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1. INTRODUÇÃO  

 

O campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador 

Valadares (UFJF-GV) está situado no município de Governador Valadares, considerada cidade 

polo da região do leste de Minas Gerais e possui cerca de 500 servidores e 3000 estudantes de 

graduação e de pós-graduação. 

Em maio de 2011, durante o processo de implantação do campus UFJF-GV, a 

universidade recebeu por meio de doação, um terreno de aproximadamente 900.000 metros 

quadrados para a edificação da universidade localizado dentro do perímetro urbano de acordo 

com o Mapa de Zoneamento1 do Município de Governador Valadares/MG. 

Em novembro de 2012, o Campus UFJF-GV iniciou suas atividades, antes mesmo do 

início das obras no terreno no Rancho Miura IV. Tal obra, veio ocorrer em 2013, paralisando 

no mesmo ano, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), retomando em 2014 

e paralisando novamente em 2015, com o fim da vigência do contrato, o qual não foi renovado 

pela UFJF. Assim, desde sua criação, os cursos e setores administrativos do campus GV vem 

funcionando em estruturas provisórias, gerando elevados custos de aluguéis de imóveis, de 

logística, de manutenção e segurança da obra paralisada. 

Atualmente, a obra não possui perspectiva de retomada, e todo trabalho realizado de 

drenagem e terraplanagem vem sendo perdido ao longo do tempo. Há diversos tipos de 

materiais no local da obra como brita, manilhas e uma quantidade significativa de perfis 

metálicos. Há pelo menos 2 processos litigiosos2 envolvendo a UFJF, a Empresa TRATENGE 

e o Ministério Público Federal protocolados na Justiça Federal, cujo objeto de litígio é a referida 

obra. 

A empresa Gerrance Gerenciamento e Consultoria Ltda, fiscalizadora da referida obra 

e do extinto contrato nº 144/2012-CCNO, informou em ofício 10/2015, fl. 3207/3210 do 

processo 23071.013652/212-18, que nas medições 11ª e 12ª, o material entregue na obra 

(estrutura metálica) foi medido parcialmente (70%). E que naquele momento encontrava-se na 

obra 376.315,11 kg de estrutura metálica no valor de R$ 4.038.915,46 e mais 55.771,38 kg, o 

que corresponde a um montante de R$ 598.368,56 de material entregue não medido. Dessa 

forma, a partir de dados extraídos do referido ofício, segundo a empresa fiscalizadora, há 

depositados no terreno da UFJF rancho Miura IV 432.086,49 kg de estrutura metálica o que, 

 
1 Disponível em: https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/mapas/12095. 
2 Processos “0008700-79.2015.4.01.3813” (trânsito em julgado em 26/03/2019) e “0013298-

15.2015.4.01.3801”, ambos de competência da 1ª Vara da Subseção Judiciaria de GV. 

https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/mapas/12095
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em valores da época, valiam R$4.637.284,02. Devido a paralisação da obra, tornou-se cargo da 

UFJF guardar e preservar todo material e serviço executado no terreno, uma vez que se trata de 

bens públicos. 

Em novembro de 2016, a equipe da Pró reitoria de infraestrutura da UFJF sede (Juiz 

de Fora), solicitou, durante visita ao campus avançado da UFJF Governador Valadares, que se 

estudasse uma possível solução para a proteção dos perfis metálicos depositados e cravados no 

terreno. 

Em decisão conjunta, a equipe de engenheiros de GV e JF, decidiram que a forma de 

proteger as estacas metálicas seria o lixamento e a pintura das que estavam cravadas no solo e 

a cobertura com lonas das que estavam dispostas no chão. Em agosto de 2018 o referido serviço 

veio a ser executando, necessitando de refazimento em junho de 2019 devido as lonas terem 

sido danificadas. 

A solução se mostrou eficaz para o curto prazo, mas ineficaz para o médio e longo 

prazo sob vários aspectos. Primariamente pelo fato da proteção de lona ser frágil e facilmente 

danificada pelas intempéries como chuva e vento. Em segundo, o processo de corrosão não é 

interrompido, uma vez que as lonas não impedem o contato da superfície metálica com o 

oxigênio ou a água do ambiente. Em terceiro, a pintura, assim como o aço e o ferro, também 

sofre deterioração ao longo do tempo devido as intempéries, sendo que, dependendo do tipo de 

tinta utilizado, é necessário repintura periódica. 

Em 28 de dezembro de 2018, a Controladoria Geral da União (CGU), por meio do 

Relatório3 Nº 201702156, determinou que fossem promovidas ações com vistas a preservar os 

serviços já executados na obra, bem como a recuperar aqueles que já foram degradados. 

A presente comissão resultou de uma análise realizada em novembro de 2019 pelo 

Professor e Químico Industrial Ângelo Denadai, que expos às equipes de infraestrutura de GV 

e JF como se dava o processo corrosão do ferro e como a solução adotada pela UFJF se mostrava 

insuficiente, considerando não haver previsão da retomada das obras. 

  

 
3 Disponível em https://auditoria.cgu.gov.br/download/12544.pdf  

https://auditoria.cgu.gov.br/download/12544.pdf
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2- HISTÓRICO DOS FATOS PRÉVIOS À COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

A presente comissão contactou a equipe de engenharia de Governador Valadares a fim 

de entender como se chegou à solução de proteção dos perfis metálicos com lonas e pintura. A 

seguir expomos o relato dos fatos na perspectiva da equipe de infraestrutura de GV. Todos 

os documentos citados nesse tópico, se encontram no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vRDlZ1_L1VFmpZadmciX60m7H0G7BdVC?usp=sh

aring 

No dia 29 de novembro de 2016, o servidor André Felipe, representando a equipe de 

infraestrutura da UFJF GV, enviou e-mail comentando a melhor forma de proteger as estruturas 

concluída pela equipe de engenharia. 

No dia 15 de dezembro de 2016, a pró-reitora adjunta de Infraestrutura e Gestão, 

respondeu o e-mail anterior pedindo que fosse realizado o levantamento de quantitativos dos 

materiais e mão de obra necessários à proteção das vigas armazenadas e cravadas na obra do 

Campus de Governador Valadares, bem como que fosse enviada uma cópia assinada e 

digitalizada da solução pelos engenheiros que elaboraram. 

No dia 04 de janeiro de 2017, o servidor André Felipe enviou o parecer bem como 

indagou qual das opções deveria ser adotada para elaboração de termo de referência. No dia 06 

de janeiro de 2017, a pró-reitora adjunta de Infraestrutura e Gestão, respondeu o e-mail pedindo 

que se desse início a elaboração do termo de referência, citando a importância de incluir mão 

de obra de colocação das lonas para proteção das vigas. 

Após a solicitação da Pró-reitoria de infraestrutura da UFJF para que se elaborasse 

uma solução simples e mais econômica de cobertura para as peças que estão no canteiro, a 

equipe de infraestrutura da UFJF-GV passou a estudar a solução que julgou mais viável. 

Segundo a referida equipe, levaram em consideração as seguintes variáveis: 

• Custo, tendo em vista o pedido de uma solução simples e econômica;  

• Ao fato de os perfis depositados não serem suficientes para a montagem de 

nenhum bloco por completo;  

• As estacas cravadas não possuíam laudo que assegure a sua capacidade de carga;  

• Não se ter noção do prazo ao qual a obra do campus seria retomada. 

No dia 28 de agosto de 2017, o servidor engenheiro civil Aruac Santos, entrou em 

contato com o diretor da empresa Indumetal, Sr. David Guimarães, a fim de esclarecer algumas 

questões acerca dos perfis metálicos depositados no canteiro, bem como relatar que o projeto 

https://drive.google.com/drive/folders/1vRDlZ1_L1VFmpZadmciX60m7H0G7BdVC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vRDlZ1_L1VFmpZadmciX60m7H0G7BdVC?usp=sharing
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que a administração possui, não é a sua última versão. Segue abaixo trecho da resposta do 

diretor à UFJF: 

Conforme já adiantado, fomos contratados pela empresa 

Tratenge, e teríamos no objeto do fornecimento, o projeto de 

cálculo, de detalhamento e montagem, todos como RT, bem 

como o fornecimento das estruturas fabricadas e a montagem das 

mesmas. 

Fabricamos cerca de 2,5 blocos acadêmicos, mas não recebemos 

para tal, o que nos levou a interrupção de fornecimento, motivo 

pela qual não se encontra em campo (Governador Valadares) 

nenhum bloco completo, uma vez que parte desta estrutura ainda 

se encontra conosco em nossa sede, fabricado e na sua maioria 

inclusive pintado. Ou seja, temos em campo peças pertencentes 

a 3 blocos, mas que se completariam somente com o que se 

encontra em nossa fábrica. 

Isto posto, manifestamos o interesse em colaborar com o 

processo de retomada desta importante obra, especialmente 

participar do fornecimento complementar para no cronograma 

que lhes convier e da forma gradativa ou não que a UFJF suporte, 

V.Sas. possam edificar os blocos. (E-MAIL DO SENHOR 

DAVID GUIMARÃES, DIRETOR DA EMPRESA 

INDUMETAL, AGOSTO DE 2017) 

Tal resposta, permitiu concluir que os perfis depositados sobre o canteiro de obras do 

platô superior não são suficientes para montar nenhum bloco completo, sendo necessária a 

complementação de peças que se encontram de posse da Indumetal. O setor de engenharia 

da UFJF-GV informou que os projetos que possuem, não são a sua versão executiva, uma vez 

que falta o projeto de fabricação dos perfis. 

No dia 6 de março de 2018, a equipe de engenharia de GV enviou um e-mail a empresa 

TEC GEO, que fora responsável por parte da cravação das estacas no platô superior do campus. 

No e-mail foi indagado sobre a existência das execuções dos ensaios necessários a fim de 

comprovar a capacidade de carga e a integridade/aceitabilidade das estacas. O engenheiro 

Lincoln de Paula, representante da empresa, respondeu que: 

Informamos que os serviços executados na obra em questão nos 

foram contratados pela empresa Tratenge Engenharia. 

Entendemos que seus questionamentos deverão ser 

encaminhados à referida empresa. (ENGENHEIRO LINCOLN 

DE PAULA, REPRESENTANTE DA EMPRESA TEC GEO, 

2018). 
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Segundo a equipe de engenharia de GV, antes da execução da prestação dos serviços 

das lonas que se deu em agosto de 2018, houve a realização de serviço de recuperação de alguns 

trechos das vias internas do Campus que se encontravam em mal estado de conservação devido 

ao período de chuvas. Apesar do serviço ter sido executado, é possível verificar que as vias 

ainda se encontram em péssimo estado (junho/2020) como pode-se observar na Imagem 1. 

  
Imagem 1 - Condições precárias de acesso ao local que estão depositados o material. 

 Fonte: Comissão, junho de 2020. 

Após a execução do serviço do contrato Nº 43/2018, cujo objeto é contratação de 

empresa para lixamento e pintura com zarcão das estacas cravadas e movimentação e 

cobrimento dos perfis metálicos depositados sobre o solo com lonas de polietileno de alta 

densidade, foi elaborado relatório da prestação de serviço do referido contrato datado do dia 

25 de setembro de 2018.  

Devidos às lonas terem sido danificadas, foi solicitado garantia de refazimento dos 

serviços, junto a empresa M&C Engenharia LTDA (Contratada do contrato N° 43/2018) para 

recobrimento das lonas. 

Após o refazimento dos serviços que se deu entre os dias 05 a 07 de junho de 2019, foi 

produzido relatório referente a garantia prestada no dia 04 de julho de 2019. A equipe de 

fiscalização do contrato 43/2018 informou que o relatório apontou a necessidade de se criar um 

grupo de trabalho a fim de realizar um estudo complementar para manter a integridade da 

proteção. 

No dia 09 de junho de 2020 foi publicada a PORTARIA/SEI Nº 714, DE 05 DE 

JUNHO DE 2020 instituindo a presente comissão. 
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3. OBJETIVO DA COMISSÃO 

 

O objetivo da comissão, conforme Portaria SEI Nº728, de 09 de junho de 2020, é: 

 

...apurar a situação da estrutura metálica para contratação de serviço complementar 

para manter a integridade da proteção dos perfis depositados no canteiro de obra do Campus 

Governador Valadares. 

 

A comissão decidiu que, além de apurar a situação da estrutura metálica, será apontado 

propostas de soluções para melhor alocação e preservação do referido material. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Para atingir os objetivos propostos, a comissão adotou uma metodologia de trabalho 

dividida em três fases: 1ª) Levantamento de informações; 2ª) Divisão de trabalho entre membros 

da equipe de acordo com sua especialidade; e 3ª) Elaboração do relatório final. 

Na primeira fase, buscou-se realizar o levantamento de informações no processo da 

obra do Campus 23071.013652/2012-18 e com o setor de infraestrutura do campus GV a fim 

de verificar o quantitativo de material depositado no terreno localizado no Rancho Miura IV, 

bem como suas condições. 

A partir daí os membros da comissão foram até o local no dia 09 de junho de 2020, 

para verificarem o material e realizar registros fotográficos.  

 Como trata-se de uma comissão multidisciplinar, composta por um Administrador, 

um Engenheiro Civil e um Químico, buscou-se, na fase 2, dividir as análises de acordo com a 

especialidade de cada membro.  

Desta forma, o Professor Ângelo Denadai ficou a cargo de realizar a inspeção prévia 

da deterioração química do material (tipo de corrosão), a fim de se verificar se ainda é possível 

recuperação e preservação. O TAE André silva ficou a cargo de verificar soluções que 

envolvam construção de edificações para devida alocação e preservação do material. O TAE 

Ricardo Grunewald ficou a cargo de analisar a legislação atual e apontar soluções na área de 

contratação pública, a partir das análises realizadas pelos outros dois membros. 

De posse das análises, os membros se reuniram para produzirem o relatório final, 

resolvendo que, além de apurar a situação da estrutura metálica, seriam apontadas soluções para 

melhor alocação e preservação do referido material. 

 

  



11 
 

 

5. ANÁLISE DA DETERIORAÇÃO QUÍMICA DO MATERIAL 

No dia 9 de junho de 2020, a presente comissão, acompanhada do servidor Aruac 

Alves, visitou o local da obra no Rancho Miúra IV. Procedeu-se com inspeção simples das 

estruturas, pautando principalmente no aspecto visual dos materiais, bem como nos princípios 

fundamentais que regem o processo de corrosão e destruição das lonas de cobertura das 

estruturas metálicas conforme descrito abaixo. 

 5.1. O processo de corrosão do ferro e suas ligas 

A corrosão do ferro e suas ligas consiste em uma série de reações químicas com o ar 

e/ou água, levando à formação de óxidos ou hidróxidos de ferro conforme reações abaixo 

elencadas por Gentil, 2017: 

Mecanismo 1: Fe + (1/2)O2 → FeO 

Mecanismo 2: Fe + (3/2)O2 → Fe2O3 

Mecanismo 3: 2Fe + (3/2)O2 + 3H2O → 2Fe(OH)3 

Sobre essas reações químicas e seus produtos, destaca-se as considerações efetuadas 

pelo Prof. Ângelo M. L. Denadai em e-mail enviado à Gerência de Infraestrutura do Campus 

GV em 13 de novembro de 2019: 

I. Os produtos dessas reações (FeO, Fe2O3 e Fe(OH)3), geralmente de aspecto 

avermelhado, são conhecidos comumente como “ferrugem” e são termodinamicamente 

mais estáveis que o ferro metálico; razão pela qual o processo de corrosão é espontâneo 

(ocorre naturalmente). 

II. A corrosão é intensificada pela umidade do ar, visto que amplia a probabilidade via 

mecanismo 3. 

III. Os produtos de corrosão, possuem propriedades físico-químicas completamente 

diferentes do ferro metálico, incluindo a baixa capacidade de adesão, podendo ser 

facilmente desprendidos da superfície metálica por intempéries. Este é o mecanismo 

responsável pela perda de massa. 

IV. A corrosão em si e seu controle não podem ser tratados isoladamente, pois o mecanismo 

de corrosão depende da composição do material e do meio. Isso significa que a proteção 
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para a corrosão deve considerar o ambiente que o material está submetido, a composição 

do material e o uso futuro. 

V. Como a corrosão do ferro é espontânea, não pode ser interrompida. No entanto, é 

comum a estratégia da minimização do contato do ferro com o oxigênio e umidade do 

ar através do emprego de revestimento, mediante tratamento prévio da superfície e do 

uso de recobrimento com tintas especiais contendo agentes anticorrosivos. Além disso, 

salienta-se que somente o cobrimento as peças com lona não impedem o contato da 

superfície metálica com o oxigênio ou a água do ambiente. 

5.2. Dos tipos de aço usados na construção civil 

Os aços comumente recomendados para utilização em estruturas metálicas, pontes, 

viadutos e fundações são os aços de alta resistência e baixa liga. Este tipo de material, conforme 

o Centro Brasileiro da Construção em Aço4 (CBCA), apresenta elevada resistência à 

corrosão atmosférica. Podem ser enquadrados em diversas normas, tais como as normas 

brasileiras NBR 5008, 5920, 5921 e 7007 e as norte-americanas ASTM A242, A588 e A709, 

que especificam limites de composição química e propriedades mecânicas, estes aços têm sido 

utilizados em todo o mundo, na construção de pontes, viadutos, silos, torres de transmissão de 

energia, etc. (IMIANOWSKY e WALENDOWSKY, 2015). 

Recomenda-se que a universidade formalize, junto à empresa Indumetal, a solicitação 

de informação acerca da composição do aço bem como a normativa na qual foi confeccionado. 

5.3. Método utilizado para inspeção da corrosão 

A metodologia utilizada para inspeção da corrosão baseou-se em simples avaliação 

visual, qualitativa e por amostragem, uma vez que a equipe não dispõe de instrumentação 

analítica para efetuar análise mais profunda.  

Por outro lado, a avaliação permitiu identificar, com base nos princípios básicos 

relativos ao processo de corrosão, que a natureza do processo de corrosão é atuante (GENTIL, 

2017). Salienta-se que, de acordo com a literatura pertinente, sempre que possível, a avaliação 

visual é a primeira análise a ser efetuada pois permite através de comparação, a identificação 

da morfologia do processo de corrosão. 

 
4 Disponível em https://www.cbca-acobrasil.org.br/site/construcao-em-aco-acos-estruturais.php 

https://www.cbca-acobrasil.org.br/site/construcao-em-aco-acos-estruturais.php
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5.4 Resultados da inspeção 

Com base nos princípios e fundamentos descritos, efetuou-se inspeção qualitativa das 

estruturas metálicas em que foi detectado duas situações de alocação dos materiais, os quais 

merecem ser mencionados, a fim de melhor alinhar o trabalho da comissão com o objeto 

demandado. 

Constatação nº 1:  Existe um conjunto de estacas metálicas cravadas no solo, conforme 

demonstrado na Imagem 2. 

 

Imagem 2 - Visão geral das estruturas metálicas alocadas verticalmente sobre o terreno.  

Fonte: Comissão, junho de 2020 

 

Tais estruturas receberam tratamento superficial em agosto de 2018, executado pela 

empresa M&C Engenharia LTDA, objeto do contrato Nº 43/2018, decorrente do pregão 

eletrônico N° 008/2018. De acordo com o objeto contratado, a empresa M&C Engenharia 

LTDA efetuou o lixamento das estacas e deu uma demão de zarcão, como pode ser visto na 

Imagem 2. 

Foi possível perceber, por amostragem, que as referidas estruturas se encontram em 

estado de conservação razoável. Contudo, é também possível observar com bastante facilidade 

e nitidez, ocorrência de processo de deterioração do revestimento, o qual pode ser caracterizado 

pela presença de pontos superficiais de ferrugem (Imagem 3). 
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Imagem 3: Estruturas metálicas com deterioração do revestimento e sujeitas a corrosão superficial. 

Fonte: Comissão, junho de 2020. 

 

Tais pontos de ferrugem, apresentaram características totalmente superficiais, sem 

nenhum tipo de penetração aparente que configure formas mais avançadas de corrosão, como 

por placas, alvéolos ou por pites. Aparentemente, não se detectou também formas de corrosão 

granulares, pois não se observou esfarelamento estrutural dos materiais (GENTIL, 2017). 

Pode-se afirmar, de acordo com estudos de casos descritos na literatura, que a corrosão 

vigente é resultante da difusão de produtos de corrosão (ferrugem) de dentro da estrutura para 

a parte externa da pintura. Tais pontos de corrosão, por sua vez, são resultantes da difusão de 

moléculas de água para a parte interna do revestimento, em decorrência de imperfeições 

causadas por intempéries. 

O resultado da inspeção visual aponta para a necessidade de adoção de medidas mais 

eficientes, como por exemplo, novo lixamento seguido da aplicação de novo revestimento; ou 

ainda, cobertura do local, haja visto que com menos de um ano desde o serviço, a pintura já 

começa a apresentar sinais de deterioração. 

Constatação nº 2: Existe um conjunto de estruturas metálicas depositadas horizontalmente 

sobre o solo, parcialmente recobertas por lonas conforme Imagem 4. 
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Imagem 4 - Evidência do deslocamento e destruição das lonas por ação de intempéries.  

Fonte: Comissão, junho de 2020. 

Quanto a essas estruturas, destaca-se que, em 2018 houve tentativa de se proteger as 

estruturas por meio da cobertura com lonas, conforme contrato Nº 43/2018, decorrente de 

pregão eletrônico N° 08/2018. De acordo com o objeto contratado, a empresa M&C Engenharia 

LTDA efetuou a cobertura com lonas de polietileno azul de alta densidade, como pode ser visto 

na Imagem 4. 

Na Imagem 4, é possível observar que parcela significativa das lonas se encontram 

totalmente deteriorada ou em fase de deterioração em virtude de intempéries e deslocadas por 
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ação do vento. Nas lonas não deslocadas, verifica-se também regiões de ruptura, especialmente 

nas extremidades (quinas), onde a ação do vento promove esforço mais agressiva. 

Observa-se que a estratégia de se cobrir as estruturas com lonas, embora seja plausível 

para prazos curtos, demonstrou-se ineficiente para prazos longos, haja visto que 

aproximadamente um ano após a cobertura, as lonas estão em estado agravado de deterioração. 

A continuidade da estratégia de utilização de cobertura com lonas representa, portanto, 

prejuízo eminente. 

Acerca das estruturas metálicas, por simples inspeção, observa-se que existem dois 

tipos de perfis: os que receberam revestimento (coloração acinzentada) e os que não receberam 

revestimento (coloração avermelhada). Em ambos foi observado corrosão superficial. 

Constatou-se ainda, grau de corrosão mais avançado do que aquelas dispostas verticalmente, 

conforme discussão abaixo. 

Por meio da Imagem 5, é possível verificar que o grau de corrosão foi mais avançado 

nas estruturas metálicas dispostas horizontalmente, especialmente naquelas cujo formato 

permite acúmulo de água. 
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Imagem 5: Evidências de acúmulo de água em estruturas metálicas, da ineficiência das lonas a longo 

prazo, de esfoliação das estruturas e formação de grandes quantidades de lodo superficial.  

Fonte: Comissão, junho de 2020. 

Com a destruição das lonas, houve acúmulo de água naqueles perfis cuja geometria 

não permite escoamento, havendo, portanto, formação de grandes quantidades de lodo que por 

sua vez, agravam o processo de corrosão superficial. Nessas estruturas sem escoamento da água 

acumulada em decorrência de chuvas, observa-se um maior nível de esfoliação, mostrando a 

necessidade de se armazená-las em local adequado, isento de umidade. 

Destaca-se que, além da corrosão superficial, não se observou mediante as análises 

visuais e preliminares, quaisquer indícios de corrosão mais avançadas, como por alvéolos, 

placas, pites ou grãos, seja nas peças com revestimento (Imagem 6), seja nas peças sem 

revestimento (Imagem 7).  
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Imagem 6 - Evidências do estado de conservação das estruturas metálicas revestidas, não sujeitas ao 

acúmulo de água. Fonte: Comissão, junho 2020. 

Além disso, aquelas estruturas que permitiram escoamento da água da chuva, 

apresentou baixa característica de deterioração, conforme pode também ser constatado nas 

Imagens 6 e 7. 

   

   

Imagem 7: Evidências do estado de conservação das estruturas metálicas não revestidas, não sujeitas 

ao acúmulo de água. Fonte: Comissão, junho 2020. 

As características apresentadas sugerem que as estruturas ainda estejam em estado de 

conservação propício ao uso, o que requer imediata proteção a fim de não se permitir o 

agravamento da corrosão. Para isso, se recomenda o lixamento com pintura apropriada. Após a 

pintura, recomenda-se o armazenamento das estruturas em galpão, a fim de se evitar o contato 
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direto com umidade provenientes do ar e do solo, bem como o acúmulo de água de chuva, 

conforme constatação in situ. As estruturas sem revestimento apresentadas na Imagem 7, 

demandarão cuidado maior, com lixamento e aplicação de revestimento antes de acomodação 

em galpão. 

Foram ainda identificados a presença de estruturas armadas para baldrames e vigas, 

além de parafusos, conforme demonstrado na Imagem 8.  

   

   

   

Imagem 8 - Evidências do estado de conservação das estruturas metálicas complementares, não 

sujeitas ao acúmulo de água. Fonte: Comissão, junho 2020. 
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Tais estruturas permaneceram durante todo o período desde a paralisação da obra, em 

contato com o ar, de modo que sofreram corrosão superficial. Neste caso também não existe 

sinal de estados avançados de corrosão, além da corrosão superficial. Todavia, por se tratar de 

estrutura submetida previamente a intensos processos de conformação e amarração de 

diferentes peças metálicas, o possível reaproveitamento demandará avaliação especializada, 

com ensaio mecânico do material. Considerando que tal avaliação foge do escopo da presente 

comissão, recomenda-se a guarda desses materiais no mesmo galpão sugerido anteriormente. 
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6. ANÁLISE DE SOLUÇÃO DE ENGENHARIA PROPOSTA EM 

ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE COBERTURA DO MATERIAL 

 

O presente capítulo visa analisar e apresentar a solução de construção de uma 

edificação adequada para a devida alocação dos perfis metálicos que se encontram atualmente 

em contato direto com o solo e sem cobertura apropriada. 

6.1. Pressupostos e Ressalvas 

A presente análise visa realizar levantamentos e estimativas técnicas de medida 

proposta pela comissão instituída pela Portaria/SEI Nº 728, de 09 de junho de 2020. A portaria 

foi instituída em atendimento à necessidade de preservação e conservação das estruturas 

metálicas depositadas no terreno onde foi prevista a construção do Campus Avançado da UFJF 

no município de Governador Valadares. 

A estrutura metálica em questão recebeu medida provisória de preservação por meio 

de envelopamento com lonas, serviço objeto do Contrato 043/2018. A fiscalização do referido 

contrato emitiu, em 31/10/2019, relatório de avaliação das condições de durabilidade do serviço 

prestado, solicitando a adoção de medidas complementares que contemplem a preservação das 

estruturas a longo prazo. 

6.2. Parâmetros utilizados no projeto do galpão 

A recomendação proposta, como alternativa de longo prazo, no termo de referência 

que originou o Contrato 043/2018 para conservação das estruturas metálicas consiste na 

edificação de galpões, para acondicionar toda estrutura depositada em canteiro. 

A estimativa da área do galpão necessária para armazenar todas as estruturas foi 

realizada pela equipe de infraestrutura da UFJF do campus GV, sendo determinada com base 

no levantamento das áreas atualmente ocupadas pelos agrupamentos das estruturas, sem 

considerar a sobreposição dos blocos atuais. 

A análise de sobreposição ou junção das estruturas deve ser realizada por meio de 

levantamento aprofundado e catálogo das dimensões e tipos dos perfis metálicos existentes no 

local, permitindo a diminuição da área total necessária para acondicionamento de todas as 

peças. Com base no levantamento das dimensões, realizado pela equipe responsável pela 

elaboração do termo de referência do Contrato 043/2018, foi realizado um estudo aproximado 

da possibilidade de união dos blocos para reduzir a área total do galpão. 
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A Imagem 9 apresenta o resultado do estudo a priori realizado pela equipe de 

infraestrutura, consistindo em dois galpões com área de 480 m² cada e um galpão com área de 

240 m², totalizando 1.200,00 m² de área de galpão necessário para comportar as peças de acordo 

com a disposição atual, ou seja, sem considerar a sobreposição. 

 

Imagem 9 - Estudo a priori da organização da estrutura metálica em galpões. 

Por meio da aglomeração e sobreposição de alguns blocos, com peças de menor 

dimensão, sobre as peças maiores, seria possível dispensar a necessidade de construção do 

galpão de menor dimensão, resultando em uma área total de 960,00 m². 

Como parte do termo de referência mencionado, foi realizada uma estimativa de valor 

para construção dos galpões, o que resultou no valor de 234,05 R$/m², contemplando material, 

mão de obra, administração, movimentação dos perfis e BDI de 25%. Por meio da utilização 

do Índice Nacional de Custo de Construção, o valor unitário foi reajustado para a data presente, 

com percentual de 13,18%, calculado da seguinte forma: 
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INCC-M 03/2017 = 696,782 

INCC-M 06/2020 = 788,616 

Percentual de reajuste: 

R = ((788,616 - 696,782) / 696,782) * 100 

R = 13,18% 

         Sendo assim, o valor unitário aproximado atualizado seria de 264,90 R$/m². 

6.3. Quantitativos estimados 

Para construção da estrutura de galpões para armazenamento e conservação das 

estruturas metálicas seria necessário edificações que contemplem área de cobertura de 960,00 

m² a 1.200,00 m². Com base no valor unitário estimado, o valor estimativo do serviço ficaria 

entre R$254.304,00 a R$317.880,00. 

Os quantitativos estimados de área e valores financeiros podem variar conforme a 

solução final adotada. 

Recomenda-se a realização de estudo aprofundado e levantamento das dimensões das 

estruturas de modo a verificar a possibilidade de aglomeração dos perfis, o que pode reduzir de 

forma representativa a área necessária de galpão. 
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7 - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ATUAL E APONTAMENTOS DE SOLUÇÕES NA 

ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

A partir das análises dos profissionais membros da comissão, é possível vislumbrar a 

necessidade de contratação pública no intuito de viabilizar a solução da preservação das 

estruturas metálicas dispostas no terreno Rancho Miura IV de patrimônio da UFJF. 

Como apontado pelos referidos membros, a solução, de forma simplificada, seria a 

contratação de empresa ou profissionais especializados para realizar o trabalho de lixamento e 

pintura dos perfis metálicos, construção de galpão e transporte do material para o interior da 

referida edificação. 

Para ser efetivada, a solução deve observar, além de todo regramento que rege o serviço 

público, a lei nº 8.666/93, a IN 05/2017 e a IN 40/2020. No que tange essas matérias, o 

administrador público deverá observar e seguir o Art. 1º da IN 05/2017: 

I - as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do 

Fornecedor e Gestão do Contrato; 

II - os critérios e práticas de sustentabilidade; e 

III - o alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou 

entidade, quando houver. (BRASIL, 2017) 

 

Como se trata de diversos serviços, a regra é que para cada um, deve-se realizar uma 

licitação, conforme é disposto no art. 15 e 23 da lei nº 8.666/93: 

 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

[...]  

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 

aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade; 

[...] 

Art. 23, § 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela 

administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 

comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se 

à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem 

perda da economia de escala. (BRASIL, 1993). 

 

No entanto, caso se vislumbre o ganho de economia de escala, o administrador poderá 

integrar mais de um serviço em uma mesma contratação, como por exemplo, o lixamento com 

a pintura, e a obra com o transporte do material. Tais atos devem ser motivados e devidamente 

justificados no processo. 
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De acordo com Art. 19 da IN 05/2017 as contratações de serviços de que tratam a 

Instrução Normativa serão realizadas observando-se as seguintes fases: 

 

I - Planejamento da Contratação; 

II - Seleção do Fornecedor; e 

III - Gestão do Contrato. 

 

Deve-se observar que o nível de detalhamento de informações necessárias para instruir 

cada fase da contratação deverá considerar a análise de risco do objeto contratado. 

7.1. Planejamento da Contratação segundo IN05/2017 

Apresentada às fases da contratação, vale aqui ressaltar cada uma. Começando pela fase 

1: Planejamento da Contratação. Segundo a IN 05/2017 em seu Art. 20, o Planejamento da 

Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas: 

 

I - Estudos Preliminares; 

II - Gerenciamento de Riscos; e 

III - Termo de Referência ou Projeto Básico. 

 

No entanto, as etapas I e II do caput do art. 20 ficam dispensadas quando se tratar de 

contratações de obras e serviços de engenharia de até R$33.000,00 e para compras e demais 

serviços até R$ 17.600,00. 

A autoridade do órgão, no caso da UFJF, o Reitor, Pró-reitor ou Diretor do Campus GV 

deverá inicialmente produzir a Formalização da Demanda conforme ART. 21 da IN 05/2017: 

 

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da 

Contratação consiste nas seguintes atividades: 

I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo 

setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que 

contemple: 

a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a 

opção pela terceirização dos serviços e considerando o 

Planejamento Estratégico, se for o caso; 

b) a quantidade de serviço a ser contratada; 

c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos 

serviços; e 

d) a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe 

que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de 

Risco e, se necessário, daquele a quem será confiada a 

fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as 
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etapas do planejamento da contratação, observado o disposto no 

§ 1º do art. 22; 

II - envio do documento de que trata o inciso I deste artigo ao 

setor de licitações do órgão ou entidade; e 

III - designação formal da equipe de Planejamento da 

Contratação pela autoridade competente do setor de licitações. 

(BRASIL, 2017). 

 

A formalização da demanda deve apresentar o seguinte formato: 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA  

Órgão 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 

Responsável pela Demanda: Matrícula/SIAPE: 

E-mail: Telefone: (  ) 

  

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o 

Planejamento Estratégico, se for o caso. 

  

2. Quantidade de serviço a ser contratada 

  

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços 

  

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização 

Nome 

Siape 

Nome 

Siape 

Local/ data 

Responsável pela Formalização da Demanda 

 Fonte: Anexo II da IN 05/2017. 

É com esse documento que deverá ser formada a equipe de planejamento de contratação. 

Para dar mais legitimidade à equipe, pode ser emanada um portaria pela autoridade competente 

com data para entrega dos trabalhos e escolha de um presidente da comissão ou do grupo de 

trabalho. 

Com a comissão devidamente instituida, esta deverá providenciar os Estudos Técnicos 

Preliminares (ETP) seguindo a nova IN 40/2020. Destaca-se que o presente relatório pode 

ser utilizado como parte integrante dos Estudos Técnicos Preliminares. 
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7.2. Estudos Técnicos Preliminares (ETP-Digital)  

A elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) deverá ser produzido no 

Sistema ETP digital.  

A partir de 1° de agosto a utilização do Sistema ETP será obrigatória e passará a limitar 

a publicação dos editais no Siasg, para os órgãos e entidades da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. Para entrar no sistema, o servidor deverá estar devidamente 

cadastrado na UASG do órgão. 

O conteúdo dos ETP está definido no art. 7º da IN nº 40/2020. Resumidamente, refere-

se a: I - descrição da necessidade da contratação; II - descrição de requisitos; III - levantamento 

de mercado; IV - descrição da solução; V - estimativa das quantidades a serem contratadas, 

considerando a interdependência com outras contratações; VI - estimativa do valor da 

contratação; VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; VIII - 

contratações correlatas e/ou interdependentes; IX - demonstração do alinhamento entre a 

contratação e o Plano Anual de Contratações; X - resultados pretendidos; XI - providências a 

serem adotadas; XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (BRASIL, 

2020). 

Com base no documento de formalização da demanda, o órgão/entidade deverá produzir 

as informações acima e registrá-las no Sistema ETP digital. Somente as informações relativas 

aos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII são obrigatórias, mas se as demais não forem produzidas, 

as devidas justificativas devem ser registradas no próprio documento que materializa os ETP. 

Em síntese, segue a ilustração na imagem 10. Os itens marcados em azul são obrigatórios. 

 
Imagem 10 – Etapas do ETP Digital. Fonte: Manual IN 40 de 2020. 
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Observação: A estimativa de valor da contratação realizada nos ETP visa levantar o 

eventual gasto com a solução escolhida de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção. 

Essa estimativa não se confunde com os procedimentos e parâmetros de uma pesquisa de preço 

para fins de verificação da conformidade/aceitabilidade da proposta. 

Outras dúvidas podem ser consultadas em:  

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/faq-etp#n1  

Após a realização do ETP Digital, a comissão deve realizar a Fase 2: Mapa de riscos ou 

Gerenciamento de Riscos.  

7.3. Gerenciamento de Riscos 

Segundo o artigo 25 da IN 05/2017, o Gerenciamento de Riscos é um processo que 

consiste nas seguintes atividades: 

 

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a 

efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do 

Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance 

dos resultados que atendam às necessidades da contratação; 

II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração 

da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; 

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da 

definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência 

dos eventos ou suas consequências; 

IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, 

definição das ações de contingência para o caso de os eventos 

correspondentes aos riscos se concretizarem; e 

V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos 

riscos e das ações de contingência. (BRASIL, 2017) 

A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de Planejamento 

da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da contratação previstas no art. 19. 

Segundo o artigo 26, o Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa 

de Riscos: 

§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do 

processo de contratação, pelo menos: 

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; 

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto 

Básico; 

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e 

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 

servidores responsáveis pela fiscalização. (BRASIL, 2017). 

 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/faq-etp#n1
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Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo a seguir: 

MODELO DE MAPA DE RISCOS 

FASE DE ANÁLISE 

(   ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

 (   ) Gestão do Contrato 

RISCO 01 

Probabilidade: (  ) Baixa           (  ) Média           (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa           (  ) Média           (  ) Alta 

Id Dano 

1.   

Id Ação Preventiva Responsável 

1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1.     

  

  

RISCO 02 

Probabilidade: (  ) Baixa           (  ) Média           (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa           (  ) Média           (  ) Alta 

Id Dano 

1.   

Id Ação Preventiva Responsável 

1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1.     

  

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS 

__________________________ 

Responsável/Responsáveis 

 Fonte: Anexo IV da IN 05/2017. 

  

Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao Gerenciamento de Riscos, 

a equipe de planejamento da contratação deverá providenciar o Termo de Referência ou 

Projeto básico. 
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7.4. Termo de Referência ou Projeto Básico 

Segundo o Art. 30 da IN 05/2017 o Termo de Referência ou Projeto Básico deve conter, 

no mínimo, o seguinte conteúdo: 

I - declaração do objeto; 

II - fundamentação da contratação; 

III - descrição da solução como um todo; 

IV - requisitos da contratação; 

V - modelo de execução do objeto; 

VI - modelo de gestão do contrato; 

VII - critérios de medição e pagamento; 

VIII - forma de seleção do fornecedor; 

IX - critérios de seleção do fornecedor; 

X - estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de 

mercado nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho 

de 2014; e 

XI - adequação orçamentária. (BRASIL, 2017). 

 

 É possível conceber um modelo de termo de referência no site da AGU, no seguinte 

link: https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714619 

Ou no site da UFJF GV: 

https://www.ufjf.br/licitacoesgv/manuais-e-formularios/ 

Ressalta-se que o setor de suprimentos da UFJF campus GV, é o setor responsável pelo 

auxílio da fase pré-licitação.  

De posse de todos os documentos mencionados, a equipe de planejamento da 

contratação deverá abrir um SAU para o setor de suprimentos para que analisem a 

documentação, produzam o edital licitatório, solicitem a minuta contratual ao setor de contratos 

GV e realizem a licitação. 

Com o resultado do pregão, o setor de suprimento encaminha o processo para 

adjudicação e homologação. Em paralelo, a autoridade competente define quem será o gestor e 

fiscal da contratação. 

7.5. Ordem de serviço 

Com o contrato assinado, o gestor já pode encaminhar ordem de serviço, que poderá 

seguir o modelo a seguir. 

 

 

 

 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714619
https://www.ufjf.br/licitacoesgv/manuais-e-formularios/
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MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

(Modalidade da licitação e Forma de realização) Nº ______/______. 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

Nº OS: Unidade requisitante: 

Data de emissão:   /   / Serviço: 

Contrato nº:  / Processo nº: 

  

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

Razão social: CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: Fax: E-mail 

  

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Nº Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário R$ Valor 

Global R$ 

            

            

Total     

  

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HORAS DEMANDADAS/ 

REMUNERAÇÃO POR HORAS 

Nº Serviço Metodologia* Quantidade de horas Valor Unitário R$ Valor Global R$ 

            

            

Total     

*Fazer referência a metodologia de que trata o subitem d.4 do item 2.5 deste anexo. 

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

    

    

  

DEMAIS DETALHAMENTOS 

  

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Nº do item Quantidade Endereço Data a ser executado 
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RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de serviço serão originários da 

classificação funcional programática abaixo especificada: 

Unidade Orçamentária:   

Função Programática:   

Projeto de Atividade:   

Elemento de Despesa:   

Fonte de Recurso:   

Saldo Orçamentário:   

  

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Local, data 

  

_________________________ 

Responsável pela 

solicitação do serviço 

Local, data 

  

_________________________ 

Responsável pela 

avaliação do serviço 

 Fonte: Anexo V-A da IN 05/2017. 

É possível observar que o fiscal deverá acompanhar todo o serviço e atestar a nota fiscal 

juntamente com o gestor do contrato para que a UFJF liquide e execute o pagamento.  
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

É facilmente perceptível que novas tentativas de proteção das estruturas com cobertura 

com lonas não será eficiente, visto que a cobertura com esse material não impede o contato com 

a umidade e com a água, seja de chuvas ou provenientes do solo. Uma nova tentativa de 

proteção acarretará inevitavelmente em nova demanda de recobrimento por aproximadamente 

um ano, além do que se demonstrou ser ineficiente. Portanto, a insistência nessa estratégia 

representará gasto indevido de recurso público. 

Nesse sentido, recomenda-se a construção de um galpão para alocação das 

referidas estruturas, com tamanho suficiente para se permitir a movimentação com guinchos, 

guindastes, caminhões ou similares. 

Considerando que uma fração significativa das estruturas metálicas se encontra em 

estado de conservação visualmente apropriado, até mesmo pelo fato de que esses matérias são 

confeccionados para resistirem a grandes intempéries (CBCA, 2014), recomenda-se 

tratamento superficial com limpeza, lixamento, proteção com pintura e, após a secagem 

da pintura, podendo adicionalmente, ser feito uso de impermeabilização paliativa com 

graxa, no intuito de se reduzir a difusão de moléculas de água para a superfície interna da 

pintura.  

Observação: Caso se opte por efetuar a impermeabilização paliativa com graxa, 

quaisquer movimentações após este procedimento deverão ser feitas com limpeza do ponto de 

fixação das barras, utilizando-se detergente e água em abundância. 

Cumpre-se destacar que uma possível venda do material deve ser analisada com 

cuidado, uma vez que há diversos processos litigiosos no âmbito da Justiça Federal envolvendo 

a UFJF, a empresa TRATENGE e o Ministério Público Federal conforme já ressaltado. Mesmo 

que seja decidida pela venda/alienação do material, essa decisão não deve excluir a decisão 

de sua preservação, pois sabe-se que a venda/alienação no serviço público não se realiza no 

curto prazo, vez que não é um processo trivial. Nesse sentido a preservação da área e do material 

depositado nela se torna ainda mais relevante. 

 8.1. Ações complementares 

1) Como ponto de partida, sugere-se a identificação da composição das estruturas, por meio de 

pesquisa nos documentos da licitação, onde devem estar contidas as informações técnicas dos 

materiais, incluindo composição e dimensões das peças. 
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2) Adicionalmente, a empresa que efetuou a venda dos perfis poderia ser contatada no sentido 

de se obter mais informações acerca da composição do aço bem como a normativa na qual 

foram confeccionados, além de fornecer sugestões sobre o melhor tipo de revestimento a ser 

empregado e sobre a melhor forma de tratamento da superfície. 

3) Conforme citado acima, estruturas metálicas do tipo NBR 5008, 5920, 5921 e 7007 ou ASTM 

A242, A588 e A709 são bastante resistentes a corrosão e desenvolvidas para resistir situações 

extremas de intempéries. Se de fato a composição das estruturas estiverem enquadradas em 

alguma dessas normas, significa que quaisquer abordagens que apontem possível inviabilidade 

de utilização ou recuperação, sem a devida inspeção in locu e sem a metodologia apropriada, 

são meramente especulativas. A própria empresa que efetuou a venda poderia ser acionada para 

efetuar procedimentos de inspeção. É válido salientar que existem normas técnicas para se 

avaliar o grau de corrosão e a necessidade de aplicação de revestimento. Um exemplo é a norma 

ABNT NBR ISO 4628-3:2015 (idêntica à ISO 4628-3:2003): Tintas e vernizes – Avaliação da 

degradação de revestimento – Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da 

intensidade de mudanças uniformes na aparência. Parte 3: Avaliação do grau de 

enferrujamento (ABNT, 2015). 

4) Como essas ligas metálicas possuem elevada resistência e densidade (e consequentemente 

baixa porosidade), a princípio, mediante inspeção visual, tem-se que o mecanismo morfológico 

de corrosão seja do tipo superficial (corrosão superficial), com baixíssimo índice difusão de 

oxigênio e umidade para o interior da superfície. Pelas imagens, não se detectou mecanismos 

avançados de corrosão. Apenas corrosão superficial em poucos milímetros, o que não seria 

suficiente para afetar a estrutura. Considerando a falta de previsão para retomada da obra, muito 

menos para utilização dos perfis, o que poderá implicar no armazenamento das peças durante 

vários anos, recomenda-se que antes de uma possível utilização dos materiais, que seja efetuada 

uma nova inspeção, que seja mais aprofundada e com metodologia padronizada. 

5) Quaisquer ações envolvendo pintura ou armazenamento das peças, deverá contemplar os 

custos com movimentação, que não é trivial, requerendo a contratação de guindastes. 

6) Recomenda-se a realização de estudo aprofundado e levantamento das dimensões das 

estruturas de modo a verificar a possibilidade de aglomeração dos perfis, o que pode reduzir de 

forma representativa a área necessária de galpão. 
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7) Efetuar planejamento da contratação conforme descrito no item 7, utilizando o presente 

relatório como parte integrante dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Caso se 

vislumbre o ganho de economia de escala, o administrador poderá integrar mais de um serviço 

em uma mesma contratação, como por exemplo, o lixamento com a pintura, e a obra com o 

transporte do material. Tais atos devem ser motivados e devidamente justificados no processo. 
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