.1.2.2.2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador CC Betão Estrutural Muros 294.52 m³

2.1.2.2.3 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador CC Betão Estrutural Lajes 193.90 m³

2.1.5.2.4 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 169.74 m²

2.1.5.2.5 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 184.92 m

2.2.1.1.2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Gradagem Fina + Desarenador / Desengordadurador 1.00 ea

2.2.1.11.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Descarregador Aço AISI 316L 2 m - 3mm 3.00 ea

2.2.1.19.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Parafuso transportador e compactador 9m3/h - 11m 1.00 ea

2.2.1.20.23 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 700 mm 1.00 ea

2.2.1.21.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Ponte raspadora 12.5 m - 3m 3.00 ea

2.2.1.31 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Cisterna rebocabél - 10 m3 1.00 ea

2.2.1.32 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Trator 1.00 ea

2.2.1.33 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Bomba de gorduras - 4m3/h 1.00 ea

2.2.1.34 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Sistema de transporte air-lift - 80m3/h para 300mbar 3.00 ea

2.2.1.35 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Classificador em AISI 316L - 25m3/h 1.00 ea

2.2.1.5.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Sondas Sonda de deteção de H2S 1.00 ea

2.2.1.5.3 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Sondas Sonda de nível ultrassónico 4.00 ea

2.2.1.6.2.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Gradagem Gradagem Fina GF Automática 2.00 ea

2.2.1.7.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Stop-log Aluminio 1800 mm 4.00 ea

2.2.1.8.1 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Equipamentos Aéroflot 1,5kW 9.00 ea

2.2.3.1.10 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 200 mm 2.00 ea

2.2.3.15.11 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 1000x1000 mm 2.00 ea

2.2.3.15.12 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 1200x1200 mm 4.00 ea

2.2.3.16.18 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador EM Acessórios Junta de desmontagem DN 700 mm 1.00 ea

3.1.2.2.2 3. Repartição de Fluxo CC Betão Estrutural Muros 57.02 m³

3.1.2.2.3 3. Repartição de Fluxo CC Betão Estrutural Lajes 24.51 m³

3.1.5.2.4 3. Repartição de Fluxo CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 8.83 m²

3.1.5.2.5 3. Repartição de Fluxo CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 51.15 m

3.2.1.1.3 3. Repartição de Fluxo EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Repartição de Fluxo 1.00 ea

3.2.1.11.2 3. Repartição de Fluxo EM Equipamentos Descarregador Aço AISI 316L 3m - 3mm 3.00 ea

3.2.1.20.16 3. Repartição de Fluxo EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 250 mm 1.00 ea

3.2.1.7.2 3. Repartição de Fluxo EM Equipamentos Stop-log Aluminio 3000 mm 1.00 ea

3.2.3.15.8 3. Repartição de Fluxo EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 700x700 mm 3.00 ea

3.2.3.16.11 3. Repartição de Fluxo EM Acessórios Junta de desmontagem DN 250 mm 1.00 ea

4.1.2.2.2 4. Tratamento Biológico CC Betão Estrutural Muros 4150.50 m³

4.1.2.2.3 4. Tratamento Biológico CC Betão Estrutural Lajes 7155.23 m³

4.1.5.2.4 4. Tratamento Biológico CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 507.45 m²

4.1.5.2.5 4. Tratamento Biológico CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 500.15 m

4.2.1.1.4 4. Tratamento Biológico EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Tratamento Biológico 1.00 ea

4.2.1.11.1 4. Tratamento Biológico EM Equipamentos Descarregador Aço AISI 316L 2 m - 3mm 15.00 ea

4.2.1.12.1 4. Tratamento Biológico EM Equipamentos Agitadores submersíveis AISI 316L 2,1 kW de potência 6.00 ea

4.2.1.12.2 4. Tratamento Biológico EM Equipamentos Agitadores submersíveis AISI 316L 13 kW de potência 12.00 ea

4.2.1.13.1 4. Tratamento Biológico EM Equipamentos Arejadores de Superficie 132kW de potência 18.00 ea
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Código Efacec Orgão G2 G3 G4 G5 Item Quantidade Unidades

4.2.1.14.1 4. Tratamento Biológico EM Equipamentos Bomba de recuperação de flotantes 4m3/h 3.00 ea

4.2.3.15.10 4. Tratamento Biológico EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 900x900 mm 3.00 ea

4.2.3.15.11 4. Tratamento Biológico EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 1000x1000 mm 2.00 ea

4.2.3.9.16 4. Tratamento Biológico EM Acessórios Válvulas de Borboleta concêntrica DN 500 mm 6.00 ea

5.1.2.2.2 5. Decantação Secundária CC Betão Estrutural Muros 1024.75 m³

5.1.2.2.3 5. Decantação Secundária CC Betão Estrutural Lajes 2310.95 m³

5.1.5.2.4 5. Decantação Secundária CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 6.75 m²

5.2.1.1.5 5. Decantação Secundária EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Decantadores 1.00 ea

5.2.1.22 5. Decantação Secundária EM Equipamentos Ponte de aspeiração de lamas 3.00 ea

6.1.2.2.2 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas CC Betão Estrutural Muros 66.74 m³

6.1.2.2.3 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas CC Betão Estrutural Lajes 45.10 m³

6.1.5.2.4 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 102.62 m²

6.1.5.2.5 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 40.50 m

6.2.1.1.6 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Estação de Bombagem de Lamas 1.00 ea

6.2.1.18 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Manómetro de pressão e válvulas de três vias 3.00 ea

6.2.1.20.14 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 200 mm 2.00 ea

6.2.1.20.21 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 500 mm 3.00 ea

6.2.1.4.2 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Grupo de Bombagem submersível GBS - 720 m3/h de 9,1 m 4.00 ea

6.2.1.4.4 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Grupo de Bombagem submersível GBS -  100 m3/h de 10,3 m 3.00 ea

6.2.1.5.3 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Equipamentos Sondas Sonda de nível ultrassónico 1.00 ea

6.2.3.1.10 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 200 mm 2.00 ea

6.2.3.15.6 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 500x500 mm 3.00 ea

6.2.3.16.10 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Junta de desmontagem DN 200 mm 3.00 ea

6.2.3.16.16 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Junta de desmontagem DN 500 mm 11.00 ea

6.2.3.5.10 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 200 mm 3.00 ea

6.2.3.5.16 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 500 mm 4.00 ea

6.2.3.9.16 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Acessórios Válvulas de Borboleta concêntrica DN 500 mm 4.00 ea

6.2.4.6.3 6. Estação de Bombagem de Recirculação de Lamas EM Instrumentação Medidores de nível Bóia de nível 2.00 m

7.1.2.2.2 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário CC Betão Estrutural Muros 191.46 m³

7.1.2.2.3 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário CC Betão Estrutural Lajes 112.97 m³

7.1.5.2.4 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 125.46 m²

7.1.5.2.5 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 78.86 m

7.2.1.1.7 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Desinfeção e Medição de Fluxo 1.00 ea

7.2.1.15.1 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Bomba doseadora de diafragma 250 l /h - 2bar 2.00 ea

7.2.1.16.1 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Canal Venturi 2175 m3/h 1.00 ea

7.2.1.18 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Manómetro de pressão e válvulas de três vias 1.00 ea

7.2.1.23 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Chuveiro lava-olhos 1.00 ea

7.2.1.28 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Posto de pressão (Água Industrial) - 100 m3/h a 11 bar 1.00 ea

7.2.1.29 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Reservatório de armazenamento de águas de serviço em PRFV 1.00 ea

7.2.1.30 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Tanque de armazenamento de hipoclorito de sódio em PRFV - 25m3 2.00 ea

7.2.1.37 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Analisador de amostras 1.00 ea

7.2.1.4.4 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Grupo de Bombagem submersível GBS -  100 m3/h de 10,3 m 2.00 ea

7.2.1.5.3 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de nível ultrassónico 1.00 ea

7.2.1.5.4 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de oxigênio dissolvido 1.00 ea

7.2.1.5.5 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de medição de potêncial redox 1.00 ea

7.2.1.5.6 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de medição de pH 1.00 ea

7.2.1.5.7 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de medição deH2S e CH4 1.00 ea

7.2.1.5.8 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de deteção de gazes perigosos portátl 1.00 ea

7.2.1.5.9 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Equipamentos Sondas Sonda de O2, redox, pH portátil 9.00 ea

7.2.3.15.12 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Acessórios Valvula Comporta Mural DN 1200x1200 mm 2.00 ea

7.2.3.16.10 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Acessórios Junta de desmontagem DN 200 mm 2.00 ea

7.2.3.5.10 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 200 mm 2.00 ea

7.2.4.6.3 7. Medição de Fluxo + Tratamento terciário EM Instrumentação Medidores de nível Bóia de nível 2.00 ea

8.1.2.2.2 8. Espessedor Gravitico CC Betão Estrutural Muros 221.56 m³

8.1.2.2.3 8. Espessedor Gravitico CC Betão Estrutural Lajes 336.81 m³

8.1.5.2.4 8. Espessedor Gravitico CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 358.02 m²

8.1.5.2.5 8. Espessedor Gravitico CC Serralharias Fabricações de PRFV Grades 104.95 m

8.2.1.1.8 8. Espessedor Gravitico EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Espessadores 1.00 ea

8.2.1.21.2 8. Espessedor Gravitico EM Equipamentos Ponte raspadora 21.0 m - 3m 2.00 ea

9.1.2.2.2 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas CC Betão Estrutural Muros 81.93 m³
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9.2.1.19.2 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Parafuso transportador e compactador 9m3/h - 6m 1.00 ea

9.2.1.20.11 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 125 mm 2.00 ea

9.2.1.20.3 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 25 mm 2.00 ea

9.2.1.23 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Chuveiro lava-olhos 1.00 ea

9.2.1.24 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Sistema de preparação automática de polieletrólito - 6350 l/h 1.00 ea

9.2.1.25 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Bombas de dosagem de polielectrólito - 4500 l/h à bar 5.00 ea

9.2.1.26 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Unidades de diluição em linha - 6500 l/h 2.00 ea

9.2.1.27 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Centrifuga para a desidratação de lamas - 1712 kg - 25 g/l 2.00 ea

9.2.1.36 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Compressor com reservatório de 100 lts. 1.00 ea

9.2.1.5.1 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Sondas Sonda de deteção de H2S 1.00 ea

9.2.1.9.7 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Equipamentos Quadros Interruptor de seccionamento 2.00 ea

9.2.3.1.7 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 125 mm 16.00 ea

9.2.3.16.7 9. Edifício de Desidratação Mecânica e armazenamento de lamas EM Acessórios Junta de desmontagem DN 125 mm 8.00 ea

10.1.2.2.2 10. Estação de Bombagem de Flotantes CC Betão Estrutural Muros 8.07 m³

10.1.2.2.3 10. Estação de Bombagem de Flotantes CC Betão Estrutural Lajes 1.73 m³

10.1.5.2.4 10. Estação de Bombagem de Flotantes CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 4.72 m²

10.2.1.1.9 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Estação de Bombagem de Flotantes 1.00 ea

10.2.1.18 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Equipamentos Manómetro de pressão e válvulas de três vias 1.00 ea

10.2.1.20.6 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Equipamentos Medidor de caudal eletromagnético DN 50 mm 1.00 ea

10.2.1.4.5 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Equipamentos Grupo de Bombagem submersível GBS -  5 m3/h de 11 m 2.00 ea

10.2.1.5.3 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Equipamentos Sondas Sonda de nível ultrassónico 1.00 ea

10.2.3.1.2 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 50 mm 4.00 ea

10.2.3.16.2 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Acessórios Junta de desmontagem DN 50 mm 3.00 ea

10.2.3.5.2 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 50 mm 3.00 ea

10.2.4.6.3 10. Estação de Bombagem de Flotantes EM Instrumentação Medidores de nível Bóia de nível 2.00 ea

11.1.2.2.2 11. Estação de Bombagem de Escorrências CC Betão Estrutural Muros 16.42 m³

11.1.2.2.3 11. Estação de Bombagem de Escorrências CC Betão Estrutural Lajes 6.81 m³

11.1.5.2.4 11. Estação de Bombagem de Escorrências CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 10.00 m²

11.2.1.1.10 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Equipamentos Canalização AISI 316 L Estação de Bombagem de Retornos 1.00 ea

11.2.1.18 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Equipamentos Manómetro de pressão e válvulas de três vias 1.00 ea

11.2.1.4.3 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Equipamentos Grupo de Bombagem submersível GBS -  250 m3/h de 14 m 2.00 ea

11.2.1.5.3 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Equipamentos Sondas Sonda de nível ultrassónico 1.00 ea

11.2.3.1.11 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Acessórios Válvula de Cunha Elástica DN 250 mm 2.00 ea

11.2.3.16.11 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Acessórios Junta de desmontagem DN 250 mm 1.00 ea

11.2.3.5.11 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 250 mm 2.00 ea

11.2.3.5.2 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Acessórios Válvulas de Retenção DN 50 mm 1.00 m

11.2.4.6.3 11. Estação de Bombagem de Escorrências EM Instrumentação Medidores de nível Bóia de nível 2.00 ea

12.1.2.2.2 12. Báscula CC Betão Estrutural Muros 8.53 m³

12.1.2.2.3 12. Báscula CC Betão Estrutural Lajes 9.85 m³

12.1.5.2.4 12. Báscula CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 0.72 m²

12.2.1.3.1 12. Báscula EM Equipamentos Posto de Pesagem de lamas Báscula 60 ton. 1.00 ea

13.2.1.9.1.1 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Autômato Programável TFBT 1 1.00 ea

13.2.1.9.1.2 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Autômato Programável TFBT 2 1.00 ea

13.2.1.9.1.3 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Autômato Programável TFBT 3 1.00 ea

13.2.1.9.1.4 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Autômato Programável TFBT 4 1.00 ea

13.2.1.9.2 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Geral de Baixa Tensão TGBT 1.00 ea

13.2.1.9.3.1 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Baixa Tensão TBTD01 1.00 ea

13.2.1.9.3.2 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Baixa Tensão TBTD02 1.00 ea

13.2.1.9.3.3 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Baixa Tensão TBTD03 1.00 ea

13.2.1.9.3.4 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Baixa Tensão TBTD04 1.00 ea

13.2.1.9.4.1 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Força motriz TBTF1 1.00 ea

13.2.1.9.4.2 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Força motriz TBTF2 1.00 ea

13.2.1.9.4.3 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Força motriz TBTF3 1.00 ea

13.2.1.9.4.4 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Força motriz TBTF4 1.00 ea

13.2.1.9.5.1 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TGBT - H1XV-R 60x1x240mm² 1.00 ea

13.2.1.9.5.10 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTD05 - H1XV-R 3x50+2G25mm² 1.00 m

13.2.1.9.5.11 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTD06 - H1XV-U 5G16mm² 1.00 ea

13.2.1.9.5.12 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTD07 - H1XV-U 5G16mm² 1.00 ea

13.2.1.9.5.2 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTF1 - LXV-R 14x1x240mm² 1.00 ea

13.2.1.9.5.3 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTF2 - LXV-R 25x1x240mm² 1.00 ea
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13.2.1.9.5.7 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTD02 - H1XV-R 3x25+2G16mm² 1.00 ea

13.2.1.9.5.8 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTD03 - H1XV-U 5G16mm² 1.00 ea

13.2.1.9.5.9 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Cabos de alimentação TBTD04 - H1XV-R 3x25+2G16mm² 1.00 ea

13.2.1.9.6 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Caixa de comando local 1.00 ea

13.2.1.9.7 13. Edifício do Grupo de Geradores EM Equipamentos Quadros Interruptor de seccionamento 1.00 ea

14.1.2.2.2 14. Desodorização. Biofiltro 1 CC Betão Estrutural Muros 13.83 m³

14.1.2.2.3 14. Desodorização. Biofiltro 1 CC Betão Estrutural Lajes 27.22 m³

14.1.5.2.4 14. Desodorização. Biofiltro 1 CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 26.15 m²

14.2.1.2.1 14. Desodorização. Biofiltro 1 EM Equipamentos Sistema de Desodorização Desodorização - 15.817m3/h 1.00 ea

15.1.2.2.2 15. Desodorização. Biofiltro 2 CC Betão Estrutural Muros 18.05 m³

15.1.2.2.3 15. Desodorização. Biofiltro 2 CC Betão Estrutural Lajes 46.48 m³

15.1.5.2.4 15. Desodorização. Biofiltro 2 CC Serralharias Fabricações de PRFV Grelhas 0.85 m²

15.2.1.2.2 15. Desodorização. Biofiltro 2 EM Equipamentos Sistema de Desodorização Desodorização - 8.998m3/h 1.00 ea
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WBS
Código 

Efacec

Código 

Local
Nome Qt. Un € PC Unit. € PV Total Início Conclusão Duração Encomenda

Chegada à 

Obra
Montagem

Receção 

Provisória
10% M E 15% M CO 65% M M 10% M RP jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

 01/01/2015 06/10/2017 722

1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estacao Elevatoria  18/06/2016 04/01/2017 143

1.1.1 2.1.1.1 1.2.1.1.1
  Canalizacao em AISI 316 L na Obra de Chegada, Gradagem 

Grossa e Posto de Elevacao
1.00 ea ###### ###### 06/12/2016 04/01/2017 22 07/10/2016 26/11/2016 04/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2   Gradagem Grossa  06/12/2016 15/12/2016 8

1.1.2.1 2.1.6.1.1 1.2.1.6.1.1   Gradagem grossa automatica 1.00 ea ###### ###### 06/12/2016 15/12/2016 8 07/10/2016 26/11/2016 15/12/2016 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2.2 2.1.6.1.2 1.2.1.6.1.2   Gradagem grossa manual 1.00 ea ###### ###### 06/12/2016 15/12/2016 8 07/10/2016 26/11/2016 15/12/2016 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2.3 2.3.15.12 1.2.3.15.12   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 6.00 ea ###### ###### 06/12/2016 15/12/2016 8 07/10/2016 26/11/2016 15/12/2016 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2.4 2.1.5.3 1.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonica 2.00 ea ###### ###### 06/12/2016 15/12/2016 8 07/10/2016 26/11/2016 15/12/2016 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.3   Obra de Entrada  23/12/2016 27/12/2016 3

1.1.3.1 2.1.11.1 1.2.1.11.1   Descarregador em aco AISI 316L 2.00 ea ###### ###### 23/12/2016 27/12/2016 3 07/10/2016 26/11/2016 27/12/2016 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4   Estacao de Elevacao de Aguas  02/01/2017 04/01/2017 3

1.1.4.1 2.1.4.1 1.2.1.4.1   Grupo de bombagem submersivel 1088 m3/h de 28.8 m 4.00 ea ###### ###### 02/01/2017 03/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 03/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.2 2.3.5.16 1.2.3.5.16   Valvula de retencao de bola DN500 4.00 ea ###### ###### 02/01/2017 03/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 03/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.3 2.3.16.16 1.2.3.16.16   Junta de desmontagem DN500 4.00 ea ###### ###### 02/01/2017 03/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 03/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.4 2.3.1.16 1.2.3.1.16   Valvula de cunha elastica DN500 4.00 ea ###### ###### 02/01/2017 03/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 03/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.5 2.3.1.6 1.2.3.1.6   Valvula de cunha elastica DN100 1.00 ea ###### ###### 02/01/2017 03/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 03/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.6 2.3.16.6 1.2.3.16.6   Junta de desmontagem DN 100 1.00 ea ###### ###### 03/01/2017 04/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 04/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.9 2.4.6.3 1.2.4.6.3   Boia de nivel 6.00 ea ###### ###### 03/01/2017 04/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 04/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.10 2.1.18 1.2.1.18   Manometro de pressao e valvulas de tres vias 1.00 ea ###### ###### 03/01/2017 04/01/2017 2 07/10/2016 26/11/2016 04/01/2017 02/09/2017 ###### out/16 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador  09/05/2016 29/01/2017 190

2.1.1 2.1.1.2 2.2.1.1.2
  Canalizacao em AISI 316 L na Gradagem Fina e Desarenador 

/ Desengordadurador
1.00 ea ###### ###### 26/12/2016 15/01/2017 15 09/06/2016 29/07/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2   Gradagem Fina  02/01/2017 15/01/2017 10

2.1.2.1 2.1.6.2.1 2.2.1.6.2.1   Gradagem fina com limpeza automatica 2.00 ea ###### ###### 02/01/2017 15/01/2017 10 09/06/2016 29/07/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.2 2.1.7.1 2.2.1.7.1   Stop-log em aluminio - 1800 mm 4.00 ea ###### ###### 02/01/2017 15/01/2017 10 09/06/2016 29/07/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.3 2.1.19.1 2.2.1.19.1   Parafuso transportador e compactador 9m3/h - 11m 1.00 ea ###### ###### 02/01/2017 15/01/2017 10 09/06/2016 29/07/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.4 2.1.11.1 2.2.1.11.1   Descarregador em aco AISI 316L 3.00 ea ###### ###### 02/01/2017 15/01/2017 10 09/06/2016 29/07/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.5 2.1.5.3 2.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonica 4.00 ea ###### ###### 13/01/2017 14/01/2017 1 09/06/2016 29/07/2016 14/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.6 2.1.20.23 2.2.1.20.23   Medidor de caudal eletromagnetico DN 700 1.00 ea ###### ###### 13/01/2017 14/01/2017 1 09/06/2016 29/07/2016 14/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.7 2.3.16.18 2.2.3.16.18   Junta de desmontagem DN700 1.00 ea ###### ###### 13/01/2017 14/01/2017 1 09/06/2016 29/07/2016 14/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3   Desarenador - Desengordadurador  16/01/2017 28/01/2017 10

2.1.3.1 2.1.21.1 2.2.1.21.1   Ponte raspadora - 12.5m / 3m 3.00 ea ###### ###### 16/01/2017 25/01/2017 8 09/06/2016 29/07/2016 25/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3.2 2.3.15.12 2.2.3.15.12   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 4.00 ea ###### ###### 16/01/2017 25/01/2017 8 09/06/2016 29/07/2016 25/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3.4 2.3.15.11 2.2.3.15.11   Valvula mural em inox 316L 1000 x 1000 2.00 ea ###### ###### 16/01/2017 25/01/2017 8 09/06/2016 29/07/2016 25/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3.8 2.1.5.1 2.2.1.5.1   Sonda de detecao de H2S 1.00 ea ###### ###### 18/01/2017 28/01/2017 8 09/06/2016 29/07/2016 28/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.4   Bombagem de Areias  18/01/2017 28/01/2017 8

2.1.4.1 2.1.34 2.2.1.34   Sistema de transporte air-lift - 80m3/h para 300mbar 3.00 ea ###### ###### 18/01/2017 28/01/2017 8 09/06/2016 20/12/2016 28/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5   Bombagem de Gorduras  05/01/2017 15/01/2017 7

2.1.5.1 2.1.33 2.2.1.33   Bomba de gorduras - 4m3/h 1.00 ea ###### ###### 05/01/2017 15/01/2017 7 09/06/2016 20/12/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5.2 2.3.1.10 2.2.3.1.10   Valvula de cunha elastica DN200 2.00 ea ###### ###### 05/01/2017 15/01/2017 7 09/06/2016 20/12/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5.5 2.1.31 2.2.1.31   Cisterna rebocabel - 10 m3 1.00 ea ###### ###### 05/01/2017 15/01/2017 7 09/06/2016 20/12/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5.6 2.1.32 2.2.1.32   Trator 1.00 ea ###### ###### 05/01/2017 15/01/2017 7 09/06/2016 20/12/2016 15/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.6   Sistema de Arejamento  17/01/2017 21/01/2017 4

2.1.6.1 2.1.8.1 2.2.1.8.1   Sistema de arejamento do tipo Aeroflot com 1,5kW de 9.00 ea ###### ###### 17/01/2017 21/01/2017 4 09/06/2016 29/07/2016 21/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.1.7   Tratamento de Areias  17/01/2017 29/01/2017 9

2.1.7.1 2.1.35 2.2.1.35   Classificador em AISI 316L - 25 m3/h 1.00 ea ###### ###### 17/01/2017 29/01/2017 9 09/06/2016 29/07/2016 29/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

3 3. Reparticao de Fluxo  24/06/2016 17/08/2016 39

3.1.1 2.1.1.3 3.2.1.1.3   Canalizacao em AISI 316 L na reparticao de fluxo 1.00 ea ###### ###### 08/08/2016 15/08/2016 6 09/06/2016 20/05/2017 15/08/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

3.1.2 2.3.15.8 3.2.3.15.8   Valvula mural inox 316L 700 x 700 3.00 ea ###### ###### 09/08/2016 16/08/2016 6 09/07/2016 29/07/2016 16/08/2016 02/09/2017 ###### jul/16 ###### jul/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ######

3.1.3 2.1.20.16 3.2.1.20.16   Medidor de caudal eletromagnetico DN 250 1.00 ea ###### ###### 09/08/2016 15/08/2016 5 09/07/2016 29/07/2016 15/08/2016 02/09/2017 ###### jul/16 ###### jul/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ######

3.1.4 2.3.16.11 3.2.3.16.11   Junta de desmontagem DN250 1.00 ea ###### ###### 09/08/2016 15/08/2016 5 09/07/2016 29/07/2016 15/08/2016 02/09/2017 ###### jul/16 ###### jul/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ######

3.1.5 2.1.7.2 3.2.1.7.2   Stop-log em aluminio - 3000 mm 1.00 ea ###### ###### 12/08/2016 17/08/2016 4 09/07/2016 29/07/2016 17/08/2016 02/09/2017 ###### jul/16 ###### jul/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ######

3.1.6 2.1.11.2 3.2.1.11.2   Descarregador em aco AISI 316L - 3m - 3mm 3.00 ea ###### ###### 12/08/2016 17/08/2016 4 09/07/2016 29/07/2016 17/08/2016 02/09/2017 ###### jul/16 ###### jul/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ######

4 4. Tratamento Biologico  01/10/2015 08/01/2017 332

4.1.1 2.1.1.4 4.2.1.1.4   Canalizacao em AISI 316 L no tratamento biologico 1.00 ea ###### ###### 05/08/2016 15/11/2016 73 09/06/2016 20/03/2017 15/11/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### nov/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.2   Zona de Seletores  15/11/2016 28/12/2016 32

4.1.2.1 2.1.12.1 4.2.1.12.1
  Agitadores submersiveis, em aco AISI 316L - 2,1 kW de 

potencia
6.00 ea ###### ###### 15/11/2016 15/11/2016 1 11/06/2016 26/07/2016 15/11/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### nov/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.2.2 2.3.9.16 4.2.3.9.16   Valvula borboleta DN 500 6.00 ea ###### ###### 20/11/2016 28/12/2016 28 11/06/2016 26/07/2016 28/12/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.3   Zona de Arejamento  10/11/2016 30/12/2016 37

4.1.3.1 2.1.13.1 4.2.1.13.1   Arejadores de superficie - 132 kW de potencia 18.00 ea ###### ###### 10/11/2016 20/12/2016 29 11/09/2016 09/11/2016 20/12/2016 02/09/2017 ###### set/16 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.3.2 2.1.12.2 4.2.1.12.2   Agitadores submersiveis em aco AISI 316L - 13kW de potencia 12.00 ea ###### ###### 10/11/2016 23/12/2016 32 11/06/2016 26/07/2016 23/12/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.3.3 2.1.11.1 4.2.1.11.1   Descarregador em aco AISI 316L 15.00 ea ###### ###### 20/12/2016 30/12/2016 9 11/06/2016 26/07/2016 30/12/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.4   Desgaseificacao  02/01/2017 08/01/2017 5

4.1.4.1 2.1.14.1 4.2.1.14.1   Bomba para recuperacao dos flotantes - 4m3/h 3.00 ea ###### ###### 02/01/2017 08/01/2017 5 11/06/2016 26/07/2016 08/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.4.2 2.3.15.10 4.2.3.15.10   Valvula Mural manual em Inox 316L 900 x 900 3.00 ea ###### ###### 02/01/2017 08/01/2017 5 11/06/2016 26/07/2016 08/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.1.4.3 2.3.15.11 4.2.3.15.11   Valvula Mural manual em Inox 316L 1000 x 1000 2.00 ea ###### ###### 02/01/2017 08/01/2017 5 11/06/2016 26/07/2016 08/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### jul/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

5 5. Decantacao Secundaria  13/03/2016 18/09/2016 135

5.1.4 2.1.1.5 5.2.1.1.5   Canalizacao em AISI 316 L nos decantadores 1.00 ea ###### ###### 25/08/2016 18/09/2016 17 03/04/2016 17/05/2016 18/09/2016 02/09/2017 ###### abr/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

5.1.5 2.1.22 5.2.1.22   Ponte de aspiracoes de lamas 3.00 ea ###### ###### 25/08/2016 18/09/2016 17 01/07/2016 15/08/2016 18/09/2016 02/09/2017 ###### jul/16 ###### ago/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6 6. Estacao de Bombagem de Recirculacao de Lamas  21/10/2016 12/02/2017 81

6.1.1 2.1.1.6 6.2.1.1.6   Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de lamas 1.00 ea ###### ###### 09/01/2017 12/01/2017 4 15/11/2016 30/12/2016 12/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.2 2.1.4.2 6.2.1.4.2   Grupo de bombagem submersivel  - 720 m3/h de 9,1 m 4.00 ea ###### ###### 09/01/2017 10/01/2017 2 15/11/2016 30/12/2016 10/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.3 2.3.5.16 6.2.3.5.16   Valvula de retencao de bola DN 500 4.00 ea ###### ###### 10/01/2017 14/01/2017 4 15/11/2016 30/12/2016 14/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.4 2.3.16.16 6.2.3.16.16   Junta de desmontagem DN500 11.00 ea ###### ###### 12/01/2017 18/01/2017 5 15/11/2016 30/12/2016 18/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.5 2.3.9.16 6.2.3.9.16   Valvula borboleta DN500 1.00 ea ###### ###### 12/01/2017 18/01/2017 5 15/11/2016 30/12/2016 18/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.6 2.3.9.16 6.2.3.9.16   Valvula borboleta DN500 Comando eletrico 1.00 ea ###### ###### 12/01/2017 20/01/2017 7 15/11/2016 30/12/2016 20/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.8 2.3.15.6 6.2.3.15.6   Valvula mural manual em inox 316L 500 x 500 3.00 ea ###### ###### 17/01/2017 20/01/2017 4 15/11/2016 30/12/2016 20/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.9 2.1.18 6.2.1.18   Manometro e tres valvulas 3.00 ea ###### ###### 17/01/2017 20/01/2017 4 15/11/2016 30/12/2016 20/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.10 2.1.5.3 6.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrasonico 1.00 ea ###### ###### 17/01/2017 12/02/2017 19 15/11/2016 30/12/2016 12/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.11 2.4.6.3 6.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 m ###### ###### 20/01/2017 12/02/2017 16 15/11/2016 30/12/2016 12/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.12 2.1.20.21 6.2.1.20.21   Medidor de caudal eletromagnetico DN 500 3.00 ea ###### ###### 20/01/2017 12/02/2017 16 15/11/2016 30/12/2016 12/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.14 2.1.4.4 6.2.1.4.4   Grupo de bombagem submersivel - 100m3 /h de 10,3m 3.00 ea ###### ###### 20/01/2017 12/02/2017 16 15/11/2016 30/12/2016 12/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.15 2.3.5.10 6.2.3.5.10   Valvula de retencao de bola DN200 3.00 ea ###### ###### 20/01/2017 05/02/2017 11 15/11/2016 30/12/2016 05/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.16 2.3.16.10 6.2.3.16.10   Junta de desmontagem DN200 3.00 ea ###### ###### 20/01/2017 05/02/2017 11 15/11/2016 30/12/2016 05/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.17 2.3.1.10 6.2.3.1.10   Valvula de cunha elastica DN200 2.00 ea ###### ###### 20/01/2017 05/02/2017 11 15/11/2016 30/12/2016 05/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.19 2.1.20.14 6.2.1.20.14   Debitometro eletromagnetico DN 200 2.00 ea ###### ###### 21/01/2017 01/02/2017 8 15/11/2016 30/12/2016 01/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.20 2.3.1.10 6.2.3.1.10   Valvula de cunha elastica DN200 2.00 ea ###### ###### 21/01/2017 01/02/2017 8 15/11/2016 30/12/2016 01/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.1.21 2.3.16.10 6.2.3.16.10   Junta de desmontagem DN200 3.00 ea ###### ###### 22/01/2017 01/02/2017 8 15/11/2016 30/12/2016 01/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7 7. Medicao de Fluxo + Tratamento Terciario  23/12/2016 31/03/2017 71

7.1.1 2.1.1.7 7.2.1.1.7   Canalizacao em AISI 316 L na desinfecao e medicao de fluxo 1.00 ea ###### ###### 07/02/2017 27/02/2017 15 01/01/2017 05/02/2017 27/02/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ######

7.1.2   Desinfecao por lixivia  07/02/2017 22/02/2017 12

7.1.2.1 2.3.15.12 7.2.3.15.12   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 2.00 ea ###### ###### 07/02/2017 08/02/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 08/02/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ######

7.1.2.2 2.1.15.1 7.2.1.15.1   Bomba doseadora de diafragma - 250 l/h - 2 bar 2.00 ea ###### ###### 08/02/2017 09/02/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 09/02/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ######

7.1.2.6 2.1.23 7.2.1.23   Chuveiro lava-olhos 1.00 ea ###### ###### 15/02/2017 17/02/2017 3 01/01/2017 05/02/2017 17/02/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ######

7.1.2.7 2.1.30 7.2.1.30
  Tanque de armazenamento de hipoclorito de sodio em PRFV - 

25m3
2.00 ea ###### ###### 20/02/2017 22/02/2017 3 01/01/2017 05/02/2017 22/02/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ######

7.1.3   Contagem e nalise de amostras  27/02/2017 10/03/2017 10

7.1.3.1 2.1.16.1 7.2.1.16.1   Canal venturi - 2175 m3/h 1.00 ea ###### ###### 27/02/2017 10/03/2017 10 01/01/2017 05/02/2017 10/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.4 2.1.37 7.2.1.37   Analise de Amostras 1.00 ea ###### ###### 10/03/2017 23/03/2017 10 01/01/2017 05/02/2017 23/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5   Instrumentacao de controlo  27/03/2017 28/03/2017 2

7.1.5.1 2.1.5.3 7.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonico 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.2 2.1.5.4 7.2.1.5.4   Sonda de oxigenio dissolvido 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.3 2.1.5.5 7.2.1.5.5   Sonda de medicao de potencial redox 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.4 2.1.5.6 7.2.1.5.6   Sonda de medicao de pH 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.5 2.1.5.7 7.2.1.5.7   Sonda de medicao deH2S e CH4 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.6 2.1.5.8 7.2.1.5.8   Sonda de detecao de gazes perigosos portatl 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.7 2.1.5.9 7.2.1.5.9   Sonda de  O2, redox, pH portatil 1.00 ea ###### ###### 27/03/2017 28/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 28/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6   Agua Industrial  02/03/2017 31/03/2017 22

7.1.6.1 2.1.4.4 7.2.1.4.4   Grupo de bombagem submersivel -  100 m3/h de 10,3 m 2.00 ea ###### ###### 23/03/2017 29/03/2017 5 01/01/2017 05/02/2017 29/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.2 2.1.4.4 7.2.1.4.4   Grupo de bombagem submersivel - 100 m3/h de 10,3 m 2.00 ea ###### ###### 23/03/2017 29/03/2017 5 01/01/2017 05/02/2017 29/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.3 2.1.18 7.2.1.18   Manometro e tres valvulas 1.00 ea ###### ###### 30/03/2017 31/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 31/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.4 2.1.5.2 7.2.1.5.2   Sonda de nivel ultrassonica  (Versao Separada) 1.00 ea ###### ###### 30/03/2017 31/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 31/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.5 2.4.6.3 7.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 02/03/2017 03/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 03/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.6 2.3.5.10 7.2.3.5.10   Valvula de retencao de bola DN200 2.00 ea ###### ###### 02/03/2017 03/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 03/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.7 2.3.16.10 7.2.3.16.10   Junta de desmontagem DN200 2.00 ea ###### ###### 03/03/2017 06/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 06/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.9 2.1.29 7.2.1.29   Reservatorio de armazenamento de aguas de servico em PRFV 1.00 ea ###### ###### 03/03/2017 06/03/2017 2 01/01/2017 05/02/2017 06/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.10 2.1.5.3 7.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonica 1.00 ea ###### ###### 07/03/2017 09/03/2017 3 01/01/2017 05/02/2017 09/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.11 2.4.6.3 7.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 07/03/2017 09/03/2017 3 01/01/2017 05/02/2017 09/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.13 2.1.28 7.2.1.28   Posto de pressao - 100 m3/h a 11 bar 1.00 ea ###### ###### 11/03/2017 15/03/2017 3 01/01/2017 05/02/2017 15/03/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

8 8. Espessador Gravitico  26/12/2016 14/04/2017 80

8.1.1 2.1.1.8 8.2.1.1.8   Canalizacao em AISI 316 L nos espessadores 1.00 ea ###### ###### 21/03/2017 14/04/2017 19 19/11/2016 24/12/2016 14/04/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### dez/16 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

8.1.2 2.1.21.2 8.2.1.21.2   Ponte raspadora - Diametro de 21 m 2.00 ea ###### ###### 21/03/2017 14/04/2017 19 25/01/2017 11/03/2017 14/04/2017 02/09/2017 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9
9. Edificio de Desidratacao Mecanica e Armazenamento de 

Lamas
 08/12/2016 06/03/2017 63

9.1.1 2.1.17.1 9.2.1.17.1
  Grupos de bombagem de espessadores de lamas - 70 m3/h a 2 

bar
3.00 ea ###### ###### 19/01/2017 25/01/2017 5 05/12/2016 09/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

9.1.3 2.1.27 9.2.1.27   Centrifuga para a desidratacao de lamas  - 1712 kg - 25 g/l 2.00 ea ###### ###### 27/01/2017 29/01/2017 1 05/12/2016 09/01/2017 29/01/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

9.1.4 2.1.9.7 9.2.1.9.7   Interruptor de pressao e manometro 2.00 ea ###### ###### 30/01/2017 02/02/2017 4 05/12/2016 09/01/2017 02/02/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.6 2.3.1.7 9.2.3.1.7   Valvula de cunha elastica DN125 16.00 ea ###### ###### 15/02/2017 20/02/2017 4 05/12/2016 09/01/2017 20/02/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.7 2.3.16.7 9.2.3.16.7   Junta de desmontagem DN125 8.00 ea ###### ###### 01/02/2017 05/02/2017 3 05/12/2016 09/01/2017 05/02/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.12 2.1.20.11 9.2.1.20.11   Medidor de caudal eletromagnetico DN 125 2.00 ea ###### ###### 20/02/2017 25/02/2017 5 05/12/2016 09/01/2017 25/02/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.13 2.1.19.1 9.2.1.19.1   Parafuso transportador e compactador - 9m3/h - 11 m 1.00 ea ###### ###### 17/02/2017 27/02/2017 7 05/12/2016 09/01/2017 27/02/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.14 2.1.19.2 9.2.1.19.2   Parafuso transportador e compactador - 9m3/h - 6 m 1.00 ea ###### ###### 17/02/2017 27/02/2017 7 05/12/2016 09/01/2017 27/02/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.15 2.1.5.1 9.2.1.5.1   Sonda de detecao de H2S 1.00 ea ###### ###### 03/03/2017 06/03/2017 2 05/12/2016 09/01/2017 06/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16   Polimeros e reagentes quimicos para tratamento de lamas  01/03/2017 06/03/2017 4

9.1.16.1 2.1.24 9.2.1.24   Sistema de preparacao automatica de polieletrolito - 6350 l/h 1.00 ea ###### ###### 01/03/2017 01/03/2017 1 05/12/2016 09/01/2017 01/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.2 2.1.25 9.2.1.25   Bombas de dosagem de polielectrolito - 4500 l/h a bar 5.00 ea ###### ###### 01/03/2017 02/03/2017 2 05/12/2016 09/01/2017 02/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.3 2.1.26 9.2.1.26   Unidades de diluicao em linha - 6500 l/h 2.00 ea ###### ###### 01/03/2017 03/03/2017 3 05/12/2016 09/01/2017 03/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.4 2.1.20.3 9.2.1.20.3   Medidor de caudal eletromagnetico DN 25 2.00 ea ###### ###### 01/03/2017 06/03/2017 4 05/12/2016 09/01/2017 06/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.5 2.1.23 9.2.1.23   Chuveiro lava-olhos 1.00 ea ###### ###### 01/03/2017 06/03/2017 4 05/12/2016 09/01/2017 06/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.1.17   Ar Industrial  06/03/2017 06/03/2017 1

9.1.17.1 2.1.36 9.2.1.36   Compressor com reservatorio de 100 lts. 1.00 ea ###### ###### 06/03/2017 06/03/2017 1 05/12/2016 09/01/2017 06/03/2017 02/09/2017 ###### dez/16 ###### jan/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

10 10. Estacao de Bombagem de Flotantes  23/11/2016 04/02/2017 53
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A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização

WBS
Código 

Efacec

Código 

Local
Nome Qt. Un € PC Unit. € PV Total Início Conclusão Duração Encomenda

Chegada à 

Obra
Montagem

Receção 

Provisória
10% M E 15% M CO 65% M M 10% M RP jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

10.1.1 2.1.1.9 10.2.1.1.9
  Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de 

flotantes
1.00 ea ###### ###### 17/01/2017 25/01/2017 7 13/11/2016 07/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

10.1.2 2.1.4.5 10.2.1.4.5   Grupo De bombagem submersivel - 5m3/h de 11m 2.00 ea ###### ###### 17/01/2017 25/01/2017 7 13/11/2016 07/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

10.1.3 2.3.1.2 10.2.3.1.2   Valvula de cunha elastica DN50 4.00 ea ###### ###### 17/01/2017 25/01/2017 7 13/11/2016 07/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

10.1.4 2.3.16.2 10.2.3.16.2   Junta de desmontagem DN50 3.00 ea ###### ###### 17/01/2017 25/01/2017 7 13/11/2016 07/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

10.1.5 2.3.5.2 10.2.3.5.2   Valvula de retencao de bola DN50 3.00 ea ###### ###### 20/01/2017 25/01/2017 4 13/11/2016 07/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

10.1.6 2.3.1.1 10.2.3.1.1   Valvula de cunha elastica DN25 1.00 ea ###### ###### 20/01/2017 25/01/2017 4 13/11/2016 07/01/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ######

10.1.7 2.1.18 10.2.1.18   Manometro e tres valvulas 1.00 ea ###### ###### 16/01/2017 17/01/2017 2 13/11/2016 07/01/2017 17/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

10.1.8 2.1.5.3 10.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrasonico 1.00 ea ###### ###### 20/01/2017 04/02/2017 11 13/11/2016 07/01/2017 04/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

10.1.9 2.4.6.3 10.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 27/01/2017 04/02/2017 6 13/11/2016 07/01/2017 04/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

10.1.11 2.1.20.6 10.2.1.20.6   Medidor de caudal eletromagnetico DN 50 1.00 ea ###### ###### 27/01/2017 04/02/2017 6 13/11/2016 07/01/2017 04/02/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

11 11. Estacao de Bombagem de Escorrencias  20/11/2016 16/01/2017 41 ######

11.1.1 2.1.1.10 11.2.1.1.10
  Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de 

escorrencias
1.00 ea ###### ###### 23/12/2016 02/01/2017 7 13/11/2016 07/01/2017 02/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

11.1.2 2.1.4.3 11.2.1.4.3   Grupo de bombagem submersivel - 250 m3/h a 14 m 2.00 ea ###### ###### 23/12/2016 30/12/2016 6 13/11/2016 07/01/2017 30/12/2016 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

11.1.3 2.3.5.2 11.2.3.5.2   Valvula de retencao de bola DN50 1.00 m ###### ###### 23/12/2016 30/12/2016 6 13/11/2016 07/01/2017 30/12/2016 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

11.1.4 2.3.5.11 11.2.3.5.11   Valvula de retencao de bola DN250 2.00 ea ###### ###### 27/12/2016 10/01/2017 11 13/11/2016 07/01/2017 10/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

11.1.5 2.3.16.11 11.2.3.16.11   Junta de desmontagem DN250 1.00 ea ###### ###### 27/12/2016 15/01/2017 14 13/11/2016 07/01/2017 15/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

11.1.6 2.3.1.11 11.2.3.1.11   Valvula de cunha elastica DN250 2.00 ea ###### ###### 04/01/2017 13/01/2017 8 13/11/2016 07/01/2017 13/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

11.1.7 2.1.18 11.2.1.18   Manometro e tres valvulas 1.00 ea ###### ###### 05/01/2017 15/01/2017 7 13/11/2016 07/01/2017 15/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

11.1.8 2.1.5.3 11.2.1.5.3   Sonda de nivel de ultrasonica 1.00 ea ###### ###### 05/01/2017 16/01/2017 8 13/11/2016 07/01/2017 16/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

11.1.9 2.4.6.3 11.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 05/01/2017 16/01/2017 8 13/11/2016 07/01/2017 16/01/2017 02/09/2017 ###### nov/16 ###### jan/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ######

12 12. Bascula  15/01/2016 22/03/2017 309

12.1.1 2.1.3.1 12.2.1.3.1   Posto de pesagem de lamas - 60 ton 1.00 ea ###### ###### 16/03/2017 22/03/2017 5 04/02/2017 11/03/2017 22/03/2017 02/09/2017 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13 13. Edificio do Grupo de Geradores  24/01/2017 05/05/2017 74

13.1.2   Quadros eletricos  24/01/2017 02/02/2017 8

13.1.2.1 2.1.9.1.1 13.2.1.9.1.1   Automato Programavel TFBT 1 1.00 ea ###### ###### 24/01/2017 25/01/2017 2 01/06/2016 05/05/2017 25/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.2 2.1.9.1.2 13.2.1.9.1.2   Automato Programavel TFBT 2 1.00 ea ###### ###### 25/01/2017 26/01/2017 2 01/06/2016 05/05/2017 26/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.3 2.1.9.1.3 13.2.1.9.1.3   Automato Programavel TFBT 3 1.00 ea ###### ###### 26/01/2017 27/01/2017 2 01/06/2016 05/05/2017 27/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.4 2.1.9.1.4 13.2.1.9.1.4   Automato Programavel TFBT 4 1.00 ea ###### ###### 27/01/2017 30/01/2017 2 01/06/2016 05/05/2017 30/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.5 2.1.9.6 13.2.1.9.6   Caixa de comando local 1.00 ea ###### ###### 30/01/2017 31/01/2017 2 01/06/2016 05/05/2017 31/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.6 2.1.9.7 13.2.1.9.7   Interruptor de seccionamento 1.00 ea ###### ###### 31/01/2017 02/02/2017 3 01/06/2016 05/05/2017 02/02/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3   Quadro Geral  04/04/2017 05/05/2017 24

13.1.3.1 2.1.9.2 13.2.1.9.2   Quadro geral de baixa tensao - TGBT 1.00 ea ###### ###### 20/04/2017 20/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 20/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.2 2.1.9.5.1 13.2.1.9.5.1   Cabo de alimentacao TGBT - H1XV-R 60x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 21/04/2017 21/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 21/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.3 2.1.9.4.1 13.2.1.9.4.1   Qudro de forca motriz - TBTF1 1.00 ea ###### ###### 21/04/2017 21/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 21/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.4 2.1.9.5.2 13.2.1.9.5.2   Cabo de alimentacao TBTF1 - LXV-R 14x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 21/04/2017 21/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 21/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.5 2.1.9.4.2 13.2.1.9.4.2   Qudro de forca motriz - TBTF2 1.00 ea ###### ###### 24/04/2017 24/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 24/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.6 2.1.9.5.3 13.2.1.9.5.3   Cabo de alimentacao TBTF2 - LXV-R 25x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 25/04/2017 25/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 25/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.7 2.1.9.4.3 13.2.1.9.4.3   Qudro de forca motriz - TBTF3 1.00 ea ###### ###### 26/04/2017 26/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 26/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.8 2.1.9.5.4 13.2.1.9.5.4   Cabo de alimentacao TBTF3 - LXV-R 84x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 27/04/2017 27/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 27/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.9 2.1.9.4.4 13.2.1.9.4.4   Qudro de forca motriz - TBTF4 1.00 ea ###### ###### 28/04/2017 28/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 28/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.10 2.1.9.5.5 13.2.1.9.5.5   Cabo de alimentacao TBTF4 - LXV-R 7x1x150mm2 1.00 ea ###### ###### 28/04/2017 28/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 28/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.11 2.1.9.3.1 13.2.1.9.3.1   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD01 1.00 ea ###### ###### 28/04/2017 28/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 28/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.12 2.1.9.5.6 13.2.1.9.5.6   Cabo de alimentacao TBTD01 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 01/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 01/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.13 2.1.9.3.2 13.2.1.9.3.2   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD02 1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 01/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 01/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.14 2.1.9.5.7 13.2.1.9.5.7   Cabo de alimentacao TBTD02 - H1XV-R 3x25+2G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 01/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 01/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.15 2.1.9.3.3 13.2.1.9.3.3   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD03 1.00 ea ###### ###### 02/05/2017 02/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 02/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.16 2.1.9.5.8 13.2.1.9.5.8   Cabo de alimentacao TBTD03 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 03/05/2017 03/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 03/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.17 2.1.9.3.4 13.2.1.9.3.4   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD04 1.00 ea ###### ###### 03/05/2017 03/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 03/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.18 2.1.9.5.9 13.2.1.9.5.9   Cabo de alimentacao TBTD04 - H1XV-R 3x25+2G16mm2 1.00 ea ###### ###### 03/05/2017 03/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 03/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

13.1.3.19 2.1.9.5.10 13.2.1.9.5.10   Cabo de alimentacao TBTD05 - H1XV-R 3x50+2G25mm2 1.00 m ###### ###### 04/04/2017 04/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 04/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.20 2.1.9.5.11 13.2.1.9.5.11   Cabo de alimentacao TBTD06 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 04/04/2017 04/04/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 04/04/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### abr/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.21 2.1.9.5.12 13.2.1.9.5.12   Cabo de alimentacao TBTD07 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 05/05/2017 05/05/2017 1 01/06/2016 05/05/2017 05/05/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### mai/17 ###### set/17 ###### ###### ######

14 14. Desodorizacao. Biofiltro 1  21/08/2016 07/10/2016 35

14.1.1 2.1.2.1 14.2.1.2.1
   Sistema de Desodorizacao para a Gradagem Fina e 

Desidratacao de Lamas. Capacidade de 15817 m3/h
1.00 ea ###### ###### 29/09/2016 07/10/2016 7 10/08/2016 19/09/2016 07/10/2016 02/09/2017 ###### ago/16 ###### set/16 ###### out/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

15 15. Desodorizacao. Biofiltro 2  21/08/2016 26/10/2016 48

15.1.1 2.1.2.2 15.2.1.2.2
  Sistema de Desodorizacao para a Obra de Chegada, 

Gradagem Grossa e Estacao de bombagem. Capacidade de 
1.00 ea ###### ###### 07/10/2016 26/10/2016 14 10/08/2016 19/09/2016 26/10/2016 02/09/2017 ###### ago/16 ###### set/16 ###### out/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ###### ####### ####### #######
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A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização

WBS
Código 

Efacec

Código 

Local
Nome Qt. Un € PC Unit. € PV Total Início Conclusão Duração Encomenda

Chegada à 

Obra
Montagem

Receção 

Provisória
10% M E 15% M CO 65% M M 10% M RP jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

 01/01/2015 06/10/2017 722

1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estacao Elevatoria  18/06/2016 31/05/2017 248

1.1.1 2.1.1.1 1.2.1.1.1
  Canalizacao em AISI 316 L na Obra de Chegada, Gradagem 

Grossa e Posto de Elevacao
1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 07/10/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### out/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2   Gradagem Grossa  15/05/2017 31/05/2017 13

1.1.2.1 2.1.6.1.1 1.2.1.6.1.1   Gradagem grossa automatica 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/05/2017 8 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2.2 2.1.6.1.2 1.2.1.6.1.2   Gradagem grossa manual 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/05/2017 8 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2.3 2.3.15.12 1.2.3.15.12   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 6.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/05/2017 8 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.2.4 2.1.5.3 1.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonica 2.00 ea ###### ###### 15/05/2017 31/05/2017 13 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.3   Obra de Entrada  01/05/2017 31/05/2017 23

1.1.3.1 2.1.11.1 1.2.1.11.1   Descarregador em aco AISI 316L 2.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4   Estacao de Elevacao de Aguas  01/05/2017 31/05/2017 23

1.1.4.1 2.1.4.1 1.2.1.4.1   Grupo de bombagem submersivel 1088 m3/h de 28.8 m 4.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.2 2.3.5.16 1.2.3.5.16   Valvula de retencao de bola DN500 4.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.3 2.3.16.16 1.2.3.16.16   Junta de desmontagem DN500 4.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.4 2.3.1.16 1.2.3.1.16   Valvula de cunha elastica DN500 4.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.5 2.3.1.6 1.2.3.1.6   Valvula de cunha elastica DN100 1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.6 2.3.16.6 1.2.3.16.6   Junta de desmontagem DN 100 1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.9 2.4.6.3 1.2.4.6.3   Boia de nivel 6.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.1.4.10 2.1.18 1.2.1.18   Manometro de pressao e valvulas de tres vias 1.00 ea ###### ###### 01/05/2017 31/05/2017 23 01/09/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### set/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador  09/05/2016 30/06/2017 300

2.1.1 2.1.1.2 2.2.1.1.2
  Canalizacao em AISI 316 L na Gradagem Fina e Desarenador 

/ Desengordadurador
1.00 ea ###### ###### 15/06/2017 30/06/2017 12 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2   Gradagem Fina  20/04/2017 30/06/2017 52

2.1.2.1 2.1.6.2.1 2.2.1.6.2.1   Gradagem fina com limpeza automatica 2.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.2 2.1.7.1 2.2.1.7.1   Stop-log em aluminio - 1800 mm 4.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.3 2.1.19.1 2.2.1.19.1   Parafuso transportador e compactador 9m3/h - 11m 1.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.4 2.1.11.1 2.2.1.11.1   Descarregador em aco AISI 316L 3.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.5 2.1.5.3 2.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonica 4.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.6 2.1.20.23 2.2.1.20.23   Medidor de caudal eletromagnetico DN 700 1.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.2.7 2.3.16.18 2.2.3.16.18   Junta de desmontagem DN700 1.00 ea ###### ###### 20/04/2017 30/06/2017 52 09/06/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3   Desarenador - Desengordadurador  20/05/2017 10/06/2017 15

2.1.3.1 2.1.21.1 2.2.1.21.1   Ponte raspadora - 12.5m / 3m 3.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3.2 2.3.15.12 2.2.3.15.12   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 4.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3.4 2.3.15.11 2.2.3.15.11   Valvula mural em inox 316L 1000 x 1000 2.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.3.8 2.1.5.1 2.2.1.5.1   Sonda de detecao de H2S 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.4   Bombagem de Areias  20/05/2017 10/06/2017 15

2.1.4.1 2.1.34 2.2.1.34   Sistema de transporte air-lift - 80m3/h para 300mbar 3.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5   Bombagem de Gorduras  20/05/2017 10/06/2017 15

2.1.5.1 2.1.33 2.2.1.33   Bomba de gorduras - 4m3/h 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5.2 2.3.1.10 2.2.3.1.10   Valvula de cunha elastica DN200 2.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5.5 2.1.31 2.2.1.31   Cisterna rebocabel - 10 m3 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.5.6 2.1.32 2.2.1.32   Trator 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.6   Sistema de Arejamento  20/05/2017 10/06/2017 15

2.1.6.1 2.1.8.1 2.2.1.8.1   Sistema de arejamento do tipo Aeroflot com 1,5kW de 9.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.1.7   Tratamento de Areias  20/05/2017 10/06/2017 15

2.1.7.1 2.1.35 2.2.1.35   Classificador em AISI 316L - 25 m3/h 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 10/06/2017 15 09/06/2016 20/12/2016 10/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

3 3. Reparticao de Fluxo  24/06/2016 31/07/2017 287

3.1.1 2.1.1.3 3.2.1.1.3   Canalizacao em AISI 316 L na reparticao de fluxo 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 09/06/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

3.1.2 2.3.15.8 3.2.3.15.8   Valvula mural inox 316L 700 x 700 3.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 01/08/2016 02/08/2016 31/07/2017 20/12/2017 ###### ago/16 ###### ago/16 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.1.3 2.1.20.16 3.2.1.20.16   Medidor de caudal eletromagnetico DN 250 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 01/08/2016 02/08/2016 31/07/2017 20/12/2017 ###### ago/16 ###### ago/16 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.1.4 2.3.16.11 3.2.3.16.11   Junta de desmontagem DN250 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 01/08/2016 02/08/2016 31/07/2017 20/12/2017 ###### ago/16 ###### ago/16 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.1.5 2.1.7.2 3.2.1.7.2   Stop-log em aluminio - 3000 mm 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 01/08/2016 02/08/2016 31/07/2017 20/12/2017 ###### ago/16 ###### ago/16 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.1.6 2.1.11.2 3.2.1.11.2   Descarregador em aco AISI 316L - 3m - 3mm 3.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 01/08/2016 02/08/2016 31/07/2017 20/12/2017 ###### ago/16 ###### ago/16 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

4 4. Tratamento Biologico  03/03/2016 31/08/2017 391

4.1.1 2.1.1.4 4.2.1.1.4   Canalizacao em AISI 316 L no tratamento biologico 1.00 ea ###### ###### 19/03/2017 31/05/2017 53 09/06/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.2   Zona de Seletores  30/08/2017 31/08/2017 2

4.1.2.1 2.1.12.1 4.2.1.12.1
  Agitadores submersiveis, em aco AISI 316L - 2,1 kW de 

potencia
6.00 ea ###### ###### 30/08/2017 31/08/2017 2 09/06/2016 20/03/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.2.2 2.3.9.16 4.2.3.9.16   Valvula borboleta DN 500 6.00 ea ###### ###### 30/08/2017 31/08/2017 2 09/06/2016 20/03/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.3   Zona de Arejamento  01/06/2017 30/06/2017 22

4.1.3.1 2.1.13.1 4.2.1.13.1   Arejadores de superficie - 132 kW de potencia 18.00 ea ###### ###### 01/06/2017 30/06/2017 22 09/06/2016 20/03/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.3.2 2.1.12.2 4.2.1.12.2   Agitadores submersiveis em aco AISI 316L - 13kW de potencia 12.00 ea ###### ###### 01/06/2017 30/06/2017 22 09/06/2016 20/03/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.3.3 2.1.11.1 4.2.1.11.1   Descarregador em aco AISI 316L 15.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 09/06/2016 20/03/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.4   Desgaseificacao  20/06/2017 30/06/2017 9

4.1.4.1 2.1.14.1 4.2.1.14.1   Bomba para recuperacao dos flotantes - 4m3/h 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 09/06/2016 20/03/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.4.2 2.3.15.10 4.2.3.15.10   Valvula Mural manual em Inox 316L 900 x 900 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 09/06/2016 20/03/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.1.4.3 2.3.15.11 4.2.3.15.11   Valvula Mural manual em Inox 316L 1000 x 1000 2.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 09/06/2016 20/03/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### mar/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

5 5. Decantacao Secundaria  13/03/2016 30/04/2017 295

5.1.4 2.1.1.5 5.2.1.1.5   Canalizacao em AISI 316 L nos decantadores 1.00 ea ###### ###### 10/11/2016 30/11/2016 15 17/05/2016 20/09/2016 30/11/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### set/16 ###### nov/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

5.1.5 2.1.22 5.2.1.22   Ponte de aspiracoes de lamas 3.00 ea ###### ###### 10/04/2017 30/04/2017 15 17/05/2016 20/09/2016 30/04/2017 20/12/2017 ###### mai/16 ###### set/16 ###### abr/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6 6. Estacao de Bombagem de Recirculacao de Lamas  21/10/2016 30/06/2017 181

6.1.1 2.1.1.6 6.2.1.1.6   Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de lamas 1.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.2 2.1.4.2 6.2.1.4.2   Grupo de bombagem submersivel  - 720 m3/h de 9,1 m 4.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.3 2.3.5.16 6.2.3.5.16   Valvula de retencao de bola DN 500 4.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.4 2.3.16.16 6.2.3.16.16   Junta de desmontagem DN500 11.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.5 2.3.9.16 6.2.3.9.16   Valvula borboleta DN500 1.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.6 2.3.9.16 6.2.3.9.16   Valvula borboleta DN500 Comando eletrico 1.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.8 2.3.15.6 6.2.3.15.6   Valvula mural manual em inox 316L 500 x 500 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.9 2.1.18 6.2.1.18   Manometro e tres valvulas 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.10 2.1.5.3 6.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrasonico 1.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.11 2.4.6.3 6.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 m ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.12 2.1.20.21 6.2.1.20.21   Medidor de caudal eletromagnetico DN 500 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.14 2.1.4.4 6.2.1.4.4   Grupo de bombagem submersivel - 100m3 /h de 10,3m 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.15 2.3.5.10 6.2.3.5.10   Valvula de retencao de bola DN200 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.16 2.3.16.10 6.2.3.16.10   Junta de desmontagem DN200 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.17 2.3.1.10 6.2.3.1.10   Valvula de cunha elastica DN200 2.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.19 2.1.20.14 6.2.1.20.14   Debitometro eletromagnetico DN 200 2.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.20 2.3.1.10 6.2.3.1.10   Valvula de cunha elastica DN200 2.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.1.21 2.3.16.10 6.2.3.16.10   Junta de desmontagem DN200 3.00 ea ###### ###### 20/06/2017 30/06/2017 9 15/11/2016 20/04/2017 30/06/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7 7. Medicao de Fluxo + Tratamento Terciario  20/03/2017 30/06/2017 75

7.1.1 2.1.1.7 7.2.1.1.7   Canalizacao em AISI 316 L na desinfecao e medicao de fluxo 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.2   Desinfecao por lixivia  15/08/2017 01/09/2017 14

7.1.2.1 2.3.15.12 7.2.3.15.12   Valvula mural em inox 316L 1200 x 1200 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.2.2 2.1.15.1 7.2.1.15.1   Bomba doseadora de diafragma - 250 l/h - 2 bar 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.2.6 2.1.23 7.2.1.23   Chuveiro lava-olhos 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.2.7 2.1.30 7.2.1.30
  Tanque de armazenamento de hipoclorito de sodio em PRFV - 

25m3
2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.3   Contagem e nalise de amostras  15/08/2017 01/09/2017 14

7.1.3.1 2.1.16.1 7.2.1.16.1   Canal venturi - 2175 m3/h 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.4 2.1.37 7.2.1.37   Analise de Amostras 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5   Instrumentacao de controlo  15/08/2017 01/09/2017 14

7.1.5.1 2.1.5.3 7.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonico 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.2 2.1.5.4 7.2.1.5.4   Sonda de oxigenio dissolvido 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.3 2.1.5.5 7.2.1.5.5   Sonda de medicao de potencial redox 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.4 2.1.5.6 7.2.1.5.6   Sonda de medicao de pH 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.5 2.1.5.7 7.2.1.5.7   Sonda de medicao deH2S e CH4 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.6 2.1.5.8 7.2.1.5.8   Sonda de detecao de gazes perigosos portatl 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.5.7 2.1.5.9 7.2.1.5.9   Sonda de  O2, redox, pH portatil 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6   Agua Industrial  15/08/2017 01/09/2017 14

7.1.6.1 2.1.4.4 7.2.1.4.4   Grupo de bombagem submersivel -  100 m3/h de 10,3 m 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.2 2.1.4.4 7.2.1.4.4   Grupo de bombagem submersivel - 100 m3/h de 10,3 m 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.3 2.1.18 7.2.1.18   Manometro e tres valvulas 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.4 2.1.5.2 7.2.1.5.2   Sonda de nivel ultrassonica  (Versao Separada) 1.00 ea 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.5 2.4.6.3 7.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.6 2.3.5.10 7.2.3.5.10   Valvula de retencao de bola DN200 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.7 2.3.16.10 7.2.3.16.10   Junta de desmontagem DN200 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.9 2.1.29 7.2.1.29   Reservatorio de armazenamento de aguas de servico em PRFV 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.10 2.1.5.3 7.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrassonica 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.11 2.4.6.3 7.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7.1.6.13 2.1.28 7.2.1.28   Posto de pressao - 100 m3/h a 11 bar 1.00 ea ###### ###### 15/08/2017 01/09/2017 14 20/04/2017 30/06/2017 01/09/2017 20/12/2017 ###### abr/17 ###### jun/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

8 8. Espessador Gravitico  26/04/2017 01/09/2017 93

8.1.1 2.1.1.8 8.2.1.1.8   Canalizacao em AISI 316 L nos espessadores 1.00 ea ###### ###### 10/05/2017 01/09/2017 83 19/11/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mar/17 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

8.1.2 2.1.21.2 8.2.1.21.2   Ponte raspadora - Diametro de 21 m 2.00 ea ###### ###### 10/05/2017 01/09/2017 83 25/01/2017 11/12/2016 31/05/2017 20/12/2017 ###### jan/17 ###### dez/16 ###### set/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9
9. Edificio de Desidratacao Mecanica e Armazenamento de 

Lamas
 08/12/2016 31/07/2017 168

9.1.1 2.1.17.1 9.2.1.17.1
  Grupos de bombagem de espessadores de lamas - 70 m3/h a 2 

bar
3.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/05/2017 8 05/12/2016 20/03/2017 31/05/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.3 2.1.27 9.2.1.27   Centrifuga para a desidratacao de lamas  - 1712 kg - 25 g/l 2.00 ea ###### ###### 31/03/2017 31/03/2017 1 05/12/2016 20/03/2017 31/03/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### mar/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

9.1.4 2.1.9.7 9.2.1.9.7   Interruptor de pressao e manometro 2.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.6 2.3.1.7 9.2.3.1.7   Valvula de cunha elastica DN125 16.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.7 2.3.16.7 9.2.3.16.7   Junta de desmontagem DN125 8.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.12 2.1.20.11 9.2.1.20.11   Medidor de caudal eletromagnetico DN 125 2.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.13 2.1.19.1 9.2.1.19.1   Parafuso transportador e compactador - 9m3/h - 11 m 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.14 2.1.19.2 9.2.1.19.2   Parafuso transportador e compactador - 9m3/h - 6 m 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.15 2.1.5.1 9.2.1.5.1   Sonda de detecao de H2S 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16   Polimeros e reagentes quimicos para tratamento de lamas  20/05/2017 31/07/2017 51

9.1.16.1 2.1.24 9.2.1.24   Sistema de preparacao automatica de polieletrolito - 6350 l/h 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.2 2.1.25 9.2.1.25   Bombas de dosagem de polielectrolito - 4500 l/h a bar 5.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.3 2.1.26 9.2.1.26   Unidades de diluicao em linha - 6500 l/h 2.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.4 2.1.20.3 9.2.1.20.3   Medidor de caudal eletromagnetico DN 25 2.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.16.5 2.1.23 9.2.1.23   Chuveiro lava-olhos 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9.1.17   Ar Industrial  20/05/2017 31/07/2017 51

9.1.17.1 2.1.36 9.2.1.36   Compressor com reservatorio de 100 lts. 1.00 ea ###### ###### 20/05/2017 31/07/2017 51 05/12/2016 20/03/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### dez/16 ###### mar/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10 10. Estacao de Bombagem de Flotantes  23/11/2016 31/07/2017 179

FATURAÇÃO (Ano 3)DETALHES DE PREÇO DATAS AT CRONOGRAMA APROVISIONAMENTOS AT € APROVISIONAMENTOS
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A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização

WBS
Código 

Efacec

Código 

Local
Nome Qt. Un € PC Unit. € PV Total Início Conclusão Duração Encomenda

Chegada à 

Obra
Montagem

Receção 

Provisória
10% M E 15% M CO 65% M M 10% M RP jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

10.1.1 2.1.1.9 10.2.1.1.9
  Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de 

flotantes
1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.2 2.1.4.5 10.2.1.4.5   Grupo De bombagem submersivel - 5m3/h de 11m 2.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.3 2.3.1.2 10.2.3.1.2   Valvula de cunha elastica DN50 4.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.4 2.3.16.2 10.2.3.16.2   Junta de desmontagem DN50 3.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.5 2.3.5.2 10.2.3.5.2   Valvula de retencao de bola DN50 3.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.6 2.3.1.1 10.2.3.1.1   Valvula de cunha elastica DN25 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.7 2.1.18 10.2.1.18   Manometro e tres valvulas 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.8 2.1.5.3 10.2.1.5.3   Sonda de nivel ultrasonico 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.9 2.4.6.3 10.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

10.1.11 2.1.20.6 10.2.1.20.6   Medidor de caudal eletromagnetico DN 50 1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11 11. Estacao de Bombagem de Escorrencias  20/11/2016 31/07/2017 181

11.1.1 2.1.1.10 11.2.1.1.10
  Canalizacao em AISI 316 L na estacao de bombagem de 

escorrencias
1.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.2 2.1.4.3 11.2.1.4.3   Grupo de bombagem submersivel - 250 m3/h a 14 m 2.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.3 2.3.5.2 11.2.3.5.2   Valvula de retencao de bola DN50 1.00 m ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.4 2.3.5.11 11.2.3.5.11   Valvula de retencao de bola DN250 2.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.5 2.3.16.11 11.2.3.16.11   Junta de desmontagem DN250 1.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.6 2.3.1.11 11.2.3.1.11   Valvula de cunha elastica DN250 2.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.7 2.1.18 11.2.1.18   Manometro e tres valvulas 1.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.8 2.1.5.3 11.2.1.5.3   Sonda de nivel de ultrasonica 1.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.1.9 2.4.6.3 11.2.4.6.3   Boia de nivel 2.00 ea ###### ###### 15/07/2017 31/07/2017 11 13/11/2016 20/05/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

12 12. Bascula  15/01/2016 30/04/2017 336

12.1.1 2.1.3.1 12.2.1.3.1   Posto de pesagem de lamas - 60 ton 1.00 ea ###### ###### 25/04/2017 30/04/2017 4 04/02/2017 11/03/2017 30/04/2017 20/12/2017 ###### fev/17 ###### mar/17 ###### abr/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13 13. Edificio do Grupo de Geradores  01/06/2017 31/08/2017 66

13.1.2   Quadros eletricos  01/06/2017 31/08/2017 66

13.1.2.1 2.1.9.1.1 13.2.1.9.1.1   Automato Programavel TFBT 1 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.2 2.1.9.1.2 13.2.1.9.1.2   Automato Programavel TFBT 2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.3 2.1.9.1.3 13.2.1.9.1.3   Automato Programavel TFBT 3 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.4 2.1.9.1.4 13.2.1.9.1.4   Automato Programavel TFBT 4 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.5 2.1.9.6 13.2.1.9.6   Caixa de comando local 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.2.6 2.1.9.7 13.2.1.9.7   Interruptor de seccionamento 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3   Quadro Geral  01/06/2017 31/08/2017 66

13.1.3.1 2.1.9.2 13.2.1.9.2   Quadro geral de baixa tensao - TGBT 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.2 2.1.9.5.1 13.2.1.9.5.1   Cabo de alimentacao TGBT - H1XV-R 60x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.3 2.1.9.4.1 13.2.1.9.4.1   Qudro de forca motriz - TBTF1 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.4 2.1.9.5.2 13.2.1.9.5.2   Cabo de alimentacao TBTF1 - LXV-R 14x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.5 2.1.9.4.2 13.2.1.9.4.2   Qudro de forca motriz - TBTF2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.6 2.1.9.5.3 13.2.1.9.5.3   Cabo de alimentacao TBTF2 - LXV-R 25x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.7 2.1.9.4.3 13.2.1.9.4.3   Qudro de forca motriz - TBTF3 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.8 2.1.9.5.4 13.2.1.9.5.4   Cabo de alimentacao TBTF3 - LXV-R 84x1x240mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.9 2.1.9.4.4 13.2.1.9.4.4   Qudro de forca motriz - TBTF4 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.10 2.1.9.5.5 13.2.1.9.5.5   Cabo de alimentacao TBTF4 - LXV-R 7x1x150mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.11 2.1.9.3.1 13.2.1.9.3.1   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD01 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.12 2.1.9.5.6 13.2.1.9.5.6   Cabo de alimentacao TBTD01 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.13 2.1.9.3.2 13.2.1.9.3.2   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD02 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.14 2.1.9.5.7 13.2.1.9.5.7   Cabo de alimentacao TBTD02 - H1XV-R 3x25+2G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.15 2.1.9.3.3 13.2.1.9.3.3   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD03 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.16 2.1.9.5.8 13.2.1.9.5.8   Cabo de alimentacao TBTD03 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.17 2.1.9.3.4 13.2.1.9.3.4   Quadro de baixa tensao - Distribuicao - TBTD04 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.18 2.1.9.5.9 13.2.1.9.5.9   Cabo de alimentacao TBTD04 - H1XV-R 3x25+2G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.19 2.1.9.5.10 13.2.1.9.5.10   Cabo de alimentacao TBTD05 - H1XV-R 3x50+2G25mm2 1.00 m ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.20 2.1.9.5.11 13.2.1.9.5.11   Cabo de alimentacao TBTD06 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

13.1.3.21 2.1.9.5.12 13.2.1.9.5.12   Cabo de alimentacao TBTD07 - H1XV-U 5G16mm2 1.00 ea ###### ###### 01/06/2017 31/08/2017 66 15/11/2016 05/05/2017 31/08/2017 20/12/2017 ###### nov/16 ###### mai/17 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

14 14. Desodorizacao. Biofiltro 1  21/08/2016 31/07/2017 246

14.1.1 2.1.2.1 14.2.1.2.1
   Sistema de Desodorizacao para a Gradagem Fina e 

Desidratacao de Lamas. Capacidade de 15817 m3/h
1.00 ea ###### ###### 20/07/2017 31/07/2017 8 20/10/2016 20/04/2017 31/07/2017 20/12/2017 ###### out/16 ###### abr/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

15 15. Desodorizacao. Biofiltro 2  21/08/2016 20/07/2017 239

15.1.1 2.1.2.2 15.2.1.2.2
  Sistema de Desodorizacao para a Obra de Chegada, 

Gradagem Grossa e Estacao de bombagem. Capacidade de 
1.00 ea ###### ###### 01/07/2017 20/07/2017 14 20/10/2016 20/04/2017 20/07/2017 20/12/2017 ###### out/16 ###### abr/17 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ###### ###### ####### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ######

FATURAÇÃO (Ano 1) FATURAÇÃO (Ano 2) FATURAÇÃO (Ano 3)
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A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização

WBS
Código 

Efacec

Código 

Local
Nome Qt. Un € PC Unit. € PV Total Início Conclusão Duração Encomenda

Chegada à 

Obra
Montagem

Receção 

Provisória
10% M E 15% M CO 65% M M 10% M RP jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

 01/01/2015 06/10/2017 722

1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estacao Elevatoria  18/06/2016 04/01/2017 143

1.2.1 1.2.2.3 1.1.2.2.3   Lajes 2.52 m³ ###### ###### 18/06/2016 20/10/2016 89 18/01/2016 18/03/2016 20/10/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### out/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.2.2 1.2.2.2 1.1.2.2.2   Muros 267.65 m³ ###### ###### 29/09/2016 05/12/2016 48 18/01/2016 18/03/2016 05/12/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.2.3 1.5.2.5 1.1.5.2.5   Grades 22.77 m ###### ###### 28/08/2016 01/09/2016 4 18/01/2016 18/03/2016 01/09/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

1.2.4 1.5.2.4 1.1.5.2.4   Grelhas 48.18 m² ###### ###### 11/11/2016 17/11/2016 5 18/01/2016 18/03/2016 17/11/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### nov/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador  09/05/2016 29/01/2017 190

2.2.1 1.2.2.3 2.1.2.2.3   Lajes 193.91 m³ ###### ###### 09/05/2016 08/07/2016 45 09/12/2015 09/02/2016 08/07/2016 02/09/2017 ###### dez/15 ###### fev/16 ###### jul/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.2.2 1.2.2.2 2.1.2.2.2   Muros 294.28 m³ ###### ###### 20/07/2016 12/08/2016 18 09/12/2015 09/02/2016 12/08/2016 02/09/2017 ###### dez/15 ###### fev/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.2.3 1.5.2.5 2.1.5.2.5   Grades 184.93 m ###### ###### 24/06/2016 28/06/2016 3 09/12/2015 09/02/2016 28/06/2016 02/09/2017 ###### dez/15 ###### fev/16 ###### jun/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

2.2.4 1.5.2.4 2.1.5.2.4   Grelhas 169.75 m² ###### ###### 17/08/2016 19/08/2016 3 09/12/2015 09/02/2016 19/08/2016 02/09/2017 ###### dez/15 ###### fev/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

3 3. Reparticao de Fluxo  24/06/2016 17/08/2016 39

3.2.1 1.2.2.3 3.1.2.2.3   Lajes 24.52 m³ ###### ###### 24/06/2016 21/07/2016 20 24/01/2016 24/03/2016 21/07/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### jul/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

3.2.2 1.2.2.2 3.1.2.2.2   Muros 57.02 m³ ###### ###### 03/07/2016 14/07/2016 9 24/01/2016 24/03/2016 14/07/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### jul/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

3.2.3 1.5.2.5 3.1.5.2.5   Grades 51.15 m ###### ###### 20/07/2016 26/07/2016 5 24/01/2016 24/03/2016 26/07/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### jul/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

3.2.4 1.5.2.4 3.1.5.2.4   Grelhas 8.84 m² ###### ###### 03/08/2016 06/08/2016 3 24/01/2016 24/03/2016 06/08/2016 02/09/2017 ###### jan/16 ###### mar/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4 4. Tratamento Biologico  01/10/2015 08/01/2017 332

4.2.1 1.2.2.3 4.1.2.2.3   Lajes 7 155.00 m³ ###### ###### 01/10/2015 27/04/2016 150 01/03/2015 01/06/2015 27/04/2016 02/09/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### abr/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.2.2 1.2.2.2 4.1.2.2.2   Muros 4 150.00 m³ ###### ###### 20/01/2016 31/05/2016 95 01/03/2015 01/06/2015 31/05/2016 02/09/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### mai/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.2.3 1.5.2.5 4.1.5.2.5   Grades 500.16 m ###### ###### 20/03/2016 21/03/2016 1 01/03/2015 01/06/2015 21/03/2016 02/09/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### mar/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

4.2.4 1.5.2.4 4.1.5.2.4   Grelhas 507.46 m² ###### ###### 23/06/2016 12/07/2016 14 01/03/2015 01/06/2015 12/07/2016 02/09/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### jul/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

5 5. Decantacao Secundaria  13/03/2016 18/09/2016 135

5.2.4 1.2.2.3 5.1.2.2.3   Lajes 2 310.00 m³ ###### ###### 13/03/2016 10/04/2016 20 13/10/2015 13/01/2016 10/04/2016 02/09/2017 ###### out/15 ###### jan/16 ###### abr/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

5.2.5 1.2.2.2 5.1.2.2.2   Muros 1 024.00 m³ ###### ###### 03/06/2016 27/06/2016 17 13/10/2015 13/01/2016 27/06/2016 02/09/2017 ###### out/15 ###### jan/16 ###### jun/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

5.2.6 1.5.2.4 5.1.5.2.4   Grelhas 6.75 m² ###### ###### 07/08/2016 12/08/2016 5 13/10/2015 13/01/2016 12/08/2016 02/09/2017 ###### out/15 ###### jan/16 ###### ago/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6 6. Estacao de Bombagem de Recirculacao de Lamas  21/10/2016 12/02/2017 81

6.2.1 1.2.2.3 6.1.2.2.3   Lajes 45.10 m³ ###### ###### 21/10/2016 01/12/2016 30 21/03/2016 21/06/2016 01/12/2016 02/09/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.2.2 1.2.2.2 6.1.2.2.2   Muros 66.74 m³ ###### ###### 31/10/2016 19/11/2016 15 21/03/2016 21/06/2016 19/11/2016 02/09/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### nov/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.2.3 1.5.2.5 6.1.5.2.5   Grades 40.51 m ###### ###### 20/11/2016 28/11/2016 6 21/03/2016 21/06/2016 28/11/2016 02/09/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### nov/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

6.2.4 1.5.2.4 6.1.5.2.4   Grelhas 102.62 m² ###### ###### 20/12/2016 27/12/2016 6 21/03/2016 21/06/2016 27/12/2016 02/09/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7 7. Medicao de Fluxo + Tratamento Terciario  23/12/2016 31/03/2017 71

7.2.1 1.2.2.3 7.1.2.2.3   Lajes 112.97 m³ ###### ###### 23/12/2016 26/01/2017 25 23/06/2016 23/09/2016 26/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.2.2 1.2.2.2 7.1.2.2.2   Muros 191.46 m³ ###### ###### 30/12/2016 09/01/2017 7 23/06/2016 23/09/2016 09/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.2.3 1.5.2.5 7.1.5.2.5   Grades 78.87 m ###### ###### 10/01/2017 16/01/2017 5 23/06/2016 23/09/2016 16/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

7.2.4 1.5.2.4 7.1.5.2.4   Grelhas 125.46 m² ###### ###### 30/01/2017 06/02/2017 6 23/06/2016 23/09/2016 06/02/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

8 8. Espessador Gravitico  26/12/2016 14/04/2017 80

8.2.1 1.2.2.3 8.1.2.2.3   Lajes 336.82 m³ ###### ###### 26/12/2016 07/02/2017 32 26/06/2016 26/09/2016 07/02/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

8.2.2 1.2.2.2 8.1.2.2.2   Muros 221.57 m³ ###### ###### 13/01/2017 29/01/2017 11 26/06/2016 26/09/2016 29/01/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jan/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

8.2.3 1.5.2.5 8.1.5.2.5   Grades 104.96 m ###### ###### 30/01/2017 10/02/2017 10 26/06/2016 26/09/2016 10/02/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### fev/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

8.2.4 1.5.2.4 8.1.5.2.4   Grelhas 358.03 m² ###### ###### 01/03/2017 08/03/2017 6 26/06/2016 26/09/2016 08/03/2017 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### mar/17 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9
9. Edificio de Desidratacao Mecanica e Armazenamento de 

Lamas
 08/12/2016 06/03/2017 63

9.2.1 1.2.2.3 9.1.2.2.3   Lajes 100.03 m³ ###### ###### 08/12/2016 14/12/2016 5 08/06/2016 08/09/2016 14/12/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

9.2.2 1.2.2.2 9.1.2.2.2   Muros 84.93 m³ ###### ###### 15/12/2016 22/12/2016 6 08/06/2016 08/09/2016 22/12/2016 02/09/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

10 10. Estacao de Bombagem de Flotantes  23/11/2016 04/02/2017 53

10.2.1 1.2.2.3 10.1.2.2.3   Lajes 1.74 m³ ###### ###### 23/11/2016 13/12/2016 15 23/05/2016 23/08/2016 13/12/2016 02/09/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

10.2.2 1.2.2.2 10.1.2.2.2   Muros 8.08 m³ ###### ###### 28/11/2016 03/12/2016 5 23/05/2016 23/08/2016 03/12/2016 02/09/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

10.2.4 1.5.2.4 10.1.5.2.4   Grelhas 4.72 m² ###### ###### 11/12/2016 17/12/2016 5 23/05/2016 23/08/2016 17/12/2016 02/09/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

11 11. Estacao de Bombagem de Escorrencias  20/11/2016 16/01/2017 41

11.2.1 1.2.2.3 11.1.2.2.3   Lajes 6.82 m³ ###### ###### 20/11/2016 06/12/2016 12 20/05/2016 20/08/2016 06/12/2016 02/09/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

11.2.2 1.2.2.2 11.1.2.2.2   Muros 16.43 m³ ###### ###### 23/11/2016 29/11/2016 5 20/05/2016 20/08/2016 29/11/2016 02/09/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### nov/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

11.2.4 1.5.2.4 11.1.5.2.4   Grelhas 10.00 m² ###### ###### 07/12/2016 14/12/2016 6 20/05/2016 20/08/2016 14/12/2016 02/09/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

12 12. Bascula  15/01/2016 22/03/2017 309

12.2.1 1.2.2.3 12.1.2.2.3   Lajes 9.85 m³ ###### ###### 15/01/2016 18/02/2016 25 15/07/2015 15/11/2016 18/02/2016 02/09/2017 ###### jul/15 ###### nov/16 ###### fev/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

12.2.2 1.2.2.2 12.1.2.2.2   Muros 8.54 m³ ###### ###### 25/01/2016 30/01/2016 5 15/07/2015 15/11/2016 30/01/2016 02/09/2017 ###### jul/15 ###### nov/16 ###### jan/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

12.2.4 1.5.2.4 12.1.5.2.4   Grelhas 0.72 m² ###### ###### 16/02/2016 20/02/2016 4 15/07/2015 15/11/2016 20/02/2016 02/09/2017 ###### jul/15 ###### nov/16 ###### fev/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

14 14. Desodorizacao. Biofiltro 1  21/08/2016 07/10/2016 35

14.2.1 1.2.2.3 14.1.2.2.3   Lajes 27.23 m³ ###### ###### 21/08/2016 15/09/2016 19 21/02/2016 21/05/2016 15/09/2016 02/09/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

14.2.2 1.2.2.2 14.1.2.2.2   Muros 13.84 m³ ###### ###### 26/08/2016 09/09/2016 11 21/02/2016 21/05/2016 09/09/2016 02/09/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

14.2.3 1.5.2.4 14.1.5.2.4   Grelhas 26.16 m² ###### ###### 24/09/2016 28/09/2016 3 21/02/2016 21/05/2016 28/09/2016 02/09/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

15 15. Desodorizacao. Biofiltro 2  21/08/2016 26/10/2016 48

15.2.1 1.2.2.3 15.1.2.2.3   Lajes 46.48 m³ ###### ###### 21/08/2016 15/09/2016 19 21/02/2016 21/05/2016 15/09/2016 02/09/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

15.2.2 1.2.2.2 15.1.2.2.2   Muros 18.06 m³ ###### ###### 26/08/2016 09/09/2016 11 21/02/2016 21/05/2016 09/09/2016 02/09/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

15.2.3 1.5.2.4 15.1.5.2.4   Grelhas 0.85 m² ###### ###### 24/09/2016 28/09/2016 3 21/02/2016 21/05/2016 28/09/2016 02/09/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### set/17 ###### ###### ###### ######

###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######

FATURAÇÃO (Ano 3)DETALHES DE PREÇO DATAS PL CRONOGRAMA APROVISIONAMENTOS PL € APROVISIONAMENTOS

F I C H E I R O   C E N T R A L   D E   O P E R A Ç Õ E S   -   E N G E N H E R I A   C I V I L   -   P L A N E A D O

FATURAÇÃO (Ano 1) FATURAÇÃO (Ano 2)

ANEXO III - Ficheiro Central de Operações (Construção Civil - Planeado) ##### - Valores Confidenciais  1 de 1



A utilização do BIM na otimização do planeamento operacional dos projetos e o seu contributo na organização

WBS
Código 

Efacec

Código 

Local
Nome Qt. Un € PC Unit. € PV Total Início Conclusão Duração Encomenda

Chegada à 

Obra
Montagem

Receção 

Provisória
10% M E 15% M CO 65% M M 10% M RP jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

 01/01/2015 06/10/2017 722

1 1. Obra de Entrada + Gradagem Grossa + Estacao Elevatoria  18/06/2016 31/05/2017 248

1.2.1 1.2.2.3 1.1.2.2.3   Lajes 2.52 m³ ###### ###### 18/06/2016 20/10/2016 89 18/02/2016 20/06/2016 20/10/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### jun/16 ###### out/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.2.2 1.2.2.2 1.1.2.2.2   Muros 267.65 m³ ###### ###### 10/10/2016 05/01/2017 64 18/02/2016 20/06/2016 05/01/2017 20/12/2017 ###### fev/16 ###### jun/16 ###### jan/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.2.3 1.5.2.5 1.1.5.2.5   Grades 22.77 m ###### ###### 28/08/2016 01/09/2016 4 18/02/2016 20/06/2016 01/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### jun/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

1.2.4 1.5.2.4 1.1.5.2.4   Grelhas 48.18 m² ###### ###### 11/11/2016 17/11/2016 5 18/02/2016 20/06/2016 17/11/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### jun/16 ###### nov/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2 2. Gradem Fina + Desarenador - Desengordurador  09/05/2016 30/06/2017 300

2.2.1 1.2.2.3 2.1.2.2.3   Lajes 193.91 m³ ###### ###### 09/05/2016 08/07/2016 45 09/12/2015 09/03/2016 08/07/2016 20/12/2017 ###### dez/15 ###### mar/16 ###### jul/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.2.2 1.2.2.2 2.1.2.2.2   Muros 294.28 m³ ###### ###### 20/07/2016 12/08/2016 18 09/12/2015 09/03/2016 12/08/2016 20/12/2017 ###### dez/15 ###### mar/16 ###### ago/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.2.3 1.5.2.5 2.1.5.2.5   Grades 184.93 m ###### ###### 24/10/2016 28/10/2016 5 09/12/2015 09/03/2016 28/10/2016 20/12/2017 ###### dez/15 ###### mar/16 ###### out/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

2.2.4 1.5.2.4 2.1.5.2.4   Grelhas 169.75 m² ###### ###### 24/10/2016 28/10/2016 5 09/12/2015 09/03/2016 28/10/2016 20/12/2017 ###### dez/15 ###### mar/16 ###### out/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

3 3. Reparticao de Fluxo  24/06/2016 31/07/2017 287

3.2.1 1.2.2.3 3.1.2.2.3   Lajes 24.52 m³ ###### ###### 24/06/2016 01/08/2016 27 24/01/2016 24/01/2016 01/08/2016 20/12/2017 ###### jan/16 ###### jan/16 ###### ago/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.2.2 1.2.2.2 3.1.2.2.2   Muros 57.02 m³ ###### ###### 03/07/2016 01/08/2016 21 24/01/2016 24/01/2016 01/08/2016 20/12/2017 ###### jan/16 ###### jan/16 ###### ago/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.2.3 1.5.2.5 3.1.5.2.5   Grades 51.15 m ###### ###### 20/07/2016 26/07/2016 5 24/01/2016 24/01/2016 26/07/2016 20/12/2017 ###### jan/16 ###### jan/16 ###### jul/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

3.2.4 1.5.2.4 3.1.5.2.4   Grelhas 8.84 m² ###### ###### 03/08/2016 06/08/2016 3 24/01/2016 24/01/2016 06/08/2016 20/12/2017 ###### jan/16 ###### jan/16 ###### ago/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

4 4. Tratamento Biologico  03/03/2016 31/08/2017 391

4.2.1 1.2.2.3 4.1.2.2.3   Lajes 7 155.00 m³ ###### ###### 03/03/2016 27/11/2016 192 01/03/2015 01/06/2015 27/11/2016 20/12/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### nov/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.2.2 1.2.2.2 4.1.2.2.2   Muros 4 150.00 m³ ###### ###### 03/03/2016 15/12/2016 206 01/03/2015 01/06/2015 15/12/2016 20/12/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.2.3 1.5.2.5 4.1.5.2.5   Grades 500.16 m ###### ###### 02/01/2017 05/01/2017 4 01/03/2015 01/06/2015 05/01/2017 20/12/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### jan/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

4.2.4 1.5.2.4 4.1.5.2.4   Grelhas 507.46 m² ###### ###### 12/07/2016 12/07/2016 1 01/03/2015 01/06/2015 12/07/2016 20/12/2017 ###### mar/15 ###### jun/15 ###### jul/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

5 5. Decantacao Secundaria  13/03/2016 30/04/2017 295

5.2.4 1.2.2.3 5.1.2.2.3   Lajes 2 310.00 m³ ###### ###### 13/03/2016 10/04/2016 20 13/10/2015 13/01/2016 10/04/2016 20/12/2017 ###### out/15 ###### jan/16 ###### abr/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

5.2.5 1.2.2.2 5.1.2.2.2   Muros 1 024.00 m³ ###### ###### 03/06/2016 27/06/2016 17 13/10/2015 13/01/2016 27/06/2016 20/12/2017 ###### out/15 ###### jan/16 ###### jun/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

5.2.6 1.5.2.4 5.1.5.2.4   Grelhas 6.75 m² ###### ###### 07/08/2016 12/08/2016 5 13/10/2015 13/01/2016 12/08/2016 20/12/2017 ###### out/15 ###### jan/16 ###### ago/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6 6. Estacao de Bombagem de Recirculacao de Lamas  21/10/2016 30/06/2017 181

6.2.1 1.2.2.3 6.1.2.2.3   Lajes 45.10 m³ ###### ###### 21/10/2016 01/12/2016 30 21/03/2016 21/06/2016 01/12/2016 20/12/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.2.2 1.2.2.2 6.1.2.2.2   Muros 66.74 m³ ###### ###### 31/10/2016 01/12/2016 24 21/03/2016 21/06/2016 01/12/2016 20/12/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.2.3 1.5.2.5 6.1.5.2.5   Grades 40.51 m ###### ###### 20/11/2016 01/12/2016 9 21/03/2016 21/06/2016 01/12/2016 20/12/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

6.2.4 1.5.2.4 6.1.5.2.4   Grelhas 102.62 m² ###### ###### 05/01/2017 10/01/2017 4 21/03/2016 21/06/2016 10/01/2017 20/12/2017 ###### mar/16 ###### jun/16 ###### jan/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

7 7. Medicao de Fluxo + Tratamento Terciario  20/03/2017 30/06/2017 75

7.2.1 1.2.2.3 7.1.2.2.3   Lajes 112.97 m³ ###### ###### 20/03/2017 20/04/2017 24 23/06/2016 23/06/2016 20/04/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

7.2.2 1.2.2.2 7.1.2.2.2   Muros 191.46 m³ ###### ###### 01/04/2017 20/04/2017 14 23/06/2016 23/06/2016 20/04/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### jun/16 ###### abr/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

7.2.3 1.5.2.5 7.1.5.2.5   Grades 78.87 m ###### ###### 10/05/2017 20/05/2017 8 23/06/2016 23/06/2016 20/05/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

7.2.4 1.5.2.4 7.1.5.2.4   Grelhas 125.46 m² ###### ###### 12/05/2017 20/05/2017 6 23/06/2016 23/06/2016 20/05/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### jun/16 ###### mai/17 ###### dez/17 ###### ###### ######

8 8. Espessador Gravitico  26/04/2017 08/08/2017 75

8.2.1 1.2.2.3 8.1.2.2.3   Lajes 336.82 m³ ###### ###### 26/04/2017 20/06/2017 40 26/06/2016 26/09/2016 20/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

8.2.2 1.2.2.2 8.1.2.2.2   Muros 221.57 m³ ###### ###### 13/06/2017 20/06/2017 6 26/06/2016 26/09/2016 20/06/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jun/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

8.2.3 1.5.2.5 8.1.5.2.5   Grades 104.96 m ###### ###### 20/07/2017 30/07/2017 7 26/06/2016 26/09/2016 30/07/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### jul/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

8.2.4 1.5.2.4 8.1.5.2.4   Grelhas 358.03 m² ###### ###### 01/08/2017 08/08/2017 6 26/06/2016 26/09/2016 08/08/2017 20/12/2017 ###### jun/16 ###### set/16 ###### ago/17 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

9
9. Edificio de Desidratacao Mecanica e Armazenamento de 

Lamas
 08/12/2016 31/07/2017 168

9.2.1 1.2.2.3 9.1.2.2.3   Lajes 100.03 m³ ###### ###### 08/12/2016 14/12/2016 5 08/06/2016 08/06/2016 14/12/2016 20/12/2017 ###### jun/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

9.2.2 1.2.2.2 9.1.2.2.2   Muros 84.93 m³ ###### ###### 15/12/2016 22/12/2016 6 08/06/2016 08/06/2016 22/12/2016 20/12/2017 ###### jun/16 ###### jun/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

10 10. Estacao de Bombagem de Flotantes  23/11/2016 31/07/2017 179

10.2.1 1.2.2.3 10.1.2.2.3   Lajes 1.74 m³ ###### ###### 23/11/2016 13/12/2016 15 23/05/2016 23/05/2016 13/12/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### mai/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

10.2.2 1.2.2.2 10.1.2.2.2   Muros 8.08 m³ ###### ###### 28/11/2016 03/12/2016 5 23/05/2016 23/05/2016 03/12/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### mai/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

10.2.4 1.5.2.4 10.1.5.2.4   Grelhas 4.72 m² ###### ###### 11/12/2016 17/12/2016 5 23/05/2016 23/05/2016 17/12/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### mai/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

11 11. Estacao de Bombagem de Escorrencias  20/11/2016 31/07/2017 181

11.2.1 1.2.2.3 11.1.2.2.3   Lajes 6.82 m³ ###### ###### 20/11/2016 06/12/2016 12 20/05/2016 20/08/2016 06/12/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.2.2 1.2.2.2 11.1.2.2.2   Muros 16.43 m³ ###### ###### 23/11/2016 29/11/2016 5 20/05/2016 20/08/2016 29/11/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### nov/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

11.2.4 1.5.2.4 11.1.5.2.4   Grelhas 10.00 m² ###### ###### 07/12/2016 14/12/2016 6 20/05/2016 20/08/2016 14/12/2016 20/12/2017 ###### mai/16 ###### ago/16 ###### dez/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

12 12. Bascula  15/01/2016 30/04/2017 336

12.2.1 1.2.2.3 12.1.2.2.3   Lajes 9.85 m³ ###### ###### 15/01/2016 18/02/2016 25 15/07/2015 15/11/2016 18/02/2016 20/12/2017 ###### jul/15 ###### nov/16 ###### fev/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

12.2.2 1.2.2.2 12.1.2.2.2   Muros 8.54 m³ ###### ###### 25/01/2016 30/01/2016 5 15/07/2015 15/11/2016 30/01/2016 20/12/2017 ###### jul/15 ###### nov/16 ###### jan/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

12.2.4 1.5.2.4 12.1.5.2.4   Grelhas 0.72 m² ###### ###### 16/02/2016 20/02/2016 4 15/07/2015 15/11/2016 20/02/2016 20/12/2017 ###### jul/15 ###### nov/16 ###### fev/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

14 14. Desodorizacao. Biofiltro 1  21/08/2016 31/07/2017 246

14.2.1 1.2.2.3 14.1.2.2.3   Lajes 27.23 m³ ###### ###### 21/08/2016 15/09/2016 19 21/02/2016 21/05/2016 15/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

14.2.2 1.2.2.2 14.1.2.2.2   Muros 13.84 m³ ###### ###### 26/08/2016 09/09/2016 11 21/02/2016 21/05/2016 09/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

14.2.3 1.5.2.4 14.1.5.2.4   Grelhas 26.16 m² ###### ###### 24/09/2016 28/09/2016 3 21/02/2016 21/05/2016 28/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

15 15. Desodorizacao. Biofiltro 2  21/08/2016 20/07/2017 239

15.2.1 1.2.2.3 15.1.2.2.3   Lajes 46.48 m³ ###### ###### 21/08/2016 15/09/2016 19 21/02/2016 21/05/2016 15/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ######

15.2.2 1.2.2.2 15.1.2.2.2   Muros 18.06 m³ ###### ###### 26/08/2016 09/09/2016 11 21/02/2016 21/05/2016 09/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

15.2.3 1.5.2.4 15.1.5.2.4   Grelhas 0.85 m² ###### ###### 24/09/2016 28/09/2016 3 21/02/2016 21/05/2016 28/09/2016 20/12/2017 ###### fev/16 ###### mai/16 ###### set/16 ###### dez/17 ###### ###### ###### ######

###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######

FATURAÇÃO (Ano 3)DETALHES DE PREÇO DATAS AT CRONOGRAMA APROVISIONAMENTOS AT € APROVISIONAMENTOS

F I C H E I R O   C E N T R A L   D E   O P E R A Ç Õ E S   -   E N G E N H E R I A   C I V I L   -   A T U A L

FATURAÇÃO (Ano 1) FATURAÇÃO (Ano 2)

ANEXO III - Ficheiro Central de Operações (Construção Civil - Atual) ##### - Valores Confidenciais  1 de 1


