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Resumo 

 
O artigo propõe apresentar o projeto de extensão desenvolvido na ESAB. Esse estudo foi idealizado, pensando 

na sustentabilidade como um processo contínuo capaz de inserir vários atores, na formação de uma rede de 

solidariedade.  O projeto propôs a aplicação e replicação de práticas sustentáveis, que promovam uma educação 

significativa e integrada com o mundo em que vivemos a fim de melhorar a realidade das pessoas mais 

vulneráveis da nossa sociedade, proporcionando aos estudantes da ESAB e a comunidade em geral, através do 

conhecimento de novas práticas, experimentações e inovação, vivenciarem um processo de aprendizagem ativa.  

 
Palavras-Chave: Criatividade; Sustentabilidade; Inclusão; Metodologias Ativas. 

 

 

1. Introdução 

 

 O presente artigo busca discorrer de forma breve a proposta e o desenvolvimento 

do projeto extensionista. Para tanto, o tema transversal escolhido para ser trabalhado é a 

Defesa do Meio Ambiente e Educação Ambiental, linha temática que comtempla a área da 

Pedagogia, trabalhando com o tema   Educação, Sustentabilidade e Inclusão. O projeto 
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extensionista tem a preocupação em atender as temáticas dos 17 objetivos propostos pela 

Agenda 2030 da ONU.  

 

A meta é atingir principalmente a quatro objetivos, a saber: ODS 8 - Trabalho 

Decente e Crescimento Econômico, ao humanizar o trabalho contribuindo para resgatar a 

dignidade; ODs 10 - Redução das Desigualdades, quando humanizar o trabalho, se estende 

também à redução das desigualdades; ODs 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis, a partir 

da integração das escolas e das famílias, temos a oportunidade de tornar real o termo 

“Comunidades sustentáveis” mostrando a importância da conscientização sobre o meio 

ambiente e a ODS 17- Parcerias e Meios de Implementação, todos os stakeholders 

envolvidos fazem parte de parcerias, sendo identificados como um canal para os meios de 

implementação e maior abrangência ao alcance das metas. 

 

 

2. Desenvolvimento da proposta de extensão 

 

 

 A problemática que nos incentivou a propor esse projeto de extensão são muitas, 

mas vamos nos ater especialmente em duas: Descarte Inadequado de Resíduo Sólidos, e a 

Conscientização das Comunidades Locais. Nesse sentido, o projeto se justifica quando, 

através das suas ações, visa minimizar os problemas apresentados, pois busca ampliar a rede 

de solidariedade através da sensibilização da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, 

a medida que divulga e amplia experiências inovativas de práticas sustentáveis a partir de 

questões cotidianas e futuras, para que nossos acadêmicos possam dar mais um passo na 

direção aos objetivos da Agenda 2030. Acreditamos que um dos caminhos é a educação.  

 

Uma grande parte do lixo produzido pela população brasileira não tem o destino 

correto, todos os dias são descartados uma grande quantidade de plástico no meio ambiente. 

Resíduos que poderiam ser reciclados, e que economizaria matéria prima, energia e água, são 

descartados junto com a coleta de lixo convencional e acabam em lixões, rios, degradando 

ainda mais o meio ambiente e a qualidade de vida. A falta de conscientização da população é 

um dos fatores que muito contribuem para o quadro apresentado. Nesse sentido, houve a 

preocupação que o tema integrasse a educação ambiental na busca da construção de 

propostas coletivas para um consumo mais consciente, na criação de soluções tecnológicas 
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para o descarte e reutilização dos materiais descartados, permitindo a junção das ações de 

conscientização mais eficientes com estratégias mais criativas e inovativas para fomentar a 

economia circular. 

 

Recentemente, os jornais publicaram um estudo holandês, sobre uma pesquisa 

científica que obteve um resultado inédito e infelizmente alarmante. Pela primeira vez, os 

pesquisadores conseguiram detectar micropartículas de plástico no sangue de seres humanos. 

Com a pandemia a quantidade de lixo plástico teve um aumento significativo com o uso de 

máscaras e entregas por delivery, tanto que a ONU, no mês de março desse ano, aprovou 

uma resolução que em dois anos os 175 países irão aprovar um tratado que combata o 

plástico descartável. Se analisarmos os dados vigentes, podemos ter a dimensão dos impactos 

negativos do lixo plástico descartado no meio ambiente. De acordo com os dados do 

PNUMA, cerca de 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos oceanos 

anualmente no mundo, e isso pode triplicar até 2040.  

 

O objeto principal do estudo foi apresentar o relato da investigação e divulgação de 

experiências realizadas em escolas, instituições, associações, ONGs, que estão realizando 

projetos extensionistas atendendo a duas problemáticas propostas:  Descarte Inadequado de 

Resíduo Sólidos, e a Conscientização das Comunidades Locais. Nesse sentido, selecionamos 

dois projetos exitosos que estão mudando a vida da comunidade onde estão inseridos para 

expô-los, justificando assim o título dado ao artigo apresentado. 

 

 

 

3. Apresentação do projeto: plástico solidário  

 

 

O projeto foi pensado mais especificamente diante da problemática dos resíduos 

sólidos. Com a visão de uma rede de solidariedade continua, propôs a coleta seletiva 

diferenciada do plástico doméstico na comunidade ao redor da cooperativa de reciclagem, 

REVIVE, localizada em Vila Velha, pois no bairro encontram-se muitas residências, escolas 

e quem faz essa coleta, geralmente, são os “catadores de rua” que não estão filiados a 

cooperativa e se mantém em situações de trabalho desumanas. Para tanto, buscou-se a 

humanização desse trabalho, através do credenciamento desses coletores pela REVIVE, a 
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qual oferecerá além do seguro, local para banho, alimentação e pagará um valor superior ao 

que estão habituados a receber. 

 

A REVIVE, amplia a renda das famílias dos catadores associados aumentando o 

volume de plástico utilizado como matéria prima para fabricação de resina utilizada para 

conter material particulado, esse termo é utilizado para denominar micropartículas sólidas e 

gotas de líquidos encontrados na atmosfera, a Vale do Rio Doce é uma compradora em 

potencial dessa resina.  A Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, tem um projeto 

em funcionamento que utiliza o plástico para fabricação da resina. Nesse sentido, a UFES, 

também é um cliente em potencial dessa cadeia. O aumento da oferta de material ainda pode 

ser bonificado pela iniciativa pública, quando se pensa nos benefícios da redução dos 

resíduos sólidos, isso sem mensurar a capacidade de gerar emprego, renda e a inclusão social 

para o município. 

 

Para alcançar o objetivo, foi proposto a substituição das carroças por triciclos para 

recolher esse material, o que caracterizaria o transporte verde, contribuindo assim para a 

redução da quantidade de plástico, problema recorrente das cidades e reduzindo a emissão 

de carbono. Por outro lado, o catador que não é credenciado, teria seu trabalho humanizado, 

a REVIVE amplia a cooperativa e os ganhos dos seus colaboradores, implementando o ciclo 

da economia circular. Uma outra inovação pensada pelo grupo que propôs o projeto, foi 

adaptar uma caixa de som no triciclo para que ele possa gerar mais uma fonte de renda e ser 

popular na comunidade além de contribuir para conscientização da coleta seletiva. E para 

complementação da rede de economia circular, mobilizar através de campanhas, doações de 

bicicletas usadas que seriam reformadas e adaptadas com cestos para recolhimento dos 

materiais. 

 

Como forma de conscientização da comunidade, a ideia central foi promover eventos 

em escolas municipais de educação básica nos segmentos de Fundamental I e II, com 

promoção de oficinas. Como já exposto, a conscientização é um fator fundamental para 

alterar a realidade da região a qual o projeto se desenvolveu. 

 

Com o intuito de complementar as ações do projeto do Plástico Solidário 

apresentado, o próximo estudo a ser exposto é o relato de uma oficina de instrumentos 



11

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - mês de Junho 2022 - Vol. 7, n. 20 
 

musicais realizada para conscientização da preservação do meio ambiente e a importância de 

cuidar do lixo.  

 

 

4 Apresentação do projeto: oficina de instrumentos musicais feitos de material 

reciclado 

 

 

 Quando pensamos em “Comunidades sustentáveis”, promover a conscientização 

passa a ser prioridade. O lixo é um problema a ser enfrentado todos os dias. Um dos 

principais problemas encontrados nas cidades, é o lixo sólido, resultado de uma sociedade 

que a cada instante promove o consumo, quanto maior a população, maior é o consumo, e 

consumo significa lixo. 

 

O projeto propõe a promoção da sustentabilidade através da conscientização das 

comunidades, e para tanto, oferecerá oficinas para abordar a importância do termo.  Com 

práticas pedagógicas e de forma lúdica as crianças irão aprender como produzir instrumentos 

musicais com material reciclável realizando assim a interação para a construção do novo 

saber.  

 

Em um primeiro momento, a escola ou turma lança uma campanha para o 

recolhimento dos materiais reciclados, dentre eles estão principalmente o plástico. Após essa 

etapa, inicia-se então, a oficina para a construção e aprendizagem dos instrumentos musicais. 

Segue abaixo o relato do desenvolvimento da experiência vivenciada da oficina, a saber: 

 

As crianças foram divididas em grupos identificados por cor, cada um desses grupos 

teve tutores responsáveis para ensinar as crianças a construir os instrumentos musicais.  Os 

instrumentos construídos foram o sapinho musical feito com papel colorido e tampinha de 

garrafa pet, o chocalho, que utiliza uma garrafa pet de 600 ou menor e dentro deve colocar 

alguns grãos de milho, o tambor, que pode ser confeccionado com uma lata de alumínio, 

balão de festa e elástico de borracha, basta cortar a ponta do balão e prender a base dele 

sobre a abertura da lata, com o auxílio do elástico de borracha. Deve ficar bem esticado para 

produzir som, e por fim a flauta, que também utiliza uma garrafa pet, só precisa realizar as 
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marcações corretas e fazer os furos e janelas. Nas referências ao final desse artigo, segue 

alguns os links com a explicação de como construir os instrumentos musicais.  

 

O salão onde foi realizado a oficina estava organizado com mesas e cadeiras, cada 

mesa estava preparada para construir um dos instrumentos. As crianças fizeram rodízios, um 

tutor controlava o tempo e os grupos determinados por cores iam alternando e ocupando as 

mesas. Praticamente todas as crianças fizeram dois a três instrumentos. A oficina durou em 

torno de 4 horas, contando com um café na entrada e um lanche no intervalo.  A oficina foi 

finalizada com a apresentação da banda, onde as crianças puderam tocar seus instrumentos 

e apresentaram para os pais, quando os tutores perguntavam o que aprenderam, 

reproduziram “que é importante cuidar do lixo, pois podemos transformá-los em 

instrumentos musicais”. “As coisas que jogamos fora podem ser úteis e se bem cuidadas 

podem se transformar em arte”.  Como dizia Freire (1997): “Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender. 

 

 

5. Conclusão 

 

O estudo apresentado, foi um breve relato do projeto de extensão realizado pela 

professora Renata Frechiani e a acadêmica do curso de pedagogia da ESAB Mayara Loureiro 

em colaboração com o Pós-Graduado em Aprendizagem, Ensino e Tecnologia Alessandro 

Sangiorgio. O objetivo principal do projeto é promover a sustentabilidade e conscientização 

da comunidade acadêmica extensivo as demais comunidades e para tanto, relatou duas 

experiências exitosas de extensão que atendem a problematização proposta, o projeto 

Plástico Solidário e a Oficina de Instrumentos Musicais feitos de Materiais Recicláveis. 

Ressaltamos que o projeto Plástico Solidário venceu o Hackathon da Vale 2021. 

 

O artigo apresentado, em relação a metodologia proposta no projeto extensionista, 

cumpre assim sua meta inicial, pois induz ao leitor o interesse pelo tema, amplia a visão sobre 

o que pode ser feito em relação aos resíduos sólidos, estimula a consciência socioambiental, 

aproxima as comunidades dos objetivos sustentáveis da agenda 2030, desperta para o 

potencial da economia circular quando pensamos em cadeia e principalmente, apresenta 

potencial para uma ação replicadora. Nesse sentindo, entendemos que nosso estudo não se 

finda, mas abre novos campos em busca de uma sociedade mais inclusiva.  
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Resumo 

 
Os sistemas de saúde têm uma responsabilidade vital e contínua pela saúde das pessoas ao longo da vida e são 

essenciais para o desenvolvimento saudável de indivíduos, famílias e sociedade. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), cada sistema nacional de saúde deve ser direcionado para atingir três objetivos gerais: 

boa saúde, capacidade de resposta às expectativas da população, e justiça da contribuição financeira. Analisando 

este contexto, na última década diversos estudos têm despertado o uso das tecnologias na área da saúde, 

especificamente utilizando à Internet das Coisas (IoT), no qual tem se mostrado uma forma potencial para 

conectar dispositivos, sensores e profissionais da saúde, com o propósito de fornecer serviços de qualidade de 

vida e saúde para os pacientes, por meio de um atendimento remoto. A Pandemia da COVID-19, trouxe a 

consequência do isolamento social, com isso precisou-se reinventar novas estratégias para o atendimento em 

hospitais. Logo, as tecnologias por meio de consultas remotas melhoraram a segurança dos pacientes, reduzindo 

custo de saúde e otimizando a acessibilidade dos serviços de saúde. Com o objetivo de contribuir, este projeto 

de pesquisa tem a proposta de realizar um estudo das potenciais aplicações da saúde baseada em IoT, por meio 

do desenvolvimento de um aplicativo médico. Este projeto tem o desafio de gerar melhorias nos serviços de 

saúde e auxiliar futuros pesquisadores que tenham interesse em trabalhar e fazer avanços na área. 

 

Palavras-chave: Internet das Coisas. Medicina. Sistemas. 

 

1. Introdução 

 

O princípio da IoT (Internet das Coisas) é conectar objetos inteligentes e coisas à 

internet de forma que aconteça uma troca de dados de maneira transparente entre dois ou 
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mais objetos, com o objetivo de obter informação ao usuário de modo seguro. Essa 

integração denominada de IoT, proporciona que os objetos se comuniquem entre si de 

maneira integrada e coerente, para que possam sentir ou interagir com o mundo físico. 

 

A Internet das Coisas (IoT), está presente em diversas áreas, seja na educação, 

medicina, política ou economia. É um termo que possui inúmeros usos, tecnologias, padrões 

e programas. Em sua essência, é uma rede de coisas que estão conectadas à Internet. Essas 

coisas incluem dispositivos IoT e objetos físicos equipados com IoT. 

 

Neste trabalho vamos destacar o uso da IoT na área da saúde, uma das áreas mais 

nobres para sua aplicação. Por meio da IoT, os médicos podem ajudar as pessoas através da 

Internet. Dispositivos portáteis de monitoramento de integridade baseados em IoT podem 

reduzir significativamente a distância entre o paciente e o médico.  

 

Desta forma, indivíduos frequentemente usam esses sistemas para seguir seu 

consumo de dieta, sono, sinais vitais, exercícios e outros estados físicos, enquanto as 

tecnologias de IoT coletam e trabalham periodicamente em dados ecológicos, o que afeta a 

saúde do indivíduo. Eventualmente, esta interoperabilidade introduziu um começo para 

novos produção de alternativas médicas. Com o objetivo de contribuir para este estudo. 

Chegamos ao seguinte problema: Como permitir o acesso à medicina em qualquer lugar de 

maneira econômica e sustentável? 

 

A motivação do desenvolvimento deste trabalho é permitir o acesso a medicina em 

qualquer lugar: Em casa, áreas remotas, paciente acamados que não deambulam, áreas 

indígenas, escolas, eventos, farmácias, locais de desastres naturais e guerras (Como vistos 

atualmente em Petrópolis e na Ucrânia, respectivamente).  

 

Com a opção de enviar os dados para um centro médico à distância, com a análise 

dos exames feitos por uma IA que avaliará os parâmetros recém aferidos, comparados com 

outros já feitos anteriormente e auxiliará ao médico na tomada de decisões e alertar um 

contato do paciente. 

 

2. Desenvolvimento 
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A IoT permite que você abordar cada paciente individualmente, analisar seu estado 

de saúde e calcular seu método de tratamento individualizado. Com sensores portáteis, os 

médicos podem monitorar remotamente a saúde dos pacientes e responder em tempo real. 

 

No entanto, as métricas em tempo real exigem uma conexão ininterrupta com a 

Internet. Embora a IoT na área da saúde esteja se desenvolvendo rapidamente, ainda não 

está em pleno uso em algumas indústrias médicas. O desenvolvimento de uma Internet 

adequada às aplicações para a medicina tradicional ainda apresenta algumas dificuldades. 

Com um significativo aumento no número de pesquisas médicas, a IoT provavelmente levará 

a atrair mais deles nos próximos anos. 

 

Eventualmente, a IoT introduz tecnologias habilitadas para rede, envolvendo 

dispositivos portáteis e vestíveis que podem acionar, detectar, sinergizar e conectar-se com 

outra mídia comparável à Internet. A IoT está remodelando profundamente a produção, o 

uso e a distribuição de dados.  

 

A IoT na área da saúde pode ter uma contribuição substancial para pesquisa, prática 

clínica, e gerenciamento de pacientes. Em todos os contextos mencionados, a contribuição 

da IoT é baseada em quatro princípios. 

 

O primeiro princípio é a coleta de dados, que são suportados por dispositivos 

interconectados, como sensores, monitores, detectores, equadores e câmeras. O segundo 

princípio é a conversão de dados. Isto dito, é imperativo mencionar que a entrada de sensores 

e outros dispositivos relacionados é em analógica forma e deve se tornar digital para passar 

por processamento posterior. O terceiro princípio compreende o armazenamento de dados, 

que na maioria dos casos é realizado por um sistema baseado em nuvem. O quarto princípio 

é o processamento de dados por meio de modalidades de análise avançada, que 

eventualmente fornece aos usuários as informações necessárias para a tomada de decisão 

(Mittelstadt, 2017). 

 

Os dispositivos podem garantir atenção personalizada em caso de uma condição 

aguda ou uma deterioração gradual da saúde do paciente. Eles também podem funcionar 

como lembretes se conectados a software de exercício e contagem de calorias ou sistemas de 

consulta e encaminhamento (Santos et. al., 2016). 



17

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - mês de Junho 2022 - Vol. 7, n. 20 
 

 

3. Metodologia 

 

A proposta do aplicativo Medical APP: Uma solução de Internet das Coisas na área 

da Saúde, está sendo desenvolvido com base no dispositivo portátil desenvolvido com o 

microcontrolador NodMCU Esp32, que se conecta ao celular por meio de wi-fi e/ou 

Bluetooth e através dos seus sensores permite realizar uma consulta médica em vídeo 

(telemedicina) por meio de aplicativo próprio (instalado no celular do paciente e do médico 

para realizar exames remotamente e/ou submetê-los a um banco de dados em nuvem. 

 

Logo esse banco de dados armazenará o histórico de atendimentos e prontuário do 

paciente, devidamente criptografado e seguindo as diretrizes da LGPD, para análise também 

em tempo real por um Inteligência Artificial (IA) e auxílio na tomada de decisões por parte 

do paciente, seu acompanhante e do seu médico. 

 

Tais exames disponíveis inicialmente são: Eletrocardiograma - ECG, Troponinas, 

Glicemia, Pressão arterial, Temperatura, Oximetria, Urina, Urobilinogênio, Glicose na Urina, 

Corpos Cetônicos, Bilirrubina, Proteína, Nitrito, pH, Sangue/Hemoglobina, Densidade, 

Leucócito, além de Exames de imagem da cavidade oral, nasal e auditiva. 

 

Para desenvolvimento do projeto, definiu-se trabalhar com uma metodologia 

experimental, uma vez que estabelece as etapas para a obtenção do modelo que determina as 

especificações para o desenvolvimento Experimental do Protótipo. A natureza da pesquisa 

é aplicada, com a possibilidade de colocar em prática a solução do problema proposto 

baseado na pesquisa realizada. 

 

4. O Projeto 

 

O desenvolvimento do dispositivo portátil, foi desenvolvido com o 

microcontrolador NodMCU Esp32, que se conecta ao celular por meio de wi-fi e/ou Bluetooth 

e através dos seus sensores permite realizar uma consulta médica em vídeo (telemedicina) 

por meio de aplicativo próprio (instalado no celular do paciente e do médico – ESAB App) 

e realizar exames remotamente e/ou submetê-los a um banco de dados em nuvem que 

armazenará o histórico de atendimentos e prontuário do paciente, devidamente 
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criptografado e seguindo as diretrizes da LGPD, para análise também em tempo real por um 

Inteligência Artificial (IA) e auxílio na tomada de decisões por parte do paciente, seu 

acompanhante e do seu médico.  

 

 

 

Figura 01 – Fonte: Autor. 

 

Vale ressaltar que não estamos mensurando completamente todas as 12 derivações, 

que são como 12 ângulos diferentes que acompanham simultaneamente a propagação da 

atividade elétrica. Estas 12 derivações cobrem boa parte do tecido cardíaco. São chamadas 

de: D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 eV6. E que este sensor por si só não é 

fator determinante para um diagnóstico de infarto. O ECG deve ser interpretado 

remotamente por um médico que tenha experiência com o exame, levando sempre em 

consideração outros dados: dor no peito, paciente acima de 50 anos, obesidade, diabetes, 

hipertensão, tabagismo etc., deve-se colher e analisar o sangue (doseamento da troponina 

que pode ser feito também neste dispositivo apresentado neste trabalho) para melhor 

investigar um possível quadro de infarto. 
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Figura 02 - Fonte: MSD Manuals. 

 

Num futuro, é possível criar uma IA que avaliará o ECG e o resultado de Troponinas, 

assim, poderá ou não alertar o paciente, seu médico e familiares para buscarem atendimento. 

Bem como avaliar o ECG e detectar fibrilação atrial, parada cardíaca, arritmias, extrassístoles 

etc. Mas como este é um singelo protótipo de um humilde estudante, fica aqui minha 

sugestão de evolução desta tecnologia. 

 

Troponinas (Enzimas cardíacas liberadas na corrente sanguínea em face de necrose 

do musculo cardíaco, que indicam forte indício de infarto agudo de miocárdio – IAM, 

coletadas em uma gota de sangue do paciente, através de lanceta e micropipeta, que podem 

acompanhar o aparelho na forma de Kits comercializados separadamente como se fossem 

refis. Portanto, poderão ser usados kits de teste rápido para diversas patologias: Covid, 

Influenza, BetaHCG (Gravidez). No modelo desenvolvido optei pelo teste rápido 

imunocromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de Troponina I cardíaca 

(cTnl). Vale ressaltar que outros fatores e patologias, podem dar um resultado falso positivo 
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de troponinas, tais como: Anticorpos heterófilos (tratamento ou exposição a imunoglobulina 

animal, que incluem anticorpos monoclonais com propósitos terapêuticos ou para exames 

de imagem, transfusão de sangue, vacinação contra doenças infecciosas, exposição a 

antígenos microbianos, manuseio de animais, absorção via digestiva de antígenos animais na 

doença celíaca, e doenças auto-imunes que podem originar auto-anticorpos como o fator 

reumatoide). 

 

Glicemia (Qualquer glicosímetro adquirido nas farmácias, com bluetooth pode ser 

usado). Não entrarei muito em detalhes aqui inicialmente, pois além de ser um exame 

simples, feito em casa, como se propõe a todo momento este trabalho, qualquer aparelho 

poderá ser usado em conexão ao dispositivo aqui apresentado, desde que ele tenha conexão 

bluetooth. 

 

Pressão arterial (desmontei e adaptei um aparelho de medição automático da G-

TECH e ele mostra os dados no microcontrolador NodMCU. 

 

Temperatura (Sensor infravermelho de medição de temperatura sem contato GY-

906-BCC IR) É o mesmo sensor usados nos termômetros digitais que se popularizaram 

durante a pandemia, em detrimento dos antigos termômetros de bulbo de mercúrio com 

escala numérica em Celcius, que direcionamos para a testa ou antebraço durante a medição 

de temperatura corporal, podendo também medir a temperatura ambiente. 

 

Oximetria (Saturação de Oxigênio) O Sensor Oxímetro MAX30100 é um módulo 

composto por 2 LEDs, um fotodetector e circuitos que detectam e medem indiretamente a 

quantidade de oxigênio no sangue. 

 

O módulo utiliza comunicação I2C e opera na faixa de tensão entre 1.8 e 3.3VDC 

com um baixíssimo consumo de corrente em modo de espera, permitindo que se mantenha 

conectado à fontes de energia (como baterias) por longos períodos. 

 

UrinarRealizado através de kit que pode ser adquirido ou não, separadamente pelo 

paciente, na forma de fita reagente (Já amplamente produzida no mercado) de imersão em 

amostras de urina, em que cada parâmetro analisado apresentará uma cor diferente que 

inserida em local específico para leitura no dispositivo, será lida por um sensor óptico, com 
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alto grau de exatidão. A imagem do exame é captada e enviada, podendo ser avaliada em 

tempo real pelo médico, uma IA ou patologista em busca de indicativos de doenças e outros 

parâmetros importantes: urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, 

nitrito, pH, sangue, densidade e leucócitos. 

 

Urobilinogênio: Baseado na reação de diazotização de sal 4-Metoxibenzeno diazônio 

e Urobilinogênio urinário em meio de ácido forte. Mudança de cor de rosa clara a rosa escura. 

Glicose na urina: Este teste é baseado em uma reação de enzima sequencial. Primeiro, 

a Glicose oxidase catalisa a formação de Ácido glucônico e Peróxido de hidrogênio da 

oxidação da glicose. Uma segunda enzima, Peroxidase, catalisa a reação de Peróxido de 

hidrogênio com Iodeto de potássio cromógeno. Cores variam de azul até marrom esverdeado 

e marrom até marrom escuro. 

 

Corpos Cetônicos: Este teste baseia-se na reação de Ácido acetoacético na urina com 

Nitroprusside. As cores variam de marrom quando nenhuma reação acontece até violeta para 

reação positiva. 

 

Bilirrubina: A reação baseia-se na ligação da Bilirrubina a um sal diazônico 2,4-

Diclorobenzeno em meio de ácido forte. A cor muda do marrom claro à marrom. 

 

Proteína: Reação baseada na mudança de cor do indicador, azul de tetrabromofexol, 

na presença da proteína. Uma reação positiva é indicada por uma mudança na cor de amarelo 

para o verde e então azul esverdeado. 

 

Nitrito: O teste é baseado na reação de Ácido p-arsanilico e Nitrito (que é derivado 

do nitrato na presença da bactéria) na urina para formar um composto diazônio. O composto 

diazônio por sua vez liga-se com N-(1-naftil) etilenodiamino em um meio ácido. A coloração 

é rosa. Qualquer intensidade de coloração rosa é considerado positivo. 

 

pH: Sistema de indicador duplo. O Vermelho de metila e Azul de bromotimol são 

usados para dar uma vasta escala de cores, abrangendo todos os níveis de pH. Cores variam 

de laranja até amarelo esverdeado e verde até azul. 
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Sangue/Hemoglobina: A reação é baseada na atividade da pseudo peroxidase da 

hemoglobina que catalisa a reação de o-Toluidina e Peroxidase orgânica tamponada e 

Hidroperoxidase. A coloração varia de amarelo esverdeado até verde escuro. 

 

Densidade: Este teste baseia-se na mudança de pKa de certos polieletrólitos pré-

tratados em relação à concentração iônica. Na presença de um indicador, a coloração varia 

de azul escuro na urina da concentração iônica baixa até verde e verde amarelado em urinas 

de concentração iônica aumentada. 

 

Leucócito: A reação detecta a presença de esterases existentes nos leucócitos. Estas 

enzimas decompõem um éster indoxil e o indoxil liberado reage com o sal diazônico, 

produzindo a cor violeta. 

 

Vale lembrar que como todos os testes laboratoriais, diagnósticos definitivos ou 

decisões terapêuticas não devem ser baseadas em um simples resultado ou método. Os 

efeitos de drogas ou outros metabólitos nos testes individuais das tiras teste não são 

conhecidas em todos os casos. Portanto, é recomendado que no caso de dúvidas, o teste 

deve ser repetido após a retirada do agente interferente em potenciais tais como 

medicamento ou suplemento vitamínico, etc. 

 

Exame de imagem da cavidade oral, nasal e auditiva. Feito por uma mini sonda 

endoscópica com diâmetro aproximado de 6 milímetros, conectada via USB, contendo uma 

câmera e iluminação LED na sua extremidade, em que as imagens podem ser transmitidas 

ao vivo durante a consulta ou armazenadas na forma de fotos e vídeos junto ao banco de 

dados que contém o prontuário do paciente e seus exames anteriores. Vale lembrar que, a 

sonda não deve ser introduzida profundamente e somente nas cavidades indicadas pelo 

médico durante o exame. 
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Figura 03 – Fonte: Autor. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Vivemos um período no qual a tecnologia possibilita expressões e atividades por 

meio de novos formatos de interação social, promovendo uma ressignificação de espaços e 

tempos, favorecendo novas formas para diagnosticar ou prevenir de doenças. 

 

Destacamos aqui a possibilidade de um aparelho para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, por meio de uma consulta remota, reduzindo o custo de saúde e otimizando a 

acessibilidade aos serviços básicos de saúde. O estudo e o protótipo estão sendo em fase de 

desenvolvimento no projeto de pesquisa, para erar melhorias no serviço de saúde e auxiliar 

as pesquisas na área. 
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Resumo 

 
A educação contemporânea integrada à tecnologia impulsiona cada vez mais o avanço da Educação a Distância.  

Esse trabalho traz a experiência de professores que lecionam cursos técnicos no formato híbrido.  O objetivo 

é relatar os desafios dos professores que trabalham com o modelo de sala de aula invertida. O tema é relevante 

com o crescimento exponencial desta modalidade. A pesquisa teve como base o relato dos professores e a 

busca de bibliografias para suporte teórico aos conceitos de ensino híbrido, sala de aula invertida e o uso de 

microaprendizagem. Realizou-se, também, uma pesquisa qualitativa na observação do modelo pedagógico 

adotado, relatado pelos professores o que ampliou ainda mais a visão dos desafios. 

 

Palavras-chave: Ensino híbrido. Sala de aula invertida. Microaprendizagem. 

 

1. Introdução 

 
  O avanço tecnológico impulsiona a educação para um ensino apoiado pelo uso das 

tecnologias digitais, novas metodologias pedagógicas e uma nova postura do docente.   

 

A educação a distância faz parte deste contexto e tem muito a agregar no processo 

de ensino/aprendizagem. Segundo Moran (2015) num mundo em profunda transformação, 

a educação precisa ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada.  

 

 Podemos caminhar nesta direção destacando o ensino híbrido, visto que, possui 

raízes na tecnologia, e combina práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino a 

distância. Parte-se aqui do pressuposto de que, o ensino híbrido, em especial o modelo de 
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sala de aula invertida traz o aluno para o centro da aprendizagem, colocando o estudante 

como protagonista do seu próprio desenvolvimento.   

 

 A sala de aula invertida consiste na oferta de disciplinas parte presencial e parte à 

distância. Com aulas presenciais e online, o aluno experimenta diferentes formas de 

abordagem para realizar o estudo dos conteúdos.   

 

 Como o estudo trata de sala de aula invertida em cursos técnicos, a parte presencial 

ocorre em sua maioria em laboratórios ou com atividades práticas adotando estudo de caso, 

projetos, problemas, enfim, recursos que contribuam com o aprendizado aplicado. Já a parte 

online o aluno estuda no ambiente virtual de aprendizagem, e possui um tutor como 

mediador.  

 

 No ensino híbrido o que se busca todo tempo é a atitude do aluno como 

protagonista, sendo o professor o mediador e mentor. Aborda-se então como problema de 

estudo os desafios encontrados na modalidade EAD, especificamente no modelo de sala de 

aula invertida, na perspectiva do professor presencial. 

 

 Diante deste contexto surgem as seguintes questões: quais os desafios do ensino 

híbrido para o professor? Como integrar e alinhar o conteúdo abordado na parte presencial 

ao conteúdo abordado com a parte online? Quais as vantagens das microaprendizagens 

diante destes desafios? Estes são alguns dos desafios impostos no dia a dia aos professores. 

 

 O desenvolvimento deste trabalho tem por objetivo relatar a experiência dos 

professores que ministram aula em cursos técnicos híbridos. A proposta aborda os desafios 

referentes aos aspectos pedagógicos, principalmente, quando se trata da combinação da 

necessidade rápida de atualização dos profissionais da educação quanto às inovações, e da 

inter-relação dos professores presenciais, tutores, alunos e material didático. 

 

 A pesquisa teve como referência os estudos de Bacich e Moran sobre aprendizagem 

ativa, Horn e Staker sobre ensino híbrido e, por fim, Filatro e Cavalcanti sobre 

microaprendizagem. Realizou-se, também, uma pesquisa qualitativa, através da aplicação de 

um questionário de perguntas abertas, para observar o modelo pedagógico implementado do 

ponto de vista dos professores. 
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2. Aprendizagem  Ativa, Ensino Híbrido E Microaprendizagem 

 

 O suporte teórico para as questões relacionadas aos desafios dos professores que 

trabalham com o modelo de ensino híbrido, em especial, sala de aula invertida, e das 

vantagens das microaprendizagens como recurso para formação continuada será apresentada 

nos tópicos apresentados a seguir.  

 

2.1 Impactos das TDICs na Aprendizagem Híbrida  

 

 É fato que a educação cada dia mais está mudando com a inserção das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). Não há como dissociar a aprendizagem do 

mundo tecnológico, porém, o ensino híbrido não é o uso da tecnologia por si só, mas algo 

programável nos contextos educacionais (HORN; STAKER, 2015). 

 

 A modalidade de aprendizagem híbrida, o blended learning ou b-learning, busca 

combinar práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino a distância, com o objetivo 

de melhorar o desempenho dos alunos. No Brasil a aprendizagem híbrida pode ser 

exemplificada com as matérias lecionadas através da EAD no ensino superior, também 

conhecido como educação a distância.  

 

 Segundo Moran (2015) num mundo em profunda transformação, a educação precisa 

ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada.  

 

 Os modelos educacionais (presenciais e online) mais inovadores apresentam algumas 

características importantes, com ênfases diferentes, onde os ambientes são acolhedores; os 

currículos são mais integrados, interligados; e os currículos combinam três processos de 

forma equilibrada: a aprendizagem ativa personalizada, a aprendizagem entre pares e a 

aprendizagem mediada por pessoas mais experientes (professores, orientadores, mentores) 

(BACICH; MORAN, 2015). 

 

 Com uma aprendizagem mais ativa e personalizada, o papel do professor passa a ser 

direcionar o estudante para que ele se torne mais autônomo, participativo e protagonista do 
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seu aprendizado, ampliando o seu pensamento crítico, a fim de correlacionar o que está em 

estudo com as situações da vida real.  

 

2.2 Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida 

 

 O avanço tecnológico impulsiona a educação para um ensino apoiado pelo uso das 

tecnologias digitais, novas metodologias pedagógicas e uma nova postura do docente.  

 

 Podemos caminhar nesta direção destacando o ensino híbrido, visto que, possui 

raízes na tecnologia. Como olhar o mundo sem ver o universo tecnológico, sem compreender 

que a potência do mundo virtual está em toda parte? Não há como dissociar a aprendizagem 

do mundo tecnológico; porém, o ensino híbrido não é o uso da tecnologia por si só, mas 

algo programável nos contextos educacionais (HORN; STAKER, 2015). 

 

 Ainda segundo Horn e Staker (2015, p.34-5), o ensino híbrido é qualquer programa 

educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino 

online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho 

e/ou ritmo. 

 

 O ensino híbrido fomenta a reflexão para novas abordagens do ensinar e aprender, 

de tal sorte que alunos e professores programem propostas de melhor acesso às metodologias 

educacionais num contexto dinâmico, heterogêneo e alimentador para estudos diversificados 

do processo de aprendizagem.  

 

 Um modelo de ensino híbrido é a sala de aula invertida, que apresenta mudanças 

importantes no ensino tradicional centrado no professor e propõe maior envolvimento dos 

alunos, sendo estes mais ativos no seu processo de aprendizagem. Nesse processo, o 

professor necessita renunciar ao controle do processo de aprendizagem pelos alunos.  

 

 Bergman e Sams (2017), criadores  do formato da sala de aula invertida, orientam o 

uso de  ferramentas atuais  como áudio, vídeo, internet e outros recursos interativos, 

mesclando o ensino presencial com o virtual dentro e fora da escola, favorecendo o empenho 

e a participação do estudante durante os ensinamentos, o que caracteriza o modelo do ensino 

híbrido.  
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 De acordo com os autores, “inverter a sala de aula tem mais a ver com certa 

mentalidade: a de deslocar atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem” 

(Bergman; Sams, 2017, p.10). Continuam, ainda: “a inversão da sala de aula estabelece um 

referencial que oferece aos estudantes uma educação personalizada, ajustada sob medida às 

suas necessidades individuais” (Bergman e Sams, 2017, p.6). Deixam claro, os estudiosos, 

que inverter a sala de aula muda o foco do professor como detentor do conhecimento para 

o aluno protagonista de sua aprendizagem, convertendo estes em “aprendizes autônomos” 

(Bergman e Sams, 2017, p. 10).  

 

 A sala de aula invertida permite a utilização de atividades no ambiente virtual e a 

realização do aprofundamento desta mesma atividade no ambiente presencial. 

 

 Na proposta da sala de aula invertida integrada numa plataforma de aprendizagem o 

professor disponibiliza no ambiente virtual, os materiais didáticos a serem estudados pelo 

aluno fora da instituição de ensino (antes da aula) para que, no momento da aula presencial, 

possa ampliar os conhecimentos adquiridos, esclarecer dúvidas e debater com os seus pares 

e com o professor o conteúdo abordado. Na prática, o professor torna-se o mediador e a 

tecnologia, o suporte, para que os estudantes produzam conhecimento, a partir de uma nova 

proposta metodológica de aprendizagem. 

 

 A integração cada vez maior entre sala de aula tradicional e ambientes virtuais, pode 

ser considerada fundamental para abrir a escola ao mundo das tecnologias digitais, sendo que 

a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo, juntos e no 

próprio ritmo (BACICH; MORAN, 2015).  

 

2.3 Microaprendizagem como suporte a Formação Continuada 

 

 A atualização do profissional da área da educação acontece durante toda sua vida, 

dentro e fora de sala de aula. Nesse contexto, é fundamental pensar na formação continuada 

quando docentes iniciam sua atuação no ensino híbrido, haja vista suas especificidades. 

 

 A formação colabora para a motivação, engajamento, alcance dos objetivos 

pedagógicos, tendo como fim a aprendizagem dos alunos na EaD (REIS et al., 2018). Neste 

sentido, Belloni (2009) pontua que, tanto para EaD quanto para o ensino presencial, a 
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formação de professores deve organizar-se de forma a atender as necessidades de atualização 

em três grandes dimensões: Tecnológica, Pedagógica e Didática.  

 

 Como alinhar a questão da atualização profissional das dimensões citadas acima com 

o tempo? Apesar de todas as novidades tecnológicas, de todas as mudanças socioculturais e 

de todas as descobertas científicas, precisamos ser realistas: a aprendizagem é um desafio que 

consome tempo. 

 

 A discussão do aproveitamento do tempo na educação e do tempo para a formação 

é um tema que ganha cada vez mais relevância quando envolvemos TIDCs, Mobilidade, 

Ensino Híbrido, e até mesmo as gerações (imigrantes digitais e nativos digitais). 

 

 Segundo Filatro e Cavalcanti (2018), a microaprendizagem é uma modalidade cujo 

foco está no nível micro (micromomentos, microconteúdos, microatividades), e explora 

novas maneiras de responder à crescente necessidade de aprendizagem ao longo da vida ou 

aprendizagem sob demanda apresentada pela sociedade atual. 

 

 Ainda segundo Filatro e Cavalcanti (2018), um tema relacionado à 

microaprendizagem, que aos poucos está sendo introduzindo na educação, são os 

microconteúdos, que correspondem ao conceito de objeto de aprendizagem, observando-se 

as restrições de tamanho e duração. 

 

 À medida que nosso contexto muda, precisamos adequar à forma de aprender, sendo 

assim é preciso equilibrar a formação continuada com a atenção e tempo das pessoas, para 

que novas formas de aprender e ensinar sejam experimentados, e que a atualização 

profissional seja efetiva na prática. 

 

 Finalizada a parte teórica, partimos para a apresentação da metodologia e resultados 

obtidos. 

 

3. Desenvolvimento 

 

Para realizar a pesquisa, selecionamos os professores que se dividiam em duas 

categorias, os que lecionavam somente presencial e, os que lecionavam presencial e a 
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distância. Outro ponto considerado durante a pesquisa foi o perfil do curso e a experiência 

em educação presencial e à distância.   

 

Direcionamos a pesquisa aos desafios encontrados pelos professores presenciais, 

atuantes nos cursos ofertados no modelo de sala de aula invertida, visto que possuem contato 

direto com o aluno.  

 

Para coletar os dados, aplicamos um questionário com perguntas abertas , onde três 

destas questões estão apontadas juntamente com as respostas e resultado da análise. O 

propósito do questionário foi coletar informações/impressões a respeito do 

desenvolvimento das disciplinas na perspectiva dos professores, em relação ao ensino 

híbrido, para posteriormente criar ações de melhorias. 

 

Recorremos às ideias de Bardin (1977) quanto à análise de conteúdo para as respostas 

abertas.  Analisamos numericamente a frequência de ocorrência de respostas de 

determinados termos para chegar a um resultado. 

 

Antes de iniciarmos a apresentação das questões com seus respectivos resultados, 

precisamos ressaltar duas situações em relação ao professor presencial. A 1ª situação está 

relacionada ao professor que atua como professor presencial e tutor, já a 2ª situação é 

referente ao professor que atua somente na parte presencial, sendo outro tutor para a parte 

online.  

 

A primeira questão foi perguntar aos professores quais as dificuldades encontradas 

nesta nova modalidade de oferta (parte presencial e parte virtual).  

 

• Resposta: os professores que lecionavam somente aulas presenciais   

relataram as mesmas dificuldades dos professores que lecionava presencial e online. No 

entanto, o diferencial estava na possibilidade do professor/tutor avaliar em sala de aula. Os 

pontos relatados em relação às dificuldades encontradas foram: os alunos não estudam o 

material online e vem para aula presencial com a expectativa de aprender todo conteúdo; 

fazem perguntas que se tivessem lido o material online saberiam responder; a aula é 

prejudicada porque não chegam com a fundamentação teórica para resolver atividades de 

aplicação.  
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• Resultado: note que pela resposta dos professores, o comportamento dos 

estudantes ainda é contrário ao que os estudiosos Bergman e Sams (2017) dizem: que inverter 

a sala de aula muda o foco do professor como detentor do conhecimento para o aluno 

protagonista de sua aprendizagem, convertendo estes em “aprendizes autônomos”. Isto 

ocorre principalmente porque alunos que estão muitos anos sem estudar, acostumados à 

metodologia tradicional e não sabem estudar sozinhos, não entendem que o presencial é 

complementar. Aqui podemos perceber como o aluno ainda está acostumado a centralizar 

seu aprendizado no professor. O que faz a aplicação do modelo de ensino híbrido, em 

especial a sala de aula invertida, um grande desafio. 

 

A segunda questão perguntou sobre quais as ações poderiam ser tomadas para 

melhorar o processo de ensino aprendizagem nesta nova modalidade de oferta.  

 

• Resposta: Em relação aos professores que atuam no presencial e online 

(professor/tutor) suas ações são facilitadas porque ocorrem baseados nos relatórios de 

controle dos alunos extraídos da plataforma, com a cobrança nos momentos presenciais. Já 

em relação aos professores que somente lecionam no presencial tivemos as seguintes 

respostas: o conteúdo online deveria ser dado antes do presencial; o professor presencial 

deveria ser também o professor online da disciplina, pois os alunos alegam que professores 

diferentes às vezes causam mais dúvidas; Passar para os professores as aulas online antes de 

começar as aulas presenciais para ele fazer o planejamento.  

 

• Resultado: notamos as dificuldades dos professores que atuam somente no 

presencial em virtude da falta de maturidade e/ou cultura do aluno para cursar a educação à 

distância e/ou ensino híbrido. Este resultado vai de encontro ao que Moran (2015) aponta 

quando diz que hoje há inúmeros caminhos de aprendizagem pessoais e grupais, que 

concorrem e interagem simultânea e profundamente com os formais e, que questionam a 

rigidez dos planejamentos pedagógicos das instituições educacionais. Podemos afirmar que 

há planejamento e integração dos conteúdos, no entanto, professores que atuam online e 

presencialmente contribuem mais no processo de ensino e aprendizagem do aluno, visto que 

o aluno já percorre um caminho individualizado na parte online e contar com um único 

professor facilita o processo. Tais professores conseguem ser mais flexíveis. 
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A terceira questão teve como objetivo entender as demandas mais cobradas dos 

alunos durante as aulas presenciais. 

 

• Resposta: no geral, os professores relataram que os alunos não estudam o 

conteúdo online antes da aula presencial, portanto não conseguem associar teoria e prática 

prejudicando seu aprendizado. Outro ponto desafiador é alinhar os alunos que estudam o 

conteúdo online com os que não estudam.  

 

• Resultado: notamos que as reclamações são consequências da imaturidade 

dos alunos com a nova metodologia adotada. Podemos dizer que de acordo com Bergman e 

Sams (2017) estes alunos precisam se converter a “aprendizes autônomos”. 

 

 

4. Considerações finais 

 

   O resultado da pesquisa aponta a cultura da educação tradicional 

como o grande desafio ao ensino centrado no aluno. É importante que os professores 

tenham em mente que organizar as atividades, mostrando caminhos, fazendo 

questionamentos interessantes e desafiadores, é parte do processo, mas que a ação do aluno 

é o que realmente conduzirá o processo.  

 

   A resistência do aluno não deve ser um fator limitador, mas desafiar 

o professor na elaboração de atividades interessantes para que sejam envolvidos. Surge então 

à necessidade cada vez maior de uma formação continuada, com novas estratégias 

pedagógicas aliadas as TDICs. 

 

   A formação do professor é apontada como uma das estratégias para 

ajuda-los a enfrentar os desafios e por consequência consolidar o ensino híbrido. Vale 

destacar que a proposta não é sobrecarregar os professores e precisamos ser realistas: a 

aprendizagem é um desafio que consome tempo, principalmente no que diz respeito a 

assuntos complexos. 

 

   Neste contexto, a formação continuada precisa equilibrar o tempo e 

a atenção dos profissionais da educação, e para isso apresentamos o conceito de 
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microaprendizagem. Utilizar a modalidade de microaprendizagem favorece o acesso do 

professor, visto que o foco está no nível micro (micromomentos, microconteúdos, 

microatividades). 

 

   A pesquisa nos mostrou que ser o professor e tutor da disciplina ao 

mesmo tempo gera resultados mais satisfatórios, e isto pode ser visto na 2ª questão quando 

vários professores sugerem este formato. No entanto, a consolidação da educação a distância 

está diretamente ligada ao ensino/aprendizagem, devendo ser efetiva em sistemas de ensino 

hibrido, ou completamente virtuais sem a necessidade de se ter somente professor/tutor.  

 

   Como ações futuras estuda-se a possibilidade de instituir a formação 

continuada não somente para professores e tutores, mas também para os alunos, visando 

engajá-los e socializá-los com o modelo de ensino. 
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Resumo 

 
A construção civil é um importante segmento de mercado com elevado efeito multiplicador de renda e 

empregos, contribui significativamente na geração de riqueza e no crescimento econômico. O presente artigo 

tem por objetivo medir a importância da tecnologia no planejamento e tomada de decisão na área da construção 

civil. Para tanto uma metodologia está sendo proposta em duas etapas. Uma primeira etapa bibliográfica com 

levantamento teórico sobre o tema e uma segunda etapa com aplicação de questionários estruturados junto a 

empresas e setores de engenharia e escritório para que se possa alcançar o objetivo proposto. 

 
 
Palavras-chave: Construção Civil. Planejamento. Tecnologia. Leanconstruction. 
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1. Introdução 

 

A construção civil envolve grande número de variáveis, sendo desenvolvido em um 

ambiente de constantes mudanças, o que torna o gerenciamento de uma obra um trabalho 

não tão simples. Atualmente, muitas obras habitacionais ainda são executadas 

artesanalmente, ou seja, sem um planejamento formal e sem garantia do cumprimento do 

prazo e orçamento previamente estabelecidos (MATTOS, 2010; LIMMER, 1997). 

 

De acordo com Formoso (2001), as divergências encontradas no planejamento e 

controle estão entre as principais causas da baixa produtividade, a onde ocorrem perdas de 

qualidade de seus produtos. O setor da construção civil vem sofrendo mudanças nos últimos 

anos. Com o crescimento da concorrência os processos construtivos necessitam cada vez 

mais de mão de obra especializada, capacitada e de inovações tecnológicas para atender a 

demanda do mercado, principalmente no que diz respeito ao planejamento, gerenciamento 

e controle, que possa levar a máxima produtividade e qualidade. Sendo assim, o processo de 

planejamento e controle da produção torna-se indispensável em empresas que querem ter 

vantagens sobre suas concorrentes.  

 

Conforme Silva, (2011), estudos de curto, médio e longo prazo, com foco específico 

em elaboração e alcance de metas, vem apresentando um melhor resultado para ampliar a 

produção e o lucro, através do gerenciamento de obras e investindo em tecnologias. 

 

Pires (2014), mostra que o planejamento, controle e gerenciamento de obras 

possibilita ao engenheiro conhecer previamente o local da obra e os pontos importantes que 

devem tomar precauções, bem como apontar variações entre o custo real da obra e o custo 

de planejamento, promovendo assim, agilidade na tomada de decisões. Diante do exposto, o 

artigo levanta a seguinte questão de pesquisa: Qual a importância das técnicas de 

planejamento que auxiliam na coleta de dados para o setor da construção civil, na tomada de 

decisão?  

 

Sabemos que o planejamento cumpre um papel fundamental no gerenciamento dos 

empreendimentos, podendo variar de gestão de acordo com a filosofia e necessidade de cada 

organização, sendo ele sempre um elemento essencial para a função gerencial, ou seja, é um 
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conjunto de processos, missões, diretrizes e ações que serão elaboradas, implantados, 

desenvolvidas, gerenciadas em prol do objetivo pré-estabelecido. O planejamento tem por 

finalidade antecipar as situações previsíveis e predeterminar os acontecimentos, preservando 

assim, as lógicas dos eventos, justificando o estudo proposto aqui. 

 

O mercado da construção civil, juntamente com outros setores da economia foi 

fortemente afetado pela crise pandêmica, e identificamos as técnicas de planejamento 

gerencial, como uma ferramenta capaz de auxiliar as decisões tantas vezes controvérsia, pois 

como já mencionado, envolve grande número de variáveis. Segundo Aquino (2011), o 

planejamento e controle, tornam-se técnicas importantes no setor de construção civil, 

capazes de garantir o objetivo final que é a execução de um empreendimento com eficiência 

e eficácia.  

 

Nos capítulos que se seguem, o estudo tem por objetivo identificar a importância das 

técnicas de planejamento que auxiliam na coleta de dados para a tomada de decisão no 

segmento da construção civil, evidenciando as tecnologias para a coleta de dados como parte 

do planejamento das empresas. Para realização desta pesquisa, foram utilizados artigos como 

fontes principais consultadas, pesquisa bibliográfica, e em uma segunda etapa, foi aplicado 

questionário estruturado com gestores de algumas empresas do segmento, como forma de 

alcançar o objetivo. 

 

2 Referencial teórico 

 

2.1 Técnicas de planejamento e controle  

 

É fundamental considerar a intima relação entre planejamento e controle. Não é 

possível controlar algo que não tenha sido previamente planejado, assim como, se não houver 

um controle eficaz, de nada adianta planejar. Dito isto, é dada a importância em se considerar 

de forma correlacionada o planejamento e o controle. (CASAROTTO; CASTRO; 

FÁVERO, 1999). 

 

É importante saber que: 

 
Uma vez finalizada a fase de concepção do projeto, tem-se início a fase de 

planejamento. É nesta etapa que serão definidos todos os detalhes do escopo que 
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o projeto deverá atender, as atividades que serão desenvolvidas, as estimativas de 

custos associadas, os critérios de seleção dos fornecedores, detalhados os eventos 

de comunicação, programada a maneira como a qualidade será controlada e 

arquitetado um plano para responder aos riscos identificados. (KEELING; 

BRANCO, 2014, p. 120). 

 

 

E ainda segundo Gomes:  

 

 
O Controle, seja muito ou pouco formalizado, é fundamental para assegurar que 

as atividades de uma empresa se realizem de forma desejada pelos membros da 

organização e contribuam para a manutenção e melhoria da posição competitiva 

e a consecução das estratégias, planos, programas e operações, consentâneos com 

a necessidade identificadas pelos clientes. (GOMES; SALAS, 2001, p. 22). 

 

 

Alguns autores destacam a importância do planejamento e controle para aperfeiçoar 

a produtividade, diminuir os atrasos, apresentar uma sequência de produção mais elaborada, 

equilibrar a quantidade de mão de obra para o trabalho a ser produzido e administrar várias 

atividades interdependentes. Se verifica que no contexto da construção civil existem muitos 

sistemas e técnicas de planejamento e controle da produção. (BALLARD, 1994, apud 

MAGALHÃES, MELLO, BANDEIRA, 2018). 

 

2.1.1 Tipos de planejamento 

 

Planejar significa criar metas e identificar os recursos para alcançá-las, já o termo 

controlar, significa monitorar o que foi programado buscando a decisão mais acertada, e 

quando necessário, utilizando medidas corretivas, para se obter os resultados almejados. 

Diante das incertezas dos processos, os planos em cada nível variam de acordo com o que 

foi planejado. (2003, apud MAGALHÃES; MELLO; BANDEIRA, 2018). 

 

Segundo Keeling:  
Define que o plano não é meramente uma lista de atividades do projeto e de seus 

prazos, mas um contínuo estabelecimento de objetivos, táticas e operações 

necessárias para conduzi-lo no início até a conclusão bem-sucedida (KEELING; 

BRANCO, 2014, p. 120). 
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Como abordado, identificam-se várias ferramentas e técnicas para o planejamento e controle 

de dados na área da construção civil, e com avanço da tecnologia essas ferramentas 

aumentaram em quantidade e se aprimoraram. Abaixo expõem-se algumas dessas 

ferramentas abordadas por alguns autores. (2001, apud MAGALHÃES; MELLO; 

BANDEIRA, 2018). 

 

● PLANEJAMENTO CONTROLE DA PRODUÇÃO: Chiavenato (2008), aborda 

que para alcançar suas metas e realizar a devida aplicação de seus recursos, empresas não 

produzem ao acaso e nem trabalham com improviso. É necessário um planejamento 

antecipado e controle adequado da produção. 

 

Segundo Chiavenato: 

 
Existe uma enorme diferença entre eficiência e eficácia. A eficiência ocorre 

quando se utilizam adequadamente os recursos empresariais, enquanto a eficácia 

significa o alcance dos objetivos propostos pela empresa. Em suma, a eficiência 

está ligada aos meios – métodos, normas, procedimentos e programas e a eficácia 

se relaciona aos fins objetivos a serem alcançados. A eficiência reside em fazer as 

coisas corretamente, enquanto a eficácia consiste em fazer as coisas que são 

importantes. Nem sempre a eficiência e a eficácia andam de mãos dadas. Uma 

empresa pode ser eficiente, mas não eficaz. Ou pode não ser eficiente, mas ser 

eficaz. No entanto, a eficácia seria ainda melhor se fosse também eficiente. O 

ideal seria uma empresa eficiente e eficaz ao mesmo tempo (CHIAVENATO, 

2008, p. 24). 

 

 

“O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais os 

objetivos a serem atingidos e o que deve ser feito para atingi-los da melhor maneira possível” 

(CHIAVENATO, 2008, p. 25). 

 

De acordo com Chiavenato (2008) controle de produção é a função administrativa 

que faz a medição e corrigi o desempenho, para que se tenha segurança que os planos sejam 

realizados da melhor forma possível. Tem como tarefa verificar se tudo está sendo realizado 

de acordo com planejamento e organização conforme orientações, para verificar e identificar 

possíveis desvios ou erros, com intuito de corrigir e evitar sua repetição. 



41

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - mês de Junho 2022 - Vol. 7, n. 20 
 

 

● PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Denominado de longo prazo, pode ser 

definido como um programa permanente composto de vários projetos que devem ser 

administrados de forma simultânea, não só concorrendo entre si, mas disputando recursos, 

também se integrando e se completando gerando sinergia. (ARCHIBALD, 1976, apud 

CASAROTTO; CASTRO; FÁVERO, 1999). 

 

● PLANEJAMENTO TÁTICO: pode ser chamado de médio prazo: vincula as metas 

do plano de longo prazo com o de curto prazo, enumerando-se os recursos e suas limitações, 

para que as metas estabelecidas no longo prazo sejam cumpridas. Nesse nível de 

planejamento são estabelecidas as quantidades de trabalho a serem realizadas, programação 

e sequência obedecendo aos limites estabelecidos no nível estratégico (ALVES, 2000). 

 

● PLANEJAMENTO OPERACIONAL: conhecido também de curto prazo, tem a 

função de proteger a produção contra os efeitos da incerteza. É no nível operacional onde 

ocorre a distribuição das funções de trabalho para as equipes, preparando uma detalhada 

programação da produção para o seu efetivo controle (ALVES, 2000). 

 

 

● LEAN CONSTRUCTION: Apresentada em 1992 por Koskela, Ballard e Howell, o 

Lean Construction é entendido como construção enxuta, é a filosofia de produção para a 

construção civil baseada no Modelo Toyota de Produção, vale ressaltar que o Lean 

Construction possui a seguinte diretriz: entregar o produto maximizando o valor e 

minimizando o desperdício.  

 

Ainda de acordo com o autor, a construção é classificada como um fluxo, pois é 

formada pela junção de dois processos, projeto e construção. Pode-se verificar que o 

processo de construção é descrito pelo custo, duração e o mais relevante, o valor para o 

comprador. (1992, apud MAGALHÃES; MELLHO; BANDEIRA, 2018) 

 

O autor ainda complementa que o Lean Construction pode também ser utilizado nos 

processos de natureza gerencial e não só nos processos de produção. Tanto o fluxo de 

materiais como o fluxo de trabalho precisam ser administrados. Referem-se aos fluxos, o 

agrupamento de tarefas executadas no canteiro de obras. A sincronização do trabalho é 
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necessária para manter um fluxo contínuo. Em resumo, o processo de planejamento e 

controle da produção visa a eliminação de atividades que não geram valor, devendo se ater 

ao gerenciamento dos fluxos: montagem, materiais, informações e trabalho.  

 

● GRÁFICO DE BARRAS/ DIAGRAMA DE GANTT: basicamente o Diagrama de 

Gantt, ou gráfico de barras, se popularizou devido a sua fácil compreensão em relação a 

programação de tarefas, quais foram concluídas no prazo e quais estão em andamento. Sem 

grande detalhamento, deve ser feita uma subdivisão das atividades, representando através de 

barras a duração e a data de início e fim de cada uma delas. (MUBARAK, 2010). 

 

Segundo Kelling: 
Os gráficos de Gantt constituem um auxílio valioso, não apenas para o 

planejamento e para a comunicação, mas, também, para o controle do andamento, 

já que são de fácil compreensão, mostrando não só a sequência de atividades, mas 

quando cada uma está programada para ocorrer. (KELLING; BRANCO, 2014, 

p. 163). 

 

● LINHA DE BALANÇO: Parafraseando, esta é uma técnica bastante utilizada na 

construção civil em obras com atividades repetitivas. Basicamente, consiste na correlação 

entre a atividade realizada e seu respectivo tempo, expressa em um plano cartesiano. Tem 

como objetivo encontrar um ritmo adequado para a entrega de cada atividade. Visando 

executar as atividades continuamente, é necessário estimar a produtividade de cada equipe e 

a quantidade de serviço que os mesmos executarão. Com esses dados é possível a análise das 

interferências entre as atividades e seu balanceamento.  (MENDES, 1999, apud 

MAGALHÃES, MELLO; BANDEIRA, 2018) 

 

● MODELAGEM 4D BIM: BuildingInformationModeling (BIM) é a integração e 

modelagem de informações de um projeto transformado em um modelo virtual 

tridimensional de uma edificação, um de seus segmentos é a introdução da dimensão tempo, 

na parte da produção da obra essa dimensão pode ser aplicada no planejamento de atividades, 

visualizando sua perspectiva. Integrando essa funcionalidade em um modelo tridimensional 

BIM surge 4D BIM. (SOUZA E MONTEIRO, 2011, apud MAGALHÃES; MELLO; 

BANDEIRA 2018). 
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A dinâmica apontada no desenvolvimento utilizando no planejamento das atividades 

no modelo 4D consiste em listar elementos em modelos BIM, com acréscimo de 

informações sobre quantidade, ritmos de produção que dão origem às durações. O modelo 

BIM tem como função identificar elementos, propriedades e definições espaciais para efetuar 

inúmeros tipos de medições, na qual incluem área, perímetro, volume e etc. (SOUZA E 

MONTEIRO, 2011, apud MAGALHÃES; MELLO; BANDEIRA 2018). 

 

Garbini (2012), destaca que diversos softwares de desenho realizam durante o 

processo de elaboração da modelagem 4D, a troca de informações sem que ocorra perda de 

dados. Para tanto, utilizam-se de uma plataforma de dados neutra, na qual torna a tecnologia 

BIM eficiente e confiável. O autor ressalta ainda que se deve resolver a forma como as áreas 

de projeto, planejamento, orçamento e canteiro diante do uso da tecnologia, vão manter um 

relacionamento simultâneo. 

 

 O capítulo que se segue, apresentará a análise da pesquisa para que o leitor possa 

identificar a importância da utilização das técnicas de planejamento para maximização da 

produção e minimização dos custos e do tempo.  

 

3. Metodologia e apresentação dos dados da pesquisa 

 

 Visando uma maior compreensão do estudo, foi aplicada uma pesquisa a 

engenheiros, atuantes na grande Vitória/ES. O questionário foi formulado via Google Forms 

e encaminhado para vários engenheiros e construtoras, porém conseguimos obter a resposta 

de 16 (dezesseis) profissionais.  

 

 O questionário foi estruturado com 5 questões objetivas, que buscou identificar 

às técnicas de planejamento mais utilizadas e demonstrar a importância da utilização destas 

técnicas de planejamento em busca dos melhores resultados, a fim de potencializar a 

produção e minimizar os custos e o tempo, e, identificar o nível de dificuldade na 

implementação e alimentação dos dados destes sistemas. 

  

 Sendo assim, Através da análise dos dados coletados na pesquisa de campo, 

buscaremos atingir os objetivos propostos no estudo, respondendo o problema de pesquisa 

proposto. Para tanto, Segue a apresentação da pesquisa e a análise dos dados coletados: 
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 QUESTÃO 01: No contexto da construção civil existem diversos sistemas e 

técnicas de planejamento e controle da produção. Qual sistema e técnica de planejamento é 

utilizada para controle e medição da produtividade no canteiro de obras em sua área de 

atuação? 

 

 
 

Fonte – Elaboração Google Forms (2020). 

 

 

 ANÁLISE:  A Questão  aborda a importância de um bom planejamento para 

acelerar o cronograma e reduzindo custos, dos engenheiros entrevistados, 37,5% respondeu 

que o Diagrama de Gant/Gráfico de Barras é o mais utilizado, já a grande maioria respondeu 

que é o Planejamento Estratégico, Tático e Operacional o sistema mais utilizado, com 62,5% 

das respostas. 

 

 Por conta da vinculação das metas do plano de longo prazo com o de curto prazo, 

conforme Alves, o Planejamento Estratégico, tático e Operacional é bastante comum e de 

suma importância em um canteiro de obras como podemos concluir com a análise desses 

dados. É importante citar a grande participação do Diagrama de Gant/Gráfico de Barras, 

onde segundo Mubarak o mesmo é de fácil compreensão e auxilia bastante em um controle 

visual do andamento da obra, por isso obteve um grande número das respostas. A pergunta 

se justifica pela importância do processo de controle e monitoramento da produção, pois 
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compara o realizado com o previsto, pois visa, a implementação das ações necessárias para 

manter a produção dentro do esperado. O controle ajuda a aumentar a eficiência do trabalho, 

acelerando o cronograma e reduzindo custos (COELHO, 2003; MUBARAK, 2010).  

 

 QUESTÃO 02: Da(s) técnicas(s) citadas acima, destaque a que você considera a 

principal e a mais importante nos quesitos, menor prazo de entrega e menor custo. 

 

 

 
Fonte – Elaboração Google Forms (2020). 

 

 

 ANÁLISE:  A Questão, citam-se os quesitos, menor prazo de entrega e menor 

custo, objetivos chave de qualquer empreendimento. De acordo com as 16 respostas, 6,3% 

disseram que o Lean Constrution é a principal técnica para o alcance desses objetivos, já 

31,3% escolheram a Modelagem 4D BIM, mas ainda assim, seguindo a resposta da questão 

anterior o Planejamento Estratégico, Tático e Operacional continua sendo o mais importante 

dentre as técnicas e sistemas citados, com 56,3% das respostas.  

 

 No sentido de minimizar os prazos e os custos, parafraseando Archibald, 

Casaroto, Castro e Fávero, o Planejamento Estratégico, Tático e Operacional, define-se 

como um programa permanente que gira em sinergia constante, se integrando e se 
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completando do início ao fim do processo, cuidando de cada detalhe para que não haja 

imprevistos, os erros podem ser minimizados, logo, os prazos e os custos da obra. 

Observamos também um considerável número de respostas, citaram o sistema Modelagem 

4D BIM, pois tem sua significância quanto a esta questão de minimização de prazos e custos. 

Pode ser aplicada, no planejamento de atividades para visualizar sua perspectiva, onde o 

mesmo é um modelo virtual tridimensional de uma edificação, um de seus segmentos é a 

introdução da dimensão tempo, na parte da produção da obra, de acordo com Magalhães, 

Mello e Bandeira.  

 

 Mesmo sendo a com menor indicação, mas não menos importante, o  Lean 

Constrution aborda a entregar o produto maximizando o valor e minimizando o desperdício, 

no entanto acreditamos que não teve um número maior de respostas por se tratar de um 

sistema mais antigo, comparado aos outros, foi baseado no Modelo Toyota de Produção e 

apresentada em 1992.  

 

 QUESTÃO 03: Em uma escala de 0 a 5 qual o nível de dificuldade na 

implementação e alimentação dos dados desse sistema? 

 
Fonte – Elaboração Google Forms (2020). 
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 ANÁLISE:  A abordagem da questão, leva em consideração a dificuldade da 

implementação e alimentação dos dados do sistema mais votado nas questões anteriores, em 

relação a uma escala de 1 a 5, sendo 1 fácil e 5 difícil. 62,5% dos entrevistados responderam 

que implantar e alimentar esse sistema tem um nível de dificuldade médio, não sendo tão 

fácil, mas também não sendo difícil. Os dois outros níveis mais respondidos são o 

Razoavelmente Difícil e o Difícil, com 18,8% e 12,5% das respostas respectivamente, o que 

nos leva a concluir que a implementação e alimentação desse sistema é mais difícil do que 

fácil. 

 

Tendo em vista que o Planejamento Estratégico, Tático e Operacional, é um sistema 

minucioso que abrange todas as etapas que devem ser administradas de forma simultânea, 

não só concorrendo entre si, mas disputando recursos, também se integrando e se 

completando, de acordo com  Archibald, Casaroto, Castro e Fávero.  

 

 QUESTÃO 04: Considerando a dificuldade apontada, você considera essa 

técnica fundamental para a maximização da sua eficiência? 

 

 

 
Fonte – Elaboração Google Forms (2020). 
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 ANÁLISE: A questão cita a dificuldade discutida na questão anterior e pondera 

se mesmo com esta dificuldade se a técnica é fundamental ou não para uma produção 

eficiente, e a resposta é unanime dentre os 16 engenheiros respondentes. Mesmo com certa 

dificuldade para implementação e alimentação de dados é fundamental a aplicação dessa 

técnica para conseguir alcançar os objetivos desejáveis.  

 

 QUESTÃO 05: Em sua experiência profissional, as empresas que não controlam 

de forma rígida seu estoque e prazos do canteiro de obras, não destacando a importância dos 

sistemas e técnicas de planejamento e controle de suas atividades, conseguem atingir a 

maximização dos lucros e eficiência? 

 

 
Fonte – Elaboração Google Forms (2020). 

 

 ANÁLISE: A Questão, de maneira geral, abordou o uso das técnicas e sistemas 

de planejamento que auxiliam na coleta de dados e tomada de decisão na área da construção 

civil, e questionou se é possível alcançar a maximização dos lucros eficiência sem a utilização 

dessas. 81,3% das respostas foram negativas, confirmando mais uma vez o quão importante 

é o uso dessas técnicas e sistemas. O talvez, com 18,8% das respostas, se justificam pelo fato 

de algumas vezes alguns empreendimentos darem certo mesmo sem um bom planejamento, 

levando em consideração o fator sorte, que tange o caráter da incerteza, logo aumentando o 

risco. Em seguida, apresentaremos as considerações finais, conclusas das análises dos dados 

coletados.  

  



49

Omnes Humanitate - Revista Científica da ESAB - mês de Junho 2022 - Vol. 7, n. 20 
 

4. Considerações finais 

 

A construção civil é um setor de grande impacto no nosso mercado de trabalho, é 

um multiplicador de renda para o estado, além de contribuir com o desenvolvimento da 

cidade e ser grande responsável por empregar as classes mais carentes para a operação das 

obras dentre outras atividades secundarias que auxiliam no canteiro de obra.  

 

O resultado de uma obra se dá pela junção de várias atividades distintas em prol de 

um único objetivo final que é a entrega da obra dentro dos prazos apontados e com a 

qualidade referida. Para auxiliar nesse processo de construção deve-se utilizar as técnicas de 

planejamento e controle dos dados, como a modelagem 4D Bin e o planejamento estratégico, 

tático e operacional. 

 

Respondendo o problema de pesquisa apresentado, que tem por objetivo  identificar 

a importância das técnicas de planejamento que auxiliam na coleta de dados para a tomada 

de decisão no segmento da construção civil, identificamos que um planejamento bem feito e 

com antecedência possibilita a antecipação de situações previsíveis como também a sua 

solução antes mesmo que aconteça, além de auxiliar os gestores nas tomadas de decisões 

para facilitar o trabalho da logística dos materiais, suprimentos, maquinário e mão de obra, 

uma vez que terão à disposição informações referentes aos prazos, cronogramas de metas e 

atividades, quantidade de materiais, ferramentas e maquinários que serão necessários para o 

início da execução da obra com bastante antecedência.  

 

Além de um bom planejamento dos sistemas e técnicas os gestores devem fazer 

também um trabalho de controle eficiente, pois assim conseguirão chegar ao final da obra, 

com o aproveitamento previsto no planejamento, evitando desperdício de matéria prima, 

energia e tempo, tanto de operacional quanto das máquinas.  Dessa forma, conciliando um 

bom controle dos seus recursos e tendo por trás um planejamento bem feito a possibilidade 

de a construção ser eficiente e eficaz aumentam, permitindo alcançar a maximização do lucro 

e de seus recursos desde o início da execução da obra até a entrega.  

 

A pesquisa realizada com os 16 engenheiros profissionais da área, conclui que, 62,5% 

utiliza o método de Planejamento estratégico, tático e operacional e em seguida o Diagrama 

de Gantt / Gráfico em Barras, com 37,5%. Quando questionadas as variáveis de custo e 
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prazo de entrega, os entrevistados apontaram que o planejamento estratégico, tático e 

operacional é o melhor com menor custo e prazo, representado por 56,3% dos entrevistados, 

em seguidas a  Modelagem 4D BIM com 31,3% das escolhas .Quanto a dificuldade de 

implementação desses sistemas na empresa, 62,5% dos entrevistados acreditam que possui 

um nível de dificuldade médio, 18,8% acredita ter um nível de dificuldade razoável e 12,5%, 

o nível de dificuldade é alta. Esses dados mostram que não é fácil implementar do zero esse 

nível de controle e de planejamento, porem 100% dos entrevistados disseram ser essenciais 

para a maximização dos resultados. Por fim, perguntamos a eles se as empresas que não 

fazem controle e planejamento estruturado tem chance de alcançar os mesmos resultados 

que as empresas que fazem um bom planejamento e controle, e o resultado foi de  que 81,3% 

dos entrevistados disseram que não é possível chegar aos mesmos resultados e 18,8%, 

acreditam que em alguns casos sim, pois acreditam, que a implantação tem um custo alto e 

não compensa.  

 

Entendemos que máquinas e funcionários em atividade geram despesas, porém os 

mesmos parados ou refazendo um trabalho mal planejado, gera prejuízo para a empresa, por 

isso, deve ser feito com muito zelo o planejamento e controle de tudo que tem à disposição.  

 

Adiante dos estudos apresentados, acreditamos que a gestão do canteiro de obras, é 

uma área cheia de possibilidades de inovações. A cada momento surgem  novas tecnologias 

e a gestão necessita de se reinventar constantemente, após a pesquisa, identificamos  que 

ainda há muitas possibilidades para a criação de novos modelos de planejamento e controle 

de dados atrelados as novas tecnologias, nesse sentido, entendemos que nosso estudo não se 

finda, mas abre novos campos para o conhecimento.   
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