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Pergunta: O que move uma Associação?
Resposta: Você.
Você profissional da engenharia, da arquitetura, da agronomia,
você que também é um tecnólogo.

O que a ASSEAG oferece para você?
Conhecimento em primeiro lugar. Palestras, eventos, dois jornais
para você publicar suas matérias, um programa de TV. 

Sempre haverá espaço para você, venha para a Asseag, associe-se e terá um “clube” de vantagens.



Página   3 www.asseag.com.br

Eng. Gilmar Vigiodri Godoy (Presidente da ASSEAG)
Engenheiro Mecânico e de Operação e Fabricação Mecânica

Mais um ano que iniciamos com muitos projetos em anda-
mento e outros a serem implantados, sempre visando a va-
lorização profissional, com benefícios para que o profissional 
possa atuar com maior segurança e qualidade, dessa forma 
visando o fortalecimento das categorias com o conforto e 
proteção da sociedade.

O ano passado nos mostrou as possibilidades para nos 
reinventarmos, sempre com os olhares às novas tecnolo-
gias, às quais, em processo contínuo, estaremos implan-
tando em nossa ASSEAG.

O associativismo tem mostrado a importância para um de-
senvolvimento assertivo do município, atendendo as deman-
das técnicas, com participação ativa de nossos associados, 
com consequente representatividade junto aos órgãos públi-
cos. Reafirmamos o nosso compromisso, nos apresentando 
como um dos ícones da nossa sociedade civil organizada. 

Nesta edição temos assuntos técnicos de grande rele-
vância para nossa vida cotidiana e para o desenvolvi-
mento do nosso município. Junte-se a nós e boa leitura.
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Principais tipos de DEGRADAÇÃO
encontrados em

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Com a iminente evolução de fontes alternativas 

de energia aumenta-se a busca por otimizar
seus recursos de forma a estudar e investigar 

cada vez mais seus modos operantes.

S e tratando de energia solar, são encontrados 
diversos problemas fazendo com que o inves-
timento aplicado não seja totalmente retorna-

do em sua totalidade.
Vale ressaltar que o processo de implantação dos 

sistemas solares, além de agregar valores ambien-
tais e financeiros para aqueles diretamente envolvi-
dos, é possível estimar a cada megawatt instalado 
são gerados cerca de 25 a 30 empregos relacio-
nados com a implantação do sistema, seja com os 
instaladores de painéis, projetistas, fabricantes, até 
mesmo montadores dos sistemas.

Contudo é importante mencionar que as energias 
alternativas têm pouco destaque no mercado inter-
nacional. Mesmo com seu avanço, os números que 
o representam equivalem ainda a uma pequena 
parcela em relação às gerações de energia no mun-
do, veja a imagem a seguir que retrata este cenário:

O retrato atual mostra que seu 
crescimento limitado está atrelado 
aos seus custos de implantação, 
tempo de retorno do investimen-
to, além do fato de não prover de 
pesquisas muito aprofundadas so-
bre alguns fatores relevantes aos 
temas. Um desses temas que ca-
rece de estudo trata a respeito da 
degradação dos módulos fotovol-
taicos.

Antes mesmo de adentrar neste 
assunto é importante reconhecer 
a diferença entre célula, módulo e 

Fonte: EPE, Anuário, 2019.
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painel fotovoltaico. A célula 
representa a unidade bási-
ca capaz de realizar a con-
versão dos fótons (luz solar) 
em energia elétrica. En-
quanto o módulo é a unida-
de composta pelo conjunto 
das células conectadas ele-
tricamente. Por fim temos o 
painel formado a partir de 
um ou mais módulos foto-
voltaicos compondo assim 
uma única estrutura.

Voltando agora para os 
problemas gerados pela 
degradação dos módulos, 
pode-se fazer uma associa-
ção direta ao ambiente em 
que está inserido.

As condições climáticas 
da qual estes módulos es-
tão submetidos criam uma 
relação direta com as con-
dições ambientais e climáti-
cas variadas (sol, calor, chu-
va, frio), originando assim 
uma série de depreciações 
que com decorrer do tem-
po prejudicam a eficiência e 
o respectivo desempenho 
dessas placas.

Com isso podemos citar 
alguns dos problemas cau-
sados devido a sua intensa 
exposição. A partir de um 
levantamento realizado por 
Munoz et al. (2011) na Espa-

nha foram observados de-
preciações de diversas na-
turezas, entre as principais 
a delaminação é responsá-
vel por quase metade des-
tes defeitos, como pode-
mos visualizar na imagem 
abaixo:

Fonte: Munoz et al. 2011 (Adaptado).

Esta delaminação está li-
gada a perda de aderência 
entre camadas constituintes 
do módulo fotovoltaico, via-
bilizando a penetração de 
água na estrutura interna do 
módulo, causando oxidação 
além da perda de transmi-
tância (capacidade de trans-
mitir a luz), fatores estes que 
reduzem a potência de saída 
dos módulos causados por 
ambientes quentes e úmidos.

O amarelecimento do 
vidro frontal do módulo é 
outro fator determinante 
para a oposição da pas-
sagem de luz (transmi-
tância), diminuindo assim 
a transmissividade da luz 
solar que resulta na con-
versão de energia elétri-
ca, consequentemente 
ocorrerá uma redução da 
potência de saída gerada.

Na imagem abaixo vemos 
bolhas na região central do 
módulo ocasionada pela alta 
temperatura incidindo so-
bre ele, isto compromete a 
dissipação de calor entre as 
células de forma a contribuir 
para o sobreaquecimento 
do módulo, reduzindo assim 
a sua vida útil.

Fonte: Munoz et al. 2011 (Adaptado).

VINICIUS DE MELO PUGLIA

Mestrando Energia Nuclear/Fotovol-
taica, bacharelado em Engenharia de 

Produção e Engenharia Elétrica

Confira o conteúdo 
completo e as 

Referências Bibliográfica. 
A partir da página 4 

CLIQUE AQUI
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MARCO LEGAL
DO SANEAMENTO 

A ASSEAG (Associação 
dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos 
de Guarulhos) tem 
a responsabilidade 
de participar dos 
acontecimentos 
pertinentes à cidade de 
forma apartidária e, 
portanto, promoveu um 
evento em conjunto com 
a Sabesp para discussão 
sobre o Cenário do  
Saneamento Básico 
em Guarulhos e a URQ 
Ponte Grande.

P ara debater o plano 
de expansão de tra-
tamento de esgoto e 

demais assuntos técnicos 
relativos a abastecimen-
to de água do município, o 
Eng. Ricardo França, 2ª vi-
ce-presidente da ASSEAG 
e Conselheiro do CREA-SP, 
tomou a iniciativa de reunir 
o gerente de departamen-
to da Unidade de Gerencia-
mento Regional (UGR) de 
Guarulhos, Valdemir Viana 
de Freitas, e os principais 
técnicos em saneamento da 
entidade. 

ENG. RICARDO FRANÇA
VALDEMIR VIANA DE FREITAS

A reunião ocorreu no dia 
13/12/2020, com a presença 
do Eng. Cláudio Hintze, Eng. 
Erik Junqueira, Eng. Flávio 
Naresi, Eng. Higino Gomes, 
Eng. Joel Rodrigues, Tecnó-
logo Pedro Alves, Eng. Plinio 
Tomaz, Eng. Ricardo Franca, 
e o Eng. Rui Adria-no e teve 
por objetivo trazer esclareci-
mentos técnicos acerca do 
empreendimento a ser cons-

truído no bairro Ponte Gran-
de, no caso, uma Unidade de 
Recuperação da Qualidade 
(URQ) da água. Além disso, 
foi apresentado um breve 
histórico da área de esgota-
mento sanitário e os planos 
da SABESP visando a uni-
versalização prevista no mar-
co legal do saneamento (Lei 
14.026/2020).
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No decorrer do evento, foi explanado so-
bre o cenário das estações de tratamento de 
efluente (ETEs) existentes e também sobre a 
falta de coletores para destinar o esgoto até 
as ETEs. Atualmente, aproximadamente 20% 
da cidade possui tratamento de esgoto ade-
quado. Vale lembrar ainda que em 2018, havia 
somente 3% de atendimento no tratamento 
de esgoto, sendo objeto de questionamento 
pelo ministério público ao município. Dessa 
forma, foi assegurado que através da revitali-
zação das ETEs este percentual de tratamen-
to de esgoto no município deverá atingir 40% 
em curto prazo, atendendo a um contingente 
populacional de 600 mil moradores. 

Em paralelo, pacotes licitatórios estão em 
elaboração com o objetivo de alçar o trata-
mento de esgoto ao patamar de 55%, com 
potencial de alcance a 900 mil munícipes. A 
Sabesp iniciou seus trabalhos em 2019 e o 
contrato terá duração de 40 anos.

Acompanhe tecnicamente as demonstrações: 

Clique aqui e confira o conteúdo 

completo a partir da página 4 e a

Explicação técnica do

MBBR e as Referências

Bibliográficas 
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Considerações da engenharia 
mecânica no projeto de ventilação 

para cozinhas profissionais
Por: ENG. RENATO DE BRITO SANCHEZ - Eng. Eletricista, Eng. Industrial Mecânico, Doutor em Engenharia
e ENG. RICARDO SANCHEZ - Eng. Químico, Especialista em Química.

Os sistemas 
de ventilação 
devem ser pro-
jetados por um 
Engenheiro Me-
cânico, no qual 
é fato e previsto 
por legislação 
e normativas 
técnicas que todo e qualquer projeto de 
ventilação, seja geral diluidora ou quanto 
local exaustora.

O projeto deve considerar expressa-
mente como seu objetivo fundamental a 
retirada dos contaminantes do definidas 
pela as partículas indesejadas do ar, sejam 
líquidos, sólidos e/ou gasosos, no caso de 
cozinhas, tais como gorduras e óleos, va-
pores, fumaça e CO2, os quais são origi-
nados por processos de cocção, alimen-
tos assados, chapeamento, pois os resíduos 
destes em suspensão no ar se elevam além 
dos limites permitidos o que normativamen-
te requer renovação de ar e exaustão para 
os poluentes na área da cozinha.

Em resumo um sistema de ventilação pro-
jeto para uma cozinha deve eliminar todo o 
material oriundo do processo de queima e 
que resulta em contaminantes, assim como 
ultrapassa os limites de CO2, neste caso es-
pecífico, deverá manter o nível de O2 para a 
saúde dos usuários.

Nos processos que envolvem cozer, 
assar, grelhar e chapear pode haver 
a emissão de contaminantes nocivos 
à saúde em que a legislação mundial 
apresenta rigor quanto a cobrança de 
eliminá-los, especificamente a normati-
va brasileira considera o limite máximo 
menor ou igual à 0,10 mg/m3 previsto na 
NBR14.518 e que considera condições 
normais de temperatura e pressão.

Um ponto importante a ressaltar se 
baseia no conjunto normativo brasilei-
ro estabelece uma emissão máxima de 
material particulado para valor menor ou 
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Considerando as dimen-
sões do ambiente exter-
no e a projeção de fluxo 
de ar para satisfazer a di-
luição dos contaminantes, 
considerando ainda que a 
exaustão contempla gran-
des incrementos de carga 
de contaminantes que se-
jam diariamente lançados 

na atmosfera e representam 
um crítico problema de po-
luição, neste cenário é ado-
tado de modo a promover a 
dispersão destes contami-
nantes e reduzir a carga de 
contaminação ambiental ori-
ginada pelo gases e vapo-
res do sistema de exaustão, 
a instalação física do ponto 

de saída do ar exaurido em 
altura superior a 5m em re-
lação ao topo de todas as 
construções e tomadas de 
ar compreendendo tam-
bém que estas estejam em 
um raio de 50m do referido 
ponto de descarga de ar e 
com altura mínima de 10m 
do nível do solo 

igual à 100mg/m3 como pa-
drão de qualidade para o ar 
descartado de sistemas de 
exaustão em cozinhas pro-
fissionais.

Estes padrões são defini-
dos pelo EPA Test Method 
202:1990 – Determination 
of Condensible Particulate 
Emissions From Statonaty 

SourcesI, que aplica o méto-
do de ensaio para frações 
condensáveis por meio da 
cromatografia líquida de 
alta pressão ou a cromato-
grafia gasosa com espec-
trometria de massa, ambas 
as técnicas consideram um 
regime de operação para 
a carga de produção dos 

equipamentos de no míni-
mo 90%.

Considerando ainda os 
aspectos normativos brasi-
leiro no que se refere aos 
sistemas de exaustão em 
cozinhas profissionais, há 
as diretrizes para a instala-
ção do ponto de saída do 
ar exaurido.

ENG. RENATO DE BRITO SANCHEZ ENG. RICARDO SANCHEZ

A partir da página 3

Clique aqui

e confira o conteúdo 

completo e as Referências 

Bibliográficas
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A CRISE HÍDRICA e a urgência 
por novas soluções energéticas

Das residências às in-
dústrias, passando pelo 
comércio e pelos serviços 
essenciais, todo o País é 
dependente do sistema 
de energia hidráulica, que 
atende à maior parte da de-
manda brasileira. Em agos-
to, a energia produzida por 
hidrelétricas respondeu por 
50% de todo o nosso abas-
tecimento. Contudo, o sinal 
de alerta está aceso. Os re-
servatórios de hidrelétricas 
do Sudeste e Centro-Oes-
te, responsáveis por mais 
da metade do potencial de 
geração de energia do Bra-
sil, registraram o mais bai-
xo armazenamento médio 
de água para esta época 
desde 2000, quando teve 
início a série histórica do 
Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS). 

Devido à escassez de 
chuvas, experimentamos 
a maior crise hídrica dos 
últimos 91 anos. Para mi-
tigar os efeitos da seca, o 
governo federal tomou al-
gumas medidas, como a 
criação da bandeira de “es-

Por: Eng. Vinicius Marchese, presidente do Crea-SP

cassez hídrica”, que adiciona 
R$ 14,20 às faturas para cada 
100 kW/h consumidos. As-
sim, tenta equacionar o custo 
do acionamento das usinas 
termelétricas, que são mais 
caras e poluentes.

Com a diminuição da 
participação das hidrelé-
tricas no fornecimento de 
energia, o objetivo é eco-
nomizar a água dos reser-
vatórios para diminuir o ris-
co de futuros apagões ou 
de um novo racionamento. 

Agora, a Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamen-
to Básico (ANA) instituiu 
um Plano de Contingência 
para a recuperação de re-
servatórios do Sistema In-
terligado Nacional (SIN), 
com a indicação das condi-
ções e diretrizes adicionais 
de operação para os princi-
pais reservatórios de regu-
larização a serem adotadas 
no período úmido, de de-
zembro de 2021 a abril de 
2022. A expectativa é pro-
mover o reenchimento dos 
reservatórios para garantir 
segurança hídrica. 

Os reflexos do pior perí-
odo de seca em quase um 
século ameaçam o cresci-
mento econômico do País, 
segundo a pesquisa “Indi-
cador de Atividade da Mi-
cro e Pequena Indústria”, 
realizada pelo Datafolha. 
Além de ameaçar os ne-
gócios das indústrias, há 
preocupação com desa-
bastecimento em diversos 
setores. Caso da produção 
de alimentos, uma vez que 
as regiões produtoras sen-
tem os efeitos da seca nas 
lavouras e criações, com 
expectativa de diminuição 
de colheita, prejuízo no de-
senvolvimento dos frutos e 
qualidade das pastagens. 

No centro das causas 
para a falta histórica de 
chuvas está a emergência 
climática, cujo impacto é 
sentido em ritmo cada vez 
mais acelerado. Por isso, é 
urgente que o Brasil encon-
tre formas de romper com 
a sua dependência hídrica 
para geração de energia. 
Com o agravamento da si-
tuação nos reservatórios 
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VINICIUS MARCHESE 
Engenheiro de Telecomunicações

Presidente do Crea-SP

de hidrelétricas, houve re-
corde de geração de ener-
gia térmica, solar e eólica. 
Mas, os números ainda são 
insuficientes. Em agosto, o 
Brasil gerou 16,8% de ener-
gia eólica e somente 1,3% 
de energia solar.

A abundância da luz e 
do calor do Sol surge como 
uma alternativa importan-
te a ser considerada para 
alcançarmos a segurança 
energética necessária ao 
País. Recebemos radiação 
solar em quantidade muito 
maior do que qualquer ou-
tra fonte de energia dispo-
nível atualmente. A energia 
fotovoltaica precisa rece-
ber um olhar atento do po-
der público para que haja a 
elaboração efetiva de polí-
ticas públicas baseadas na 
utilização desse sistema, 
visando o desenvolvimento 
econômico e social. Além 
disso, essas políticas po-
dem colaborar para a redu-
ção das emissões de gases 
de efeito estufa e de adap-
tação às adversidades das 
mudanças climáticas. 

Para incentivar as fon-
tes renováveis com regras 
ambientais e técnicas mais 
flexíveis e adequadas ao 
custo do empreendimento, 
há que ser feito um planeja-

mento criterioso de expan-
são da rede elétrica para a 
conexão segura de usinas 
fotovoltaicas ao SIN. Entre 
as soluções para geração 
de energia intermitente, 
caso da energia solar, está 
a hibridização das hidrelé-
tricas com implantação de 
sistema solar flutuante so-
bre os reservatórios. Assim 
será possível otimizar os 
recursos materiais e natu-
rais para benefício de toda 
a sociedade. E só chegare-
mos neste patamar com a 
normatização de parâme-
tros regulatórios e comer-
ciais para geração, trans-
missão e distribuição para 
os sistemas híbridos.

A matriz energética 
dependente do potencial 
hidrelétrico não atende 
mais a nossa demanda 

por energia. Já sentimos 
as consequências da 
dependência hídrica, 

com aumento de tarifas, 
escassez e risco de 

apagões. Chegou a hora 
de implementar mudanças 
no planejamento elétrico 
futuro para enfrentar a 

ameaça que paira sobre 
todo o País.
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Por: crea-sp@cdicom.com.br

O Conselho lançou plataforma de acompanhamento dos 
números de ações de fiscalização em todo o estado de São Paulo

Crea-SP atinge marca 
histórica de fiscalização 
do exercício profissional

Para dar continuidade 
ao seu processo de trans-
formação digital e garantir 
mais transparência aos da-
dos, o Conselho Regional 
de Engenharia e Agrono-
mia do Estado de São Pau-
lo (Crea-SP) disponibiliza o 
Fiscalizômetro, plataforma 
dedicada a contabilizar as 
ações de fiscalização rea-
lizadas regularmente. Com 
a novidade, a sociedade 
e os profissionais podem 
acompanhar os números 
do Conselho, que em 2021 
registrou o maior índice de 

fiscalização de sua história, 
com mais de 282 mil ações 
até 23 de dezembro.

Responsável pela fisca-
lização do exercício profis-
sional da área tecnológica, 
o Crea-SP apresenta a nova 
plataforma para destacar 
as principais especialidades 
fiscalizadas e um gráfico 
de evolução, que mostra o 
crescimento da atuação fis-
calizatória do Conselho. 

“Reunimos as informa-
ções em uma seção do site 
do Crea-SP para que todos 
possam visualizar o alcance 

da fiscalização do Conselho, 
que por meio de um traba-
lho orientativo e preventivo, 
promove a segurança e a 
proteção de toda a socie-
dade. As profissões da área 
tecnológica têm caráter téc-
nico e, por isso, as funções 
devem ser desempenhadas 
por profissionais devida-
mente habilitados pelo Con-
selho”, explica o presidente 
Eng. Vinicius Marchese.

Confira o conteúdo 
completo

CLIQUE AQUI.



Página   13 www.asseag.com.br

Processo de transformação do Crea-SP é registrado em três episódios. 
Objetivo da ação é ser referência a instituições públicas e privadas

Documentário do Crea-SP destaca 
inovação no serviço público

Com a finalidade de apresentar o percurso do processo 
de transformação, que visa ampliar a efetividade na tabela 
de entregas da instituição, o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) lan-
çou o documentário ‘Por dentro da transformação’. Dividido 
em três episódios, o filme está disponível no canal do You-
Tube do Crea-SP, clique no vídeo abaixo.

Segundo o presidente do Conselho, Eng. Vinicius Marche-
se, o processo de transformação do Crea-SP apresenta um 
novo formato de trabalho, que se figura como um case de 
qualidade dos serviços, tanto para o setor público quanto 
ao privado. “Elaboramos projetos que visam potencializar 
ações de inovação contínua e que coloquem o profissional 
no centro das decisões. Isso, consequentemente, resulta na 
rapidez e efetividade dos processos, pois são geridos por 
pessoas especializadas, que apresentaram soluções aos 
desafios. Desta forma, os projetos podem servir como refe-
rência a outras iniciativas, para que essa efetividade e essa 
velocidade atinjam positivamente os profissionais”, disse o 
presidente.

Em formato de curta-
-metragem, o documentá-
rio reúne depoimento dos 
colaboradores que pro-
tagonizaram este projeto, 
com o objetivo de agregar 
soluções inteligentes e ino-
vadoras que promovam 
melhorias nos serviços do 
Conselho, para as áreas de 
Engenharia, Agronomia e 
Geociências.

“A transformação do Cre-
a-SP significa que as deci-
sões já não são tomadas 
de cima para baixo. E quem 
quiser seguir esta linha de 
raciocínio de sucesso que o 
Crea-SP aderiu, que tende 
a melhorar a vida dos cola-
boradores e da sociedade, 
pode se sentir bem-vindo e 
conhecer as mudanças im-
plementadas no documen-
tário”, destacou Marchese.
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Código de Ética

Art. 3º O Confea, no prazo de cento e oitenta dias 
a contar da publicação desta, deve editar 
Resolução adotando novo “Manual de 
Procedimentos para a condução de processo 
de infração ao código de Ética Profissional”.

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 
conjunto, após a publicação desta Resolução, 
devem desenvolver campanha nacional 
visando a ampla divulgação deste Código de 
Ética Profissional, especialmente junto às 
entidades de classe, instituições de ensino e 
profissionais em geral.

Art. 5º O Código de Ética Profissional, adotado por 
esta Resolução, entra em vigor à partir de 1° 
de agosto de 2003.

Art. 6º Fica revogada a Resolução 205, de 30 de 
setembro de 1971 e demais disposições em 
contrário, a partir de 1º de agosto de 2003.

Brasília, 26 de novembro de 2002.

Eng. Wilson Lang 
Presidente

Publicada no D.O.U do dia 12 DEZ 2002 - Seção 1, pág. 359/360

8

Código de Ética

Art. 3º O Confea, no prazo de cento e oitenta dias 
a contar da publicação desta, deve editar 
Resolução adotando novo “Manual de 
Procedimentos para a condução de processo 
de infração ao código de Ética Profissional”.

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 
conjunto, após a publicação desta Resolução, 
devem desenvolver campanha nacional 
visando a ampla divulgação deste Código de 
Ética Profissional, especialmente junto às 
entidades de classe, instituições de ensino e 
profissionais em geral.

Art. 5º O Código de Ética Profissional, adotado por 
esta Resolução, entra em vigor à partir de 1° 
de agosto de 2003.

Art. 6º Fica revogada a Resolução 205, de 30 de 
setembro de 1971 e demais disposições em 
contrário, a partir de 1º de agosto de 2003.

Brasília, 26 de novembro de 2002.

Eng. Wilson Lang 
Presidente

Publicada no D.O.U do dia 12 DEZ 2002 - Seção 1, pág. 359/360

Veja o conteúdo completo
sobre CÓDIGO DE ÉTICA
no QR Code ao lado.

1

Código de Ética

RESOLUÇÃO nº 1.002
de 26 de NOVEMBRO DE 2002

Adota o código de ética 
profissional da engenharia, 
da arquitetura, da agronomia, 
da geologia, da geografia e 
da meteorologia e dá outras 
providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGE-
NHARIA, ARQUITETURA E AGRO-
NOMIA - Confea, no uso das atri-
buições que lhe confere a alínea “f” 
do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, e Considerando 
que o disposto nos arts. 27, alínea “n”, 
34, alínea “d”, 45, 46, alínea “b”, 71 e 
72, obriga a todos os profissionais do 
Sistema Confea/Crea a observância 
e cumprimento do Código de Ética 
Profissional da Engenharia, da Arqui-
tetura, da Agronomia, da Geologia, da 
Geografia e da Meteorologia;

Considerando as mudanças ocor-
ridas nas condições históricas, eco-
nômicas, sociais, políticas e culturais 
da Sociedade Brasileira, que resul-
taram no amplo reordenamento da 
economia, das organizações empre-
sariais nos diversos setores, do apa-
relho do Estado e da Sociedade Civil, 
condições essas que têm contribuído 
para pautar a “ética” como um dos te-

Veja o conteúdo completo
sobre o CÓGICO DE ÉTICA.

clique aqui.

mas centrais da vida brasileira nas últimas 
décadas;

Considerando que um “código de éti-
ca profissional” deve ser resultante de um 
pacto profissional, de um acordo crítico 
coletivo em torno das condições de convi-
vência e relacionamento que se desenvol-
ve entre as categorias integrantes de um 
mesmo sistema profissional, visando uma 
conduta profissional cidadã;

Considerando a reiterada demanda dos 
cidadãos-profissionais que integram o Sis-
tema Confea/Crea, especialmente explici-
tada através dos Congressos Estaduais e 
Nacionais de Profissionais, relacionada à 
revisão do “Código de Ética Profissional do 
Engenheiro, do Arquiteto e do Engenhei-
ro Agrônomo” adotado pela Resolução nº 
205, de 30 de setembro de 1971;
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Melhoria de
Gestão Multitarefas
de Projetos da Engenharia

com Alteração Cultural

O desafio em si não se 
limita a gestão pessoal e 
se torna crítico quando é 
administrado em conjunto 
com os colaboradores e in-
serido no contexto cultural 
das organizações e é neste 
momento que existem os 
conflitos e a necessidade de 
uma boa cultural organiza-
cional. Para que possamos 
criar uma cultural organiza-
cional concisa é necessário 
tempo e objetivos claros, 
para que os membros da 
empresa possam colaborar 
ativamente para a melhoria.

Utilizando-se de 
metodologias e 
aplicando-se temos 
maior facilidade para 
analisar e entender 
o que acontece 
organicamente nas 
empresas e como 
podemos 
aplicar 
concisamente 
a gestão de 
projetos e a 
necessidade 
de melhoria 
cultural.

A gestão de projetos na engenharia torna-se um desafio 
exponencial principalmente que se trata de gestão multi-
tarefas, é de suma importância ter uma metodologia pré-
-estabelecida para lidar com os problemas que aparecerão 
durante a transição das tarefas. 

A gestão multitarefas para 
o engenheiro, se torna uma 
arte que oscila entre as qua-
lidades técnicas e cogniti-
vas, onde o profissional que 
tem a habilidade de se orga-
nizar e traçar um plano de 
melhoria continua da gestão 
se torna um bom gestor de 
projetos multitarefas.

O gerenciamento de pro-
jetos na prática tem diversos 
desafios e um dos objetivos 
da gestão multitarefas é ter 
eficiência, não deixando que 
as transições entre as tare-
fas despendam um tempo 
maior do que o planejado 
(ESPINHA, 2021). É neste 
ponto que devemos ter o 
conhecimento que algumas 
alterações de hábito e alte-
rações culturais organiza-
cionais podem nos ajudar a 
melhorar o aproveitamento 
e eficiência das tarefas.
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Podemos perceber que a 
melhoria na gestão multitarefas 
reflete diretamente na gestão 
dos diversos setores, sendo 
um catalisador para a melhoria 
continua. Temos diversos casos 
para que possamos chegar 
neste modelo de gestão, tanto 
o profissional que já era da área 
da gestão quanto o profissional 
que foi somando competências 
até chegar na gestão 
multitarefas, o que é unanime é 
a necessidade de aplicar uma 
gestão e que essa gestão se 
adapte tanto ao profissional 
quanto a cultura da empresa, 
desse modo possibilitando 
uma sinergia benéfica para o 
desenvolvimento dos projetos 
(BORGES, 2021).

Como citado por Rabello (2017) como diversos auto-
res sobre gestão de projetos tem uma atenção especial 
para a área de gestão multitarefas, pois é uma área que 
tem grande facilidade para levar o gestor à exaustão 
física ou psicológica, por este motivo é que devemos 
ter o conhecimento das limitações e as ferramentas 
necessárias para que possamos melhorar a gestão e 
que no que tange à alteração de cultura organizacional 
possamos trata-la como uma possibilidade e não como 
um ponto de inflexão.
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Segundo Sutherland (2019) temos uma perda 
praticamente exponencial quando fazemos a gestão 
de mais de 01 projeto, indicando por uma pesquisa 
feita por Gerald Weinberg, como podemos ver na 
tabela abaixo.

Porcentagem da perda de tempo do engenheiro
causada pela mudança de contexto em projetos.

Número de projetos 
simultâneos

Porcentagem de tempo 
disponível para cada projeto

Perda causada pela
mudança de contexto

1 100% 0%

2 40% 20%

3 20% 40%

4 10% 60%

5 5% 75%

Fonte: Sutherland (2019, p. 99).

Nesse ponto diferenciado da gestão básica como pode-
mos perceber a gestão de tarefas é elucidada com um gran-
de paradigma referente ao processo de gestão de projetos 
multitarefas, muitos profissionais se deparam com o aspecto 
cultural na tentativa de exercer diversas funções simultanea-
mente e até perceber o erro é um fato que pode ser determi-
nante para a perda da produtividade (GROVE, 2020).

ENG. JONATHA A C SANTOS 
Bacharel em Engenharia mecatrônica, 
Pós Graduação em Gestão de Projetos, 

Técnico em eletroeletrônica, Eletricista 
manutenção Industrial.

Com a dinâmica do mercado de trabalho é imprescindí-
vel a necessidade de um gestor ter uma boa gestão multi-
tarefas, com uma boa base teórica pode-se enriquecer e 
embasar as decisões que serão tomadas para uma melhor 
gestão. Nesse contexto temos uma certa resistência natu-
ral as mudanças, sejam elas na esfera administrativa ou no 
operacional.

Por ser uma parte da gestão de projetos a gestão multi-
tarefas tem sua importância exposta principalmente quan-
do se é necessário estruturar uma gestão que já chegou em 
um nível que não mais pode ser administrada sem as devi-
das ferramentas. Comumente o ápice da necessidade do 
início da implantação é uma situação catastrófica ou anun-
ciadamente problematizada (LUDWIG, 2015).

Confira o conteúdo 
completo e a Referência 
Bibliográfica. A partir da 
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Um ponto crucial para 
a mudança cultural é ter 
como parâmetro as tarefas 
que devem ser executadas 
e organizá-las devidamente 
para que elas sejam execu-
tadas com o correto contex-
to e o tempo de cada tarefa 
não tenha que ser parado e 
cause perdas de tempo por 
mudança de contexto.
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