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Resumo 

Este documento abrange duas áreas principais de conhecimento do PMBOK, gestão do 

escopo e gestão de aquisições, visando a entrega de um projeto de fabricação para a fabricação 

de cerveja. Ainda, há uma breve pesquisa bibliográfica sobre a história da cerveja e uma breve 

pesquisa sobre o equipamento de uma microcervejaria. Além disso, neste documento é muito 

claro como o escopo e gerenciamento de aquisições são importantes para o projeto. 

 

 Palavras Chave: : escopo, aquisições, cerveja, cervejeiro. 

    



 

 

Abstract 

This document covers two main areas of knowledge of the PMBOK, scope management 

and acquisitions management, aimed at delivering a manufacturing project for brewing. Still, 

there is a brief bibliographical research on the history of beer and a, also brief, research on the 

equipment of a microbrewery. Also, in this document it is very clear how scope and acquisitions 

management are important to the project. 

 

 Key Words: scope, acquisition, beer, brewing. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 PROBLEMA 

Com a crescente adesão de cerveja artesanal pelo público consumidor de Curitiba, há 

uma demanda de alguns empreendedores e hobbistas de sair do amadorismo e partir para a 

fabricação profissional. Porém, as micro-cervejarias Curitibanas possuem lotes produtivos 

demasiadamente grandes (1000 litros) para estes amadores, onde demandaria um investimento 

alto de tempo e dinheiro por parte dos mesmos. Ainda há outro grande obstáculo imposto aos 

amadores, são as normas a serem obedecidas para obter-se um rótulo aprovado para venda, 

onde impõe-se regras que muitas vezes inviabilizam a venda do produto por causa do método 

produtivo não estar conforme as normas e/ou lei. 

A pergunta pode-se resumir: “Como projetar uma área fabril para produção de cerveja 

de lotes de 100 litros, contemplando todas as normas legais?” 

1.2 OBJETIVO 

Elaborar uma proposta de projeto de uma fábrica de cerveja produção de cerveja de 100 

litros por lote em Curitiba. 

Específicos: 

 Pesquisa de normas para fabricação de cervejas em Curitiba; 

 Pesquisa de métodos de manipulação e logística da massa de resíduos; 

 Buscar fornecedores e suas propostas para projeto de uma cervejaria; 

 Propor um sistema de fabricação com lotes flexíveis para Curitiba. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Tratando-se do assunto fábrica de cervejas artesanais em lotes de 100 litros, pode-se 

abordar diversos aspectos, como: venda, logística, administração, etc. Este trabalho terá como 

foco o projeto industrial, ou seja, equipamentos de fabricação, normas a serem obedecidas, 

requisitos mínimos necessários para o imóvel. 
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1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Com o problema de ser demasiadamente trabalhoso e custoso para um amador se 

profissionalisar como produtor de cerveja artesanal. Vislumbra-se a necessidade de uma fábrica 

de cerveja artesanal de lotes de 100 (cem) litros contemplando todas as normas legais para 

venda ao comércio varejista, atendendo a necessidade dos amadores que flertam com o 

profissionalismo. 

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia deste presente documento é da seguinte forma: 

 Pesquisa bibliográfica sobre normas para fabrição de cerveja; 

 Pesquisa com prováveis fornecedores (catálogo e solicitações de proposta) para 

fornecimento de equipamentos utilizados na fabricação de cerveja; 

 Visita à fábricas de cerveja em Curitiba; 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O desenvolvimento do trabalho terá as seguintes etapas: 

 Introdução com histórico dos métodos produtivos de cerveja (Gerenciamento de 

Escopo); 

 Referencial com resumo das pesquisas sobre equipamentos e requisitos mínimos 

para produção de cerveja (Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de 

Aquisições); 

 Sobre a sustentabilidade do método produtivo de uma micro-cervejaria 

(Fundamentos do Gerenciamento de Projetos); 

 Proposta de um projeto fabril para fabricação de cerveja em lotes de no mpinimo 

100 litros em Curitiba. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 BREVE HISTÓRIA DA CERVEJA 

A cerveja foi maioria das bebidas elaboradas com cereais nos últimos 8.000 anos, onde 

os vestígios de produção de cerveja são mais comumente em regiões que não haviam clima 

propício para o cultivo de uvas (REINOLD, 1997, p. 7; LANGE, 1999, p. 3). É amplamente 

conhecido que a cerveja é uma bebida milenar que sofreu evoluções ao longo de sua história, 

da mesma maneira os equipamentos e métodos produtivos também sofreram evoluções. A 

história da cerveja confunde-se com suas receitas e métodos, a linha mais seguida pelos 

“arqueólogos da cerveja” (assim designam-se as pessoas que estudam a história da cerveja) é a 

de que a cerveja surgiu pela fermentação espontânea de cereais estocados e as primeiras 

cervejas seriam produzidas pelo método da fermentação selvagem (estocando a sopa de grãos 

aberta ao ambiente) (KAVANAGH, 1994). 

Uma das grandes bases da arqueologia da cerveja é a riqueza de detalhes que foram 

descritas a produção de cerveja no antigo Egito (1550 à 1295 AC), onde descreve-se com 

clareza a matéria-prima cevada (vale-se destacar que era uma fase de transição do trigo para a 

cevada). Os egípicios moíam os grãos e os humideciam, após colocava-se levedura e uma massa 

de farinha, então a mistura era aquecida em baixa queima em um jarro de barro. Quando esta 

massa estava meio cozida, era retirada do vaso, partida em pequenas partes e embebidas com 

água, após colocava-se esta mistura em um grande tonel onde era pisada, normalmente por 

mulheres, para acelerar a fermentação. Quando a fermentação estava terminada, esta massa 

ensopada era forçada contra uma cesta de de palha, que por sua vez sorvia um líquido, a cerveja. 

O método egípcio é similar aos de outros dois povos antigos que possuem registros de sua 

produção, os sírios e os babilônios (HORNSEY, 2003, p. 41). 

Outro salto de tecnologia foi a introdução do lúpulo na cerveja, para o mundo ocidental 

esta adição ocorreu na Europa por volta do século 7. Porém, já era utilizado pelos antigos 

egípcios para adicionar amargor na cerveja e aumentar o prazo de consumo da mesma, pois o 

lúpulo possui propriedades anti-bacterianas, que ajudam a conservar a cerveja (RHODES, 

1995, p. 419). 

Depois disto houve outras duas grandes eras da produção da cerveja: por volta do ano 

1860 estudou-se a fundo os processos de fermentação e os processos de produção foram 
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refinados e na revolução industrial fim do século XVII até fim do século XIX, onde incorporou-

se os métodos modernos de controle e produção (HORNSEY, 2003, p. 428).  No século XX 

que o processo de manufatura da cerveja evoluiu para o método atual, com leveduras (fermento) 

controlados e separados por espécie, da mesma maneira com o malte, ainda os equipamentos 

tornaram-se mais acessíveis e, por fim, a propagação de “como fazer cerveja” através da internet 

(HORNSEY, 2003, p. 662 à 669). Ainda no século XX é importante ressaltar que por vários 

momentos nos E.U.A., Inglaterra e neste momento no Brasil, houve crescimento e diminuição 

do número de cervejeiros artesanais e microcervejarias, isto dependendo do momento histórico 

e das leis aplicadas pelo estado (HORNSEY, 2003, p. 684) (BATES, 1992, p. 236)  

 

2.2 PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO DE CERVEJA 

São vários os processos de fabricação de cerveja, em geral, quanto maior a capacidade 

da cervejaria, mais processos e equipamentos a cerveja transita até atingir seu estado final. 

Ainda, o processo produtivo de cerveja é dimensionado e equipado de acordo com as receitas 

que deseja-se fabricar. Para este projeto será abordado o processo geral de uma microcervejaria, 

o fluxograma da Elevation Beer Company dá uma boa visão: 

Fontes: Adaptado de http://elevationbeerco.com/inside-elevation/brewing-process/, 2016. 

2.2.1 ESTOQUE DO  MALTE E LÚPULO 

De acordo com a Agrária (2016), o malte deve ser estocado em local limpo, fresco e 

livre de incidência solar. Deve-se evitar umidade, para tal vale-se guardar pequenas quantidades 

de malte em tambores fechados, também pode ensacar e guardar em um local refrigerado. 

Ainda, de acordo com a instrução normativa 11 de 2013, não pode haver nenhum inseto vivo 

no malte, devendo-se expurgar o lote contaminado (MAPA, 2013). 

Figura 1 : Fluxograma de processo de cervejaria. 
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O lúpulo é mais simples, basta estocá-lo entre 0 e 5°C e obedecer a validade da 

embalagem. Após aberto deve-se usar em 24 horas (AGRÁRIA, 2016). 

Os equipamentos para manipulação do estoque podem variar de empihadeiras, carrinhos 

e paleteiras, em geral, as microcervejarias fazem manipulação totalmente manual ou com 

carrinhos. 

2.2.2 MOAGEM DOS GRÃOS 

O tipo do moinho tem influência direta no rendimento da brassagem (próxima etapa), 

pois quanto menos moído o grão menor será sua eficiência na quebra do amido. O tipo ideal de 

moinho para uma cervejaria é o que separa a casca do miolo através de peneiras, pois assim 

pode-se controlar a receita da cerveja de maneira mais eficaz. São comumente encontrados no 

mercado as seguintes máquinas de moer: (REINOLD, 1997) 

De discos – Normalmente de utilização amadora e movido à manivela, de ferro fundido 

e é utilizado para pequenas quantidades (até 10kg/hr), há também os automatizados que moem 

uma quantidade pouco maior 25kg/hr; 

De rolos - Variam de acordo com a quantidade de rolos que são dispostos em pares de 

1 a 3, moem o grão de maneira mais satisfatória que o de discos e podem apresentar uma 

varidade de rolos e peneiras. O mais comum utilizado entre microcervejarias é o de 1 par com 

distância ajustável com capacidade média de 400 kg/hr. 

 

 
Figura 2 : Moinho de um par de rolos e de quatro pares.  
Fontes: http://www.homebrewers.com.br/, 2016. http://www.fabfer.com.br/, 2016. 

http://www.homebrewers.com.br/
http://www.fabfer.com.br/
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2.2.3 BRASSAGEM E TINA DE MOSTURA 

Para um bom entendimento este processo deve ser dividido em três partes: 

Tina de mostura – trata-se de um grande caldeirão que pode ser feito de cobre, bronze 

ou aço inox. São equipados com: fundos falsos contendo pequenos furos, agitadores para mexer 

o mosto e tubo aspersor para lavagem do mosto. Ainda, este caldeirão é mantido à uma 

temperatura controlada e o seu meio aquecimento pode variar entre gás ou vapor. Esse 

recepiente é essencial para o bom processamento do mosto (RHODES, 1995, p. 512);  

Mosto – este caldo é a mistura de água quente à temperatura  controlada e malte moído 

na tina de mostura (RHODES, 1995, p. 508). Basicamente é o caldo que terá os amidos dos 

grãos convertidos em açúcares que, mais adiante, será transformado em álcool pelo fermento 

(SCHAEFER, 2012, p. 99); 

Brassagem -  é todo processo que envolve a transformação química dos amidos em 

acúcares, o processo leva em torno de noventa minutos e possui variações de temperatura (de 

60 °C à 80°C) para controlar a transformação do amido (HORNSEY, 2003, p. 14). 

Conforme descrito acima o equipamento utilizado na brassagem é a tina de mostura, 

esta pode variar em: material, método de aquecimento, volume e controles (analógico ou 

eletrônico). Para as microcervejarias normalmente é vendido em conjunto com a tina de 

clarificação ou de água quente e tina de fervura, chamada de versão monobloco. 

 
Figura 3 : Tina de mostura e conjunto com a tina de fervura. 
Fontes: http://www.egisa.com.br/projetos/instalados, 2016. http://www.mecbier.com. 

br/microcervejarias.php?=3#, 2016. 

2.2.4 CLARIFICAÇÃO E TINA DE CLARIFICAÇÃO 

É um processo intermediário de filtragem, cujo principal objetivo é retirar o malte 

(bagaço) já utilizado na tina de mostura (REINOLD). Pode-se fazer de diversas maneiras, 

http://www.homebrewers.com.br/
http://www.mecbier.com/
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como: jogos de peneiras, fundos falsos e tina de clarificação. Normalmente a tina de clarificação 

é utilizada para volumes acima de 250 litros, pois desta maneira pode-se liberar a tina de 

mostura para a próxima receita. Para volumes abaixo de 250 litros, a tina de clarificação é 

substiuída por fundos falsos e peneiras.  

2.2.5 FERVURA E TINA DE FERVURA 

Neste processo o mosto é colocado na tina de fervura e a temperatura é elevada até o 

mosto ferver, o controle mais importante é o tempo, que definirá o amargor e o sabor final da 

cerveja (RHODES, 1995, p. 185). Durante a fervura ocorrem várias transformações do mosto, 

sendo as três principais: inserção do amargor do lúpulo, “sanitização” do mosto ao matar os 

microorganismos e a coagulação das proteínas. Sendo o principal objetivo a coagulação das 

proteínas, carboidratos e outras substâncias, que deixará o processo de fermentação mais estável 

(REINOLD, 1997, p. 69). 

2.2.6 FILTRAGEM E WHIRLPOOL 

Com a coagulação das substâncias (conforme citado acima) faz-se necessária a retirada 

destes elementos, que daqui por diante tais substâncias serão denominadas de trub, conforme a 

linguagem de cervejarias. Pode-se separar o trub do mosto após a fervura com diversas opções 

de equipamentos, como: tanque de sedimentação, centrífuga, whirlpool, filtros e decantador 

cilindrico-cônico  (REINOLD, 1997, p. 79). 

2.2.7 RESFRIAMENTO DO MOSTO E SISTEMA DE TROCA DE CALOR 

O objetivo do trocador de calor é resfriar o mosto para a inoculação (inserção) do 

fermento já dentro do recipiente de fermentação (vide fermentação à seguir). Para alguns 

conjuntos de equipamentos, o resfriamento possui um objetivo secundário, gerar o trub frio para 

facilitar o processo de filtragem logo após o trocador de calor (REINOLD, 1997, p. 82). A 

temperatura ideal da saída do mosto varia de acordo com cada receita e instrução de utilização 

de cada fermento recomendada pelo fabricante do fermento. 

O sistema de troca de calor consiste em: trocador de calor, gerador de água gelada, 

tubulações e líquido refrigerante. A tecnologia destes sistemas ofertadas no mercado varia de 

acordo com cada fabricante e o volume de resfriamento desejado. 
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Figura 4 : Embalagem de fermento com a temperatura recomendada e desenho 

esquemático de um trocador de calor de placas. 
Fontes: https://emporiodolupulo.com.br/insumos/, 2016, adaptado de ÇENGEL, 2015, p. 653. 

2.2.8 FERMENTAÇÃO E TANQUES DE FERMENTAÇÃO (FERMENTADOR) 

Fermentação é o processo fundamental da produção de cerveja, pois é converte-se 

açúcares em dióxido de carbono e etanol, além de deixar traços marcantes no sabor. São três 

fatores que influenciam no processo de fermentação: e espécie de levedura, a temperatura e o 

tipo do fermentador (RHODES, 1995, p. 335). 

Leveduras são algumas espécies de fungos unicelulares que quando inoculadas no 

mosto transformam os açúcares (glicose) em álcool etílico e gás carbônico. (RHODES, 1995, 

p. 331 e 809)Para pequenas produções as leveduras são calculadas em partes de 20 litros ou 0,2 

hectolitros, como pode-se observar acima na Figura 4.  

Para qualquer cervejaria é importante que a capacidade dos tanques de fermentação seja 

compatível com a demanda da produção, pois trata-se do processo “gargalo” em toda a 

cervejaria, uma vez que o processo tem a duração de três semanas em média. Normalmente as 

microcervejarias optam por tanques de fermentação cilindrico cônicos verticais feitos de aço 

inox ou maturação com controle de temperatura individual (REINOLD). Ainda há  

possibilidade de se utilizar de outros tipos de materiais e tecnologias para realizar a fermentação 

da cerveja, como: bombonas de plástico, barris ou bombonas de inox e vidro  (RHODES, 1995, 

p. 331). Para estas produções sem controle de temperatura individual torna-se imprescindível o 

uso de câmaras frias para o processo de fermentação ocorra conforme o desejado (Anexo X). 
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Figura 5 : Fermentador de plástico com capacidade de 100 litros e fermentadores de 

aço inox com capacidade de 500 litros (estimado). 
Fontes: http://www.indupropil.com.br/produtos/2230,0_Fermentadores-conicos-para-cerveja, 2016, 

http://www.microcervejarias-dragonbier.com/galeria.php, 2016. 

2.2.9 MATURAÇÃO OU ENVELHECIMENTO 

O grande objetivo deste processo é a melhora de aroma e paladar. Para a maioria das 

receitas das microcervejarias este processo se dá juntamente com a fermentação, pois trata-se 

de uma fermentação secundária, onde fermenta-se do restante do extrato fermentável (1%) 

(REINOLD, 1997, p. 82). Para o processo de carbonatação (inserção de gás) com açúcar este 

processo é essencial, pois é nele que irá gerar-se o gás da cerveja (RHODES, 1995, p. 33). 

2.2.10 FILTRAGEM E FILTRO 

Filtragem é a passagem de líquido através de uma camada de substância permeável para 

remover matéria sólida(RHODES, 1995, p. 338).  Após a fermentação e maturação o mosto já 

tornou-se cerveja e neste momento do processo a filtragem ocorre logo antes do envase da 

cerveja ou da colocação no tanque de cerveja filtrada. Os equipamentos utilizados na remoção 

das substâncias turvadoras (matéria sólida) nas cervejas são: filtro de massa, centrífuga, filtro 

de terra diatomácea, filtro de placas, filtro cartucho e filtro bag. Em microcervejarias utiliza-se 

filtro de terra diatomácea, ou seja, um vaso de pressão que possui placas filtrantes, que 

normalmente são acoplados com o sistema de manipulação de de cerveja (bomba, mangueiras 

conxões, etc.) (REINOLD, 1997, p. 112 à 124). 
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Figura 6 : Filtro de terra diatomácea em um sistema conjunto com bomba e agitador. 
Fonte : http://www.microcervejarias-dragonbier.com/resources/FILTRO.gif, 2016. 

2.2.11 TANQUE DE CERVEJA FILTRADA E CARBONATAÇÃO 

Tanque de cerveja filtrada ou adega de pressão tem a função de estoque pulmão entre a 

filtragem e o envasamento, traz uma grande vantagem logística ao desocupar o fermentador e 

de não fazer a ligação direta entre o fermentador e o envasamento. Possui algumas desvantagens 

que impactam, principalmente, em baixas produções, como: mais uma etapa de processo, 

problemas com contaminação no tanque e maior assimilação de oxigênio(REINOLD, 1997, p. 

124). 

O tanque de cerveja filtrada possui uma segunda função que é o ajuste da carbonatação, 

que é o processo que insere dióxido de carbono na cerveja. Existe inúmeros métodos de inserir 

gás na cerveja, sendo os três principais: inserção de CO2 pressurizado no tanque de cerveja 

filtrada, inserção de CO2 pressurizado no barril e inserção de açúcares da garrafa. Para 

microcervejarias que possuem tanques de fermentação com pressão controlada, normalmente é 

feito somente um aumento da carbonatação no tanque de cerveja filtrada e posteriormente 

encaminha-se para o envasamento. Para microcervejarias que não possuem tanque com pressão 

controlada, normalmente a carbonatação se dá por pressurização no barril ou inserção de açúcar 

na garrafa(RHODES, 1995, p. 213). 

http://www.microcervejarias-dragonbier.com/resources/FILTRO.gif
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2.2.12 ENVASAMENTO E PASTEURIZAÇÃO 

O envasamento pode ser feito através de 3 meios principais: barril, garrafa ou lata. Cada 

um possui suas vantagens e desvantagens, ainda cada um necessita de um equipamento 

específico de equipamento para realizar a limpeza e o envase na embalagem desejada 

(REINOLD, 1997, p. 127 à 136). 

 

TIPO DE ENVASE VANTAGENS DESVANTAGENS 

Embarrilamento 

-Fácil limpesa; 

-Alta durabilidade; 

-Fácil de envasar; 

-Bom tamanho para 

logística; 

-Pode ser deformado; 

-Barulhento; 

-Baixo isolamento de 

térmico; 

Engarrafamento 

-Alta durabilidade; 

-Bem aceito no mercado; 

-Diversas opções de 

máquinas envasadoras; 

-Ruim para logística; 

-Difícil limpeza; 

Enlatamento 

-Reciclável; 

-Bom para logística; 

-Fácil abertura; 

-Fácil pintura de suérfície; 

-Opaco; 

-Preço do insumo; 

-Pode alterar o sabor da 

cerveja; 

Tabela 1 : Vantagens e desvantagens dos tipos de embalagens. 
Fonte : adaptado de REINOLD, 1997, p; 127 à 136. 

Pasteurização é um processo que consiste em aquecer a cerveja por um período 

suficiente para matar as bactérias e parar a fermentação, extendo seu prazo de validade de 4 a 

6 meses. Há três equipamentos mais utilizados para a pasteurização da cerveja: pasteurizador 

circular com chuveiro, pasteurizador de túnel e pasteurizador flash. Sendo dos três o mais 

preciso é o de túnel e o mais utilizado o de chuveiro. 
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Figura 7 : Pasteurizador com chuveiro, pasteurizador flash e engarrafadora. 
Fonte : http://www.microcervejarias-dragonbier.com/salas-de-brassagem.php, 2016. 

2.2.13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

O processo de uma microcervejaria deixa resíduos sólidos e líquidos, o sólido é 

simplesmente o sub-produto do processo de brassagem, o malte. Que a maioria das 

microcervejarias realizam uma parceria com um sítio próximo para sevir de ração animal, uma 

pequena parte (5%) é destinada à alimentação humana (pão em geral) (REINOLD, 1997, p. 

176).  

Os resíduos líquidos são tratados como efluentes e necessitam obdecer a legislação local 

antes de ser despejada no esgoto. Os contaminantes dos efluentes são em maior parte originários 

dos produtos químicos empregados nos processos de limpeza e desinfeccção da cervejaria. 

Basicamente existem 2 tratamentos de efluentes, o anaeróbico e o aeróbico, o primeiro é mais 

complexo e demanda uma manipulação técnica, o segundo é mais simples, porém demanda 

mais tempo. (REINOLD, 1997, p. 176). 

2.3 NORMAS E LEIS 

Como fator de restrição e requisitos do projeto devemos abranger as regulamentações 

que abrangem a fabricação de cerveja. No Brasil são inúmeras as leis e normas que 

regulamentam comércio de bebidas em geral. Estas discorrem desde a classificação do produto 

final, passando por processo de fabricação e abrangendo até locais de venda. Abaixo, estão 

citadas as que são relacionadas ao projeto em questão, a produção de cerveja: 

http://www.microcervejarias-dragonbier.com/salas-de-brassagem.php
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 Lei N° 8.918, de julho de 1994, dispõe sobre a padronização, a classificação, a 

produção, etc. [...] de bebidas e outras providênicas;1 

 Decreto Nº 6.871, de 4 de junho de 2009, regulamenta a lei acima citada, 

possuindo algumas regras para o mercado de bebidas alcoólicas fermentadas, 

estabelecendo os órgãos responsáveis pela fiscalização fabril e classificação dos 

tipos de cerveja. No art. 36 deste decreto fica claro a obrigatoriedade de 4 

processos para a bebida ser considerada cerveja: brassagem, fervura, 

fermentação e carbonatação (gás);2 

 Instrução Normativa 19, de 15 de dezembro de 2003, exigência documental da 

Delegacia Federal de Agricultura: da planta baixa e de cortes longitudinal e 

transversal, memorial descritivo dos equipamentos, tratamento de água e 

efluentes e capacidade de produção;3 

 Instrução Normativa 11, de 14 de março de 2013, em seu primeiro artigo define: 

estabelecer o Regulamento Técnico do Malte de cevada, definindo o seu padrão 

oficial de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a 

amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem, nos aspectos 

referentes à classificação do produto; 

 Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, dispõe sobre Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, capítulo 4: descrição 

geral de características de equipamentos e edificações focando na limpeza;4 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 PLANO DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

O plano de gerenciamento é o documento que descreve como o escopo será monitorado 

e controlado, denominando-se “linha de base do escopo”. Esta linha de base trata-se de dois 

                                                 
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8918.htm 

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6871.htm 

3 http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=abrirArvoreTematicaNew 

4 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0216_15_09_2004.pdf 
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documentos aprovados, a estrutura analítica do projeto (EAP) e o dicionário da EAP (PMI, 

2014, p. 76 e 131).  

3.1.1 TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

Trata-se de um documento que é emitido pelo responsável do projeto, que autoriza 

formalmente o início do projeto (PMI, 2014, p. 71). Conforme sugestão do PMI, este 

documento deve mencionar de forma explícita as partes interessadas, designar o gerente do 

projeto, abrange, inclusive, cronograma resumido e outros detalhes (SOTILLE, 2014, P. 44). 

Para o projeto industrial da fábrica de cerveja em lotes de 100 litros, pode-se observar 

o termo de abertura no quadro à seguir: 

 
TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

PROJETO DE ÁREA DE PRODUÇÃO DE UMA CERVEJARIA PARA LOTES DE 100 LITROS 

08/02/2017 

 
Gerente do projeto 

O Engenheiro João da Silva será o gerente do referido projeto no título. 
 
Responsabilidades do gerente do projeto 

O gerente de projeto tem a responsabilidade de entregar o Projeto Industrial de acordo com os itens descritos 
neste documento. 
 
Propósito do projeto 

O propósito é entregar um projeto de área produtiva de uma cervejaria, visando atender os requisitos do 
cliente. 
 
Visão geral do produto do projeto 

Este projeto visa entregar um como produto um projeto industrial de uma cervejaria contemplando todo o 
processo produtivo, ou seja, desde o estoque de malte até o tratamento de efluentes. Ressalta-se que esta 
cervejaria deverá ter capacidade de lotes em torno de 100 litros. 
 
Objetivos 

O projeto industrial da cervejaria deve contemplar, conforme requisitos do cliente: 

 Obedecer a legislação local (tratamento de efluentes); 

 Método produtivo estar de acordo com a legislação nacional (ANVISA); 

 Fornecer quaisquer documentos necessários quanto ao memorial descritivo ou plantas baixas; 

 Flexibilidade para fabricação de cerveja de trigo e de malte; 

 Todos os equipamentos devem ser de aço inox; 

 Deve possuir envasadora de garrafas com rotuladora; 

 Deve possuir um sistema de pasteurização; 
 

Premissas 

 O produto deste projeto é somente o projeto industrial e não a execução do mesmo; 

 Este projeto não contempla nenhum tipo de serviço a ser prestado durante a execução, como: 
verificação de equipamento, check list de peças e consultoria em otubulações; 

 O projeto industrial deve ser totalmente factível por terceiros; 

 Juntamente com o projeto deve ser entregue ao menos uma sugestão de fornecedor por item a ser 
comprado; 

 O imóvel não está definido, portanto tudo deve ser feito com estimativa deocupação de área. 
 



15 

 

Riscos 

 Necessidade de adaptação do projeto após a definição do imóvel; 

 Mudança na legislação para microcervejarias. 
 

Prazo 

À partir da data deste document o projeto industrial odeverá ser entregue em até 60 dias completes, ou seja, 
10/04/2017. 
 
Valores 

O projeto demandará 60 dias corridos de um engenheiro mecânico, ou seja, salário mensal fechado de 2 
meses de um engenheiro mecânico isso resulta em 8,5 salários mínimos (2017) x 2 = 8,5 * R$ 950,00 * 2 = 
R$ 16.650,00. 
Os valores serão pagos em 4 vezes iguais de R$ 4.162,50, nas datas: 08/02/2017; 23/02/2017, 10/03/2017, 
25/03/2017. Em caso de atraso de pagamento este termo de aberturá terá de ser revisado. 
 
Cronograma geral / Entregas 

 Início do projeto / Termo de abertura do projeto assinado – 08/02/2017; 

 Assinatura da linha de base do escopo – 23/02/2017; 

 Entrega da primeira versão do mapa de aquisições – 10/03/2017; 

 Revisão do layout da fábrica desejado – 25/03/2017; 

 Entrega do projeto – 10/04/2017 

APROVAÇÃO 

         

Cliente   Data  Gerente do projeto   Data 

 

 

Figura 8 : Termo de abertura do projeto. 
Fonte: Adaptado de SOTILLE, 2014, P. 49. 

 

3.1.2 DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

Corresponde a um anteprojeto do trabalho a ser realizado, possui como um dos objetivos 

documentar requisitos que apoie decisões futuras. (SOTILLE, 2014, P. 85). É o documento que 

delimita o projeto e deve conter a descrição das principais atividades do projeto. Todas as 

previsões de custo, cronograma e recurso baseiam-se no escopo (VERZUH, 2000, p. 82).  

Para o projeto em questão a declaração de escopo se daria conforme o seguinte exemplo: 

DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

Projeto de industrial para microcervejaria com produção mínima de 100 litros 

23/02/2016 
 
DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

O escopo é elaborar um projeto de uma área de produção para cervejas. Conforme desejado pelo cliente o 
projeto deve abranger os seguintes requisitos: 

 A produção deve ser flexível e de até 100 litros; 
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 Deve ser localizada em Curitiba; 

 Deverá ter a capacidade mínima de 8.000 litros a cada 30 dias; 

 A operação das máquinas devem obedecer a NR12; 

 Deverá ter a capacidade de 3 brassagens simultâneas; 

 Todas as máquinas e processos devem ter acessos amplos para ao menos 3 pessoas ao mesmo 
tempo; 
 

ENTREGAS DO PROJETO 

 Linha de base do escopo; 

 Mapa de aquisições; 

 Memorial descritivo e Layout; 
 

EXCLUSÕES DO PROJETO 

Este projeto terá como foco o projeto industrial, ou seja, equipamentos de fabricação, normas a serem 
obedecidas, requisitos necessários para o imóvel e quantidade de funcionários. Não irá contemplar de áreas 
como: administração, logística, vendas, etc.. Da mesma maneira não está contemplado acompanhamento da 
obra por opçõ do cliente. 
 
RESTRIÇÕES 

 Os equipamentos de produção de cerveja, incluso os de refrigeração não devem ultrapassar o valor 
de R$ 1 milhão; 

 A envasadora de garrafas deve ser automática. 

APROVAÇÃO 

         

Cliente   Data  Gerente do projeto   Data 

 

 

Figura 9 : Declaração de escopo do projeto. 
Fonte: Adaptado de SOTILLE, 2014, p. 89. 
  

3.1.3 EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

Estrutura semelhate a um organograma, a EAP representa os pacotes de entregas do 

projeto (SOTILLE, 2014, p. 99).  
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Figura 10 : EAP do projeto industrial para fabricação de cerveja. 
Fonte : Adaptado de PMI, 2013, p. 129. 
 

3.1.4 Dicionário da EAP 

Este é o último documento necessário para a linha de base do escopo, este documento é 

complementar a EAP, pois especifica cada pacote de trabalho e seu respectivo critério de 

aceitação (SOTILLE, 2014, p. 113). 

Dicionário da EAP 

Projeto industrial para microcervejaria com produção mínima de 100 litros 

ID DA 

EAP 
Nome do Pacote Descrição Critério de Aceitação 

1.1.1 Kick Off / TAP Assinatura do Termo de Abertura do Projeto Cliente e Gerente de Projeto 

assinem 

1.1.2 Linha de base do 

escopo 

Apresentação da EAP e do dicionário da 

EAP ao cliente para melhor entendimetno do 

projeto 

Conter todas as informações 

essenciais e ser aprovado 

pelos stakeholders 

1.1.3 Mapa de aquisições Pré-aprovação do mapa de aquisições pelo 

cliente. O mapa de aquisições é o do projeto 

industrial, ou seja, fornecedores de 

equipamentos para cerveja. 

Assinatura do cliente e do 

Gerente de Projeto no Mapa 

de aquisições prévio, 

juntamente com uma ata de 

reunião. 



18 

 

1.1.4 Layout da fábrica Pré-aprovação do Layout pelo cliente. Assinatura do cliente e do 

Gerente de Projeto no layout 

prévio, juntamente com uma 

ata de reunião. 

1.2.1 Visita às cervejarias Realizar benchmarking nas cervejarias de 

Curitiba, para familiarização ao 

equipamento. 

Relatório de visita com 

descrição dos equipamentos. 

1.2.2 Levantamento da 

legislação 

Pesquisa bibliográfica de legislação em 

vigência para a fabricação de cerveja e 

tratamento de efluentes. 

Parecer de um escritório de 

advogados sobre a pesquisa. 

1.2.3 Planta baixa Detalhamento do Layout da fábrica, 

disposição dos equipamentos e demais 

detalhamentos eventualmente solicitados por 

órgãos expeditores de autorizações. 

Aprovação do cliente. 

1.2.4 Memorial descritivo Todos os insumos necessários para a 

constituição da área fabril. 

Aprovação do gerente de 

projeto e cliente. 

1.3.1 Levantamento de 

fornecedores 

Pesquisa de potenciais fornecedores, de 

acordo com o dimensionamento estimado. 

Avaliação e aprovação do 

fornecedor pelo gerente de 

projeto. 

1.3.2 Análise das 

respostas às cartas de 

orçamento 

Elaborar documentos (planilhas e 

apresentações) comparando cada resposta de 

fornecedor 

O fornecedor deve possuir 

consultoria e entregar a 

solução mais completa 

possível. 

1.4.1 Apresentação dos 

equipamentos 

Apresentar ao cliente os equipamentos dos 

fornecedores que melhor cumprem os 

requisitos do projeto. 

Inspeção visual e show roon 

no equipamento do 

fornecedor. 

1.4.2 Entrega do projeto Entregar o dossier do projeto ao cliente. Assinatura de projeto 

entregue pelo cliente e gerente 

de projto. 

Tabela 2 : Dicionário da EAP. 
Fonte : Adaptado de SOTILLE, 2014, p. 114. 

3.2 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

O gerenciamento de aquisições  é a soma de processos necessários para adquirir 

produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto basicamente se divide em 4 

grandes temas (PMI, 2013, p. 355): 

 Planejar o gerenciamento das aquisições – conjunto de processos que geram 

documentos para decisões de compra no projeto; 

 Conduzir as aquisições – análise das respostas dos potenciais fornecedores e a 

escolha de um; 

 Controlar as aquisições – o processo de gerenciamento das relações, ou seja, 

controle de contratos; 

 Encerrar aquisições – feedbacks, finalizar pagamentos, etc.. 
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Especificamente para este projeto industrial, será realizado apenas os processos de 

planejamento e de condução, pois na premissa foi descartado os outros dois processos. 

3.2.1 PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

Uma das grandes entregas do projeto industrial é o planejamento das aquisições, pois 

sempre há um fator complicante como atraso no prazo de entrega e problemas de qualidade. É 

importante focar no gerenciamento de aquisições nos itens criticos ao projeto que são: a 

aquisição estar no caminho crítico, ser difícil de encontrar no mercado ou possuir valor 

monetário significatio (XAVIER, 2013, p. 46). 

3.2.1.1 MAKE OR BUY 

O primeiro processo a ser aplicado no planejamento de aquisições é a análise make or 

buy do projeto industrial como produto, onde é decidido se a empresa usa recursos próprios ou 

contrata terceiros para realizar algum pacote da EAP (XAVIER, 2013, p. 49). 

 
Tabela 3  : Dicionário da EAP. 
Fonte : Adaptado de XAVIER, 2013, p. 49. 

ID DA 

EAP
Nome do Pacote

Make or 

Buy

1.1.1 Kick Off / TAP MAKE

1.1.2 Linha de base do escopo MAKE

1.1.3 Mapa de aquisições MAKE

1.1.4 Layout da fábrica BUY

1.2.1 Visita às cervejarias MAKE

1.2.2 Levantamento da legislação
MAKE E 

BUY

1.2.3 Planta baixa BUY

1.2.4 Memorial descritivo MAKE

1.3.1
Levantamento de 

fornecedores
MAKE

1.3.2
Análise das respostas às 

cartas de orçamento
MAKE

1.4.1
Apresentação dos 

equipamentos
MAKE

1.4.2 Entrega do projeto MAKE
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3.2.1.2 MAPA DE AQUISIÇÕES 

Após a tabela make or buy fica mais claro o que será contratado para a execução do 

projeto, portanto torna-se elegível para o mapa de aquisições do projeto (XAVIER, 2013, p. 

50). Por causa do requisitos do projeto serão adicionadas ao mapa de aquisições do projeto 

industrial os fornecedores prospectados para a execução do projeto dos equipamentos de 

fabricação de cerveja : 

ID DA 
EAP 

Nome do Pacote Vendor List  Orçamento  
Prazo para Instalção 
após fechamento 
do negócio 

1.1.4 Layout da fábrica 

Responsabilidade 
do fornecedor do 
equipamento 
cervejeiro 

 Contido no 
Equip. 
Cervejeiro.  

NA 

1.2.2 Levantamento da legislação 
Escritório de 
advocacia 

 $         3,000.00  10 dias 

1.2.3 Planta baixa 

Responsabilidade 
do fornecedor do 
equipamento 
cervejeiro 

 Contido no 
Equip. 
Cervejeiro.  

NA 

S/N Equipamento cervejeiro. Fornecedor 1  $ 1,192,934.00  60 dias 

S/N Equipamento cervejeiro. Fornecedor 2  $    624,180.00  60 dias 

S/N 
Equipamento de 
tratamento de efluentes. 

Fornecedor 3  $         6,000.00  15 dias 

S/N 
Equipamento de 
tratamento de efluentes. 

Fornecedor 4  $         5,500.00  20 dias 

S/N 
Tubulações de ligação em 
geral 

Prestador de 
manutenção 
predial 

 $         5,000.00  15 dias 

S/N 
Pequenas reformas no 
imóvel (estimado) 

Empreitera y  $       10,000.00  7 dias 

S/N Câmaras frias. Fornecedor 5  $       45,000.00  5 dias 

S/N Câmaras frias. Fornecedor 6  $       39,000.00  3dias 

Tabela 4 : Mapa de aquisições. 

(Os fornecedores acima mencionadas estão com os nomes preservados para evitar 

exposição de mercado). 
Fonte : Adaptado de XAVIER, 2013, p. 51. 
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É importante salientar que os fornecedores de equipamento cervejeiro, possuem uma 

linha completa, desde a brassagem até o envase. Para a coleta da informações acima bastou o 

envio de uma solicitação de cotação (SDC) via e-mail, os fornecedores acima mencionadas 

foram os que responderam prontamente e até com mais muito mais informação que o solicitado 

(XAVIER, 2015, p. 81). 

3.2.2 CONDUÇÃO DE AQUISIÇÕES 

É o conjunto de processos e análises que permitem a condução da aquisição, desde a 

divulgação da solicitação de proposta (ou cotação) ao mercado, na elaboração das propostas 

pelos fornecedores, na seleção da melhor proposta recebida pelo fornecedor e até a eventual 

negociação do contrato (PMI, 2013, p. 373). 

3.2.2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Há critérios de valiação obrigatórios e outros classificatórios. Os obrigatórios caso o 

fornecedor não obedeça algum requisito automaticamente será descartado da vendor list, já o 

classificatórios adiciona ou retira alguma espécie de pontuação para mensurar o fornecedor 

mesmo sem tal requisito classificatório (XAVIER, 2013, p. 132). Para o projeto industrial em 

questão, possui-se dois critérios obrigatórios, os equipamentos de produção de cerveja 

acrescidos do sistema de refrigeração não deve ter valor maior do que um milhão de reais, o 

outro critério é de a envasadora de garrafas deve ser automática. Então a tabela de de critério 

de validação fica: 

CRITÉRIOS 

OBRIGATÓRIOS 
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 

Equipamentos produtivos 

não devem ultrapassar o 

valor de R$ 1 milhão. 

Proposta de R$ 1,2 milhões. 
Proposta de R$ 0,64 

milhões. 

Envasadora de garrafas 

automática 
SIM SIM 

Tabela 5 : Tab. de critérios obrigatórios para o fornecimento de equipamento cervejeiro. 

Fonte: adaptado de Xavier, 2013, p. 133. 

Portanto, pelo critério de valor o fornecedor 1 está descartado. 

Para os outros fornecedores que estão em concorrência, pode-se aplicar uma análise 

SWOT em cada um. Porém, para o fornecedor de tratamento de efluentes não compensa o 

esforço, já que o serviço é demasiadamente simples, portanto para esta estrega pode-se 
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selecionar puramente pelo custo. Já os fornecedores de câmara fria, há uma fraqueza no mais 

barato, que o equipamento de venda dele é usado, portanto esta descisão estratégica cabe ser 

tomada em conjunto com o cliente do projeto, pois há uma diferença significativa de valor R$ 

6.000,00. 

3.3  ENCERRAMENTO 

O encerrameto se dá com a entrega do projeto industrial ao cliente, é entregue um 

dossier com todas as informações pesquisadas, tendo como seus principais documentos: linha 

de base do escopo, mapa de aquisições e memorial descritivo e Layout. 

Também há uma apresentação dos equipamentos de produção de cerveja com uma visita 

técnica ao forncedor de equipamentos selecionado, para que o cliente e o fornecedor do 

equipamento tenham uma boa relação desde o início. 

4. CONCLUSÃO 

A proposta de um projeto industrial de fabricação de cerveja para lotes de no mínimo 

100 litros, foi um tanto desafiadora, pois os cervejeiros amadores geralmente vão até 40 litros 

e os profissionais começam em 1000 litros. Portanto, há uma área um tanto inexplorada neste 

mercado. Porém, os fornecedores de equipamentos cervejeiros foram de fácil acesso e me 

enviaram todas as informações necessárias assim que demandado, como pode-se perceber nem 

foi necessária uma solicitação de proposta, a mesma já veio na solicitação de cotação. 

A pesquisa bibliográfica que foi um pouco sofrível, tanto na área de produção de cerveja 

quanto na área de aquisições em projeto, ambos possuem poucas publicações em livros em 

português. Durante o desenrolar da pesquisa bibliográfica e a elaboração deste documento, 

ficou muito clara a importância de um bom planejamento de escopo e de aquisições para 

projetos que o fornecedor não participará da execução do próprio projeto. 

Pode-se afirmar que este projeto sem o planejamento de escopo e de aquisições seria 

extremamente trabalhoso de se fazer, pois teria que adentrar em outras e diversas áreas do 

conhecimento do PMBOK para fazê-lo, os dois planejamentos supra citados realmente 

tornaram o projeto mais rápido. 
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Como pode-se ver ao fim deste documento é possível gerar um projeto indutrial de uma 

fábrica de cerveja utilizando apenas duas áreas de conhecimento do PMBOK e abranger uma 

dimensão de informações e de documentos que tornam possível a entrega do projeto. 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

- Com este documento este espera-se inspirar outros alunos do curso de gerenciamento 

de projeto a falarem mais sobre cerveja em suas aulas, aumentndo assim o debate da cutura 

cervejeira e por sua vez, um aumento dos trabalhos acadêmicos em português. 

- Pode-se fazer o mesmo projeto abrangendo outras áreas de conhecimento, como riscos 

e custos, que sãobastante interessantes para este mundo fabril da cerveja. 
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