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Apresentadores 

Renato Klages Giannella, engenheiro civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, Engenheiro 
Especialista da Gerência do Empreendimento Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo. Atuou durante mais de 
20 anos na fiscalização e acompanhamento das obras de acabamento das estações Itaquera, Artur Alvim, 
Consolação, Clínicas, Jardim São Paulo, Parada Inglesa, Tucuruvi, Sumaré, Vila Madalena, Chácara Klabin, Alto do 
Ipiranga e Pátio Tamanduateí. 

Célio Marcos Penteado Emerique, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com 
experiência em estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE), coordenação de projetos, supervisão e 
gerenciamento no acompanhamento de obras de empreendimentos na área da construção civil, assim como, 
em negociações com empresas, privadas e estatais (autarquias e concessionárias de serviços públicos), 
prestadoras de serviços e na coordenação da montagem de sistemas de controle e fluxo de informações para a 
administração do desenvolvimento do projeto. 

Márcio Guimarães Mendes, formado em Matemática pelo 
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 
São Paulo. Cursando Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas na FATEC. Experiência em computação gráfica, 
implantação e manutenção de sistemas, desenvolvimento 
de projetos, aplicações web e linguagens de programação. 
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Objetivo 

 Proporcionar à Área de Manutenção um manual 
confiável e de simples utilização 
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Histórico 

Anos 
70 

Anos 
80 

 GCC (Gerência de Construção Civil) em COM 
(Coordenadoria de Obras Metroviárias) 1, 2 e 3 

 Gerência de Acabamento (GAC) 

 GCC divide-se em GCC1 e GCC2 

 Criação do Departamento de Acabamento de Obras 
(ACB) 

Anos 
90 

 GCC2 volta a fundir-se com a GCC1 

Anos 
2000 

 Extinção do ACB, ficando o acabamento como uma 
Coordenadoria de Desenvolvimento e Acabamento 
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Histórico 

 A Coordenadoria de Desenvolvimento e 
Acabamento herdou todas as informações de 
acabamento das obras 
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Histórico 
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Histórico 
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Manual de Edificações – NBR 5674 
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Importância da Manutenção 
Planejada 

Opção pela manutenção planejada: 
- menor ocorrência de acidentes 
- menores custos de manutenção 
ao longo do tempo 
- valorização do investimento 

Opção sem plano de manutenção: 
- maior ocorrência de acidentes 
- maiores custos de manutenção 
ao longo do tempo 
- depreciação do investimento 
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Escopo da Manutenção 

 Preservar ou restabelecer as condições ambientais 
adequadas ao uso previsto para as edificações 

 Compreende todos os serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de desempenho, 
decorrente da deterioração de seus componentes, 
ou das atualizações nas necessidades de seus 
usuários 
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Manutenção x Durabilidade 

Opção pela manutenção 
planejada 

Opção sem plano de 
manutenção 



12 

Manutenção x Durabilidade 
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Sistemas de manutenção - Padrões de operação: 

 Desempenho mínimo 

 Prazo entre a observação da falha e a conclusão 
dos serviços 

 Preceitos legais, regulamentos e normas aplicáveis 
pela legislação vigente 

 Periodicidade de inspeções 

 Balanço entre os recursos disponíveis e 
necessários 

Manual de Edificações – NBR 5674 
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Manual de Edificações – NBR 5674 

Plano de manutenção - Documentação básica e registros 
 Manual de operação, uso e manutenções 
 Programa de manutenção 
 Coleta de informações 
 Previsão orçamentária 
 Planejamento dos serviços 
 Relatório de inspeções 
 Registros de reclamações e solicitações 
 Registro dos serviços realizados 
 Contratação de serviços de terceiros 
 Controle da execução 
 Gestão de qualidade 
 Atualização da documentação (“as built”) 
 Acervo de normas, projetos e procedimentos 
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Manual de Edificações – NBR 5674 

Plano de manutenção - Documentação básica e registros 
 Manual de operação, uso e manutenções 
 Programa de manutenção 
 Coleta de informações 
 Previsão orçamentária 
 Planejamento dos serviços 
 Relatório de inspeções 
 Registros de reclamações e solicitações 
 Registro dos serviços realizados 
 Contratação de serviços de terceiros 
 Controle da execução 
 Gestão de qualidade 
 Atualização da documentação (“as built”) 
 Acervo de normas, projetos e procedimentos 
 

MANUAL DE 
ENTREGA DE OBRAS 
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Manual de Entrega de Obra - Viabilização 
 
 Necessidade de prover o máximo de informações 

referentes aos projetos, materiais, fornecedores e 
acabamentos, para facilitar futuras reposições, 
conservações e manutenções necessárias 

 Inicialmente, as informações 
ficavam guardadas nos 
processos de compra ou na 
memória dos engenheiros e 
técnicos que atuaram nos 
empreendimentos 
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Manual de Entrega de Obra 
Primeira etapa: versão produzida manualmente 
 

 Diante da dificuldade da concatenação de todas as 
informações em papel, decidiu-se pela utilização de 
uma mídia eletrônica (DVD) 

 As primeiras versões do catálogo foram feitas 
manualmente 

 Devido a grande quantidade de documentos, projetos, 
memoriais descritivos, a produção deste DVD de 
forma manual era um trabalho exaustivo, demorado e 
muito suscetível a falhas de organização e digitação 
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Solução 

 Fontes: Manual de Normatização do Metrô (MAN) e 
Índice de Documentos da Estação 

 Atendimento ao Item 7 da ISO 9001 – identificação e 
rastreabilidade 

 A linguagem utilizada para a geração do Manual é a 
mesma para as páginas de internet (HTML), o que 
possibilita que este conteúdo seja disponibilizado na 
intranet do Metrô 
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Ferramenta 

 Estação escolhida para testes: Sacomã 
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Tela Principal do Manual 



21 

Pesquisa 

 O aplicativo possui uma ferramenta de pesquisa 
poderosa, que permite buscas instantâneas do 
documento procurado através de palavras-chave como 
código do arquivo, descrição, classificação, grupos, etc. 

 Para que isto funcione adequadamente, é necessário 
que a nomenclatura dos documentos siga a 
normatização, e que tenhamos um índice de 
documentos completo 
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Tela de Pesquisa 

Saída de Emergência 
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Resultados: Estação Chácara 
Klabin 

 Um conjunto com 2.184 arquivos foi processado e construiu o 
ambiente de navegação dos documentos em 10.1 segundos 
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Dificuldades 

 Para que o processo funcione é necessário que os 
parâmetros e procedimentos estabelecidos pela 
Companhia do Metropolitano de São Paulo sejam 
respeitados 

 Foram encontrados problemas com o desrespeito 
às regras de normatização dos arquivos de 
projetos 
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Dificuldades 

A nomenclatura das 
pastas não pode depender 
da escolha de quem está 
desenvolvendo o Manual 

de Entrega de Obras, e 
sim seguir as classes 

constantes no Manual de 
Normatização do Metrô 
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Dificuldades 

A nomenclatura dos 
arquivos e pastas deve 

seguir a normalização do 
Manual de Normatização 

do Metrô, para que o 
sistema possa entendê-las 
e processá-las de maneira 

correta 
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Dificuldades 

 Também é importante que tenhamos o Índice de 
Documentos completo, atualizado e confiável, pois 
parte das rotinas baseia-se no conteúdo do Índice 
pois o processo para ser completo “retira” 
informações do nome do arquivo e do Índice de 
Documentos 
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Dificuldades 
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Conclusão 

 Com esta solução, o Metrô possui o mesmo DVD planejado 
com conteúdo de projetos anteriormente, porém agora 
tem um produto confiável, automatizado, que funciona 
como uma biblioteca de consulta e auxílio, e que pode ser 
distribuído para a equipe de manutenção 

 A solução apresentada é uma proposta de direcionamento 
para o problema e necessita de aprimoramento a partir 
dos vários departamentos envolvidos 

 A intenção do Manual de Entrega de Obras não é ser o 
Plano de Manutenção das Estações do Metrô, mas ser 
parte integrante dele 
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