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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista, 

Seja bem vindo à disciplina de Elaboração de Projetos. Nela, você aprenderá 
como estruturar projetos para a área de Recursos Hídricos, considerando todos 
os aspectos relevantes para a elaboração de um projeto consistente e viável sob 
os pontos de vista técnico, econômico e ambiental.

Nossa disciplina está dividida em duas aulas. Na primeira, veremos os conceitos 
fundamentais e a estrutura básica de um projeto, que pode ser definido como um 
empreendimento temporário, desenvolvido com o objetivo de gerar um produto ou 
serviço, através de atividades coordenadas, considerando as limitações de tempo e 
recursos, inclusive financeiros. Veremos ainda, na aula 1, que os projetos, em geral, 
têm um ciclo de vida dividido em quatro grandes fases: iniciação, planejamento, 
execução e fechamento que formam uma cadeia, o que significa dizer que o 
sucesso ou insucesso de cada uma delas ocasionará um efeito dominó sobre as 
demais. Não existe projeto de sucesso precedido por uma fase de iniciação ou 
planejamento descoordenada, mal iniciada ou mal planejada.

A primeira aula terminará com a identificação das informações básicas que 
devem constar em um projeto, dentre as quais merecem destaque a justificativa, 
os objetivos, as avaliações e o orçamento, elementos essenciais para garantir a 
consistência e viabilidade do seu projeto.

Já na aula 2 abordaremos o detalhamento do projeto que lhe ajudará a descrever 
os materiais, a infraestrutura e os equipamentos necessários à execução. Em 
seguida, vamos trabalhar na transformação das atividades em cronograma físico, 
e do orçamento em cronograma financeiro. Enfim, construiremos o cronograma 
físico-financeiro de um projeto.

Terminaremos a segunda aula conhecendo as principais fontes de recursos para 
projetos na área de gestão de recursos hídricos. Você verá que cada uma pode 
apoiar projetos com características diferentes, e, desde que seu projeto tenha 
qualidade técnica, uma dessas fontes poderá se interessar por ele.

Nosso objetivo ao longo da disciplina é conhecer o processo de elaboração de 
projetos na área de recursos hídricos e saneamento, considerando os aspectos 
sociais econômicos, ambientais, de custos, de prazo e de qualidade.

Temos a certeza de que os conhecimentos que você encontrará nesta disciplina 
contribuirão bastante para sua prática ao elaborar projetos, aumentando as 
chances da sua instituição em obter recursos para a gestão dos recursos hídricos 
no seu município.

Boa aula!

APR E SE NTAÇÃO
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Caro(a) cursista,

Você sabe que a escassez de recursos é muito mais uma norma que uma exceção, 

e é exatamente por isso que os governos precisam ordenar as prioridades de 

distribuição de verbas. Se o seu projeto tiver uma boa qualidade, suas chances de 

estar entre as prioridades do governo será muito maior. Com esse intuito, nesta 

aula são apresentados os conceitos fundamentais sobre projeto e sua estrutura 

básica, isto é, o conteúdo mínimo que os projetos em geral devem ter.

A aula está dividida em dois tópicos. Inicialmente, no tópico 1, veremos os con-

ceitos de projeto, sub-projetos e atividades. Em seguida, no tópico 2, vamos 

identificar as informações básicas que devem constar nos projetos. 

Objetivos

•	 Conhecer os conceitos fundamentais sobre projetos
•	 Entender a estrutura básica de um projeto

Conceitos Fundamentais 
e Estrutura Básica

1
AULA

Fonte: w
w

w
.corbisim

ages.com
/
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TÓPICO 1
Conceitos fundamentais 
sobre projetos

OBJETIVO
•	 Conhecer os conceitos 

fundamentais sobre projetos

Cada vez mais as instituições querem garantir que os projetos sob 

sua responsabilidade obtenham êxito, obedecendo aos parâmetros 

de custo, prazo e qualidade desejados. Para tanto, é fundamental 

que se tenham projetos bem estruturados. 

Antes de iniciarmos nossas discussões acerca do assunto vamos conhecer 

a origem e contextualização histórica do termo Projeto. Esse termo vem 

do inglês project e pode siginificar “projeto”, no sentido que veremos neste 

curso, mas pode siginificar, também, desenho técnico (esquema, esboço ou 

planta). O desenho técnico surgiu a partir da divisão do trabalho durante a 

Revolução Industrial, que segundo Marx e Engel (1976 apud Sulz; Teodoro, 

2014) caracterizava-se pela divisão entre o trabalho material e o intelectual. 

Anteriormente à divisão do trabalho era o próprio artesão quem criava 

(desenhava ou projetava) e manufaturava (fazia ou construia) os produtos. 

Após a Revolução Industrial o trabalho de criar, desenhar e projetar (trabalho 

intelectual) foi separado da atividade de fazer (construir) e o desenho técnico 

é o elo que possibilita a representação da forma do objeto a ser construído. 
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O Guia PMBOK® - Project 

Management Body of Knowledge 

(Corpo de Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos) 

descreve as melhores práticas 

a serem adotadas no geren-

ciamento de projetos, 

semelhante às normas ISO, e 

é editado pelo PMI® (Project 

Manegement Institute). 

Acesse o link a seguir e saiba 

mais:http://brasil.pmi.org/brazil/

PMBOKGuideAndStandards.aspx

SAIBA MAIS

Um projeto, muitas vezes, pode 

ser decomposto em subprojetos 

para facilitar seu gerenciamento, 

principalmente em relação aos 

prazos e custos. Sempre que um 

projeto for muito grande ou o seu 

gerenciamento ocorrer de forma 

descentralizada, ele pode, e deve 

ser dividido em subprojetos.

ATENÇÃO

Agora que compreendemos a origem e 

mudanças históricas do termo projeto, vejamos, 

então, a diferença entre o conceito de projeto e 

o de processo, segundo o Project Management 

Body of Knowledge ou Guia PMBOK®.  “Um 

projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado 

único” (PMI, 2014, p.3), enquanto processos são 

procedimentos contínuos e repetitivos. Portanto, 

projetos e processos não devem ser usados 

como sinônimos.

A construção de um açude, por exemplo, 

representa um esforço temporário (tem data de 

início e de fim) e é único, já que cada projeto 

tem suas características próprias relacionadas 

ao relevo, ao solo, ao uso e à demanda.  Por 

outro lado, a compra de materiais, a produção 

de um carro, a manutenção preventiva, a venda 

de um produto e o pagamento a fornecedores 

são alguns exemplos de processos, pois não 

apresentam as características de temporalidade 

e singularidade, inerentes ao conceito de projeto.

Podemos dizer, então, que um projeto é um 

empreendimento temporário, desenvolvido 

com o objetivo de gerar um produto ou serviço, 

através de atividades coordenadas, considerando 

as limitações de tempo e recursos, inclusive 

financeiros.

As atividades representam o trabalho necessário para a obtenção do produto, 

serviço ou resultado final do projeto. Pode-se dizer que um projeto é um 

agrupamento de atividades coordenadas para a obtenção de um resultado 

único.
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Em 1974, teve início um dos 

maiores projetos de engenharia já 

realizados, a construção da Usina 

Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica 

do mundo, inaugurada em 1982. 

A obra mobilizou cerca de 40 mil 

trabalhadores e o resgate de 36 mil 

animais. Em 10 anos, a população 

de Foz do Iguaçu passou de 20 mil 

para 101 mil habitantes. Acesse o 

link a seguir para saber mais:

http://www.itaipu.gov.br/nossa-

historia

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=Pn-pawcszXE

NAVEGUE
A divisão de um projeto em partes menores, 

chamadas atividades ou etapas, torna a elaboração 

e o gerenciamento do projeto mais eficiente, pois 

seremos capazes de estimar prazos, custos e riscos 

com maior nível de segurança, além de vincular 

“entregas” a cada atividade. 

A Figura 1 apresenta um modelo de estrutura de 

um projeto de recuperação de mata ciliar.

Figura 1 – Modelo de estrutura de projeto

Fonte: Autor (2015)

O projeto do exemplo da figura 1 está dividido em quatro atividades 

(iniciação, planejamento, construção e encerramento), das quais duas, 

planejamento e construção, estão subdivididas em tarefas. Podemos dizer 
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O Ministério das Cidades elaborou 

o Guia para elaboração de planos 

municipais de saneamento 

para subsidiar o planejamento 

municipal na elaboração de um 

Plano Municipal de Saneamento - 

PMS. Acesse:

http://www.capacidades.gov.br/

biblioteca/detalhar/id/178/titulo/

guia-para-elaboracao-de-planos-

mun ic ipa is -de-saneamento-

basico

VOCÊ SABIA?

que a tarefa representa uma decomposição, ou a quebra em partes menores, 

de um trabalho que precisa ser executado. A tarefa é a menor unidade de 

planejamento, na qual devemos detalhar os prazos, os custos e delegar 

responsabilidades.

Você pode nem ter se dado conta de que em 

algum momento da vida você já elaborou um 

projeto. Se você pintou ou reformou sua casa, 

certamente você elaborou um orçamento de 

mão-de-obra e materiais; definiu um prazo de 

execução do serviço; organizou as atividades a 

serem desonvolvidas (preparação, execução e 

limpeza); e delegou tarefas ao pintor/pedreiro e 

ao pessoal da limpeza, que pode ter sido sua 

própria secretária doméstica ou alguém da 

família.

Viu só? Apesar de todo o arcabouço teórico, 

elaborar projetos é, antes de tudo, um exercício 

de bom senso!

Nesse tópico, vimos as definições de projeto, 

subprojeto, atividade e tarefa. No tópico 

2, veremos a estrutura de um  projeto, isto é, quais  as  informações  

imprescindíveis que um projeto deve contemplar.
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TÓPICO 2
Estrutura básica de um 
projeto

OBJETIVO
•	 Entender a estrutura básica de um 

projeto

Um projeto, em geral, apresenta uma série de informações estruturadas 

e organizadas. As principais informações que devem constar em um 

projeto são:

Figura 2 – Principais informações do projeto

Fonte: Autor (2015)

Neste tópico, exploraremos, principalmente, os sete primeiros itens (da 

Introdução ao Cronograma), enquanto o tópico “Gerenciamento do Projeto” 

será objeto de uma disciplina específica, apresentada na sequência desse 

módulo.
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a) Introdução

A introdução serve para aproximar o leitor do 

tema do projeto, contextualizando a realidade 

socioambiental dos grupos beneficiários do 

projeto, seus principais problemas e o que o 

projeto se propõe a resolver. Deve ficar bem 

definida a localização onde o projeto será 

desenvolvido, quem é o público-alvo e quais 

são seus principais problemas, bem como quais 

desses problemas se pretende resolver com o 

projeto. É interessante citar, também, quem são 

os outros interessados no projeto (stakeholders , 

Figura 3), tais como as comunidades atingidas, 

governo, financiadores, etc. A função da 

introdução é, portanto, mostrar ao leitor um breve 

resumo do projeto.

Figura 3 – Stakeholders

Fonte: Autor (2015)

O termo stakeholder originou-se da 

junção de duas palavras da língua 

inglesa: stake significa interesse, 

enquanto holder significa aquele 

que possui. O Longman Dicionary 

of Contemporary English define 

stakeholder como alguém que 

tem investido dinheiro em algo, ou 

tem relação importante com ele, 

e é afetado pelo seu sucesso ou 

insucesso.

VOCÊ SABIA?
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Lembre-se que a razão de ser, 

ou objetivo geral, de todo projeto 

é resolver um problema único 

(singular), com solução agendada 

(temporalidade)! 

ATENÇÃO!

b) JustIfIcatIva

O segundo tópico de um projeto, a justificativa, 

é um dos mais importantes. É nele onde se 

apresentam as razões para a execução da obra, 

normalmente baseadas num diagnóstico prévio. 

Deve-se evidenciar seus aspectos positivos para os 

beneficiários, ou seja, como o projeto deverá causar 

mudanças em suas realidades, considerando os as-

pectos sociais, econômicos e ambientais. Quanto 

maior a robustez da justificativa, trazendo dados, 

referências e experiências exitosas, maiores as 

chances de aceitação do projeto. É na justificativa 

que você “venderá” seu projeto! 

c) obJetIvos

Quanto ao objetivo, este pode ser dividido em dois 

tipos: geral e específicos. No objetivo geral, deve-se 

expor o que o projeto pretende resolver. O objetivo 

geral apresenta o benefício que deve ser alcançado 

ao final do projeto e deve começar, sempre, com verbo no infinitivo. Portanto, 

é um objetivo de longo prazo. Já os objetivos específicos representam as 

etapas, ou produtos, que deverão ser gerados 

ao longo de todo o projeto, com a finalidade 

de favorecer o atingimento do objetivo geral. A 

conquista dos objetivos específicos conduz o 

projeto ao atingimento do objetivo geral, conforme 

é apresentado na Figura 4.

Digamos que você esteja 

elaborando uma justificativa para a 

construção de uma adutora ligando 

um açude a uma comunidade rural. 

Seria muito apropriado informar 

que a obra deverá reduzir a taxa de 

mortalidade infantil, bem como os 

gastos públicos com o tratamento 

das doenças por veiculação hídrica. 

Mas lembre: não basta dizer, 

você precisa mostrar os dados 

que sustentam seus argumentos. 

Faça uma pesquisa aprofundada 

sobre os dados socioeconômicos 

de seu município e apresente as 

informações que sustentem sua 

justificativa. 

PRATIQUE

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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Figura 4 – Relação entre os objetivos específicos e objetivo geral.

Fonte: Autor (2015)

Partindo para outro exemplo, tal como um projeto de coleta e tratamento de esgotos 

no município A, imagine que você já tenha “vendido” a ideia na justificativa, então 

poderíamos estabelecer os seguintes objetivos:

•	Geral:	Reduzir	o	número	de	casos	de	doenças	e	óbitos	por	veiculação	hídrica	no	

município A.

•	Específicos:

 → Ampliar para 80% a cobertura do atendimento com coleta, tratamento e 

destinação adequada dos esgotos domésticos na sede do município;

 → Implantar 255,5 mil quilômetros de rede coletora; e

 → Implantar 25 mil ramais prediais.

PRATIQUE

d) PúblIco-alvo

O público-alvo representa o conjunto de pessoas beneficiadas pelo projeto. 

São aqueles indivíduos que terão sua realidade alterada/melhorada com a 

implementação do projeto. A definição clara do público-alvo contribui para 

elaboração de um projeto mais adequado e consistente, o que facilitará o 

atingimento dos objetivos. Nos casos de projeto de recursos hídricos, por 

exemplo, o público-alvo pode ser uma comunidade que será atendida pela 

construção de uma nova infraestrutura hídrica, tal como um açude ou uma 

adutora. Pode ser, também, um grupo de pessoas que terá resolvido seu 

problema de coleta de efluentes domésticos com a implantação de uma nova 

rede coletora e uma Estação de Tratamento de Esgoto, mais conhecida como 

ETE.
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e) avalIações

No que tange ao item que trata sobre avaliação, o projeto deve contemplar 

um plano que mostre as avaliações econômica, financeira, ambiental e social 

do projeto, elaborado por uma equipe mista que pode contar com assistentes 

sociais, biólogos, economistas, engenheiros, geógrafos e geólogos. Além 

disso, o projeto deve demonstrar, ainda, os resultados (eficácia) e os impactos 

(efetividade) do projeto. 

A avaliação econômico-financeira de um projeto diz respeito ao confronto 

entre os custos de implantação do projeto e os benefícios gerados por ele. 

Como é necessária uma série de informações para realização do confronto, 

vamos dividi-las em três grandes grupos, a saber :

A realização das avaliações ambiental e social tem os objetivos de: avaliar 

a adequação e conformidade do projeto aos planos governamentais; 

hierarquizar alternativas dentro de um projeto (quando houver); e definir 

medidas mitigadoras ou potencializadoras dos impactos do projeto sobre as 

áreas direta e indiretamente afetadas.

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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Silva (2009) cita alguns dos principais métodos de avaliação ambiental, veja 

na figura 5. 

Figura 5 - Principais métodos de avaliação ambiental

Fonte: adaptado de Silva (2009)

Em relação à avaliação social, segundo Carrera-Fernandez e Garrido (2002), 

esta é utilizada como uma técnica que busca otimizar o uso dos recursos 

escassos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade 

como um todo. Enquanto a avaliação econômica e financeira visa estimar 

os benefícios e os custos privados do projeto, isto é, da instituição “dona” 

do projeto e que, normalmente, refletem os preços e condições do mercado, 

a avaliação social vai mais além, e busca estimar os benefícios e os custos 

sociais do projeto, que muitas vezes não estão 

refletidos nos preços de mercado, ou não estão 

devidamente valorados pelo mercado.

Os diagnósticos geoambiental e sócio-econômico 

das áreas sob influência direta e indireta do projeto 

devem preceder à avaliação sócio-ambiental, e 

devem ser elaborados a partir das informações 

coletadas em campo e/ou pesquisas de dados 

secundários.

Avaliar os resultados de um projeto, ou sua eficácia, 

significa verificar se os objetivos do projeto foram 

atingidos. A eficácia refere-se ao grau de alcance 

dos objetivos e metas do projeto na população 

beneficiada, independentemente dos custos 

de realização (COHEN & FRANCO, 1993). Já 

O que se observa, em geral, nos 

projetos de recursos hídricos é que 

os benefícios e os custos privados 

são diferentes dos benefícios e 

custos sociais devido à diferença 

entre os preços de mercado e 

os preços sociais. Portanto, é 

preciso corrigir esta diferença 

adotando os preços sociais na 

análise de viabilidade através de 

uma série de metodologias que 

serão estudadas na próxima aula.

ATENÇÃO!
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a avaliação de impacto, ou efetividade, visa identificar as transformações 

sociais, econômicas e ambientais sobre o público-alvo. 

Num projeto de recursos hídricos, por exemplo, a eficácia (resultado) 

do projeto poderia ser medida pela relação entre a capacidade da vazão 

projetada para uma adutora de água tratada e a capacidade de vazão real da 

adutora após a conclusão do projeto. A eficácia vai indicar o grau em que o 

resultado esperado (objetivo) foi atendido. 

A efetividade (impacto) desse mesmo projeto poderia ser medida pela redução 

dos custos com tratamento de doenças causadas por veiculação hídrica, por 

exemplo. A redução destes custos sugere que houve uma diminuição da 

ocorrência de doenças, o que representa um impacto positivo do projeto 

sobre a população beneficiada que teve sua condição social melhorada. 

f) orçamento

Um orçamento, em termos econômicos, representa uma previsão de quantia 

monetária para execução de algum bem ou serviço. No nosso caso, quando 

falamos em orçamento, estamos referindo-nos à estimativa da quantia 

monetária necessária para execução de um projeto de recursos hídricos. A 

magnitude e a complexidade do orçamento de um projeto estão diretamente 

relacionadas às características do projeto.

O orçamento deve ser elaborado, inicialmente, a partir da planilha de 

quantitativos, na qual são apresentados todos 

os recursos e suas quantidades necessárias à 

execução do projeto. Veremos um pouco mais 

sobre essa planilha na aula 2.

Após a definição da planilha de quantitativos, basta 

mutiplicarmos as quantidades pelo custo unitário 

de cada recurso para obtermos o orçamento por 

recursos e consequentemente o orçamento global 

do projeto. Simples, fácil e empírico!

Quando nos referimos a recursos no 

âmbito dos projetos, não estamos 

falando em recursos financeiros 

(dinheiro), mas sim a quaisquer 

recursos que contribuam para a 

execução das atividades, que podem 

ser humanos, de equipamentos e de 

material.

GUARDE BEM ISSO

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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g) cronograma

Falemos agora do cronograma de execução do projeto. Você deve lembrar 

que no tópico 1 desta aula vimos que um projeto pode ser dividido em 

subprojetos, atividades ou etapas, que representam o quê deve ser feito. 

Quando acrescentamos os prazos (ou durações) destas atividades, estamos 

criando o cronograma de execução do projeto.

De forma simples, um cronograma pode ser visualizado numa tabela, na 

qual a primeira coluna mostra todas as atividades/tarefas (uma atividade por 

linha) necessárias à conclusão do projeto e as outras colunas subsequentes 

mostram os prazos de realização de cada atividade/tarefa. Este cronograma 

desenvolvido será fundamental durante a etapa de execução, pois será 

usado como linha de base para o acompanhamento/monitoramento físico e 

financeiro do projeto. Fique sempre ligado nele!

Um exemplo do cronograma do projeto de recuperação da mata ciliar pode 

ser visto na Tabela 1:
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Tabela 1 – Cronograma Projeto de recuperação da mata ciliar

Atividade
Trimestre

1 2 3 4 5 6

RECUP. DE MATA CILIAR

Elaboração de projetos

Elaborar projeto básico

Elaborar projeto executivo

Licitação

Elaborar edital

Publicar edital

Receber propostas

Avaliar propostas

Negociar propostas

Contratação

Assinar contrato

Publicar contrato

Execução

Proteção da área

Recuperação do solo

Regeneração natural

Introdução de espécies

Intr. Espécie inter. econômico

Encerramento do projeto

Relatório de aceite

Encerrar contrato

Fonte: Autor (2015)

Simples, não é? O melhor é que já existem alguns softwares que fazem o 

cronograma do projeto a partir das informações que vamos inserindo no 

programa, tais como: prazos de realização e os recursos necessários ao 

desenvolvimento do projeto. A seguir, confira o modelo de um Gráfico de 

Gantt extraído do software de gerenciamento de projetos chamado MS 

Project®:

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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Figura 6 – Gráfico de Gantt do projeto de  construção da escola.

Fonte: MS Project® versão 2013.

Caro(a) cursista, chegamos ao final da nossa primeira 

aula, na qual vimos os principais conceitos sobre 

projetos e quais as informações básicas que devem 

constar num projeto. Na próxima aula, veremos 

como elaborar o memorial descritivo, fundamental 

para elaboração do orçamento e o cronograma físico 

financeiro do projeto. Em seguida, identificaremos os 

principais métodos de análise de sustentabilidade 

sócio-econômica, financeira e ambiental. 

Terminaremos a aula 2 com a apresentação das 

principais fontes para captação de recursos para 

projetos na área de recursos hídricos. Até lá!

O MS Project é um dos 

softwares mais utilizados para 

gerenciamento de projetos. Ele 

foi lançado em 1984, incialmente, 

para gerenciar o grande número 

de softwares em desenvolvimento 

na empresa. É uma excelente 

ferra-menta para planejamento, 

acompanhamento e controle de 

projetos. Mas lembre-se: da mes-

ma maneira que você precisa 

saber ler e escrever para usar um 

editor de texto, você também, 

precisará ter bons conhecimentos 

sobre gestão de projetos para usar 

um software de gerenciamento.

SAIBA MAIS
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1. Estudamos em nossa aula alguns conceitos de projeto. Baseado nisso, 

responda: o que você entende como sendo um projeto?

2. Baseado no que você estudou na aula e nas pesquisas realizadas, 

responda qual a vantagem de subidivir o projeto em várias tarefas?

3. Imagine que você fosse pintar a sala da sua casa. Agora procure construir 

a estrutura desse projeto semelhante ao modelo de estrutura apresentado 

na Figura 1 desta aula.

4. Escolha algum projeto importante que você tenha participado ou tido 

conhecimento. Procure relacionar os possíveis stakeholders deste projeto 

e quais seus interesses específicos no projeto.

PRATIQUE

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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Detalhamento do projeto e captação de recursos
2
AULA

Caro(a) cursista,

Agora que você já conheceu os principais conceitos sobre projetos e as informações 

básicas que devem constar em um projeto, podemos avançar no seu detalhamento, 

descrevendo os materiais, a infraestrutura e os equipamentos necessários ao 

bom desenvolvimento de um projeto. Veremos, ainda, como transformar as 

atividades e o orçamento geral do projeto no cronograma físico e financeiro, bem 

como as principais técnicas de análise da sustentabilidade do empreendimento. 

Encerraremos nossa segunda aula (e nossa disciplina) conhecendo as principais 

instituições de fomento que apoiam projetos de gestão de recursos hídricos.

Objetivos

•	 Descrever os materiais, infraestrutura e equipamentos necessários ao projeto
•	 Compreender a elaboração do cronograma físico-financeiro do projeto
•	 Identificar os principais métodos de análise da sustentabilidade econômico-

financeira e ambiental do projeto
•	 Conhecer as principais instituições de fomento e captação de recursos
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TÓPICO 1
Definição e descrição do 
material, infraestrutura e 
equipamentos
OBJETIVO
•	 Descrever os materiais, 

infraestrutura e equipamentos 
necessários ao projeto

Devemos entender que todo projeto nasce de uma necessidade e, para 

torná-lo real, é necessário que sejam trilhados passos ou sequências 

de fases até a sua conclusão. De um simples planejamento para 

implantação de uma adutora até a construção de um açude, tudo demanda 

uma utilização coerente e um tempo adequado de recursos (humanos, 

financeiros e materiais).  

A preparação de um projeto para uma obra de engenharia não diz respeito 

somente ao seu desenho. É muito importante que sejam descritos os 

materiais a serem utilizados, que seja elaborado um orçamento de referência 

e um cronograma físico-financeiro.  

Souza e Melhado (2003) comentam que a preparação para a execução de 

uma obra é uma atividade contínua, que se inicia na concepção do projeto 

e vai até a entrega da obra. E, claro, os bons resultados de uma obra estão 

muito relacionados ao seu bom planejamento e conformidade na execução. 

O tempo que deve ser destinado a cada etapa do planejamento depende 

muito da complexidade da obra. Se a nossa intervenção vai ser a execução 

de uma passagem molhada, por exemplo, o seu tempo de planejamento 

vai ser bem inferior ao planejamento e execução da obra de um açude, que 

envolve questões mais complexas como os impactos ambientais e estudos 

de aproveitamento da água represada.
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Na figura 7, a seguir, Brasil (2014) descreve os principais conceitos utilizados 

em projetos de obras de engenharia:

Figura 7 – Conceitos utilizados na concepção de um projeto de engenharia.

Fonte: Adaptado de Brasil (2014).

O Memorial Descritivo deve estar presente nos projetos de engenharia. 

Trata-se de um documento com o detalhamento do projeto realizado e deve 
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conter os seguintes tópicos: conceituação do projeto; normas adotadas 

para a realização dos cálculos; premissas básicas adotadas durante o 

projeto; “objetivos do projeto; detalhamento de materiais empregados na 

obra ou no produto; e demais detalhes que podem ser importantes para o 

entendimento completo do projeto. É importante lembrar que o memorial não 

é, nem planeja ser, o projeto em si. Portanto, é um documento que descreve 

detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no projeto” (Fonte: 

http://www.memorialdescritivo.com/). Esse documento serve de base para a 

compra de materiais e para a execução da obra (CARDOSO, 2015). A Figura 

8 mostra um modelo de Memorial Descritivo.

Figura 8 – Memorial Descritivo

Fonte: www.memorialdescrivo.com.br.

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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Para Silva (2015, s/p), 

a estimativa de custo é a soma de diversas parcelas ou etapas de produção, 

em que cada etapa possui um custo total ou unitário. As principais parcelas 

ou etapas que compõem a estimativa de custo de um empreendimento são: 

Concepção e compatibilização do projeto como um todo; Planejamento e 

gerenciamento dos serviços e da mão-de-obra; Levantamento do custo indireto; 

Estudo financeiro.

O autor afirma, ainda, que o planejamento e o gerenciamento dos serviços 

e da mão-de-obra são etapas muito importantes, pois, para se ter uma 

estimativa precisa, todos os serviços que serão realizados possuem uma 

sequência lógica de execução, em que se devem observar alguns fatores 

importantes para o levantamento dos custos, tais como:

•	 Definição do processo executivo para cada serviço;
•	 Composição unitária dos materiais e equipamentos;
•	  Dimensionamento e composição unitária da mão-de-obra;
•	 Levantamento quantitativo de cada serviço;
•	 Cotação de preço de todos os insumos que compõe cada serviço;
•	 Levantamento dos impostos e encargos sociais;
•	 Elaboração da rede de suprimentos e o tipo de mecanização 

dentro do canteiro;
•	 Elaboração de cronogramas como: mão-de-obra, equipamentos 

e o físico-financeiro para todos os serviços (SILVA, 2015, s/p)

O orçamento de uma obra é o item de conclusão de um projeto e que o 

traduz em termos econômicos e financeiros. Trata-se de etapa preparatória 

indispensável em qualquer contratação de obra pública. Um orçamento de 

referência mal elaborado pode resultar em uma licitação deserta, devido à 

falta de interesse das empresas prestadoras de serviço e, ainda, no caso de 

contratação, gerar necessidade de aditamentos contratuais (BRASIL, 2014). 

Por isso, é muito importante que os orçamentos sejam os mais realistas 

possíveis, nem subestimados, que causem problemas financeiros às 

empresas contratadas e nem superestimados, que gerem superfaturamento 

de contratos. 
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Na tabela 2, é mostrado um orçamento de obra de manutenção de um 

açude. Observe que a sua estrutura está dividida por tipos de serviços que 

estão previstos, incluindo material necessário e maquinaria.

Tabela 2 – Exemplo de orçamento de obra de reparos em um açude.

Item Descrição Unid Quant
Valor 
Unit.

Valor 
Total

1 Administração e Fiscalização     

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 34,00 91,39 3.107,26

1.2
ABRIGO PROVISÓRIO C/1 

PAVIMENTO P/ALOJAMENTO 
E DEPÓSITO

M2 24,00 448,64 10.767,36

1.3
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
DE LUZ , FORÇA,TELEFONE 

E LÓGICA
UN 1,00 1.575,48 1.575,48

1.4

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI-
ZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 2.900,00 4,98 14.442,00

 Subtotal    29.892,10

2 Serviços no sangradouro     

 Serviços Preliminares    7.004,47

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 
DE PEDRA COM REMOÇÃO 

LATERAL
M3 101,25 66,69 6.752,36

2.2
CARGA MECANIZADA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
M3 101,25 2,49 252,11

 Estrutura    47.850,75

2.3

CONCRETO P/VIBR., FCK 
25 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO (LAJE DE CON-
CRETO)

M3 101,25 293,36 29.702,70

2.4
ARMADURA DE 4.2 MM 

10CMX10CM
M2 1.350,00 12,50 16.875,00

2.5
FORMA PLANA CHAPA COM-

PENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 5X

M2 22,50 56,58 1.273,05

 Muro ala    5.368,65

2.6

ALVENARIA DE PEDRA AR-
GAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/
AGREGADOS ADQUIRIDOS 

(MURO ALA)

M3 3,60 220,95 795,42

2.7
REBOCO C/ ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3

M2 27,30 18,30 499,59

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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2.8

CHAPISCO C/ ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 
5mm P/ PAREDE

M2 27,30 3,34 91,18

2.9
ESCAVAÇÃO CARGA 

TRANSP. 1-CAT 4001 A 
5000M

M3 96,00 14,18 1.361,28

2.10
ATERRO C/COMPACTAÇÃO 

MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
PRODUZIDO (S/TRANSP.)

M3 96,00 14,55 1.396,80

2.11
ESCAVAÇÃO E CARGA DE 

MATERIAL 3-CAT.
M3 19,20 27,51 528,19

2.12

TRANSPORTE DE PEDRA 
DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM 

TRECHO NÃO PAVIMENTADO 
(Y = 1,73 X + 2,59) ATÉ 10 

KM

M3 19,20 24,86 477,31

2.13
ARRUMAÇÃO DE PEDRAS 
(1,00 T ATÉ 6,00 T), INCLU-

SIVE LANÇAMENTO
M3 19,20 11,40 218,88

 Subtotal    60.223,87

 TOTAL    90.115,97

Fonte: Autor (2015).

Legenda:

M2 – Metro quadrado

UN – Unidade

KM – Kilômetro

M3 – Metro cúbico

Essa é a estrutura básica de um orçamento em que estão descritos cada 

um dos itens do orçamento (DESCRIÇÃO), a unidade de medida (UNID), sua 

quantidade (QUANT), seu preço (VALOR UNIT) e o seu custo (VALOR TOTAL) 

que é a multiplicação da quantidade pelo seu preço (VALOR TOTAL = QUANT 

x PREÇO).

A descrição desses itens e suas unidades de medida vão variar de projeto para 

projeto. Lembre-se de que um projeto é único. Portanto, procure identificar 

as particularidades do seu projeto e as possíveis repercussões sobre os itens 

orçamentários. Algumas fontes de financiamento, por exemplo, podem exigir 

que fiquem explícitos, no orçamento, os valores dos encardos e impostos 

incidentes sobre os itens do projeto.
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Nesse tópico, você aprendeu sobre a importância da descrição dos materiais, 

da infraestrutura e dos equipamentos necessários à execução do projeto, 

e sobre a existência de um documento específico para esta descrição: o 

Memorial Descritivo. A partir desse documento, é que podemos elaborar o 

orçamento global do projeto.

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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Na Aula 1, você viu que um projeto deve ser dividido em atividades (ou 

tarefas) que definem o que será realizado, quem deverá realizá-las e 

quanto custarão. No Tópico 1 desta aula, você conheceu mais sobre 

a descrição e quantificação dos materiais, dos equipamentos e do pessoal (os 

recursos do projeto) necessários à elaboração do orçamento. Agora, chegou 

a hora de conhecermos o planejamento do projeto, ou seja, o cronograma de 

execução físico-financeiro.

Na próxima disciplina sobre Gerenciamento de Projetos, você conhecerá 

as principais técnicas para realizar a divisão do projeto em atividades. Por 

enquanto, para os objetivos deste tópico, usaremos como exemplo a obra 

para qual elaboramos o orçamento no tópico anterior.

a) transformando as atIvIdades em cronograma físIco

Como vimos na aula anterior, um projeto pode ser dividido em fases, atividades 

ou tarefas, dependendo do grau de detalhamento desejado. Geralmente, o 

projeto será estruturado obedecendo a uma sequência lógica de execução, 

de acordo com o tipo de vínculo de dependência entre suas várias fases, 

atividades ou tarefas. Imagine, por exemplo, a construção de uma adutora. Não 

faz sentido a atividade de assentamento de tubulação preceder à atividade de 

TÓPICO 2
Elaboração do cronograma 
físico-financeiro

OBJETIVO
•	 Compreender a elaboração do 

cronograma físico-financeiro do 
projeto
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escavação da vala. A sequência lógica seria exatamente o contrário: primeiro 

a escavação da vala e em seguida o assentamento da tubulação.

Nesse exemplo, temos uma relação do tipo término-início (TI), em que o início 

do assentamento da tubulação só poderia ser iniciado após a conclusão da 

escavação da vala. A figura 9 apresenta os possíveis tipos de vínculos entre 

as fases ou atividades.

Figura 9 – Tipos de vínculos entre as tarefas

Fonte: Adaptado de TRENTIM (2012).

Quando você concluir o sequenciamento das atividades programadas 

utilizando os tipos de vínculo entre as tarefas, caso existam, o resultado será 

o cronograma físico do projeto. A tabela 3 apresenta uma das possibilidades 

de cronograma físico da obra de reparos em um açude, obra usada como 

exemplo no tópico anterior.

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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Tabela 3 – Cronograma físico da obra de reparos em um açude

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

1 Administração e Fiscalização 70%     30%

2 Serviços no sangradouro       

 Serviços Preliminares 10% 40% 40% 10%   

 Estrutura 80% 20%     

 Muro ala    20% 40% 40%

Fonte: Autor (2015)

A tabela acima indica que 70% do trabalho de administração e fiscalização 

estão previstos para serem concluídos ao longo do primeiro mês de execução. 

O restante do item orçamentário deverá ser concluído no último mês do 

projeto, isto é, 30%. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às outras tarefas 

do projeto: serviços preliminares, estrutura e muro ala.

b) transformando o orçamento em cronograma fInanceIro

Se você elaborou um orçamento consistente, sabe quanto gastará em cada 

uma das atividades planejadas, e se você planejou quando essas atividades 

serão realizadas, fica fácil a montagem do cronograma financeiro que mostra 

as necessidades de caixa do projeto. 

A tabela 4 apresenta uma das possibilidades de cronograma financeiro da 

obra de reparos em um açude que usamos como exemplo.

Tabela 4 – Cronograma financeiro da obra de reparos em um açude

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

1 Administração e 
fiscalização

20.924,47     8.967,63 29.892,10 

2 Serviços no  
sangradouro

       

 Serviços  
Preliminares

    700,45 2.801,79   
2.801,79 

700,45   7.004,47

 Estrutura 38.280,60  9.570,15     47.850,75

 Muro ala    1.073,73 2.147,46 2.147,46 5.368,65

 TOTAL 59.905,52 12.371,94 2.801,79 1.774,18 2.147,46 11.115,09 90.115,97 

Fonte: Autor (2015)
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c) cronograma físIco-fInanceIro

O cronograma físico-financeiro do projeto é composto por duas informações 

importantes: quando a atividade será feita e quanto será necessário para 

realizá-la.

A elaboração do cronograma físico-financeiro permite um acompanhamento 

mais eficiente do projeto e é fundamental no gerenciamento do projeto, 

assunto que será explorado no próximo módulo. O nível de detalhamento do 

cronograma físico-financeiro vai depender do tamanho e complexidade do 

projeto, além da periodicidade do monitoramento e controle que se deseja. 

A Tabela 5 apresenta uma das possibilidades de cronograma financeiro da 

obra de reparos em um açude (exemplo usado no tópico anterior). 

Tabela 5 – Sugestão de cronograma físico-financeiro 

da obra de reparos em um açude.

 Mês 1 Mês 2  Mês 3 Mês 4  Mês 5  Mês 6 TOTAL

Item Descrição  Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1
Administra-
ção e fiscal-

ização
20.924 70% 8.967 30% 29.892

2
Serviços no 
sangradouro

-

Passagem 
molhada

700 10% 2.801 40% 2.801 40% 700 10%
      

7.004

Serviços  
Preliminares

38.280 80% 9.570 20% 47.850

Estrutura 1.073 20% 2.147 40% 2.147 40% 5.368

Fonte: Autor (2015)

A tabela acima indica que no primeiro mês do projeto devem ser 

desembolsados recursos da ordem de R$ 20.924,00 que representam 

70% da execução física da fase de administração e fiscalização do projeto, 

cujo custo total é de R$29.892,00. 

O cronograma físico-financeiro é um documento fundamental, que merece 

atenção especial, para acompanhamento e fiscalização da execução do 

projeto, subsidiando as medições e as liberações dos pagamentos. Nesse 
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tópico 2, você compreendeu como deve ser elaborado o cronograma 

físico do projeto a partir das atividades e tarefas inicialmente definidas, que 

representam a decomposição do projeto em partes menores. É a partir deste 

cronograma físico que se pode estruturar o cronograma financeiro que dará 

uma ideia geral das necessidades de desembolsos do projeto. Na disciplina 

de Gerenciamento de projetos, você conhecerá as principais ferramentas 

e técnicas para elaboração do cronograma físico que é um documento 

fundamental para monitoramento, fiscalização e supervisão do projeto.
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TÓPICO 3
Análise da sustentabilidade 
econômica, financeira e ambiental 
do projeto

OBJETIVO
•	 Identificar os principais métodos 

de análise da sustentabilidade 
econômica, financeira e ambiental 
do projeto

A análise de sustentabilidade econômico-financeira de um projeto visa 

garantir que o projeto possa se manter durante um longo período de 

tempo sem a necessidade de aportes extras de recursos, reduzindo 

sua dependência orçamentária dos governos.

Já o estudo sobre a sustentabilidade ambiental do projeto busca relacionar o 

consumo de recursos naturais e de energia e à geração de resíduos.

3.1 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

O problema central com o qual a ciência econômica 

se depara é: como produzir mais e melhor, com 

menos recursos? Casarotto e Hartmut (1998) 

traduzem o problema afirmando que “a escassez 

de recursos frente às necessidades ilimitadas faz 

com que, cada vez mais, se procure otimizar sua 

utilização”.

A análise de viabilidade econômica e financeira 

de um projeto em recursos hídricos, como 

veremos, nada mais é que analisar a viabilidade 

do investimento. Entretanto, diferentemente de um 

projeto da iniciativa privada, em que o interesse do empresário é maximizar seu 

Dado o grau de incerteza em função 

do tempo e das variações das 

projeções, é de vital importância 

que os métodos de avaliação sejam 

bem compreendidos, visando 

manter um grau de confiança na 

tomada de decisão que satisfaça aos 

interessados.

GUARDE BEM ISSO
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retorno, um projeto na área de recursos hídricos 

deve elevar ao máximo o benefício líquido para a 

sociedade.

A análise de viabilidade utiliza basicamente as técnicas 

e conceitos da disciplina de Engenharia Econômica e 

das ferramentas da Matemática Financeira. Enquanto 

a primeira apresenta conceitos e fundamenta o 

encadeamento lógico e necessário para um processo 

decisório com base em demonstrações matemáticas, 

a segunda se propõe a ser a ferramenta fundamental 

para elaboração das demonstrações matemáticas.

A Engenharia Econômica é a disciplina que trata das técnicas para analisar 

a viabilidade econômica e financeira dos investimentos nos ativos fixos, 

representados pelas construções, instalações, máquinas e equipamentos, 

móveis e utensílios necessários ao funcionamento de um empreendimento 

ou projeto. Veja que nessa definição uma palavra é essencial: fixo. Ao definir 

ativos fixos como o seu objeto de estudo, estamos excluindo qualquer 

análise de investimento referente aos ativos que formam o chamado Mercado 

Financeiro (poupança, CDB, CDI, Dólar, ações, ouro, etc).

Nesse sentido, o investimento que interessa analisar é o investimento em 

aquisição de máquinas e equipamentos, construções, instalações, etc. Tais 

investimentos devem estar bem definidos e descritos nos projetos. Portanto, 

analisar um investimento de capital é analisar um projeto composto de dados 

relevantes que possam subsidiar a decisão.

Existem inúmeras informações que são necessárias a uma avaliação segura, 

por isso são sintetizadas em três grupos de dados.

O primeiro grupo é chamado de investimento líquido (IL), uma vez que considera 

apenas o desembolso final dos recursos. Existe uma série de informações que 

podem compor esse dado, porém o mais importante é o entendimento de seu 

conceito. O esquema a seguir esclarece como compor o IL.

O estudo da matemática financeira, 

apesar de fundamental para 

desenvolvimento dos cálculos, 

não está no escopo deste nosso 

curso. Você pode utilizar qualquer 

livro de matemática financeira 

básica para tirar dúvidas que 

apareçam.

ATENÇÃO!
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Figura 10 – Esquema de composição do investimento líquido

Fonte: Autor (2015)

Vamos imaginar a construção de uma barragem. 

O custo do novo projeto poderia ser o custo da 

obra, incluindo movimento de terra, construção 

dos taludes, instalação da tomada d´água e 

equipamentos hidromecânicos e a construção do 

sangradouro. Podemos considerar como gastos de 

pré-projeto as despesas incorridas na elaboração 

dos projetos básico e executivo, estudos de 

viabilidade e impactos e mobilização social. O 

recebimento pela venda de ativos se aplica nos 

casos em que o novo projeto substitue um projeto 

antigo, que pode ser vendido ou leiloado.

Após o dimensionamento do IL, o passo seguinte 

é a determinação dos benefícios gerados a partir 

do IL. Essa projeção é feita com base no fluxo de 

caixa do projeto que contempla todas as entradas 

e saídas de recursos, sejam operacionais ou não.

Em resumo, o fluxo de caixa compreende as seguintes informações:

Figura 11 – Esquema para determinação do fluxo de caixa do projeto.

Fonte: Autor (2015)

O estado do Ceará foi um dos 

pioneiros na implementação da 

cobrança pelo uso da água bruta em 

âmbito estadual. A lei dos recursos 

hídricos do Ceará (Lei nº 11.966/92) 

estabelece os instrumentos de 

gestão dos recursos hídricos no 

estado, e, dentre eles, a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos para 

custear a manutenção e operação 

do sistema de gerenciamento dos 

recursos hídricos no Estado, além 

de racionalizar seu uso. Para saber 

mais sobre a cobrança no Ceará, 

consulte Viana (2011).

VOCÊ SABIA?
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Voltando ao nosso exemplo da barragem, os benefícios diretos podem ser 

considerados como a receita obtida pela cobrança pelo uso da água bruta, 

caso exista. Nos casos dos benefícios indiretos, podemos citar a redução 

dos custos com o tratamento de doenças por veiculação hídrica, aumento da 

renda da população beneficiária pelo uso da água da barragem para plantio e 

pesca, e redução das perdas econômicas causadas por enchentes.

Após a definição do IL e do fluxo de caixa, é preciso definir o custo de capital 

do projeto. Existem várias metodologias para se determinar o custo de 

capital de um projeto (DAMODARAN, 1999). Para o nosso objetivo, podemos 

admitir como exemplo de custo de capital o valor de captação de recursos 

de longo prazo adotados pelos bancos de fomento, por exemplo, o custo de 

financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

No entanto, é de fundamental importância que se entenda que todo dinheiro 

tem seu custo, seja ele emprestado (recursos de terceiros) ou não (recursos 

próprios). 

Após a identificação das informações relevantes para o projeto, vamos 

conhecer um pouco mais sobre os cinco principais métodos de avaliação 

econômico-financeira de um projeto.

3.2 MÉTODO DO PAY-BACK AJUSTADO

O método do pay-back puro estabelece o período de tempo necessário para 

se recuperar o montante investido. Trata-se de uma avaliação da capacidade 

de pagamento do projeto, e sua aceitação ou não depende da definição do 

“prazo limite” aceitável para recuperação do capital. Entretanto, o método 

não leva em consideração a data de realização dos fluxos, e assim estaríamos 

comparando valores monetários em datas completamente distintas, o que 

seria um absurdo do ponto de vista da matemática financeira. O método caiu 

em desuso devido ao fato de não considerar a taxa de juros para descontar 

os fluxos de caixa futuro gerados pelo projeto.

Buscando resolver a problemática da variação do valor do dinheiro em 

relação ao tempo, foi desenvolvido o pay-back ajustado. A diferença básica 

entre os dois métodos é que este último considera o valor do dinheiro no 
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tempo, ao trabalhar com o fluxo de caixa descontado acumulado. Para isso, 

é necessária uma informação adicional: a taxa de juros.

Na tabela 6, o valor do fluxo de caixa planejado em cada período (segunda 

coluna) representa as entradas, menos as saídas de caixa, conforme 

apresentado na figura 11. A terceira coluna, fluxo de caixa descontado, indica 

o fluxo de caixa do período descontado a uma taxa de juros anual hipotética 

de 10%. O fluxo de caixa descontado acumulado é obtido a partir da soma 

entre o fluxo de caixa descontado no período, mais o valor do fluxo de caixa 

descontado acumulado no período anterior. Por exemplo, o valor do fluxo de 

caixa descontado no ano 4 (R$ 3.397) foi obtido a partir da soma do fluxo de 

caixa descontado acumulado no ano 3, R$ -10.263, somados ao valor do 

fluxo de caixa descontado do período 4, R$ 13.660.

Tabela 6 – Fluxo de caixa descontado acumulado

Período 
(ano)

Fluxo de 
caixa

Fluxo de caixa 
descontado(1)

Fluxo de caixa 
descontado 
acumulado

0 - 60.000 -60.000 -60.000

1 + 20.000 18.182 -41.818

2 + 20.000 16.529 -25.289

3 + 20.000 15.026 -10.263

4 + 20.000 13.660 3.397

5 + 20.000 12.418 15.816

6 + 20.000 11.289 27.105

Autor (2015)

O retorno do investimento está compreendido entre o terceiro e o quarto ano, 

pois é nesse período que o fluxo de caixa descontado passa de negativo 

para positivo. Fazendo uma regra de três simples, apresentada na fórmula a 

seguir, podemos encontrar o mês, compreendido dentro do terceiro ano, em 

que o fluxo de caixa acumulado descontado será igual a zero.

O retorno do investimento está compreendido entre o terceiro e o quarto ano, 

pois é nesse período que o fluxo de caixa descontado passa de negativo 

para positivo. Fazendo uma regra de três simples, apresentada na fórmula a 

seguir, podemos encontrar o mês, compreendido dentro do terceiro ano, em 

que o fluxo de caixa acumulado descontado será igual a zero.

AU LA  2  -  TÓP ICO  3
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ano 1  X   
1

0
+

= +
=

nn

n
FxCxDA FxCxDAFxCxDA

FxCxDA
M

Onde:

MFxCxDA=0 é o mês em que o fluxo de caixa descontado é igual a zero;

FxCxDAn representa último valor negativo do fluxo de caixa descontado 

acumulado;

FxCxDAn+1 representa o primeiro valor positivo do fluxo de caixa descontado 

acumuado.

Substituindo os valores na fórmula, podemos encontrar o número de meses:

meses 9  anos 0,75  ano 1  X 
3.39710.263

10.263  0 ==
+

==FxCxDAM

Logo, o período de pay-back ajustado desse projeto é igual a 3 anos e 9 

meses.

Pelo exposto acima, o critério de decisão entre a escolha de dois projetos, 

quando se utiliza do método do pay-back, é optar por aquele com menor 

período de recuperação.

3.3 MÉTODO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

Consiste em calcularmos o valor atual do fluxo de caixa projetado e deduzirmos 

o investimento líquido. Assim:

Graficamente, tem-se o seguinte:



43

Figura 12 – Fluxo de caixa para determinação do VPL.

Fonte: Autor (2015)

Representando os dados do gráfico em uma tabela, temos:

Tabela 7– Fluxo de caixa descontado

Período 
(anos)

Fluxo de caixa Fluxo de caixa  
descontado(1)

1 20.000 18.181

2 20.000 16.528

3 20.000 15.026

4 20.000 13.660

5 20.000 12.418

6 20.000 11.289

TOTAL 87.105

Nota: (1) Para o detalhamento do cálculo para 

obtenção do valor descontado, veja qualquer 

livro de matemática financeira.

Fonte: Autor (2015)

O valor de P (R$ 87.105) representa o valor atual de todas os fluxos de caixa 

futuros (R$ 20.000/ano) ao longo da vida útil do projeto, nesse exemplo, 

igual a 6 anos. Achou complicado? Pois vamos tentar esclarecer a lógica 

por trás do método. Imagine que você tenha direito a receber uma renda de 

R$ 20.000 anualmente ao longo de 6 anos. Se você optar por antecipar o 

recebimento desse recurso numa única parcela na data atual, considerando 

AU LA  2  -  TÓP ICO  3
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uma taxa de juros hipotética de 10%, você receberia exatamente R$ 87.105, 

abrindo mão dos recebimentos futuros.

Para obtermos o VPL, precisamos reduzir o valor que foi aplicado, igual a R$ 

60.000, neste exemplo, conforme a fórmula a seguir:

VPL = Valor presente dos fluxos de caixa planejados – Valor do investimento 

incial

Substituindo os valores na fórmula acima obtemos:

VPL = 87.105 – 60.000 = 27.105

O VPL indica que se dimuirmos o desembolso incial (investimento líquido, 

R$ 60.000) do valor atual (R$ 87.105) das rendas futuras oriundas do projeto 

(fluxos de caixa), ainda sobram R$ 27.105.

Logo, de forma geral, podemos dizer que os projetos com VPL positivos 

podem ser aceitos. Comparativamente, deve-se optar pelo projeto que 

apresentar o maior VPL.

3.4 MÉTODO DA TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Até o momento, vimos apenas métodos que determinam valores absolutos, 

isto é, resultados em termos de tempo (meses e anos) ou monetários. Observe 

que nos métodos anteriores precisávamos supor uma determinada taxa de 

juro, ou seja, a taxa era considerada como uma variável externa, definida 

pelo mercado e não pelo projeto. Dada essa taxa, foi possível calcular o pay-

back ajustado e o VPL. No entanto, podemos ter interesse em determinar 

qual a rentabilidade efetiva do projeto, ou seja, qual a taxa de retorno do 

investimento projetado. Para tanto, utilizamos a Taxa Interna de Retorno (TIR).

Conceitualmente, a TIR é a taxa que iguala o valor atual do fluxo de caixa 

projetado ao valor do desembolso inicial, ou de outra forma, é a taxa que zera 

o VPL. Em resumo, a TIR estabelece a rentabilidade efetiva do projeto.

Graficamente, tem-se:
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Figura 13 – Fluxo de caixa para determinação da TIR.

 Fonte: Autor (2015)

 TIR = 24,29%

Infelizmente, não existe nenhuma fórmula ou tabela que possa representar a 

metodologia de cálculo da TIR, pois é um método de tentativa e erro. Apenas 

calculadoras financeiras ou planilhas eletrônicas têm capacidade de calcular, 

de forma rápida e eficiente tal valor. 

Você observou no método do VPL que se descontarmos os fluxos de caixa 

futuros do projeto a uma taxa de hipotética de 10% ao ano, seu valor presente 

seria de R$ 87.105. O valor da TIR, nesse exemplo, igual a 24,29% ao ano, 

indica que se a usarmos para descontar os mesmos valores de fluxos de caixa 

planejados, obteremos o valor presente de R$ 60.000, que é exatamente o 

valor do investimento líquido. Se o valor atual dos fluxos de caixa é igual ao 

investimento incial, logo o VPL será igual a zero. Por isso, dizemos que a TIR 

é a taxa de desconto que zera o VPL!

O resultado da TIR por si só não informa nada. É necessário comparar seu 

valor com o custo de capital do projeto. Se ela for maior que essa taxa, o 

projeto é viável. Se houver dois projetos concorrentes, deve-se optar por 

aquele com a maior TIR.

AU LA  2  -  TÓP ICO  3
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3.5 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Motta (2009) afirma que a busca de novas 

práticas que visam contribuir para um modelo 

de desenvolvimento sustentável é um grande 

desafio. Essas práticas devem abordar todos os 

níveis do ambiente construído e todo o seu ciclo 

de vida.

Coelho et al. (2011) comentam que a adoção 

do conceito de desenvolvimento sustentável nas 

obras precisa ser, além de eficiente, também 

ecologicamente correto e socialmente desejável. 

Isso só é possível com a utilização dos recursos 

naturais com consciência, dessa forma, preservando os meios naturais e 

garantindo o futuro das gerações.

A discussão de conceitos de concepção de obras civis com menor consumo 

de recursos naturais, de energia e menor 

geração de resíduos contribui para uma prática 

de sustentabilidade na medida em que soluções 

são criadas e que se aumenta o nível de 

conscientização da sociedade para o problema 

(MOTTA, 2009). Esta etapa feita, a busca deve 

ser por práticas de menor impacto ambiental 

nas soluções adotadas nas fases de projeto, 

construção, utilização, reutilização e reciclagem 

da edificação, visando à distribuição equitativa 

da matéria-prima e garantindo a competitividade 

do homem e das cidades.

Tomando-se como exemplo a construção de um açude, podemos citar os 

possíveis impactos ambientais, tais como o assoreamento e as mudanças no 

curso dos rios, a redução do volume da água e a erosão do solo, causada pela 

retirada da camada vegetal. Em Lagartos, no município de Sergipe, Santos et 

al (2012) observaram que os impactos ambientais desse tipo são agravados 

A ONU adotou, em 1983, o 

conceito de Desenvolvimento 

Sustentável como “aquele que 

atende às necessidades do 

presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações 

futuras atenderem às suas 

próprias necessidades”.

VOCÊ SABIA?

40% da energia consumida 

mundialmente é utilizada pelo 

setor da construção civil. Leia 

mais em http://sustentabilidade.

santander.com.br/pt/Espaco-de-

Praticas/PDF/Guia_BoasPraticas_

ConstrucaoCivil.pdf

SAIBA MAIS
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pela não elaboração de projetos construtivos e pela ausência de estudos de 

viabilidade técnica e ambiental.

3.5.1 certIfIcações de gestão da QualIdade e gestão ambIental

A sustentabilidade pode ser garantida com a implementação das certificações, 

que são excelentes ferramentas para se obter construções com menores 

impactos e muitos benefícios, conforme Dransfeld (2012). 

O autor afirma, ainda, que a certificação serve de ferramenta para o 

gerenciamento de impactos de construções civis sobre o meio ambiente e 

consolidação da responsabilidade das partes envolvidas. A implementação 

da certificação fornece normas e instruções para uma melhor e menos 

impactante obra. 

A International Organization for Standardization ou Organização Internacional 

para Padronização, comumente chamada de ISO, é uma organização 

internacional com sede em Genebra, na Suíça e fundada em 1945. A entidade 

foi criada com o objetivo de facilitar a coordenação internacional para a 

criação de normas para produtos, materiais, processos e sistemas. A ISO é 

responsável por mais de 18 mil normas que fornecem padrões para quase 

todos os setores da economia e da tecnologia. Vejamos a seguir algumas 

delas.

a) ISO 9001

A ISO 9001:2008 apresenta requisitos e diretrizes para os sistemas de gestão 

da qualidade e é reconhecida como padrão internacional para comprovar 

a capacidade de uma organização em agradar e aumentar a satisfação do 

cliente nas relações envolvendo clientes e fornecedor (PALADINI, 2012).

Diversos autores afirmam que os Programas da Qualidade têm proporcionado 

uma melhoria significativa e evolutiva na qualidade dos materiais de 

construção, pois, a partir das suas premissas, têm promovido evolução no 

normativo nacional, induzindo a elaboração e revisão de um conjunto muito 

significativo de normas técnicas brasileiras. 

AU LA  2  -  TÓP ICO  3
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b) ISO 14001

A ISO 14001 é uma norma que define como 

colocar um sistema eficaz de gestão ambiental em 

vigor. Tem por objetivo o provimento de elementos 

de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) eficaz 

que possam ser integrados a outros requisitos da 

gestão e auxiliá-la no alcance dos seus objetivos 

ambientais e econômicos (NBR ISO 14001, 2015).

É, portanto, uma ferramenta criada para auxiliar 

empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus 

riscos ambientais como parte de suas práticas 

usuais. A ISO 14001 exige que as empresas se 

comprometam com a prevenção da poluição e 

com melhorias contínuas, como parte do ciclo 

normal de gestão empresarial. A norma é baseada 

no ciclo PDCA do inglês “plan-do-check-act” - 

planejar, fazer, checar e agir - e utiliza terminologia 

e linguagem comumente usadas em gestão.

De acordo com Gangolells et al (2010), ainda são 

baixas as taxas de certificação no setor da construção e podem ser atribuídas 

à incerteza causada pela aplicação dos sistemas de gestão ambiental que, 

devido à complexidade dos impactos, incluem grande variedade de técnicas 

e sistemas de construção.

Nesse tópico, você teve um contato inicial com os principais aspectos para 

desenvolvimento das avaliações de sustentabilidade econômica, financeira e 

ambiental. É importante ressaltar que muitas dessas metodologias podem gerar 

resultados contraditórios. Por exemplo, o período de pay-back de um projeto 

pode ser muito grande, indicando que o projeto tem um alto risco, enquanto a 

TIR pode demonstrar que ele é rentável. Ou então, o projeto é sustentável do 

ponto de vista ambiental, mas inviável sob a ótica econômica e financeira.

Não se preocupe! Esses conflitos são muito comuns e uma das principais 

funções de um gestor de projetos é lidar com esses interesses que, 

comumente, são conflitantes.

A Conferência de Estocolmo, 

em 1972, foi a primeira tentativa 

de conscientizar a sociedade a 

melhorar a relação com o meio 

ambiente e, assim, atender as 

necessidades da população 

presente sem comprometer as 

gerações futuras. Em 1987, o 

documento Our Common Future 

(Nosso Futuro Comum) ou, como 

é bastante conhecido, Relatório 

Brundtland, começou a falar em 

desenvolvimento sustentável. 

Todos esses foram passos 

importantes, que serviram de base 

para elaboração da ISO 14.000.
Leia mais em: http://www.
mudancasclimaticas.andi.org.br/
node/91

SAIBA MAIS
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TÓPICO 4
Instituições de fomento e 
captação de recursos

OBJETIVO
•	 Conhecer as principais instituições 

de fomento nacionais e 
internacionais

Os projetos de gestão de recursos hídricos, em geral, atendem às 

demandas de comunidades e geram benefícios diretos. A criação 

desses benefícios, obviamente, gera necessidade de insvetimentos 

que deveriam ser cobertos por aqueles beneficiários do projeto. Entretanto, 

grande parte destes benficiários não apresenta condições de pagar um preço 

que possibilite a cobertura dos custos incorridos na geração desses benefícios. 

Em resumo, os custos de investimento desses projetos são bem maiores que 

a capacidade de pagamento dos beneficiários.

Portanto, tais projetos precisam de apoio de instituições de fomento 

que ofereçam empréstimos no longuíssimo prazo (ou até mesmo não 

reembolsáveis); taxas de juros muito baixas ou subsidiadas; e assistência 

técnica. Tais instituições analisam o projeto sob ótica da sociedade como 

um todo, ignorando interesses financeiros privados. Projetos de gestão de 

recursos hídricos, dada sua natureza social, não apresentam rentabilidade 

atratativa para a iniciativa privada.

Existem várias instituições no âmbito nacional e internacional interessadas 

em apoiar investimentos em projetos de gestão de recursos hídricos. Vamos 

conhecer algumas delas, bem como as principais características dos seus 

financiamentos!

(I) banco mundIal
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(I) banco mundIal

O Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimentno – BIRD, mais conhecido como 

Banco Mundial, foi criado em 1944 na Conferência  

de Bretton Woods, inicialmente para financiar os 

projetos de recuperação econômica dos países 

atingidos pela Segunda Guerra Munidal. Atualmente, 

o Banco concede empréstimos e assistência técnica 

para promover o desenvolvimento econômico e 

reduzir a pobreza nas nações, dando prioridade aos 

projetos ligados à educação, infraestrutura e meio 

ambiente.

O documento conhecido como Brazil - Country 

Partnership Strategy (CPS)  apresenta o plano 

de investimento do BIRD no Brasil para o período 

de 2012 a 2015, contemplando quatro objetivos 

estratégicos, dentre os quais dois estão diretamente 

relacionados a projetos na área de recursos hídricos. 

Esse plano encontra-se vigente até agora.

Vejamos mais detalhes desses dois objetivos.

Figura 14– Objetivos estratégicos e ações programadas pelo BIRD no Brasil

Fonte: World Bank (2011)

A Conferência Monetária e Financeira 

das Nações Unidas foi realizada 

na cidade de Bretton Woods (New 

Hampshire, Estados Unidos) com 

representantes de 44 países. O 

objetivo era criar um plano de 

estabilização da economia e das 

moedas dos países abalados durante 

a Segunda Guerra Mundial. Dentre 

os resultados do Acordo de Bretton 

Woods, documento assinado pelos 

delegados dos 44 paísas, merecem 

destaque a criação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do 

BIRD, e o estabelecimento do dólar 

como moeda internacional de reserva.

VOCÊ SABIA?
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Fique ligado! Seu projeto pode se enquadrar numa das 

ações citadas anteriormente e você conseguir captar os 

recursos necessários e ainda contar com a assistência 

técnica da equipe do Banco para o desenvolvimento e 

implementação do projeto.

(II) agêncIa nacIonal de Águas – ana

A ANA foi criada no ano 2000 para atuar no 

gerenciamento dos recursos hídricos cabendo a ela 

“disciplinar a implementação, a operacionalização, 

o controle e a avaliação dos instrumentos de gestão 

criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos” (Agência Nacional de 

Águas, 2015). Além disso, a Agência procura estimular o desenvolvimento e 

a adoção de boas práticas de gestão da água, além de 

capacitação.

Por intermédio de chamamentos públicos (uma espécie 

de concurso), são selecionadas as melhores propostas 

para receber apoio (técnico, financeito, capacitação, 

etc) ao desenvolvimento dos projetos, formalizados 

através de convênios com o Governo Federal. Em geral, 

tais projetos são não reembolsáveis, uma vez que seu 

maior objetivo é a difusão do conhecimento técnico-

cientítifico.

(III) banco KfW

O KfW é um banco de fomento alemão criado há mais de 50 anos para apoiar 

projetos de combate à pobreza, manutenção da paz e proteção ao clima e 

ao meio ambiente.

No Brasil, a agência já apoiou projetos nas áreas de proteção dos recursos 

naturais (florestas), saneamento básico, demarcação de terras indígenas, 

eficiência energética, dentre outros.

Para conhecer mais sobre o 

Banco Mundial, acesse http://

www.worldbank.org/ e veja os 

programas e operações apoiadas, 

publicações (inclusive na área de 

gestão de recursos hídricos) e 

banco de dados com informações 

socioeconômicas sobre os países.

SAIBA MAIS

Esta especialização oferecida a 

você é fruto de um edital da ANA 

de 2013 para capacitação de 

gestores municipais no âmbito da 

elaboração e gestão de projetos 

na área de recursos hídricos. 

Conheça outros projetos apoiados 

pela Agência em: http://www2.

ana.gov.br/Paginas/default.aspx

VOCÊ SABIA?
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Tudo começa quando os governos brasileiro e alemão 

estabelecem as linhas gerais de um programa que 

contará com apoio da agência. Em seguida, o próprio 

Banco presta suporte técnico ao longo do ciclo do 

projeto.

Os projetos precisam ser apresentados pelos governos 

dos países parceiros e são analisados no âmbito do 

governo alemão quanto à elegibilidade.

(Iv) banco InteramerIcano de desenvolvImento – bId

O Banco Interamericano de Desenvolvimento foi em 

criado em 1959 com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida na América Latina e no Caribe, por intermédio 

de apoio técnico e financeiro a projetos nas áreas de 

saúde, educação e infraestrutura.

Veja as avaliações dos resultados de 

alguns dos projetos apoiados pela 

KfW no Brasil em https://www.kfw-

entwicklungsbank.de/International-

financing/KfW-Development-Bank/

Evaluations/Results/Ex-

SAIBA MAIS!

Desde 1889 (isso mesmo, desde a 

proclamação da nossa república!), 

existiam propostas de criação de 

um banco internacional americano. 

No ano de 1954, em Petrópolis, 

foram definidas as bases do 

convênio de criação do BID, 

efetivamente criado em 1959 como 

uma parceria entre 19 países. Uma 

curiosidade é que, apesar de ser um 

banco “Interamericano”, tem como 

membros países da União Europeia, 

Estados Unidos, Japão, Israel, 

Suíça, China, Coréia, Noruega e 

Canadá. Entretanto, esses países 

não podem ser mutuários, podem, 

apenas, ser fornecedores de bens e 

serviços aos mutuários.

VOCÊ SABIA?
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Os principais setores apoiados,  no âmbito do nosso curso, são:

Figura 15 – Setores apoiados relacionados aos recursos hídricos

Fonte: Autor (2015)

Vale a pena você visitar o site do BID em www.iadb.org para conhecer 

alguns dos programas apoiados no Brasil e conhecer um pouco mais sobre 

as políticas operacionais e as principais etapas para implementação dos 

projetos.

(v) fInancIadora de estudos e ProJetos - fIneP

O Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas – Finep – 

foi criado em 1965 para apoiar estudos de modernização e industrialização. 

Depois foi transformado em Financiadora de Estudos e Projetos – Finep. 

Atualmente, a empresa é responsável pelo fomento à ciência, tecnologia e 

informação nas empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras 

instituições públicas e privadas.

Os financiamentos concedidos podem ser do tipo reembolsável e não 

reembolsável. Existem vários programas e linhas de financiamento. Um deles 

pode atender às necessidades do seu projeto. Visite o site da Finep em www.

finep.gov.br/ e conheça os programas e linhas de financiamento vigentes, 

além da Política Operacional 2012-2015.

Vale lembrar ainda que, no âmbito nacional, os ministérios do Meio Ambiente, 

da Integração Nacional e das Cidades representam grandes fornecedores 
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de recursos para projetos municipais nas áreas de recursos hídricos e meio 

ambiente.

Lembre-se, principalmente, de que todas essas instituições exigirão 

a apresentação de projetos muito bem elaborados, tecnicamente 

fundamentados, com objetivos, orçamentos e prazos consistentes. Pelas 

características desses empréstimos (taxas de juros baixa e prazo de 

pagamento longo ou, até mesmo, sem reembolso), muitos órgãos públicos 

competem entre si para ter acesso a esses recursos. Portanto, obterão os 

recursos os melhores projetos. Procure garantir que o seu estará entre eles. 

Fica a dica!

Caro(a) cursista, chegamos ao final da nossa segunda e última aula, na 

qual vimos como elaborar a descrição dos materiais, da infraestrutura e dos 

equipamentos necessários ao projeto e como transformar o orçamento em 

cronograma físico-financeiro. Tivemos a oportunidade, ainda, de conhecer 

os principais métodos de análise da sustentabilidade econômica, financeira 

e ambiental do projeto. Por fim, conhecemos um pouco sobre as principais 

instituições de fomento e captação de recursos. 

Esperamos que você tenha aproveitado bem a oportunidade de participar 

desta disciplina e aproveite os conhecimentos adquiridos para sempre buscar 

a melhoria na qualidade dos projetos da sua intituição. Sucesso!
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1. De acordo com o que você leu sobre os principais conceitos utilizados em 

obras, explique a importância do memorial descritivo para a obtenção de um 

projeto consistente e bem elaborado.

2. Você viu que o cronograma financeiro deve ser estruturado a partir das 

informações do cronograma físico. Agora descreva a importância do cronograma 

financeiro para o projeto.

3. Descreva a importância da análise da viabilidade econômica e financeira de 

um projeto. Como ela poderia ser aplicada no âmbito dos projetos de gestão dos 

recursos hídricos da sua região?

4. Dentre as instituições apresentadas nesse material e considerando as 

características de cada uma, quais as que você entende que teriam maior 

potencial para apoiar os projetos da sua região? Procure aprofundar sua pesquisa, 

identificando no site da instituição as principais exigências técnicas para aprovação 

de projetos. Seus projetos já estariam aptos para atender tais exigências? 

PRATIQUE
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