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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver o projeto de implantação 

de um duto de derivados de petróleo interligando as cidades de Curitiba e Londrina 

sob os processos do PMBOK. 
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Abstract 

This study intend to develop the construction of a oil derivates connecting the 

cities of Curitiba to Londrina of PMBOK process 
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1. INTRODUÇÃO 

 Nos dias atuais, ainda temos como componente maior da nossa matriz 

energética os derivados de petróleo. Os mais comuns a saber, óleo diesel, gasolina, 

querosene de aviação, banker, óleo combustível e asfalto, tem sua origem no refino 

de Petróleo Bruto. 

 Os processos de obtenção destes derivados iniciam-se na prospecção e 

exploração do petróleo, sendo este encontrado na natureza, na forma liquida, em 

diferentes viscosidades e composições químicas, o que acarreta em diferentes 

equipamentos para a sua exploração.  

 Após o processo de retirada do petróleo de seu reservatório natural, o mesmo 

é transportado até uma estação de refino e processamento, através de dutos e 

navios. 

 Na refinaria ou petroquímica, este petróleo sofre uma série de processos, 

envolvendo pressão, temperatura, adição de catalisadores químicos, e outros 

processos de modo a separar suas várias fases, fases essas que darão origem aos 

combustíveis que utilizamos no nosso dia a dia. 

 O Petróleo sob os efeitos de temperatura e pressão tem suas moléculas de 

carbono quebradas, criando diferentes tamanhos de cadeias de carbono, e destas 

se originam os produtos do petróleo que conhecemos do nosso cotidiano. A figura 

abaixo demostra de maneira simples os estágios em uma destilação de petróleo, 

correlacionando o comprimento da cadeia de carbono aos produtos extraídos do 

petróleo: 
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Fig. 01 – Torre de Fracionamento de Petróleo – Fonte: https://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-

o-pre-sal/torre-de-fracionamento-de-petroleo-2/ 

 

Após o processo de refino e processamento do petróleo, os produtos finais 

devem ser transportados até o seu mercado consumidor. No brasil o transporte mais 

usual de produtos é através do modal rodoviário e dutoviário. 

. 

 

https://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/torre-de-fracionamento-de-petroleo-2/
https://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/torre-de-fracionamento-de-petroleo-2/
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1.2. OBJETIVO DO TRABALHO 

 

 O objetivo do presente trabalho, é desenvolver um projeto de implantação de 

um duto de derivados interligando as cidades de Curitiba e Londrina, através dos 

processos e boas práticas do PMBOK 5ed.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA  

 

 No Brasil, atualmente o processo de refino e transporte de petróleo se dá 

basicamente através da empresa de economia mista controlada pelo governo, a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Por anos os preços dos derivados do petróleo 

estiveram desvinculados do mercado externo, sendo definidos pela mesma. 

 Esta metodologia, apesar de proteger o consumidor contra oscilações 

externas independentes do controle e ações do estado, impossibilitam os 

investimentos de outras empresas na área. 

 A Petrobras através desta metodologia acumulou prejuízos da ordem de 60 

bilhões de reais, vendendo no mercado interno combustíveis a preços mais baixos 

dos que os praticados no mercado externo. Sendo uma empresa controlada pelo 

governo, tal atitude teve o objetivo de segurar artificialmente a inflação do país, 

porem causou um enorme prejuízo a empresa, fato que sendo uma empresa 

totalmente privada seria insuportável.  

 Porém esta realidade está para mudar. O governo brasileiro anunciou 

recentemente a intenção de atrelar os preços dos combustíveis vendidos no 

mercado doméstico aos preços praticados lá fora. 

 Hoje a Petrobras vende seus produtos em média 40% mais caros que os 

preços comercializados em outros mercados como EUA e Europa.  

 Sob a ótica deste novo cenário, torna-se viável, a projeção dos preços dos 

produtos finais ofertados, sem depender da motivação do governo, e possibilitando a 
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entrada de novos players no mercado, tanto no processo de refino, quanto 

transporte de derivados. 

 Sendo assim, a implantação de projetos com o objetivo de melhorar a 

infraestrutura de entrega destes produtos, tona-se viável do ponto de vista 

econômica, já que, se consolidada esta nova forma de precificação dos produtos 

derivados de petróleo, os mesmos serão arbitrados através única e exclusivamente 

da oferta e demanda e não mais do viés político.  
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2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

Empresa: Transporte Dutoviarios do Paraná S.A. 

Nome do Projeto: Duto de Derivados Curitiba-Londrina 

Elaborado por: Marcos Aurélio Chimentão 

Aprovado por: José Maria da Silva 

Data: 20/10/2016 

 

2.1. JUSTIFICATIVA / OBJETIVOS / BENEFÍCIOS 

 

 O presente projeto, tem o objetivo de implantar entre as cidades de Curitiba e 

Londrina um duto de transporte de derivados de petróleo, de forma a reduzir os 

custos com transporte destes produtos pelas rodovias do estado, garantindo preços 

mais baixos e maior segurança no transporte. 

 Hoje todos os derivados de petróleo consumidos no estado Paraná, são 

provenientes da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), localizada no 

município de Araucária, região metropolitana de Curitiba.  

 A refinaria, que teve a construção iniciada em 1973, foi inaugurada em 1977, 

e tem capacidade de processamento de cerca de 200.000 barris de petróleo dia. A 

refinaria produz diesel, gasolina, GLP, coque, asfalto, óleo combustível, QAV, 

propeno e óleos marítimos. Os principais mercados atendidos pela refinaria são 

Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. (fonte: 

www.petrobras.com.br) 

 A refinaria esta interligada a dois terminais marítimos e três oleodutos, listados 

abaixo: 

 -Terminal Marítimo de São Francisco do Sul (SC) 
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 -Terminal Marítimos de Paranaguá (PR) 

 - Oleoduto Santa Catarina – Paraná (OSPAR) 

 - Oleoduto Araucária – Paraná (OLAPA) 

 - Oleoduto Paraná – Santa Catarina (OPASC) 

 Ela também está interligada a sete bases de distribuição de GLP, diesel, 

gasolina, QAV e óleos combustíveis todas sediadas em Araucária. 

 Como pode ser observado, não existem interligações da REPAR com o 

interior do estado do Paraná. Todo o transporte de combustíveis é realizado através 

do modal rodoviário e ferroviário, encarecendo os custos dos produtos, aumentando 

os riscos de acidentes nas estradas, que em grande parte do trajeto ainda possuiem 

pista simples além do perigo dos roubos de carga.  

 O transporte de produtos derivados, através do modal ferroviário, é realizado 

no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo, pela Empresa RUMO. 

Seu mapa de operações encontra-se na figura abaixo: 
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Fig. 02 – Mapa de Operações de Combustíveis da Rumo – Fonte:pt.rumolog.com 

  

 

Porem conforme podemos verificar na tabela abaixo, o transporte dutoviário 

representa a melhor relação de consistência e frequência no transporte de produtos: 

 

Tab. 01 – Comparativo de Modais – Fonte: Adaptada de Bowersox (1996) 

 Como podemos observar, para o transporte de derivados, o modal dutoviário, 

possui inúmeras vantagens com relação aos demais. Como já mencionado acima, 

outra vantagem, não mostrada no quadro acima, é a redução de veículos nas 

estradas, caso do transporte rodoviário, redução do roubo de cargas, e também a 

disponibilização dos demais modais, para transporte de bens com valores agregados 

mais altos.  

 Abaixo também verificamos os custos nos EUA do transporte de produtos 

através dos diferente modais em toneladas por km. 

 

Tab. 02 – Custo de Transporte em TKM/US$ - Fonte: Fleury (2000) 

Modal Ferroviário Rodoviário Aquaviario Aéreo Dutoviário

Velocidade 3 4 2 5 1

Consistência 3 4 2 1 5

Capacidade 4 3 5 2 1

Disponibilidade 4 5 2 3 1

Frequência 3 4 1 2 5

Modal

Custo por 

TKM* em 

US$

Aereo 320

Rodoviario 56

Ferroviario 14

Dutoviario 9

Aquaviario 5
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 Através da tabela acima é possível verificar que o custo do transporte 

dutoviário, só perde para o transporte aquaviário, sendo que este possui dificuldades 

consideráveis para a transposição de elevações em diferentes relevos. 

  

 A cidade de Londrina, fica localizada no noroeste do estado do Paraná. Com a 

população atual de 553.393 hab (IBGE 2016), é a segunda maior cidade do estado e 

a quarta maior da região sul do país, em comparação a população de Curitiba é de 

1.893.997 hab (IBGE 2106). 

Considerando a Região Metropolitana de Londrina, composta pelas cidades 

de Londrina, Pitangueiras, Ibiporã, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, 

Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis, Tamarana, Porecatu, Assaí, Jataizinho, Alvorada 

do Sul, Jaguapitã, Florestópolis e Arapongas a população estimada é de 1.067.214 

hab 

 Com uma frota registrada de 381.365 veículos entre automóveis de passeio, 

utilitários e motos, temos Londrina como um, um dos grandes consumidores de 

produtos derivados do Petróleo no Interior do Estado. Cabe ressaltar que este valor 

desconsidera os veículos registrados na região metropolitana de Londrina.  

 Outra cidade que seria grande beneficiaria do novo duto seria Maringá. A 

cidade está localizada a apenas 95km de distância de Londrina. Maringá é 

atualmente a terceira maior cidade do estado. Sua população é de 403.063 hab 

(IBGE 2015), considerando sua região metropolitana, composta de Ângulo, 

Iguaraçu, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu e Sarandi, 

Astorga, Doutor Camargo, Itambé, Ivatuba e Presidente Castelo Branco, Maringá 

possui cerca de 754.570 hab(IBGE 2015) e uma frota de veículos de 

aproximadamente 312.802 (IBGE 2015). 

 Somados os dois municípios possuem cerca de 700.000 veículos registrados 

em suas frotas, desconsiderando as regiões metropolitanas. Fazendo um paralelo 

entre a quantidade de habitantes e o número de veículos registrados por pessoa, 

podemos estimar a quantidade de veículos para toda a região, inclusive as regiões 

metropolitanas, conforme tabela abaixo: 
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Tab. 03 – Relação Veículos por Habitante – Fonte: IBGE 2016 

 

 Como base de comparação a frota registrada de Curitiba, a maior do estado, é 

de 1.515.749 veículos (IBGE 2016). 

 Com um mercado estimado equivalente a 88% do mercado de Curitiba, a 

região de Londrina e Maringá possuem uma capacidade de consumo de derivados 

de petróleo altíssima e pouquíssima é assistida atualmente. 

 Conforme já salientado anteriormente, não existem dutos interligando Curitiba 

a esta região, e todo o transporte é feito através do modal rodoviários e ferroviário. 

 Considerando o transporte da forma como é feita hoje, vamos considerar 

também os impactos decorrentes de acidentes e outros eventos que podem impactar 

a entrega do produto, aumentar os custos com seguros, além de aumentar o risco do 

transporte não apenas para os transportadores do produto mas para a população 

em geral.  

Vale a pena citar o último evento ocorrido no estado. Na noite de 03 de julho, 

um caminhão tanque, tombou na BR-277 sentido litoral, a cerca de 50 km de 

Curitiba. O tombamento do caminhão acarretou em 12 carros incendiados segundo a 

Polícia Rodoviária Federal, foram 3 pessoas mortas e mais 12 feridas. 

Londrina Maringa

População Cidade 553.393 403.063

Veiculos registrados 381.365 312.802

Veículos / Hab 0,69 0,78

População Região 

Metropolitana
1.067.214 754.570

Total Veiculos Regiao 

Metropolitana
735.459 585.593

Total Geral Veiculos 1.321.053
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     A região Norte do estado, como mostra a figura abaixo, possui o terceiro maior 

índice de acidentes do estado:

 

Fig.03 – Acidentes por Superintendências Regionais – Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem 

do Paraná 2015 

  

 Considerando os dados acima, apenas nas regiões que seriam cobertas pela 

implantação do duto, leia-se Leste, Campos Gerais e Norte, temos um total de 

acidentes de cerca de 5045 acidentes sendo 306 mortes, conforme tabela abaixo: 

 

 

Tab. 04 – Acidentes Registrados no Estado do Paraná – Fonte: Departamento de Estradas e 

Rodagem do Paraná 2015 adaptado 

 

 

Acidentes por Superintendencias Regionais - 2015
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SEM VITIMAS

Acidentes Mortes Feridos

Norte 1790 137 1647

Leste 1581 67 1158

Campos Gerais 1674 102 1209

Totais 5045 306 4014
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Os números apresentados acima, apesar de mostrarem queda ao longo do 

tempo, ver fig 6, ainda são altos e merecem além de atenção das autoridades,  

alternativas para que o transporte de produtos, e acima de tudo a vida das pessoas 

envolvidas nestas atividades não sejam impactadas.  

 

Fig. 04 – Acidentes Registrados nas Estradas do Paraná – Fonte: Departamento de Estradas e 

Rodagem do Paraná 2015 
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Conforme pode ser visto na figura 7, além de o duto atender a cidade de 

Londrina, Maringá e região, o mesmo, possibilita ramificações para outras cidades e 

regiões que não são atendidas pelo modal ferroviário, o principal concorrente desta 

modalidade. 

 

Fig. 05 – Possível traçado do Novo Duto – Fonte: maps.google.com.br / Equipe de Projeto 

 

 A implantação do duto referenciado por este projeto, possibilita expansões 

futuras para cidades como Castro, Telêmaco Borba, Tibagi, Ponta Grossa entre 

outras. 

 O transporte dutoviário é, de forma simples feito através de um duto que 

interliga dois pontos, um de origem e outro de destino, como neste caso, e um 

conjunto de bombas, capazes de enviar o produto de um lado para o outro através 

do duto. Em muitos casos, a depender do desenvolvimento do projeto, são 

necessárias várias subestações de bombeamento a fim de possibilitar o envio do 

produto utilizando-se bombas com consumo de energia dentro do tolerável pelas 

redes elétricas locais. Sendo assim, outro aspecto considerável para a implantação 



P á g i n a  | 13 

 

do projeto é o próprio relevo do estado. O mesmo possui um ganho de elevação 

entre as cidades de Curitiba (origem) e Londrina (destino), de cerca de 400 km, 

como pode ser observado na figura abaixo: 

 

 

Fig.06 – Mapa do Relevo do Estado do Paraná – Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br 

 O ganho de elevação, para o transporte dutoviário em um único sentido, como 

o caso apresentado, é muito importante pois o declive evidenciado reduz em muito a 

energia gasta para o bombeio do produto, possibilitando uma maior redução nos 

custos de transporte, além também de reduzir os custos para a instalação do duto e 

seus acessórios. 

 Estima-se que a implantação do duto, ira gerar cerca de 1000 empregos 

diretos e indiretos para toda a região abrangida.  

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
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2.2. VISÃO GERAL DO PRODUTO 

 

 A proposta é a criação de um duto de transporte de derivados de petróleo, 

através da empresa Transportes Dutoviários do Paraná S.A. interligando as cidades 

de Curitiba e Londrina. 

    O duto terá uma extensão de 310 km, diâmetro de 10 polegadas, medida 

essa a ser confirmada durante o projeto de detalhamento do duto. O sistema será 

composto por duas estações de bombeamento uma que será construída em 

Araucária, região metropolitana de Curitiba, próximo a refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (REPAR) e outra auxiliar que será instalada próxima a cidade de 

Jaguariaíva, além de uma estação de carregamento rodoviária a ser instalada nas 

proximidades da cidade de Londrina. 

     O duto será capaz de operar 24 horas por dia, transportando cerca 30.000 

litros de combustível hora. (equivalente a 1 caminhão tanque). O duto será um 

poliduto, capaz de transportar gasolina, diesel e GLP. 

     O duto será controlado remotamente através de uma central de controle 

instalada dentro da estação de bombeamento localizada em araucária. Dentro do 

projeto não serão contemplados equipes e materiais para manutenção e inspeção 

do duto durante a sua vida útil.  

Estes serviços deverão ser detalhados a partir do desenvolvimento do projeto, 

considerando os dados de fornecedores dos materiais e equipamentos que serão 

utilizados. Após a criação da rotina, estes serviços serão contratados para serem 

executados por empresas especializadas. 
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2.3. RESTRIÇÕES 

 

 A construção de um duto, sempre causa muitos impactos em seu trajeto, haja 

vista que as áreas tanto rurais quanto urbanas em cujo os quais ele atravessa. 

A principal restrição da implantação do projeto é o custo, definido 

anteriormente em 100 milhões de dólares, sem possibilidade de aditivos. 

Outra restrição é o prazo de implantação. O prazo estimado é de 1080 dias cerca de 

36 meses, a contar da data de liberação total da faixa de duto. 

A fase de aquisições, construção e montagem não terá início antes da 

liberação total da faixa por todos os envolvidos, sendo estes, proprietários de áreas 

de interesse, estado e municípios envolvidos e também liberação pela secretaria do 

meio ambiente do estado do Paraná e demais órgãos envolvidos. 

 O processo de liberação da faixa só terá início após a liberação da 

implantação do duto pela ANP, Orgãos de Meio Ambiente e demais órgãos 

responsáveis.  

A construção do duto deverá ocorrer em paralelo a construção das estações 

de bombeamento, principal e secundária e de carregamento rodoviário. 

Todo o projeto será inteiro monitorado por uma equipe localizada em Curitiba 

e durante a fase de execuções serão designados pontos focais para 

acompanhamento das obras nos principais locais, a saber Curitiba, Londrina e 

Jaguariaíva. 
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2.4. PREMISSAS 

 

 Como base para o desenvolvimento do projeto, serão adotadas 

algumas premissas essenciais a viabilidade técnico econômica do empreendimento. 

 Estas premissas estão atreladas, em grande parte a política econômica 

brasileira e também da competência dos órgãos reguladores impactados e o 

interesse do estado e município na implantação do projeto, que como já discutido 

anteriormente, além do viés de desenvolvimento, traz também impactos sociais e 

ambientais importantes,  

 A principal premissa adotada é a de regulação dos valores dos preços 

dos derivados de petróleo serem listados pelo mercado, permitindo assim, uma 

previsão de receita para o projeto, através do transporte, independente de decisões 

de cunho político que possa impactar o negócio. 

 Estamos trabalhando com os custos de transporte em toneladas/km 

fundamentados em dados recolhidos do mercado americano. 

    Para a análise de viabilidade técnico econômica, será considerada apenas 

o valor agregado ao transporte do diesel e da gasolina, haja vista que o volume 

transportado de GLP será muito pequeno (cerca de 5%) em relação a capacidade do 

duto. 

    Trabalhando com os dados nesta referência, temos a tendência em sermos 

conservadores nos nossos cálculos, já que tanto o modal rodoviário quanto os 

ferroviários americanos, são muito mais eficientes que os encontrados aqui no 

Brasil. 

    Estamos trabalhando com custos de implantação do empreendimento, 

baseados na média histórica da Petrobras, esta, principal detentora de dutos do 

país.  

    O dólar de referência será estimado em R$ 3,15 = US$ 1,00 
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    Os valores relativos à construção das duas estações de bombeamento e do 

terminal de distribuição de combustíveis está contemplado no custo por km do duto a 

ser instalado. 

 Antes do início da implantação do projeto, deverá ser celebrado um 

acordo de fornecimento de combustíveis, entre a Transportes Dutoviarios do Paraná 

S.A. e a Petróleo Brasileiro S.A. afim de garantir produtos a serem transportados 

pela nova malha a ser criada. 

 

2.5. DESIGNAÇÃO DO GERENTE DE PROJETO 

 

 Como gerente deste projeto será designado o Eng. Marcos Aurélio 

Chimentão, e a ele caberá a autoridade e autonomia para seleção de seu pessoal e 

formação das equipes necessárias para execução do projeto dentro das premissas e 

restrições estabelecidas.  

    O gerente do projeto, poderá selecionar recursos no mercado, obedecendo 

aos critérios definidos pelo RH da Transportes do Paraná S.A., estes serão 

apresentados no Plano de Recursos Humanos  do Projeto.  

    O plano de projeto deverá ser desenvolvido e apresentado ao CEO da 

companhia Sr. Jose Maria da Silva. Cabe a este a aprovação do mesmo e a 

autorização formal para o início dos trabalhos. 
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3. PLANO ESTRATEGICO FINANCEIRO 

 

3.1. ELEMENTOS DE INTERESSE  

 

 Para a avaliação da viabilidade técnico econômica do projeto é necessária a 

avaliação de diversos indicadores e custos de modo a compor de forma mais 

completa possível e ordenada todas as variáveis implícitas à implantação do projeto.  

    Todos os produtos derivados do petróleo, possuem uma parcela considerável no 

item Distribuição e Revenda. Esses valores podem ser vistos nas figuras abaixo 

retiradas do Relatório Mensal do Mercado de Derivados de Petróleo do Ministério de 

Minas e Energia de agosto de 2016: 

 

Fig. 07 – Composição dos preços do Diesel por região – Fonte: Ministério de Minas e Energia 
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Fig. 08 – Composição dos preços da Gasolina por região – Fonte: Ministério de Minas e Energia 

 

 

Fig.09 – Composição dos preços do GLP por região – Fonte: Ministério de Minas e Energia 

 Para dar continuidade à nossa análise devemos também expor outros 

números de fundamental interesse para a avaliação financeira do projeto. 

    Abaixo apresentamos também uma planilha com o consumo médio de gasolina e 

diesel ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016. 
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Tab. 05 – Consumo médio de Combustíveis – Fonte: Ministério de Minas e Energia 

 

 Através da tabela anexa, podemos verifica que o consumo de derivados de 

petróleo, leia-se óleo diese e gasolina ultrapassou a média mensal de 2,4 milhões e 

4,7 milhões de metros cúbicos por mês, totalizando cerca de 7.204.667 de m³ de 

combustível por mês. 

 Também com base na tabela em anexo, é possível separar a participação de 

mercado de cada combustível. Este percentual será um importante fator a considerar 

na composição de preços do transporte novo duto a ser implantado. Os percentuais 

ago/14 2.721 4.765

set/14 2.549 5.363

out/14 2.553 4.947

nov/14 2.671 5.103

dez/14 2.615 5.811

jan/15 2.664 4.603

fev/15 2.486 4.295

mar/15 2.371 4.908

abr/15 2.555 4.466

mai/15 2.687 5.094

jun/15 2.425 4.867

jul/15 2.279 5.165

ago/15 2.024 4.323

set/15 2.201 4.994

out/15 2.263 4.755

nov/15 2.338 4.691

dez/15 2.490 4.156

jan/16 2.345 4.497

fev/16 2.506 4.152

mar/16 2.726 4.792

abr/16 2.447 4.476

mai/16 2.424 4.457

jun/16 2.482 4.392

jul/16 2.451 4.567

Média (1000m³) 2.470 4.735

m³ por mês 2.469.708 4.734.958

Litros mês 2.469.708.333 4.734.958.333

Participação no Mercado 34,28% 65,72%

Mês
Consumo Gasolina

em m³

Consumo Diesel

em m³
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de participação ficaram assim divididos com base nos dados acima, também 

retirados do Relatório Mensal de Mercado de Derivados de Petróleo do Ministério de 

Minas e Energia, ficaram em 34,28% e 65,72% para o consumo de gasolina e diesel 

respectivamente.  

 Outro fator importante é estimar o consumo médio mensal de combustíveis 

por veículo registrado. Para tanto faz se necessário um levantamento da frota atual 

brasileira para referência. A tabela abaixo, foi construída com dados retirados do 

último levantamento da frota brasileira realizada por estado pelo IBGE em 2015. 
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Tab. 06 – Total de veículos registrados no país – Fonte: IBGE 2015 

  

 

 

Estado Frota total

Rondonia 865.839

Acre 239.657

Amazonia 794.923

Roraima 191.053

Para 1.723.096

Amapa 174.330

Tocantins 612.002

Maranhao 1.460.158

Piaui 1.024.425

Ceara 2.778.605

Rio G Norte 1.110.993

Paraiba 1.114.851

Pernambuco 2.715.622

Alagoas 717.559

Sergipe 661.871

Bahia 3.639.408

Minas Gerais 9.877.798

Espirito Santo 1.757.383

Rio de Janiero 6.184.773

São Paulo 26.605.041

Parana 6.959.319

Santa Catarina 4.623.582

Rio G Sul 6.457.517

Mato G Sul 1.405.990

Mato Grosso 1.796.054

Goias 3.545.533

Distrito Federal 1.649.562

Total de Veiculso Registrado no País 90.686.944

Centro 

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul
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Da tabela acima, podemos verificar que existem 90.686.944 de veículos 

registrados no Brasil. Destes, 62.465.413 registros apenas nas regiões sul e 

sudeste. Atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. o Paraná possui a terceira 

maior frota de veículos registrados do país, são 6.959.319 veículos.   

 A região compreendida no estudo de viabilidade deste projeto, foi estimada 

conforme a tabela abaixo em um total de 1.321.052 veículos, perfazendo uma 

parcela de 20% de toda a frota de veículos do estado do paraná. 

 

Tab. 07 – Estimativa de Veículos por habitante dados adaptados – Fonte: IBGE 2016 / 2015 

 

 Com base nos dados apresentados, utilizando-se o número 90.686.944 como 

total de veículos registrados, e da média de consumo de combustíveis também 

apresentada acima, 7.204.667 de m³, podemos estimar um consumo médio mensal 

por veículo da ordem de 79,45 litros por mês divididos em 27,23 litros de gasolina e 

52,21 litros de diesel. 

 Sendo assim, a tabela abaixo apresenta a nossa estimativa de consumo de 

combustíveis para a região abordada. 

 

Tab. 08 – Consumo estimado de combustível na região de estudo – Fonte: Equipe Projeto 

Litros por veiculo mês 79,45

Consumo na regiao litros por mês 104.951.649,56

Consumo na regiao em m³ mês 104.951,65
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3.2 ESTIMATIVA DE RETORNO 

 

 Para este item será apresentado a estimativa dos custos de transporte e 

distribuição dos combustíveis para a região.  

     Segundo dados retirados do Relatório Mensal do Mercado de Derivados de 

Petróleo elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, o preço médio por litros na 

região Sul para a Gasolina e o Óleo Diesel, é de R$ 3,71 e R$ 2,90 respectivamente. 

     Deste, estima-se que o custo com o transporte e distribuição seja algo em 

torno de 1% e 6% respectivamente. Considerando que não existe hoje transporte de 

combustíveis para a região e sim distribuição a partir da Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas para todo o estado, consideraremos como margem para elaboração dos 

cálculos de viabilidade técnico econômica do projeto, o valor de 7% do preço, para o 

“frete” do combustível da fonte, Curitiba – Araucária, até a região de interesse 

Londrina – Maringá. 

 Outro fator essencial ao nosso cálculo é a margem executada de revenda do 

produto. Com base no mesmo relatório, temos conhecimento de que o mercado 

revende o produto final ao consumidor com uma margem de 12%. Para nossos 

cálculos nos utilizaremos da mesma margem de lucro líquido para o transporte e 

distribuição.  

    Com estes dados podemos estimar que o percentual de lucro é da ordem de 

0,84% por litro transportado / distribuído de combustível. 

    A tabela abaixo nos mostra o valor estimado do lucro do combustível 

transportado: 

 

Tab. 09 – Estimativa de lucro por litro transportado / distribuído – Fonte: Equipe Projeto 

 

 

 

Custo Transporte e distribuição 7,000%

Lucro Trans/Distr stimado (12%) 0,840%
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 Sendo assim podemos estimar o lucro em valores utilizados nas métricas 

acima: 

Tab. 10 – Estimativa de lucro por tipo de combustível em m³ transportado / distribuído – Fonte: Equipe 

Projeto 

 

 Os dados que podem ser extraídos da tabela acima, serão utilizados para a 

verificação da geração de caixa e cálculo do tempo de retorno do investimento do 

ativo.  

 Para podermos completar a avaliação, precisamos apresentaremos também a 

capacidade de movimentação de carga do nosso duto após implementação 

estimada, lembrando que o diâmetro atual é estimado e precisa ser confirmado por 

um estudo de detalhamento futuro 

 Na tabela abaixo, podemos verificar a capacidade de movimentação de 

produtos do novo duto após a sua implementação, considerando o diâmetro de 10 

polegas e uma velocidade de escoamento de 1,5 m/s. 

  

 

Tab. 11 – Capacidade de transporte do duto após instalado – Fonte: Equipe Projeto 

  

Pode se verificar que a tabela acima apresenta vários valores considerados 

conservadores do ponto de vista do mercado. Estes números foram estimados com 

base na experiência do Gerente de Projetos em trabalhos semelhantes. 

Preço na bomba Custo Trans
Lucro Trans / Dist 

por Litro
Lucro m3 trans / distr

Preço Gasolina 3,71R$                0,260R$                  0,031R$              31,156R$                  

Preço Diesel 2,90R$                0,203R$                  0,024R$              24,335R$                  

Duto 10 pol

Velocidade Escoamento 1,5 m/s

Dias por semana 6  dias

Semanas por ano 52  semanas

Volume Transporatado 273,62  m³/h

Capacidade duto mês 170.740,55  m³/mês
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 Com base nos valores praticados hoje é possível estimar a geração de caixa 

futura do novo duto, com base no percentual médio praticado de margem para o 

transporte / distribuição, no consumo mensal derivado da média nacional de 

consumo dividida pelo número de veículos da região e também da capacidade de 

transporte futura do duto. Estes dados são apresentados na tabela abaixo: 

Tab. 12 – Estimativa de Geração de caixa considerando os valores atuais – Fonte: Equipe Projeto 

 

3.3. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

  

Um duto de 10 polegadas é um duto relativamente leve, se comparada aos 

demais dutos que foram utilizados para a estimativa de custo da instalação do 

mesmo. Seucusto de construção é inferior e um duto de 32 polegados por exemplo.  

A tabela abaixo, mostra o custo por km de alguns dutos instalados no país.

 

Tab. 13 – Valor estimado por km de duto instalado – Fonte: Gasnet.com.br 

 

 Podemos observar que mesmo dutos com diâmetros muito diferentes possui, 

custos de instalação parecidos como é o caso de comparação entre o Gasbol (32”) e 

Geracao caixa Mês Cap Duto Consumo Médio Cap Duto em US$ Cons Medio em US$

Trasnporte Gasolina % cons 1.823.494,987R$           1.120.874,949R$                 USD 628.791,375 USD 386.508,603

Transporte Diesel % cons 2.730.654,351R$           1.678.492,169R$                 USD 941.604,949 USD 578.790,403

Totais 4.554.149,338R$           2.799.367,118R$                 USD 1.570.396,324 USD 965.299,006

Capacidade de transporte do duto 170.740,55 em m³/h

Consumo médio estimado da região 104.951,65 em m³/h

Percentual relativo ao consumo de Gasolina 34,28%

Percentual relativo ao consumo de Diesel 65,72%

Trecho em mil US$ Distância Diametro mil US$ / KM Custo km/Pol

Cabiunas - Vitoria 123.000,00 300,00 28,00 410,00 14,64

Gasbol 2.000.000,00 3.150,00 32,00 634,92 19,84

Coari - Manaus 256.000,00 400,00 18,00 640,00 35,56

Coari - Porto Velho 210.000,00 363,00 14,00 578,51 41,32

Paulinia - Japeri 250.000,00 454,00 28,00 550,66 19,67

Paragominas - Barcarena 132.000,00 247,00 24,00 534,41 22,27

25,55Média 
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o duto Coari – Manaus ( 18”). Esta diferença se deve basicamente ao terreno no 

qual ambos foram construídos, enquanto o Gasbol foi instalado grande parte em um 

terreno seco e de fácil trabalho, o trecho Coari – Manaus é apoiado basicamente no 

leito de mangue do rio Amazonas.  

 Para a estimativa de custo do nosso projeto, como não possuímos ainda o 

levantamento topográfico da futura faixa de dutos, iremos considerar o valor médio 

encontrado de US$ 25.550,00 por km/Pol de duto construído.  

 De acordo com a figura 4. Estamos prevendo um mínimo de desvios na faixa 

de dutos prevista entre as duas cidades. Como pode ser vista não existem variações 

relevantes de tipo de terrenos, ou grandes travessias de rios a serem realizados, o 

que torna nossa estimativa de US$ 25.550 por km extremamente conservadora para 

a implantação do projeto. 

 Sendo assim estamos considerando como comprimento do percurso o valor 

de 300 km de distância. Sendo este o comprimento total do duto. Com base nas 

premissas adotadas e nas vantagens topográficas apresentadas pelo terreno, 

previsto que os custos de construção das duas estações de bombeamento e do 

terminal de distribuição rodoviária estão contemplados no valor de construção por 

km apresentado acima. 

 Portanto, multiplicando a distância de 300 km pelo valor estimado de 

implantação do duto por km/pol de US$ 25.550 e seu diâmetro de 10 polegadas, 

temos um total, de US$ 78.000.000,00 de dólares como custo previsto de 

implantação do projeto. 
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2.4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA DO PROJETO 

 

2.4.1 INTRODUÇÃO AOS DADOS UTILIZADOS 

 

 Para a avaliação da viabilidade econômico financeira do empreendimento 

utilizaremos alguns valores e taxas a saber: 

 

3.4.1.1 – TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA)  

  

A TMA é a taxa de juros onde o investidor define a sua inclinação para investir 

ou não em um determinado projeto com base no retorno de investimento estimado e 

no risco do negócio.  

    A TMA basicamente é composta por custo de oportunidade; percentual 

estimado em relação a outras estimativas de investimento com risco mais baixo, 

como cadernetas de poupança ou fundos de investimentos em renda fixa; risco do 

negócio, percentual referente ao risco de o investimento não retornar no tempo ou 

da forma proposta. Quanto maior o risco, maior será a taxa.  

 

3.4.1.2 – TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 É a taxa que iguala em um determinado momento os fluxos de entrada e 

saída de caixa de um projeto. A TIR é utilizada para a comparação, e avaliação da 

viabilidade de um projeto. 

𝑇𝐼𝑅 > 𝑇𝑀𝐴 ∴ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∴ 𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑀𝐴 ∴ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∴ 𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 

𝑇𝐼𝑅 < 𝑇𝑀𝐴 ∴ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∴ 𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 
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3.4.1.3 VALOR PRESENTE LIQUIDO 

 

O cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) tem por objetivo trazer um 

determinado valor futuro para a data presente descontado uma taxa de juros 

apropriada. Como segue: 

 

𝑉𝑃𝐿 =  −𝐶𝐹0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
 

 

Onde: 

 𝐶𝐹0 = Fluxo de caixa na data zero; 

 𝐶𝐹𝑡 = Fluxo de caixa na data “t”; 

 𝑡 = Numero de períodos em que foi realizado um determinado fluxo; 

 𝑖 = Taxa de juros corrente no período “t”; 

O VPL (Valor Presente Liquido) é o cálculo de quanto os fluxos futuros, 

descontado o investimento inicial teria de valor na data presente, permitindo assim a 

verificação na data de hoje dos valores futuros e assim avaliarmos a viabilidade ou 

não do projeto. 

Para a aceitação ou não do projeto, utilizaremos os critérios abaixo: 

𝑉𝑃𝐿 > 0 ∴ 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ∴ 𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 

𝑉𝑃𝐿 = 0 ∴ 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 ∴ 𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 

𝑉𝑃𝐿 < 0 ∴ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ∴ 𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 
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3.4.1.4 TAXA SELIC 

 

 Esta é a taxa básica referência de juros do país. Ela é determinada pelo 

COPOM (Comitê de Política Monetária) e é definida com a taxa média dos 

financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC) para títulos federais. Utilizaremos a taxa de 11% a.a., esta, estimada para 

os próximos 10 anos pelo Banco Central do Brasil. 

 

3.4.1.5 CÁLCULO DA VIABILIDADE DO PROJETO 

 

 Na tabela 16 demonstramos ao longo da vida útil estimada do projeto, os 

desembolsos e o retorno estimado. Para tanto algumas premissas foram adotadas.  

 Inflação para os próximos 25 anos = 4,5% 

 Taxa de crescimento da frota = 3% ao ano 

 Taxa de atratividade = 11% 
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Tab. 14 – Fluxo de caixa no período de 25 anos – Fonte: Equipe Projeto 

 

Com base nos dados acima, concluímos que: 

 

Tab. 15 – Resumo do Retorno Financeiro Estimado – Fonte: Equipe Projeto 

 

 

 

 

Lucro Liquido 
Custo de Implantação 

do Projeto

Taxa de 

Crescimento 

da Frota

Taxa de 

Inflação
TMA Fluxo de Caixa

 Ano 01 USD 0,00 USD 100.000.000,00 3,00% 4,50% 11,00% -USD 40.000.000,00

 Ano 02 USD 0,00 USD 68.000.000,00 3,00% 4,50% 11,00% -USD 38.000.000,00

 Ano 03 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.583.588,08

 Ano 04 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.599.225,92

 Ano 05 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.614.884,87

 Ano 06 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.630.564,97

 Ano 07 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.646.266,23

 Ano 08 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.661.988,69

 Ano 09 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.677.732,38

 Ano 10 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.693.497,31

 Ano 11 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.709.283,54

 Ano 12 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.725.091,07

 Ano 13 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.740.919,94

 Ano 14 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.756.770,18

 Ano 15 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.772.641,82

 Ano 16 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.788.534,89

 Ano 17 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.804.449,41

 Ano 18 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.820.385,42

 Ano 19 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.836.342,94

 Ano 20 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.852.322,00

 Ano 21 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.868.322,64

 Ano 22 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.884.344,87

 Ano 23 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.900.388,74

 Ano 24 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.916.454,26

 Ano 25 USD 11.583.588,08 USD 0,00 3,00% 4,50% 11,00% USD 11.932.541,48

Metodologia Taxa/Valor

TMA – Taxa Mínima de Atratividade 11,00%

VPL – Valor Presente Liquido US$ 11,557 Mi 

TIR – Taxa Interna de Retorno 13,22%

Payback 7 anos e 9 meses
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4. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

4.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 Tendo em vista a mudança na legislação atual de precificação dos 

combustíveis pelo Governo Federal, a possibilidade de previsão do retorno futuro de 

investimento na área de Petróleo e derivados torna-se mais crível, possibilitando 

assim o planejamento de novos projetos nesta área, e também a entrada de novos 

players em toda a cadeia produtiva. 

     Uma das principais carências do país atualmente, é sua infraestrutura 

logística, principalmente para transporte de derivados de petróleo. Em países como 

Estados Unidos, Inglaterra, e demais países europeus, a utilização de dutos é 

comum. Só para termos uma idéia do tamanho da deficiência do país em relação a 

malha, o Brasil possui hoje cerca de 11.000km de dutos enquanto os EUA possuem 

cerca de 240.000 km (ANP 2013, ILOS 2013) 

A Transportes Dutoviários do Paraná S.A., planeja a construção de um duto 

de derivados de petróleo, interligando as cidades de Curitiba e Londrina, através do 

Campos Gerais, para o transporte de gasolina e diesel da Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas em Araucária até um terminal de distribuição rodoviário, a ser 

construído nas imediações de Londrina, também escopo de projeto. O projeto 

contempla também a construção de duas estações de bombeamento, uma principal 

a ser instalada em Araucária, próxima a refinaria e outra de rebombeio nas 

imediações da cidade de Jaguariaíva.  
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4.2. EQUIPE DE PROJETO 

 

 O gerente de projeto designado será o Eng. Marcos Aurélio Chimentao, e 

cabe a ele definir e recrutar os demais integrantes da equipe para implementação do 

projeto, conforme plano de Recursos Humanos a ser elaborado. 

 

4.3. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

 O novo duto será construído com o objetivo de transportar derivados de 

petróleo, leia-se gasolina, diesel e GLP através dos Campos Gerais, da Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas até a região de Londrina, tornando se a alternativa, mais 

barata e confiável. O novo duto, também reduzirá o transporte de combustíveis pelos 

modais rodoviário e ferroviário, diminuindo o risco de acidentes, roubo de carga, e 

liberando capacidade para o transporte de produtos com um valor agregado maior. 

  

4.4. JUSTIFICATIVA PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

 O transporte de produtos através de dutos, é uma alternativa, mais barata que 

os modais utilizados atualmente. O transporte atual é feito basicamente por trilhos e 

rodovias, encarecendo a distribuição.   

 A área de cobertura do duto, é uma das mais significativas, em matéria de 

frota de veículos do estado, só perdendo para a capital Curitiba. 
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4.5. O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 

 O gerente de projeto será o responsável pelo gerenciamento do escopo do 

projeto, cabendo a ele a tomada de decisão em todas as áreas de interesse do 

projeto, respeitando as premissas apresentadas no termo de abertura do projeto. 

 Para tanto será criada uma estrutura auxiliar, ligada diretamente ao Gerente 

do Projeto, com a função de registrar e analisar as mudanças ao longo do projeto, 

baseadas, na EAP básica do projeto e no termo de abertura do projeto.  

 Esta equipe atuará em uma primeira instância, acompanhando o 

desenvolvimento do projeto executivo, baseando-se nas premissas e restrições 

elencadas no termo de abertura do projeto.   

 Após o encerramento desta fase, será realizada uma apresentação do escopo 

completo e detalhado do projeto ao CEO da Transportes Dutoviarios do Paraná e 

todos os coordenadores de áreas (assim designados as pessoas responsáveis pelas 

áreas de custo, construção e montagem, aquisições, recursos humanos, qualidade, 

etc.,) para definição da estratégia de construção, brainstorm e início efetivo da fase 

de Construção e Montagem 

 

4.5.1. CLASSIFICAÇÕES DAS MUDANÇAS 

 

 As mudanças de escopo serão classificadas de acordo com seu impacto e 

relevância ao projeto e também valor. Estas serão assim definidas: 

 Nível 2: São mudanças com impactos estimados no prazo menor ou igual a 1 

dia e valores menores ou iguais a US$ 10.000,00 

 Nível 1: São mudanças com impactos estimados no prazo entre 1 a 5 dias e 

valores entre US$ 10.000,00 a 100.000,00. 

 Nível 0: São mudanças com impactos estimados no prazo superior a 5 dias e 

nos valores acima de US$ 100.000,00 
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 Emergenciais: São mudanças que afetam as restrições e premissas 

estabelecidas do projeto, devem ser levados ao Conselho de Administração 

da Cia pelo Gerente de Projetos para autorização. 
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4.5.2. RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 As mudanças serão controladas pela equipe designada, e ligada diretamente 

ao Gerente de Projeto. A sistemática de classificação das mudanças deve obedecer 

a matriz de responsabilidade abaixo: 

 

Tab. 16 – Atividade e Responsáveis pelas Mudanças – Fonte: Equipe Projeto 

 

Coordenador 

de escopo

Coordenad

or Projeto

Coordena

dor C&M

Coordenador 

Qualidade 

Coordenador 

Aquisições

Gerente do 

projeto

Registra as 

mudanças

Avalia os 

impactos no 

projeto 

emitido

Avalia os 

impactos 

no prazo 

do Projeto

Avalia os 

impactos da 

mudança 

quanto a 

qualidade do 

produto final

Avalia o 

impacto nas 

aquisiçoes

Revisa 

Classificaçaõ 

de Mudanças

Emite paracer 

de 

classificação 

das mudanças

Fornecer 

alternativas 

a mudança 

apresentad

a

Fornece 

alternativas 

a mudança 

apresentad

a

Suporte ao 

C&M e Projeto 

para avaliação 

da Mudança

Coordena 

processo de 

aquisição de 

materias

Autoriza a 

mudança

Acompanha o 

desenvolviment

o ate sua 

implantação

Registro de 

documentos

Elabora 

histograma 

de recusos 

associado

s a 

mudança

-

Coordenas o 

processo de 

troca do 

materias

Emite 

relatório 

mensal de 

mudancas ao 

CEO

Emite relatório 

semanal de 

acompanhame

nto

Emissao de 

novos 

documentos

Realiza a 

mudança 
-

Coordena o 

processo de 

compra de 

novos materias

-

Solicita 

assitencia das 

demais áreas 

Alteração 

de 

documentos

- -
Contato com 

fornecedores
-

Divulga as 

mudancas
- - - - -
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4.5.3. PRAZOS NO PROCESSO DE GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 O processo de gestão de mudanças deverá ter um controle rígido nos prazos 

para avaliação e tomada de decisão rígido e definidos. 

 Toda a mudança identificada deverá ser informada prioritariamente ao 

Coordenador de Planejamento. Este tem 1 dia útil para a emissão do parecer 

provisório de classificação da mudança. De posse deste parecer provisório, os 

prazos para avaliação, estudo e tomada de decisão ser informados. 

 Abaixo a tabela com os prazos e sua relação com a classificação da mudança: 

 

Tab.17 – Prazos para ações na gestão de mudanças – Fonte: Equipe Projeto 

 

4.5.3. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 

 A responsabilidade pelo plano será do Gerente de Projeto designado com o 

acompanhamento mensal do conselho de administração da Transportes Dutoviarios 

do Paraná. O plano deverá ser revisado com a periodicidade de 3 meses.  

 Deverão ser realizadas reuniões quinzenais de acompanhamento das 

mudanças identificadas pela equipe do projeto, gerente e coordenadores, e mensais 

com a alta administração da Companhia. 

 Caso haja a ocorrência de uma mudança classificada como Emergência, o 

gerente do projeto deverá informar imediatamente ao CEO da empresa que 

Classificação

Parecer 

Coordenad

or 

Mudancas

Parecer 

Coordena

dor 

Projeto

Parecer 

Coordenador 

C&M

Parecer 

Coordenador 

Qualidade 

Parecer 

Coordenador 

Aquisições

Ações 

Gerente do 

projeto

Nivel 2 7 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 1 dia util

Nivel 1 5 dias uteis 3 dias uteis 3 dias uteis 3 dias uteis 3 dias uteis 1 dia util

Nivel 0 2 dias uteis 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util

Emergencia 2 dias uteis 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util
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dependendo de sua avaliação, tomara a decisão sobre a mudança, ou convocara 

uma reunião extraordinária, quando necessário para avaliação da mudança. 
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5. DECLARACAO DO ESCOPO 

 

5.1. TÍTULO DO PROJETO 

 

 Implantação de um duto de duto de derivados de Petróleo ligando Curitiba a 

Londrina 

 

5.2. EQUIPE DO PROJETO 

 

 Gerente de Projetos designado: Eng. Marcos Aurélio Chimentao 

 

5.3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 Projeto, construção e montagem de um duto de derivados de petróleo 

interligando as cidades de Curitiba a Londrina com capacidade de bombeio de 

170.000 m³ por hora, construção de um terminal de distribuição rodoviário nas 

imediações da cidade de Londrina, construção de duas estações de bombeamento, 

uma principal, localizada em Araucária na região Metropolitana de Curitiba, próximo 

a Refinaria Presidente Getúlio Vargas e uma secundaria, a ser instalada no meio do 

trajeto, próximo a Jaguariaíva. 

 

5.4. OBJETIVO DO PROJETO 

 

 O projeto pretende atender a demanda total de transporte de derivados de 

petróleo, leia se, Óleo Diesel, Gasolina e GLP até a cidade de Londrina de modo a 

atender Londrina, Maringá e suas respectivas regiões metropolitanas 
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5.5. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

 A mudança pelo governo federal, da precificação dos combustíveis, o baixo 

custo de transporte associado ao modal dutoviário, disponibilização de capacidade 

de outros modais para transporte de produtos com maior valor agregado. 

 

5.6. RESTRIÇÕES 

 

 Custo de Implantação do Projeto limitado a US$ 100.000.000,00 

 Prazo de Implantação do Projeto limitado a 36 meses 

 Liberação completa de toda a faixa de dutos para início da Construção e 

Montagem 

 Obtenção de todas as licenças ambientais antes do início de aquisições e 

obra 

 Obtenção de todas as licenças de instalação dos órgãos reguladores antes do 

início das aquisições e obra 

 

5.7. PREMISSAS  

 

 Dólar projetado US$ 1,00 = R$ 3,15 

 Custo tonelada transportada por KM modal rodoviário = US$ 56,00 

 Custo tonelada transportada por KM modal ferroviário = US$ 14,00 

 Custo tonelada transportada por KM modal dutoviário = US$ 9,00 

 Custo das demais construções esta embutido no preço do KM/pol estimado 

para o duto 

 Preço dos derivados seguirá o mercado internacional 

 Crescimento do consumo na região de 3% ao ano 
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 Taxa Inflação prevista de 4,5% ao ano 

 Taxa de mínima de atratividade de 11% ao ano 

 

5.8. PRINCIPAIS ENTREGAS  

 

 Levantamento plano altímetrico da faixa de dutos 

 Liberação da faixa de dutos (permissões e desapropriações) 

 Licenças Ambientais 

 Licenças de Órgãos Reguladores 

 Projeto Executivo Detalhado 

 Casa de Bombas Principal 

 Casa de Bombas Secundaria 

 Terminal de Distribuição Rodoviário 

 Trecho 1 – Curitiba – Jaguariaíva 

 Trecho 2 – Jaguariaíva – Londrina 

 Sala de Operações e Controle 

 

5.9. EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO 

 

1 Duto Curitiba Londrina 

1.1 Avaliação da Oportunidade 

1.1.1 Analise Cenário Macro econômico 

1.1.1.1 Levantamento de dados 

1.1.1.2 Compilação de dados 

1.1.1.3 Plano Estratégico 

1.1.2 Analise Viabilidade Técnico Econômica 

1.1.2.1 Levantamento de dados 

1.1.2.2 Definição Premissas 

1.1.2.3 Definição Restrições 
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1.1.2.4 Calculo Viabilidade 

1.1.3 Definição do Projeto 

1.1.3.1 Emissão Especificações Básicas 

1.1.3.2 Definição do Critérios para Mudanças 

1.1.3.3 Emissão da Declaração de Escopo 

1.2 Estruturação do Projeto 

1.2.1 Termo de Abertura do Projeto 

1.2.2 Planos de Gerenciamento do Projeto 

1.2.2.1 Plano Gerenciamento Escopo 

1.2.2.2 Plano Gerenciamento Custo 

1.2.2.3 Plano Gerenciamento Tempo 

1.2.2.4 Plano Gerenciamento Qualidade 

1.2.2.5 Plano Gerenciamento Aquisições 

1.2.2.6 Plano Gerenciamento Recursos Humanos 

1.2.2.7 Plano Gerenciamento Comunicações 

1.2.2.8 Plano Gerenciamento Riscos 

1.2.3 Monitoramento e Controle 

1.2.3.1 Reuniões Follow up 

1.2.3.1 Gestão de Mudanças 

1.2.3.1 Relatórios de Progresso Físico Financeiro 

1.3 Licenças e Liberação de Faixa 

1.3.1 Licenças Ambiental 

1.3.1.1 Licença Previa 

1.3.1.2 Licença Definitiva 

1.3.2 Licenças Instalação e Operação ANP 

1.3.2.1 Licença de Instalação 

1.3.2.2 Licença de Operação 

1.3.3 Liberação de Faixa e Desapropriações 

1.3.3.1 Levantamento Propriedades 

1.3.3.2 Desapropriações 

1.4 Emissão Projeto 

1.4.1 Projeto Básico 

1.4.1.1 Civil 

1.4.1.2 Mecânico 
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1.4.1.3 Elétrico 

1.4.1.4 Instrumentação 

1.4.1.5 Arquitetônico 

1.4.2 Projeto Executivo 

1.4.2.1 Civil 

1.4.2.2 Mecânico 

1.4.2.3 Elétrico 

1.4.2.4 Instrumentação 

1.4.2.5 Arquitetônico 

1.4.2.6 As-Built 

1.5  Casa de Bombas Principal 

1.5.1 Construção Civil 

1.5.1.1 Fundação 

1.5.1.2 Edificação 

1.5.1.3 Acabamentos 

1.5.2 Montagem Eletromecânica 

1.5.2.1 Fabricação de Tubulação 

1.5.2.2 Instalação Equipamentos Mecânicos 

1.5.2.3 Instalação Equipamentos Elétricos 

1.5.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle 

1.5.3 Testes 

1.5.3.1 Testes Hidrostáticos 

1.5.3.2 Energização 

1.5.3.3 Comunicação 

1.5.4 Comissionamento 

1.5.4.1 Pre Operação 

1.5.4.2 Operação Assistida 

1.5.5 Aquisições 

1.5.5.1 Bombas 

1.5.5.2 Dutos 

1.5.5.3 Painéis Elétricos 

1.5.5.4 Materiais Aplicação 

1.6 Casa de Bombas Secundaria 

1.6.1 Construção Civil 
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1.6.1.1 Fundação 

1.6.1.2 Edificação 

1.6.1.3 Acabamentos 

1.6.2 Montagem Eletromecânica 

1.6.2.1 Fabricação de Tubulação 

1.6.2.2 Instalação Equipamentos Mecânicos 

1.6.2.3 Instalação Equipamentos Elétricos 

1.6.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle 

1.6.3 Testes 

1.6.3.1 Testes Hidrostáticos 

1.6.3.2 Energização 

1.6.3.3 Comunicação 

1.6.4 Comissionamento 

1.6.4.1 Pre Operação 

1.6.4.2 Operação Assistida 

1.6.5 Aquisições 

1.6.5.1 Bombas 

1.6.5.2 Dutos 

1.6.5.3 Painéis Elétricos 

1.6.5.4 Materiais Aplicação 

1.7  Terminal de Distribuição Rodoviário 

1.7.1 Construção Civil 

1.7.1.1 Fundação 

1.7.1.2 Edificação 

1.7.1.3 Acabamentos 

1.7.2 Montagem Eletromecânica 

1.7.2.1 Fabricação de Tubulação 

1.7.2.2 Instalação Equipamentos Mecânicos 

1.7.2.3 Instalação Equipamentos Elétricos 

1.7.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle 

1.7.3 Testes 

1.7.3.1 Testes Hidrostáticos 

1.7.3.2 Energização 

1.7.3.3 Comunicação 
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1.7.4 Comissionamento 

1.7.4.1 Pre Operação 

1.7.4.2 Operação Assistida 

1.7.5 Aquisições 

1.7.5.1 Bombas 

1.7.5.2 Dutos 

1.7.5.3 Painéis Elétricos 

1.7.5.4 Materiais Aplicação 

1.8  Duto Curitiba Londrina 

1.8.1 Trecho 1 

1.8.1.1 Supressão Vegetal 

1.8.1.2 Abertura de Vala 

1.8.1.3 Desfile de Tubos e Montagem da Linha 

1.8.1.4 Abaixamento da Linha e TH 

1.8.1.5 Recobrimento de Linha e Recomposição Vegetal 

1.8.2 Trecho 2 

1.8.2.1 Supressão Vegetal 

1.8.2.2 Abertura de Vala 

1.8.2.3 Desfile de Tubos e Montagem da Linha 

1.8.2.4 Abaixamento da Linha e TH 

1.8.2.5 Recobrimento de Linha e Recomposição Vegetal 

1.9 Encerramento 

1.9.1 Relatório de Performance 

1.9.1 Relatório de Lições Aprendidas 

1.9.1 Termo de Encerramento do Projeto 
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5.10. DICIONÁRIO DA EAP 

 

Dicionário da EAP 

  
  ID Pacote de Trabalho Descrição  Critério de Aceitação 

1 Duto Curitiba Londrina 
Projeto Interligando a Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas a um terminal de distribuição de 
combustíveis localizado na região de Londrina 

Conclusão das 
etapas 1.1 a 1.9 da 

EAP 

1.1 Avaliação da Oportunidade 
Etapa de avaliação do cenário macro 

econômico para a verificação da oportunidade 
Conclusão das 

etapas 1.1.1 a 1.1.3 

1.1.1 Analise Cenário Macro econômico 

Consiste no levantamento dos dados do 
mercado de produção e consumo de 
combustíveis e também do mercado 

consumidor 

Relatório de 
apresentação do 

cenário 
Macroeconômico da 

região 

1.1.1.1 Levantamento de dados 
Pesquisa de dados sobre frotas, população e 

utilização de combustíveis fosseis 

Entrega da planilha 
de dados para 

analise 
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1.1.1.2 Compilação de dados Processo de tratamento dos dados  
Relatório de 

levantamento de 
dados 

1.1.1.3 Plano Estratégico 
Definição da estratégia de ocupação do 

mercado 

Apresentação dos 
potencias lucros 

com a implantação 
do projeto 

1.1.2 Analise Viabilidade Técnico Econômica 
Estudo comparativo entre custo e retorno 

projetado 
Relatório do EVTE 

1.1.2.1 Levantamento de dados 
Pesquisas dos valores de custos equivalentes 

para implantação do projeto 

Planilha com custos 
de implantação 

precificados 

1.1.2.2 Definição Premissas 
Definição das premissas para a implantação do 

projeto 

Relatório 
consolidado de 

premissas com suas 
justificativas 

1.1.2.3 Definição Restrições 
Definição das restrições para a implantação do 

projeto 

Relatório 
consolidado de 

restrições com as 
suas justificativas 

1.1.2.4 Calculo Viabilidade 
Com base nos dados, premissas e restrições 
calcula-se a viabilidade técnico econômica do 

projeto 

Relatório EVTE - 
Estudo de 

Viabilidade Técnico 
Econômica 

1.1.3 Definição do Projeto 
Processo de definição das especificações 

básicas para o início do projeto 
Emissão do projeto 

conceitual 
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1.1.3.1 Emissão Especificações Básicas 

Definição dos elementos básicos do projeto 
para os estudo do projeto como diâmetro 
estimado do duto, potência estimada das 
bombas, área de ocupação da estações e 

terminas, traçado do duto 

Emissão do projeto 
conceitual 

1.1.3.2 Definição do Critérios para Mudanças 
Classificação da relevância das mudanças que 

podem ocorrer considerando o impacto no custo 
e prazo do empreendimento 

Emissão da tabela 
de classificação de 

mudanças de 
projeto 

1.1.3.3 Emissão da Declaração de Escopo 
Documento que descreve de modo sucinto o 

projeto, suas características básicas, 
premissas, restrições e principais entregas 

Declaração de 
escopo 

1.2 Estruturação do Projeto 
Processo de emissão dos documentos para o 

gerenciamento do projeto 
Conclusão das 

etapas 1.2.1 a 1.2.3 

1.2.1 Termo de Abertura do Projeto 
Documento que formaliza o início do projeto e 

defini os responsáveis s pelas ações 

Emissão do Termo 
de abertura do 

Projeto 

1.2.2 Planos de Gerenciamento do Projeto 
Documentos que definem os processos de 

gestão das principais áreas do projeto 

Conclusão das 
etapas 1.2.2.1 a 

1.2.2.8 
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1.2.2.1 Plano Gerenciamento Escopo 

O plano de gerenciamento do escopo do projeto 
fornece diretrizes sobre como o escopo do 

projeto será definido, desenvolvido, monitorado, 
controlado e verificado pela equipe 

de gerenciamento de projetos. 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

de Escopo 

1.2.2.2 Plano Gerenciamento Custo 

O plano de gerenciamento dos custos define o 
formato e estabelece as atividades e os critérios 

de planejamento, estruturação e controle dos 
custos do projeto. 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

de Custos 

1.2.2.3 Plano Gerenciamento Tempo 
O gerenciamento do tempo inclui os processos 

requeridos para assegurar a conclusão do 
projeto no prazo previsto. 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

de Tempo 

1.2.2.4 Plano Gerenciamento Qualidade 

O Plano de Gerenciamento da Qualidade define 
os indicadores relevantes ao projeto de modos 
garantir a aderência do projeto com as políticas 

da empresa e com seus requisitos. 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

da Qualidade 

1.2.2.5 Plano Gerenciamento Aquisições 
Descreve as a sistemática do processo de 

aquisições do projeto 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

de Aquisições 



P á g i n a  | 51 

 

1.2.2.6 Plano Gerenciamento Recursos Humanos 

Descreve a sistemática de mobilização, 
gerenciamento, controle e desmobilização dos 
recursos humanos necessários a execução do 

projeto. 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

de Recursos 
Humanos 

1.2.2.7 Plano Gerenciamento Comunicações 

Descreve com será a comunicação dentro do 
projeto, sua interface com os stakeholders, 
periodicidade, conteúdo, responsabilidades, 

meios de comunicação, etc., 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 
de Comunicações 

1.2.2.8 Plano Gerenciamento Riscos 

Define a sistemática de avaliação dos riscos 
inerentes a implantação do projeto, a 

metodologia de avaliação, processos de 
mitigação, ações corretivas, ações preventivas 

Emissão do Plano 
de Gerenciamento 

de Riscos 

1.2.3 Monitoramento e Controle Monitoração e controle da execução do projeto 

Atas e relatórios 
periódicos, de 

acordo com o plano 
de gerenciamento 
das comunicações 

1.2.3.1 Reuniões Follow-up up 
Reuniões quinzenais de acompanhamento do 

projeto 
Atas de reunião 

1.2.3.1 Gestão de Mudanças 
Reunião mensal de acompanhamento do 

processo de gestão de mudanças do projeto 
Ata de reunião e 

relatório periódico 
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1.2.3.1 Relatórios de Progresso Físico Financeiro 
Relatório contendo o progresso físico e 

financeiro do projeto, as principais ocorrências, 
e os principais pontos de atenção 

Relatório quinzenal 

1.3 Licenças e Liberação de Faixa 

Trata-se do processo junto aos órgãos 
reguladores de obtenção das licenças 

necessárias a implementação e operação do 
projeto e também, da avaliação, negociação e 
liberação das áreas de passagem do dutos, 

entenda-se "Liberação de Faixa" 

Conclusão das 
etapas 1.3.1 a 1.3.3 

1.3.1 Licenças Ambiental 
Liberação pelo órgão ambiental para a 
implementação e operação do projeto 

Emissão da licença 
ambiental definitiva 

1.3.1.1 Licença Previa 
Licença previa emitida com recomendações e 

"penalidades" a serem cumpridas para a 
implementação do empreendimento 

Emissão da Licença 
Previa 

1.3.1.2 Licença Definitiva 

Licença emitida após a vistoria e conclusão do 
empreendimento, com todas as recomendações 

e penalidades contidas na licença previa, 
cumpridas.  

Emissão da licença 
ambiental definitiva 
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1.3.2 Licenças Instalação e Operação ANP 

Licenças necessárias por órgãos reguladores 
do setor de petróleo e derivados (ANP), de 

segurança emitida pelo corpo de bombeiros e 
alvará de funcionamento das prefeituras 

Emissão da Licença 
de Operação 

1.3.2.1 Licença de Instalação 
Licença provisória emitida pela ANP e prefeitura 
para início da etapa de construção e montagem 

Emissão da licença 
de Instalação 

1.3.2.2 Licença de Operação 

Licença de Operação emitida pela ANP, após a 
vistoria das Instalações e emissão do certificado 
de liberação do corpo de bombeiros e alvará da 

prefeitura 

Emissão da Licença 
de Operação 

1.3.3 Liberação de Faixa e Desapropriações 
Processo de identificação, negociação, compra 
e desocupação da área de construção do duto e 

duas estações e terminais 

Averbação das 
áreas de 

implantação do 
projeto em nome de 

Transportes 
Dutoviarios do 
Paraná S.A. 

1.3.3.1 Levantamento Propriedades 
Trabalho de identificação das áreas impactadas 
pela implantação do projeto, levantamento de 

dados dos proprietários e negociação  

Relatório de are de 
traçado do duto e 

Estações 
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1.3.3.2 Desapropriações 
Processo de negociação, pagamento e 

averbação das áreas em nome da Transportes 
Dutoviarios do Paraná S.A. 

Averbação das 
áreas de 

implantação do 
projeto em nome de 

Transportes 
Dutoviarios do 
Paraná S.A. 

1.4 Emissão Projeto 

Fase responsável pela emissão dos 
documentos necessários a cotação de materiais 
e realização do empreendimento além do seu 

registro 

Emissão do As-Build 

1.4.1 Projeto Básico 
Projeto com informações de processo e 

especificações necessárias para cotação de 
materiais e serviços 

Emissão das Folhas 
de Dados dos 

equipamentos e 
"material take-off 

list" 

1.4.1.1 Civil 
Projeto com informações de processo e 

especificações necessárias para cotação de 
materiais e serviços da disciplina de civil 

Emissão das Folhas 
de Dados dos 

equipamentos e 
"material take-off 

list" 

1.4.1.2 Mecânico 
Projeto com informações de processo e 

especificações necessárias para cotação de 
materiais e serviços da disciplina de mecânica 

Emissão das Folhas 
de Dados dos 

equipamentos e 
"material take-off 

list" 
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1.4.1.3 Elétrico 
Projeto com informações de processo e 

especificações necessárias para cotação de 
materiais e serviços da disciplina de elétrica 

Emissão das Folhas 
de Dados dos 

equipamentos e 
"material take-off 

list" 

1.4.1.4 Instrumentação 

Projeto com informações de processo e 
especificações necessárias para cotação de 

materiais e serviços da disciplina de 
instrumentação 

Emissão das Folhas 
de Dados dos 

equipamentos e 
"material take-off 

list" 

1.4.1.5 Arquitetônico 
Projeto com informações básicas da arquitetura 

das instalações 

Emissão das Folhas 
de Dados dos 

equipamentos e 
"material take-off 

list" 

1.4.2 Projeto Executivo 

Processo de detalhamento do projeto básico, 
com definição clara das quantidades de 

materiais a serem adquiridos, dos 
equipamentos e de acompanhamento da 
construção e montagem das instalações 

Emissão dos 
desenhos 

executivos, 
requisições de 

material, parecer 
técnicos de 

equipamentos  

1.4.2.1 Civil Projeto detalhado da disciplina de civil 

Emissão das 
Requisições de 

Materiais e 
desenhos para o 

campo 
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1.4.2.2 Mecânico Projeto detalhado da disciplina de Mecânica 

Emissão das 
Requisições de 

Materiais e 
desenhos para o 

campo 

1.4.2.3 Elétrico Projeto detalhado da disciplina de Elétrica 

Emissão das 
Requisições de 

Materiais e 
desenhos para o 

campo 

1.4.2.4 Instrumentação 
Projeto detalhado da disciplina de 

Instrumentação 

Emissão das 
Requisições de 

Materiais e 
desenhos para o 

campo 

1.4.2.5 Arquitetônico 
Projeto detalhado da arquitetura e layout das 

instalações e equipamentos 

Emissão das 
Requisições de 

Materiais e 
desenhos para o 

campo 

1.4.2.6 As-Built 

Registro do projeto conforme construído, com 
todas as alterações realizadas ao longo da 

implantação do empreendimento registradas 
conforme lista de documentos do projeto 

executivo 

Reemissão dos 
documentos de 

projeto atualizadas 
conforme construído 
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1.5  Casa de Bombas Principal 

Área que abrigara as bombas principais 
responsáveis pelo bombeamento de produtos 

da Refinaria REPAR, para o Terminal de 
Carregamento Rodoviário localizado em 

Londrina 

Emissão do 
certificado de 
completação 

eletromecânica e 
comissionamento 

1.5.1 Construção Civil Fase de construção civil da unidade 
Emissão do relatório 
de concretagem e 

vistoria da obra 

1.5.1.1 Fundação 
Parte do serviços responsável pela sustentação 

da edificação  

Relatório de 
estaqueamento e 

amarração 

1.5.1.2 Edificação 
Compreende a construção de paredes, janelas, 

portas e demais  

Fechamento de 
todas áreas 

conforme projeto 

1.5.1.3 Cobertura 
Compreende a construção das coberturas das 

áreas construídas 

Fechamento de 
todas áreas 

conforme projeto 

1.5.2 Montagem Eletromecânica 
Fase da obra responsável, pela construção das 

tubulações, acessórios e instalação dos 
equipamentos 

Emissão do Termo 
de Completação 
Eletromecânica 

provisório 

1.5.2.1 Fabricação de Tubulação 
Fase de construção das tubulações de 

processos e sistemas auxiliares da unidade 

Laudo de conclusão 
da montagem das 

linhas 
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1.5.2.2 Instalação Equipamentos Mecânicos 
Fase de Instalação dos equipamentos da 
unidade, bombas, motores, válvulas, etc., 

Relatórios de 
alinhamento e 
montagem dos 
equipamentos 

1.5.2.3 Instalação Equipamentos Elétricos 
Fase de instalação dos eletro dutos, cabos, 

painéis e quadros de distribuição 

Certificado de 
ligação de 

equipamentos 

1.5.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle 
Fase de instalação dos eletro dutos, cabos, 

sensores e atuadores responsáveis pela 
operação remota da unidade 

Certificado de 
ligação de 

equipamentos 

1.5.3 Testes Fase de testes das instalações 
Certificado de 
Conclusão de 

Testes 

1.5.3.1 Testes Hidrostáticos 
Testes de pressão realizados com águas nas 

tubulações das unidades 
Relatório de Testes 

Hidrostáticos 

1.5.3.2 Energização Fase de energização dos equipamentos 
Relatório de queda 

de tensão da 
unidade 

1.5.3.3 Comunicação 
Fase de testes de comunicações entre 

equipamentos, sensores, atuadores, e sistema 
supervisório 

Emissão do relatório 
de comunicação da 

unidade 

1.5.4 Comissionamento 
Fase responsável pela início da operação da 

unidade 

Relatório de 
desempenho da 

unidade 
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1.5.4.1 Pre Operação Fase de testes de movimentação de produtos 

Bombeio de 
produtos com 
características 

similares mas não 
inflamáveis 

1.5.4.2 Operação Assistida 
Fase de acompanhamento da unidade em 

pleno funcionamento 

Bombeio de 
produtos de Curitiba 

a Londrina 

1.5.5 Aquisições 
Processo de compra de materiais e 

Equipamentos 
Entrega dos 

equipamentos 

1.5.5.1 Bombas 
Equipamento responsável pelo envio dos 

produtos da refinaria ao terminal de distribuição 
rodoviário em Londrina 

Equipamento 
entregue 

1.5.5.2 Dutos 

Dutos que serão lançados e montados 
interligando a Casa de Bombas Principal, 

Secundária e Terminal de Distribuição 
Rodoviário 

Tubos entregues ao 
longo da tubovia 

1.5.5.3 Painéis Elétricos Painéis de alimentação das unidades 
Equipamento 

entregue 

1.5.5.4 Materiais Aplicação 
Materiais diversos, como areia, cimento, tinta, 

ferragem, etc., 

Materiais entregues 
nos canteiros e faixa 

de dutos 
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1.6 Casa de Bombas Secundaria 
Área que abrigara as bombas secundarias, 

responsáveis pela segurança do bombeio de 
produtos 

Idem 1.5 

1.6.1 Construção Civil Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.1.1 Fundação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.1.2 Edificação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.1.3 Acabamentos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.2 Montagem Eletromecânica Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.2.1 Fabricação de Tubulação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.2.2 Instalação Equipamentos Mecânicos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.2.3 Instalação Equipamentos Elétricos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.3 Testes Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.3.1 Testes Hidrostáticos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.3.2 Energização Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.3.3 Comunicação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.4 Comissionamento Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.4.1 Pre Operação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.4.2 Operação Assistida Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.5 Aquisições Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.5.1 Bombas Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.5.2 Dutos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.5.3 Painéis Elétricos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.6.5.4 Materiais Aplicação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 
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1.7  Terminal de Distribuição Rodoviário Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.1 Construção Civil Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.1.1 Fundação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.1.2 Edificação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.1.3 Acabamentos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.2 Montagem Eletromecânica Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.2.1 Fabricação de Tubulação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.2.2 Instalação Equipamentos Mecânicos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.2.3 Instalação Equipamentos Elétricos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.3 Testes Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.3.1 Testes Hidrostáticos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.3.2 Energização Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.3.3 Comunicação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.4 Comissionamento Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.4.1 Pre Operação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.4.2 Operação Assistida Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.5 Aquisições Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.5.1 Bombas Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.5.2 Dutos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.5.3 Painéis Elétricos Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 

1.7.5.4 Materiais Aplicação Idem Item 1.5 Idem Item 1.5 
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1.8  Duto Curitiba Londrina 

É a tubulação interligada as Casas de Bombas 
Principal e Secundária e ao Terminal de 
Distribuição Rodoviário responsável pela 

condução do produto de Curitiba a Londrina 

Relatório de Testes 
Hidrostáticos 

1.8.1 Trecho 1 
Trecho que compreendido entre a Casa de 

Bombas Principal e a Casa de Bombas 
Secundária 

Relatório de Testes 
Hidrostáticos 

1.8.1.1 Supressão Vegetal 
É o processo de retirada da vegetação existente 
na faixa de dutos para início das marcações e 

escavações 

Retirada da camada 
vegetal 

1.8.1.2 Abertura de Vala 
É o processo de escavação do local de 

instalação do duto 
Valas abertas 

1.8.1.3 Desfile de Tubos e Montagem da Linha 
Consiste na fase de posicionamento e 

soldagem dos tubos que irão formar o duto 
entre os pontos compreendidos 

Relatórios de 
soldagem e 

revestimento 

1.8.1.4 Abaixamento da Linha e TH 

É a fase de posicionamento da linha já soldada 
no fundo da vala e realização dos testes de 

pressão e estanqueidade antes da cobertura da 
linha 

Relatório de Testes 
Hidrostáticos 

1.8.1.5 Recobrimento de Linha e Recomposição Vegetal 
É a fase de cobrimento da linha, fechamento da 

vala, e recomposição da cobertura vegetal. 

Relatório de 
Compactação do 

Terreno 
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1.8.2 Trecho 2 
Trecho que compreende a interligação da Casa 

de Bombas Secundária ao Terminal de 
Distribuição Rodoviário 

Idem Item 1.8.1 

1.8.2.1 Supressão Vegetal Idem Item 1.8.1 Idem Item 1.8.1 

1.8.2.2 Abertura de Vala Idem Item 1.8.1 Idem Item 1.8.1 

1.8.2.3 Desfile de Tubos e Montagem da Linha Idem Item 1.8.1 Idem Item 1.8.1 

1.8.2.4 Abaixamento da Linha e TH Idem Item 1.8.1 Idem Item 1.8.1 

1.8.2.5 Recobrimento de Linha e Recomposição Vegetal Idem Item 1.8.1 Idem Item 1.8.1 

1.9 Encerramento Fase de fechamento do projeto 
Emissão do Termos 
de Encerramento do 

Projeto 

1.9.1 Relatório de Performance 
Avaliação do HH, materiais e equipamentos 

utilizados e comparação com as métricas 
disponíveis para obras similares 

Relatório de do 
Histograma 

utilizado, materiais 
adquiridos e 

equipamentos 
utilizados 

1.9.1 Relatório de Lições Aprendidas 

Apresentação das mudanças, correções e 
otimizações realizadas durante a execução do 
projeto de modo a servir de base para futuros 

projetos 

Relatório de Lições 
Aprendidas 

1.9.1 Termo de Encerramento do Projeto Fase final do projeto 
Emissão do Termos 
de Encerramento do 

Projeto 
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6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

6.1. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

6.1.1. RESPONSÁVEIS 

 

 Este plano foi elaborado pelo coordenador responsável pela área de 

planejamento do projeto, sob a supervisão do Gerente de Projeto. 

     O mesmo é responsável pela atualização e ajustes do plano quando 

necessários. Todas as modificações executadas no plano devem ser revisadas pelo 

coordenador da área de gestão de mudanças e enviado ao Gerente do Projeto para 

aprovação. 

6.1.2. FREQUÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO  

 

 Este plano deve ser revisado com uma periodicidade de 180 dias, ou quando 

surgirem alterações no projeto que impactem o mesmo diretamente. O Gerente de 

Projeto terá autonomia para solicitar a revisão do plano a qualquer momento 

 

6.2. METODOLOGIA DE CONCEPÇÃO 

 

 O cronograma do projeto foi desenvolvido com base na Estrutura Analítica de 

Projeto apresentada no plano de Gerenciamento de Escopo. Para se conceber o 

cronograma apresentada no item abaixo, foi utilizada a metodologia do caminho 

crítico, referenciando a duração das atividades a referências históricas de projetos 

similares e na experiência do Gerente de Projeto e Coordenadores.  
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 Cabe lembrar que diversas atividades, mesmo que apresentadas neste 

documento com base em trabalhos similares realizados podem acarretar em 

significativa alteração nos prazos, sendo estes a maior ou a menor. 

 O cronograma será apresentado sempre na forma de gráfico de Gantt em 

meses. 
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6.3. CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

 

Fig.10 – Cronograma de atividades 3º nível – Fonte: Equipe de Projeto 

 

 

 

% de valor Valores em US$ jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

1 Duto Curitiba Londrina 100,00% 78.000.000,00

1.1 Avaliação da Oportunidade 1,00% 780.000,00

1.1.1 Analise Cenario Macro economico 33% 257.400,00

1.1.2 Analise Viabilidade Tecnico Economica 33% 257.400,00

1.1.3 Definição do Projeto 33% 257.400,00

1.2 Estruturação do Projeto 5,00% 3.900.000,00

1.2.1 Termo de Abertura do Projeto 10,00% 390.000,00

1.2.2 Planos de Gerenciamento do Projeto 60,00% 2.340.000,00

1.2.3 Monitoramento e Controle 30,00% 1.170.000,00

1.3 Licencas e Liberação de Faixa 10,00% 7.800.000,00

1.3.1 Licencas Ambiental 5,00% 390.000,00

1.3.2 Licencas Instalação e Operação ANP 5,00% 390.000,00

1.3.3 Liberação de Faixa e Desapropiações 90,00% 7.020.000,00

1.4 Emissão Projeto 10,00% 7.800.000,00

1.4.1 Projeto Basico 60,00% 4.680.000,00

1.4.2 Projeto Executivo 40,00% 3.120.000,00

1.5 Casa de Bombas Principal 20,00% 15.600.000,00

1.5.1 Construção Civil 20,00% 3.120.000,00

1.5.2 Montagem Eletromecanica 35,00% 5.460.000,00

1.5.3 Testes 10,00% 1.560.000,00

1.5.4 Comissionamento 10,00% 1.560.000,00

1.5.5 Aquisições 25,00% 3.900.000,00

1.6 Casa de Bombas Secundaria 15,00% 11.700.000,00

1.6.1 Construção Civil 20,00% 2.340.000,00

1.6.2 Montagem Eletromecanica 35,00% 4.095.000,00

1.6.3 Testes 10,00% 1.170.000,00

1.6.4 Comissionamento 10,00% 1.170.000,00

1.6.5 Aquisições 25,00% 2.925.000,00

1.7 Terminal de Distribuição Rodoviario 15,00% 11.700.000,00

1.7.1 Construção Civil 20,00% 2.340.000,00

1.7.2 Montagem Eletromecanica 35,00% 4.095.000,00

1.7.3 Testes 10,00% 1.170.000,00

1.7.4 Comissionamento 10,00% 1.170.000,00

1.7.5 Aquisições 25,00% 2.925.000,00

1.8 Duto Curitiba Londrina 20,00% 15.600.000,00

1.8.1 Trecho 1 50,00% 7.800.000,00

1.8.2 Trecho 2 50,00% 7.800.000,00

1.9 Encerramento 4,00% 3.120.000,00

1.9.1 Relatorio de Performance 40% 1.248.000,00

1.9.1 Relatorio de Licoes Aprendidads 20% 624.000,00

1.9.1 Termo de Encerramento do Projeto 20% 624.000,00
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6.4. MILESTONES / MARCOS 

 

 Foram definidos já na declaração de escopo os principais marcos referentes a 

este projeto. Com o desenvolvimento do cronograma, foram alterados alguns 

marcos, devido a sua característica. Inicialmente previsto apenas com Licença 

Ambiental e Licenças de Órgãos Reguladores, as mesmas foram desmembradas em 

provisória e instalação respectivamente e Licença Ambiental e de Operação. 

 Abaixo os principais marcos de entrega do projeto e suas respectivas datas: 

 Levantamento plano altímetrico  da faixa de dutos – Outubro/2017 

 Liberação da faixa de dutos (permissões e desapropriações) – 

Dezembro/2017 

 Licença Ambiental Provisória – Agosto/2017 

 Licença Ambiental – Dezembro/2017 

 Licenças Provisória de Instalação de Órgãos Reguladores – Setembro/2017 

 Licença de Operação de Órgãos Reguladores – Dezembro/2017 

 Projeto Executivo Detalhado – Abril/2019 

 Casa de Bombas Principal – Setembro/2019 

 Casa de Bombas Secundaria – Setembro/2019 

 Terminal de Distribuição Rodoviário – Setembro/2019 

 Trecho 1 – Curitiba – Jaguariaíva – Abril/2019 

 Trecho 2 – Jaguariaíva – Londrina – Novembro/2019 

 Sala de Operações e Controle – Setembro/2019 
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6.5. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO  

 

 O cronograma da obra em seu nível mais alto (nível 4) será acompanhado de 

acordo com percentual de avanço físico em percentuais dos trabalhos realizados. As 

sub-rotinas de trabalho terão seu avanço dado em duas etapas: 20% quando 

iniciados e 80% quando finalizados.  

 O cronograma deverá ser apresentado na forma de Curva “S” com 3 linhas 

durante as reuniões de follow-up do projeto. Cada linha deve apresentar as 

seguintes informações: 

 Avanço Programado: Percentual de avanço programado no início da 

execução do projeto sem considerar os desvios ocorridos 

 Avanço Realizado: Percentual de avanço efetivamente realizado sem 

correções bom base no início do contrato 

 Avanço Projetado: Percentual de avanço reprogramado com o intuito 

de corrigir os desvios identificados e/ou projetar uma nova data para a 

finalização das atividades. 

 

O cronograma deve ser acompanhado diariamente pela equipe de 

planejamento, sob supervisão do coordenador de planejamento. O mesmo tem a 

incumbência de analisar as informações recebidas pelas demais equipes e alimentar 

o cronograma. 

 Qualquer ocorrência que impacte no prazo dos milestones definidos neste 

plano, deve ser imediatamente informado ao Gerente de Projetos que poderá 

convocar uma reunião específica fora da rotina de reuniões de follow-ups, 

respeitando as prerrogativas do Plano de Gerenciamento das Comunicações. 
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6.6. IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRITICO 

 

 Com base no Cronograma apresentado acima, foi possível a análise do 

caminho crítico do projeto. A metodologia utilizada foi a da rede de precedências. 

Abaixo um desenho esquemático das atividades do caminho crítico: 

 

 Analisando o cronograma pudemos identificar que o principal gargalo para a 

implantação do projeto são licenças ambiental e de órgãos reguladores. 

 Conforme premissas apresentadas, a continuidade das ações do projeto 

depende destes marcos. Pode ser visto o impacto direto do atraso ou antecipação 

destes itens no prazo final do empreendimento. 

 Após vencer esta etapa o próximo foco de atuação passa a ser na emissão do 

projeto básico, a liberação do projeto abre frentes de trabalho para o processo de 

aquisições. Com base nos documentos básicos do projeto emitidos, é possível a 

cotação e aquisição dos itens mais críticos como bombas, painéis e motores.  

 Próximo item do caminho crítico é a Casa de Bombas Principal. Como sua 

construção é o item mais longo do projeto, mesmo iniciando junto com os demais, 

qualquer atraso evidenciado nesta fase pode acarretar em revisão do prazo final do 

projeto. 

 

6.7. GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 As mudanças que possa vir a ocorrer no projeto, devem ser imediatamente 

repassadas ao Coordenador de Planejamento para a avaliação dos impactos. A 

tabela abaixo, já apresentada deve ser utilizada para a classificação: 
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Tab. 18 – Prazos para o processo de gestão de mudanças – Fonte: Equipe Projeto 

 

 Cabe ao Coordenador de Planejamento em conjunto com a sua equipe revisar 

as informações de avanços físico e financeiro do projeto, baseadas nas mudanças / 

ocorrências identificadas e emitir o parecer final para o Gerente de Projetos tomar a 

decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação

Parecer 

Coordenad

or 

Mudancas

Parecer 

Coordena

dor 

Projeto

Parecer 

Coordenador 

C&M

Parecer 

Coordenador 

Qualidade 

Parecer 

Coordenador 

Aquisições

Ações 

Gerente do 

projeto

Nivel 2 7 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 1 dia util

Nivel 1 5 dias uteis 3 dias uteis 3 dias uteis 3 dias uteis 3 dias uteis 1 dia util

Nivel 0 2 dias uteis 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util

Emergencia 2 dias uteis 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util 1 dia util
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7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

7.1. PREMISSAS PARA A ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

 Para que se possa realizar o orçamento do projeto como um todo, são 

necessárias as definições de algumas premissas. Estas são importantes para que as 

métricas do projeto sejam compatíveis com a realidade e que mudanças macro ou 

microeconômicos que ocorram durante a implantação do mesmo, possam ser 

traduzidos rapidamente em impactos no projeto. 

 A seguir listamos as premissas utilizadas para a concepção do orçamento do 

empreendimento: 

 Estimativa será realizada por opinião especializada 

 Estimativa utilizara relações paramétricas a projetos realizados 

 O dólar utilizado no período será de US$ 1,00 = R$ 2,90 

 A fase de Projeto, Aquisição, Construção, Montagem e Comissionamento 

correspondem a 80% do total da implantação do projeto 

 Não será considerada a inflação no período 

 Será considerada uma contingencia de 4% para a realização do projeto 

 Os custos fixos e variáveis, estarão ligados diretamente ao percentual de 

implantação do projeto 

 Todos os riscos avaliados do projeto não ultrapassaram o valor de US$ 

18.000.000,00 

 O limite financeiro será calculado com base no impacto financeiro dos riscos e 

na contingência prevista 

 O valor não será congelado por item da EAP podendo ser remanejado de 

acordo com a necessidade 
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7.2. ESTIMATIVA DE CUSTO 

 

 A estimativa de custo para a implantação do projeto foi concebida com base 

em duas ferramentas, a opinião especializada, e a estimativa paramétrica: 

 A opinião especializada, baseada na experiência anterior em projetos 

similares do Gerente de Projeto foi utilizada para a definição dos percentuais de 

valor do projeto referente a itens específicos da EAP. 

 Já a estimativa paramétrica, foi utilizada para se estimar o custo da 

implantação do empreendimento propriamente dito, o projeto, aquisições, 

construção, montagem e comissionamento das instalações.  

 Para a realização da estimativa paramétrica, foi utilizada como base de 

conhecimento, os valores gastos pela Petrobras e suas subsidiárias em dutos 

similares recentemente construídos no país.  

 A tabela abaixo, mostra o valor gasto na construção de alguns dutos, suas 

respectivas distâncias, e diâmetros, valores estes usados como referência para a 

orçamentação do empreendimento: 

 

Tab. 19 – Custos de Construção Dutos Petrobras – Fonte: gasnet.com.br 

 

 Como pode ser visto na tabela acima, com base nos valores gastos na 

construção do duto, é possível estimar uma relação entre a distância instalada do 

duto e seu custo por quilômetro percorrido. 

Trecho em mil US$ Distância Diametro mil US$ / KM Custo km/Pol

Cabiunas - Vitoria 123.000,00 300,00 28,00 410,00 14,64

Gasbol 2.000.000,00 3.150,00 32,00 634,92 19,84

Coari - Manaus 256.000,00 400,00 18,00 640,00 35,56

Coari - Porto Velho 210.000,00 363,00 14,00 578,51 41,32

Paulinia - Japeri 250.000,00 454,00 28,00 550,66 19,67

Paragominas - Barcarena 132.000,00 247,00 24,00 534,41 22,27

25,55Média 
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 Apesar deste valor já nos proporcionar uma estimativa razoável, como o duto 

a ser construído possui um diâmetro diferente dos relacionados aqui estimamos 

através de uma forma matemática simples também o custo do metro por polegada 

construído, uma medida comum de utilização na orçamentação de obras deste tipo. 

 Obtendo a média de US$ 25.550,00 dólares por metro/polegada construído, 

estimamos baseado no comprimento do duto, 300km e no diâmetro utilizado pelo 

Projeto Conceitual de 10” um custo aproximado de R$ 78.000.000,00 para a 

instalação do projeto. 

 

7.3. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS   

 

 O período de apuração dos serviços realizados será mensal entre os dias 15 e 

14 do mês subsequente. Todas as atividades realizadas dentro deste período são 

passíveis de pagamento, desde que atendido aos critérios de medição.  

Como critério de medição dos serviços e custos, será utilizado o conceito de 

20/80 sendo 20% do valor quando do início dos serviços e 80% do valor quando do 

critério de aceitação for atendido 

 Deverão ser registradas as evidencias do cumprimento das etapas através de 

folhas tarefas, controlada por um sistema eletrônico de controle, de preferência um 

software desenvolvido para este fim 

 Quando do início dos serviços, deverá ser emitida uma folha tarefa no sistema 

com o valor a ser desembolsado referente a etapa de execução e sua devida 

evidencia.  

 Apenas o item 1.3 referente ao pagamento de taxas para emissão de licenças, 

permissões e desapropriações será pago conforme valor desembolsado, pois tratam 

de itens que não se podem prever e tem seus valores fora da área de atuação do 

Gerente de Projeto. 
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 Para este item, será reservado um valor percentual do total previsto para 

implantação do projeto que será medido na forma de reembolso depois de 

apresentadas as evidencias comprovando os gastos realizados. 

 Caso o valor for menor que o previsto, este restante deverá ser remanejado 

para o item de encerramento do do projeto. Se por outro lado o valor exceder o 

previsto, cabe ao Gerente do Projeto, dentro de sua competência, remanejar o valor 

de outro item, ou assumir o aumento dos custos com base no plano de 

gerenciamento de riscos e contingência previstas. 

 

7.4 RESPONSABILIDADES SOBRE OS CUSTOS 

 

 As responsabilidades pelos desembolsos previstos na EAP do projeto serão 

dos respectivos coordenadores de cada área, com a supervisão do Gerente do 

Projeto. A figura abaixo mostra a sequência das atividades: 

 

Fig.08 – Fluxo de Atividades – Fonte: Equipe Projeto 

 

 Após a aprovação pelo coordenador da área, os valores serão submetidos à 

aprovação do Gerente do Projeto.  

 A responsabilidade sobre a verificação do valor medido relacionado ao 

percentual realizado é do coordenado de planejamento do projeto. Cabe a este a 

emissão ao Gerente do Projeto dos valores totais desembolsados em relação ao 

percentual de realização física do projeto. 

 A tabela abaixo resume as responsabilidades referentes ao processo de 

execução da medição dos serviços: 

Realização da 

atividae

Emissao da Folha 

Tarefa

Analise da 

Evidencia

Aprovação pelo 

Fiscal

Aprovação do 

Coordenador 
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Tab. 20 – Atividades para a medição de serviços – Fonte: Equipe Projeto 

 

 Com relação a responsabilidade sobre a alteração de custos, as mesmas 

serão 100% colegiadas e serão definidos da seguinte maneira: 

Valores, entre US$ 1,00 a US$ 100.000,00 poderão ser pré-aprovados pelo 

Coordenador de cada área, limitado ao um valor global de US$ 1.000.000,00 com 

parecer favorável do Coordenador do Planejamento e do Coordenador de Gestão de 

Mudanças. Os mesmos serão enviados para conhecimento do Gerente do Projeto, 

que tem o poder de barrar a alteração. 

 Valores entre US$ 100.000,00 a US$ 500.000,00 poderão ser aprovados pelo 

Gerente do Projeto, limitado a um valor global de US$ 10.000.000,00, com parecer 

favorável do coordenador da área gestão de mudanças, do coordenador de 

planejamento e o coordenador da área cuja qual o custo está sendo alterado. 

 É responsabilidade do Gerente do Projeto informar mensalmente aos 

Stakeholders as alterações aprovadas e/ou em análise.  

 Após as alterações excederem o valor de US$ 10.000.000,00 qualquer custo 

só poderá ser aprovado em conjunto com CEO e o Conselho de Administração da 

Transportes Dutoviários do Paraná. 

Executor da 

Tarefa

Informar ao planejemento o percentual de execução 

20% ou 80%

Equipe de 

Planejamento
Emitir folha tarefa no sistema

Fiscal da área Verificar percentual e evidencia apresentada

Coordenador de 

Área
Aprova a Folha Tarefa

Gerente do 

Projeto
Aprova a Medição do Período
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7.4. DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DO PROJETO 

 

 Com base nas premissas deste plano, apresentamos abaixo a composição da 

estimativa de custos para o nível 1 do projeto: 

 

Tab. 21 – Valores estimados por etapa do Projeto – Fonte: Equipe Projeto 

 

 Os valores foram assim distribuídos com base na experiência anterior do 

Gerente de Projeto em obras similares.  

 

7.5 DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES NO TEMPO 

 

 O método de acompanhamento do avanço físico financeiro do projeto será 

através da curva “S”. Esta curva mostra no tempo o valor acumulado a ser 

desembolsado mensalmente no contrato conforme previsão da equipe de projeto. 

 Abaixo a curva “S”: 

% de valor Valores em US$

1 Duto Curitiba Londrina 100,00% 78.000.000,00

1.1 Avaliação da Oportunidade 1,00% 780.000,00

1.2 Estruturação do Projeto 3,00% 2.340.000,00

1.3 Licencas e Liberação de Faixa 12,00% 9.360.000,00

1.4 Emissão Projeto 10,00% 7.800.000,00

1.5 Casa de Bombas Principal 20,00% 15.600.000,00

1.6 Casa de Bombas Secundaria 15,00% 11.700.000,00

1.7 Terminal de Distribuição Rodoviario 15,00% 11.700.000,00

1.8 Duto Curitiba Londrina 20,00% 15.600.000,00

1.9 Encerramento 4,00% 3.120.000,00
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Fig. 08 – Curva “S” – Fonte: Equipe Projeto 

  

Outro gráfico a ser acompanhado mensalmente será o desembolso absoluto 

previsto por mês, conforme gráfico abaixo: 

 

Fig. 09 – Previsao de desembolso mensal – Fonte: Equipe de Projeto 
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8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

8.1 TIPO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

 O projeto de instalação do duto de transporte de derivados entre Curitiba e 

Londrina, possui um prazo estimado do projeto de 36 meses desde sua avaliação da 

oportunidade até o seu encerramento.  

 Devido a esta característica provisória, será criada uma estrutura própria para 

o gerenciamento do projeto, esta estrutura será criada já no início do projeto e seus 

recursos serão alocados de acordo com o cronograma da obra. 

Como a Transportes Dutoviários do Paraná não possui equipe especifica para 

a implantação de novos projetos, o Conselho de Administração junto ao CEO optou 

por criar uma estrutura funcional com recursos alocados durante o período de 

execução do projeto. 

Esta estrutura será Gerenciada por um Gerente de Projeto, que será a 

autoridade máxima dentro do projeto cabendo a ele definir a contratação e/ou 

delegar esta atividade a seus comandados.
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8.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO 

 

 O projeto contara com pessoal dedicado a atividades especificas dentro da implantação do mesmo. A Estrutura 

Organizacional definida para a implantação do projeto é a exposta no organograma abaixo: 

 

8.3. MATRIZ DE REPONSABILIDADES 

 

 A matriz de responsabilidade foi elaborada pelo Gerente do Projeto, responsável por sua aprovação após revisão e 

comentários das áreas impactadas. Esta foi baseada na EAP do projeto, e deverá ser desmembrada pelos coordenadores das 

respectivas áreas, detalhando as atividades de sua equipe.  

Conselho de 
Administração 

CEO Gerente de Projeto 

Coordenador de 
Licenças e Liberação 

de Faixas 

Coordenador de 
Projeto 

Coordenador de 
Aquisições 

Coordenador de 
Planejamento 

Coordenador de 
Gestão de Mudanças 

Coordenador de 
C&M de Dutos 

Coordenador de 
C&M da Casa de 
Bombas Principal 

Coordenador de 
C&M do Terminal e 
Casa de Bombas 

Secundaria 
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1 Duto Curitiba Londrina
Conselho de 

Administração
CEO

Gerente de 

Projeto

Coordenador 

de Licenças e 

Liberação de 

Faixas

Coordenador 

de Projeto

Coordenador 

de Aquisições

Coordenador 

de 

Planejamento

Coordenador 

de Gestão de 

Mudanças

Coordenador 

de C&M de 

Dutos

Coordenador 

de C&M da 

Casa de 

Bombas 

Principal

Coordenador 

de C&M do 

Terminal e 

Casa de 

Bombas 

Secundaria

1.1 Avaliação da Oportunidade

1.1.1 Analise Cenario Macro economico

1.1.1.1 Levantamento de dados S S I S S S S S S S S

1.1.1.2 Compilação de dados S S I S S S S S S S S

1.1.1.3 Plano Estrategico A A R S S S S S S S S

1.1.2 Analise Viabilidade Tecnico Economica

1.1.2.1 Levantametno de dados S S I S S S S S S S S

1.1.2.2 Definição Premissas S S C S S S S S S S S

1.1.2.3 Definição Restrições S S C S S S S S S S S

1.1.2.4 Calculo Viabilidade A A R S S S S S S S S

1.1.3 Definição do Projeto

1.1.3.1 Emissão Especificações Basicas S S A S R I I I S S S

1.1.3.2 Definição do Critérios para Mudanças S A R I I I I I I I I

1.1.3.3 Emissão da Declaração de Escopo I I R I I I I I I I I

1.2 Estruturação do Projeto

1.2.1 Termo de Abertura do Projeto C A I I I I I I I I I

1.2.2 Planos de Gerenciamento do Projeto

1.2.2.1 Plano Gerenciamento Escopo S I R C C C C C C C C

1.2.2.2 Plano Gerenciamento Custo S I R C C C C C C C C

1.2.2.3 Plano Gerenciamento Tempo S I R C C C C C C C C

1.2.2.4 Plano Gerencimento Qualidade S I R C C C C C C C C

1.2.2.5 Plano Gerenciamento Aquisições S I R C C C C C C C C

1.2.2.6 Plano Gerenciamento Recursos Humanos S I R C C C C C C C C

1.2.2.7 Plano Gerenciamento Comunicações S I R C C C C C C C C

1.2.2.8 Plano Gerenciamento Riscos S I R C C C C C C C C

1.2.3 Monitoramento e Controle

1.2.3.1 Reuniões Follow up I I R C C C E C C C C

1.2.3.1 Gestao de Mudanças I / C / A * I / C / A * I / C / A * C C C C E C C C

1.2.3.1 Relatorios de Progresso Fisico Financeiro I I R C C C E C C C C

1.3 Licencas e Liberação de Faixa

1.3.1 Licencas Ambiental

1.3.1.1 Licenca Previa S I R E C C I I I I I

1.3.1.2 Licenca Definitiva S I R E I S I I I I I

1.3.2 Licencas Instalação e Operação ANP

1.3.2.1 Licenca de Instalação S I R E C C I I I I I

1.3.2.2 Licenca de Operação S I R E I S I I I I I

1.3.3 Liberação de Faixa e Desapropiações

1.3.3.1 Levantamento Propriedades S I R E I I I I I I I

1.3.3.2 Desapropriações S I R E I I I I I I I

Matriz de Reponsabilidade 
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1.4 Emissão Projeto

1.4.1 Projeto Basico

1.4.1.1 Civil S S R I E I I I I I I

1.4.1.2 Mecanico S S R I E I I I I I I

1.4.1.3 Eletrico S S R I E I I I I I I

1.4.1.4 Instrumentação S S R I E I I I I I I

1.4.1.5 Arquitetonico S S R I E I I I I I I

1.4.2 Projeto Executivo

1.4.2.1 Civil S S R I E I I I C C C

1.4.2.2 Mecanico S S R I E I I I C C C

1.4.2.3 Eletrico S S R I E I I I C C C

1.4.2.4 Instrumentação S S R I E I I I C C C

1.4.2.5 Arquitetonico S S R I E I I I C C C

1.4.2.6 As-Built S S I S R E I C E E E

1.5 Casa de Bombas Principal

1.5.1 Construção Civil

1.5.1.1 Funcação S S R S C C I I S E I

1.5.1.2 Edificação S S R S C C I I S E I

1.5.1.3 Acabamentos S S R S C C I I S E I

1.5.2 Montagem Eletromecanica

1.5.2.1 Fabricação de Tubulação S S

1.5.2.2 Instalação Equipamentos Mecanicos S S R S C C I I S E I

1.5.2.3 Instalação Equipamentos Eletricos S S R S C C I I S E I

1.5.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle S S R S C C I I S E I

1.5.3 Testes

1.5.3.1 Testes Hidrostaticos S S R S I C I I I E I

1.5.3.2 Energização S S R S I C I I I E I

1.5.3.3 Comunicação S S R S I C I I I E I

1.5.4 Comissionamento

1.5.4.1 Pre Operação I I R S I I I S I E I

1.5.4.2 Operação Assistida I I R S I I I S I E I

1.5.5 Aquisições

1.5.5.1 Bombas S S I S C E I I S I / C I

1.5.5.2 Dutos S S I S C E I I S I / C I

1.5.5.3 Paineis Eletricos S S I S C E I I S I / C I

1.5.5.4 Materiais Aplicação S S I S C E I I S I / C I
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1.6 Casa de Bombas Secundaria

1.6.1 Construção Civil

1.6.1.1 Funcação S S R S C C I I S I E

1.6.1.2 Edificação S S R S C C I I S I E

1.6.1.3 Acabamentos S S R S C C I I S I E

1.6.2 Montagem Eletromecanica

1.6.2.1 Fabricação de Tubulação S S

1.6.2.2 Instalação Equipamentos Mecanicos S S R S C C I I S I E

1.6.2.3 Instalação Equipamentos Eletricos S S R S C C I I S I E

1.6.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle S S R S C C I I S I E

1.6.3 Testes

1.6.3.1 Testes Hidrostaticos S S R S I C I I I I E

1.6.3.2 Energização S S R S I C I I I I E

1.6.3.3 Comunicação S S R S I C I I I I E

1.6.4 Comissionamento

1.6.4.1 Pre Operação I I R S I I I S I I E

1.6.4.2 Operação Assistida I I R S I I I S I I E

1.6.5 Aquisições

1.6.5.1 Bombas S S I S C E I I S I I / C

1.6.5.2 Dutos S S I S C E I I S I I / C

1.6.5.3 Paineis Eletricos S S I S C E I I S I I / C

1.6.5.4 Materiais Aplicação S S I S C E I I S I I / C

1.7 Terminal de Distribuição Rodoviario

1.7.1 Construção Civil

1.7.1.1 Funcação S S R S C C I I S I E

1.7.1.2 Edificação S S R S C C I I S I E

1.7.1.3 Acabamentos S S R S C C I I S I E

1.7.2 Montagem Eletromecanica

1.7.2.1 Fabricação de Tubulação S S

1.7.2.2 Instalação Equipamentos Mecanicos S S R S C C I I S I E

1.7.2.3 Instalação Equipamentos Eletricos S S R S C C I I S I E

1.7.2.4 Instalação Equipamentos de Supervisão e Controle S S R S C C I I S I E

1.7.3 Testes

1.7.3.1 Testes Hidrostaticos S S R S I C I I I I E

1.7.3.2 Energização S S R S I C I I I I E

1.7.3.3 Comunicação S S R S I C I I I I E

1.7.4 Comissionamento

1.7.4.1 Pre Operação I I I S I I I S I I E

1.7.4.2 Operação Assistida I I I S I I I S I I E

1.7.5 Aquisições

1.7.5.1 Bombas S S I S C E I I S I I / C

1.7.5.2 Dutos S S I S C E I I S I I / C

1.7.5.3 Paineis Eletricos S S I S C E I I S I I / C

1.7.5.4 Materiais Aplicação S S I S C E I I S I I / C
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1.8 Duto Curitiba Londrina

1.8.1 Trecho 1

1.8.1.1 Supressão Vegetal S S R I /C I /C S I I E I I

1.8.1.2 Abertura de Vala S S R I /C I /C S I I E I I

1.8.1.3 Desfile de Tubos e Montagem da Linha S S R I C R I I E I / C I / C

1.8.1.4 Abaixamento da Linha e TH S S R I C I I I E I / C I / C

1.8.1.5 Recobrimento de Linha e Recomposição Vegetal S S R I I S I I E S S

1.8.2 Trecho 2

1.8.2.1 Supressão Vegetal S S R I /C I /C S I I E I I

1.8.2.2 Abertura de Vala S S R I /C I /C S I I E I I

1.8.2.3 Desfile de Tubos e Montagem da Linha S S R I C R I I E I / C I / C

1.8.2.4 Abaixamento da Linha e TH S S R I C I I I E I / C I / C

1.8.2.5 Recobrimento de Linha e Recomposição Vegetal S S R I I S I I E S S

1.9 Encerramento

1.9.1 Relatorio de Performance I I R S C C E C C C C

1.9.1 Relatorio de Licoes Aprendidads I I R S C C C E C C C

1.9.1 Termo de Encerramento do Projeto A R I / C I I I I I I I I

E - Executa R - Responsavel I - Informado C - Consultado A - Aprovador S - Sem ação
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8.4. PROGRAMA DE PREMIAÇÃO E RECOMPENSAS 

 

 Devido ao caráter do empreendimento, não é previsto programa de premiação 

por resultados ou recompensas. Possíveis ajustes nos salários serão decorrentes de 

negociações com os sindicatos correlatos, sempre preservando a saúde financeira 

do empreendimento e o diálogo entre as partes. 

 

8.5 TREINAMENTOS  

 

 Devido a estrutura do empreendimento e a capacidade notória dos 

coordenadores, informados no Organograma estes não receberão qualquer tipo de 

treinamento ou atualização para as suas funções. 

 Os coordenadores serão apenas apresentados as políticas internas da 

Transporte Dutoviarios do Paraná, de segurança, qualidade e compromisso com o 

meio ambiente. 

 Cada coordenador deverá definir e apresentar um plano de treinamento das 

suas equipes, em conjunto com o Coordenador de Planejamento para que as cargas 

horárias sejam adequadas e não impactem a implantação do projeto. 

 

8.6 CRITÉRIOS PARA CONTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Cada coordenador de área será responsável pela elaboração dos requisitos 

mínimos a serem preenchidos pelos candidatos a postos de trabalho dentro do 

Empreendimento, respeitando os recursos financeiros destinados a sua respectiva 

área. 
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 O coordenador poder se basear nas pesquisas salarias por região pulicadas 

pelos sindicatos correlatos da área. Sempre que algum valor exceder em mais de 

10% esta base, o Gerente do Projeto deverá aprovar a constratação. 

 Ao Gerente de Projeto cabe recrutar os coordenadores que deverão no 

mínimo: 

 Possuir 10 anos ou mais de experiência em obras de dutos 

 Possuírem graduação na área correlata a sua atividade 

 Possuírem conhecimento avançado nas ferramentas Word, Excel e Power 

Point 

 Possuírem conhecimento avançado na língua Inglesa 

 Terem a Nacionalidade Brasileira 

 Possuir conhecimento comprovado na ISO 8001 
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9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

9.1 REQUISITOS DA QUALIDADE 

 

 Para este projeto deverão ser seguidos vários requisitos para assegurar a 

qualidade do projeto. Os requisitos serão distintos para certas etapas da 

implantação do empreendimento mesmo que alguns sejam validos por todo o 

período do projeto. 

 Deverão ser consideradas para o projeto as normas em vigor no momento do 

Início do Projeto, qualquer alteração no projeto decorrente de atualização, alteração 

ou correção de normas vigentes será tratada como uma alteração de escopo e será 

tratada conforme determina o Plano de Gerenciamento de Escopo.  

 Em se tratando de um projeto de duto, onde a Petrobras possui ampla e 

notória capacidade técnica e experiência na execução, utilizaremos como requisitos 

de qualidade os as normas e procedimentos elencados e conhecidos do mercado da 

referenciados Norma Petrobras N-0464 rev.K. Abaixo a Lista de Normas que 

deverão ser seguidas para a garantia da qualidade: 

 

9.1.1. NORMAS PETROBRAS 

 

 PETROBRAS N-115 - Fabricação e Montagem de Tubulações 

Metálicas; 

 PETROBRAS N-133 - Soldagem; 

 PETROBRAS N-250 - Montagem de Isolamento Térmico a Alta 

Temperatura; 

 PETROBRAS N-381 - Execução de Desenhos e Outros Documentos 

Técnicos em Geral; 
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 PETROBRAS N-442 - Pintura Externa de Tubulação em Instalações 

Terrestres; 

 PETROBRAS N-1595 - Ensaio Não Destrutivo - Radiografia; 

 PETROBRAS N-1597 - Ensaio Não-Destrutivo - Visual; 

 PETROBRAS N-1965 - Movimentação de Carga Inspeção, Manutenção 

e Operação de 

 Equipamentos Terrestres; 

 PETROBRAS N-2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de Domínio 

de Duto e Instalação 

 Terrestre de Produção; 

 PETROBRAS N-2238 - Reparo de Revestimento Anticorrosivo Externo 

de Tubos; 

 PETROBRAS N-2298 - Proteção Catódica de Dutos Terrestres; 

 PETROBRAS N-2328 - Revestimento de Junta de Campo para Duto 

Enterrado; 

 PETROBRAS N-2624 - Implantação de Faixas de Dutos Terrestres; 

 PETROBRAS N-2803 - Ensaio Não Destrutivo - Ultrassom 

Computadorizado e Mecanizado para Inspeção de Soldas; 

 PETROBRAS N-2911 - Inspeção e Reparo em Revestimento 

Anticorrosivo Externo de Tubos Durante a Construção e Montagem de 

Dutos Terrestres; 

 

9.1.2. NORMAS ABNT 

 

 ABNT NBR 5425 - Guia para Inspeção por Amostragem no Controle e 

Certificação de Qualidade; 

 ABNT NBR 5738 - Concreto - Procedimento para Moldagem e Cura de 

Corpos-de-Prova; 

 ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaio de Compressão de Corpos-de-

Prova Cilíndricos; 
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 ABNT NBR 6493 - Emprego de Cores para Identificação de 

Tubulações; 

 ABNT NBR 6502 - Rochas e Solos; 

 ABNT NBR 7211 - Agregado para Concreto; 

 ABNT NBR 7276 - Sinalização de Advertência em Linhas Aéreas de 

Transmissão de Energia Elétrica - Procedimento; 

 ABNT NBR 7481 - Tela de Aço Soldada - Armadura para Concreto; 

 ABNT NBR 14842 - Soldagem - Critérios para a Qualificação e 

Certificação de Inspetores para o Setor de Petróleo e Gás, 

Petroquímico, Fertilizantes, Naval e Termogeração (Exceto Nuclear); 

 ABNT NBR 15221-1 - Tubos de Aço - Revestimento Anticorrosivo 

Externo - Parte 1: Polietileno em Três Camadas; 

 ABNT NBR 15221-2 - Tubos de Aço - Revestimento Anticorrosivo 

Externo - Parte 2: Polipropileno em Três Camadas; 

 ABNT NBR 15221-3 - Tubos de aço - Revestimento Anticorrosivo 

Externo - Parte 3: Epóxi em Pó Termicamente Curado; 

 ABNT NBR 15273 - Indústrias de Petróleo e Gás Natural - Curvas por 

Indução para Sistema de Transporte por Dutos; 

 ABNT NBR 15280-1 - Dutos Terrestres - Parte 1: Projeto; 

 ABNT NBR 15280-2:2015 - Dutos Terrestres - Parte 2: Construção e 

Montagem; 

 ABNT NBR 15637-1 - Cintas Têxteis para elevação de Carga - Parte 1: 

Cintas Planas Manufaturadas, com Fitas Tecidas com Fios Sintéticos 

de Alta Tenacidade Formados por Multifilamentos; 

 ABNT NBR 16049 - Dutos terrestres - Qualificação e Certificação de 

Pessoas - Inspetores; 

 ABNT NBR 16137 - Ensaios Não Destrutivos - Teste por Pontos - 

Identificação de Materiais; 

 ABNT NBR 16212 - Tubos - Estocagem em Área Descoberta; 

 ABNT NBR 16381 - Dutos Terrestres e Submarinos - Câmara de Pig; 

 ABNT NBR NM 67 - Concreto - Determinação da Consistência pelo 

Abatimento do Tronco de Cone; 
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 ABNT NBR NM 248 - Agregados - Determinação da Composição 

Granulométrica; 

 ABNT NBR NM ISO 9712 - Ensaios Não Destrutivos - Qualificação e 

Certificação de Pessoal; 

 ABNT NBR ISO 15589-1 - Indústria do Petróleo e Gás Natural - 

Proteção Catódica para Sistemas de Transporte de Dutos - Parte 1: 

Dutos Terrestres; 

 ABNT NBR ISO/IEC 17024 - Avaliação da Conformidade - Requisitos 

Gerais para Organismos que Certificam Pessoas; 

 

9.1.3. NORMAS INTERNACIONAIS 

 

 APHA 4500 - Standard Methods; 

 API RP 1110 - Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel 

Pipelines for the 

 Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, Highly 

Volatile Liquids or Carbon Dioxide; 

 API STD 1104 - Welding Pipelines and Related Facilities; 

 ASME B31.4 - Pipeline Transportation Systems for Liquid and Slurries; 

 ASME B31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems; 

 ASME BPVC Section IX - Qualification Standard for Welding and 

Brazing Procedures, Welders, 

 Brazers, and Welding and Brazing Operators; 

 ASTM A370 - Standard Test Methods and Definitions for Mechanical 

Testing of Steel Products; 

 ASTM D638 - Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics; 

 ASTM D792 - Standard Test Methods for Density and Specific Gravity 

(Relative Density) of Plastics by 

 Displacement; 
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 ASTM D882 - Standard Test Method for Tensile Properties of Thin 

Plastic Sheeting; 

 ASTM D1505 - Standard Test Method for Density of Plastics by the 

Density-Gradient Technique; 

 ASTM E1961 - Standard Practice for Mechanized Ultrasonic Testing of 

Girth Welds Using Zonal 

 Discrimination with Focused Search Units; 

 AWS A5.01M/A5.01 - Procurement Guidelines for Consumables - 

Welding and Allied Processes - Flux 

 and Gas Shielded Electrical Welding Processes; 

 AWS A5.5/A5.5M - Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for 

Shielded Metal Arc Welding; 

 BSI PD 8010-1 - Pipelines Systems - Part 1: Steel Pipelines on Land - 

Code of Practice; 

  

9.2. INSPEÇÕES DE QUALIDADE 

 

 As inspeções serão realizadas através de Lista de Verificações (LV’s) a serem 

desenvolvidas pela subárea da qualidade de cada Coordenação. 

 Estas LV’s deverão apresentar os itens restritivos das normas citadas nos 

requisitos da qualidade do projeto e deverão ser aplicadas sempre alguma etapa for 

concluída.  

Para os itens referentes a solicitação de Licenças, as LV’s deverão ser 

aplicadas na documentação a ser entregue ao órgão responsável pela emissão da 

respectiva Licença antes do protocolo no órgão, sendo o cumprimento de 100% de 

conformidade com a LV, o critério para a liberação da documentação para envio. 

Nestes itens, não serão aceitos “não-conformidades” ou atendimentos parciais. 

As inspeções de qualidade na área de projetos deverão ser realizadas 

rotineiramente em consonância com o cronograma de emissão de documentos. 

Todo o documento a ser emitido deverá obrigatoriamente, ter sua verificação 
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realizada pelo setor da qualidade da Coordenação de Projetos. Documentos não 

verificados, não deverão serem emitidos para as outras áreas, por exemplo 

Construção, Montagem e Aquisições. Este processo de inspeção trata tanto das 

especificações básicas do projeto emitidas no início do mesmo, quanto da emissão 

dos projetos básicos e executivos em todas as disciplinas. 

Em todas as áreas de aquisições dentro das respectivas coordenações as 

LV’s deverão ser aplicadas no mínimo em 4 momentos distintos: 

 Recebimento da documentação de Engenharia 

 Emissão da Ordem de Compra 

 Conclusão da Fabricação  

 Entrega no Site para aplicação 

A área responsável pela aplicação das LV’s são as áreas de qualidade das 

respectivas Coordenações. 

 Para as atividades de Construção e Montagem propriamente ditas, as 

inspeções de qualidade devem seguir junto com o Cronograma das Respectivas 

áreas. Deverá ser previsto uma equipe responsável pela verificação da 

conformidade das LV’s aplicadas pelos setores de aquisições antes da aplicação 

dos materiais entregues e disponibilizados para o campo. 

 Em atividades consideradas rotineiras, como por exemplo, drenagem, 

movimentação de carga, soldagem, etc., as LV’s devem ser aplicadas em 

conformidade com as normas indicadas no item 9.1 deste plano com uma 

periodicidade mínima de 15 dias e máxima de 30 dias.  

 Em atividades consideradas como marcos de entrega, por exemplo, 

completação de montagem de spool, instalação de bombas, instalação de painéis, 

etc., as LV’s deverão ser aplicadas antes da entrega definitiva do item. Estas LV’s 

deverão ser aplicadas em conjunto com a área de projeto. 

 Todas as inspeções realizadas, terão como resultado um relatório de 

qualidade emitido, pela Coordenação, disponibilizado para as demais áreas, com no 

mínimo as seguintes informações: 

 Número do Relatório 
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 Normas aplicáveis 

 Cronograma de aplicação da LV 

 Descrição dos serviços / entregáveis 

 Lista de Verificação Preenchida 

 Lista de Não Conformidades (quando houver) 

 Parecer da área e aceitação da respectiva Coordenação 

De modo a flexibilizar a atividade de verificação e aceitação, o Coordenador 

da área poderá delegar uma pessoa para a realização desta atividade. Porem só 

serão aceitos os relatórios finais de entregáveis, com a assinatura e revisão do 

Coordenador da Área. 

 

9.3 GESTÃO DE MUDANÇAS E NÃO CONFORMIDADES 

 

 As mudanças que se fizerem necessárias após as inspeções da qualidade 

deverão ser tratadas conforme o item Gestão de Mudanças do Plano de 

Gerenciamento de Escopo. 

 As não conformidades são itens que quando verificados a luz da respectiva 

LV, não apresentam o resultado esperado pela mesma, e deverão ser classificadas 

em: 

 Impeditiva para a partida da Unidade 

 Impeditiva para continuidade dos Serviços 

 Não impeditiva 

As não-conformidades “Impeditivas para a partida da Unidade”, são não 

conformidades verificadas que apesar de impactarem a fase de testes e 

comissionamento, poderão ser tratadas ao longo da execução dos demais serviços 

até a fase supracitada. Deverão ser registradas e acompanhadas nas reuniões de 

follow-up. Sua classificação deverá sempre ser confirmada por um “verificador” que 

poderá ou não ser um membro da Coordenação responsável pelo serviço.  



P á g i n a  | 94 

 

As não conformidades “Impeditiva para a continuidade dos Serviços”, são não 

conformidades que impactam diretamente a execução da próxima etapa do serviço. 

Por exemplo, uma não conformidade verificada na base da bomba impede a 

instalação da mesma e a consequente continuação dos serviços. 

 Para estas não conformidades, deverá ser formada uma equipe com pelo 

menos um representante de pelo menos 3 coordenações para a avaliação da não 

conformidade. Esta equipe deverá emitir um parecer sobre, incluindo pelo menos a 

causa (quando detectável), a solução proposta, se poderá haver impacto em custo e 

o prazo para a realização. 

 Estas não conformidades deverão ser imediatamente comunicadas ao 

Coordenador da área, que deverá emitir ao Gerente de Projeto um parecer em no 

máximo 2 dias uteis. Caso a não conformidade acarrete em mudanças que 

impactem custo ou prazo do Projeto, o item relativo ao Gerenciamento de Mudanças 

do Plano de Gerenciamento de Escopo deve ser seguido. 

 As não conformidades “não-impeditivas” são não conformidades que não 

impactam a continuidade dos serviços e podem ou não serem desprezadas pelo 

cliente a depender do estudo de sua correção e da necessidade, com base nos 

pareceres de custo e prazo para implementação. 

 

9.4 RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DA QUALIDADE 

  

Os responsáveis pelo controle da qualidade serão os Coordenadores de suas 

respectivas áreas. Cabe a estes a responsabilidade pela perfeita execução do 

calendário de aplicação das LV’s, dos tratamentos e correções necessárias ao 

perfeito alinhamento do Projeto ao Escopo a ser entregue. 

 Cada Coordenador deverá manter dentro de sua área uma equipe própria 

para verificação da qualidade do produto entregue por esta. Esta equipe deve ser 

permanente com profissionais experientes na área de controle de qualidade e 

devem ter autonomia para a aplicação das LV’s e classificação das não 

conformidades. 
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 A equipe de qualidade de cada coordenação é responsável pela elaboração 

do cronograma de aplicação das LV’s, pela elaboração das LV’s baseadas nos 

requisitos normativos e nas boas práticas de Engenharia aplicáveis e aplicação das 

LV’s. É responsabilidade destas equipes a emissão de um relatório quinzenal de 

aplicação de LV’ com no mínimo as seguintes informações: 

 Cronograma de Aplicação de LV’s realizado 

 Cronograma de Aplicação de LV’s previsto 

 Percentual de conformidade 

 Principais não conformidades identificadas 

 Plano de Ação 

Será responsabilidade dos Coordenadores de cada área a compilação destas 

informações e a apresentação para o Gerente de Projetos. 

O Gerente de Projetos será responsável pela tratativa das não conformidades 

classificadas como “Impeditivas para a continuidade dos Serviços”. É 

reponsabilidade do Gerente do Projeto a verificação da classificação e o 

acompanhamento e ações quando necessário para a tratativa imediata destas não 

conformidades. 

É responsabilidade do Gerente de Projeto, quando nos casos acima, o 

acionamento das demais Coordenações uteis a solução e tratativa da Não 

Conformidade. 
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10. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

10.1. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO 

DE RISCOS 

 

 O gerenciamento dos riscos do projeto será realizado diretamente pelo 

Gerente de Projeto, que deverá compor uma equipe para operacionalizar o 

monitoramento e controle dos riscos identificados do projeto 

 Cabe ao Gerente de Projeto junto aos Coordenadores de Área a identificação 

dos Riscos do Projeto separados pelas Áreas associadas.  

 A equipe de riscos, subordinada diretamente ao Gerente de Projeto irá 

compilar e acompanhar junto às áreas a ocorrência e/ou probabilidade de ocorrência 

dos riscos identificados, além de registrar novos riscos que possam vir a ser 

identificados no decorrer do processo de implantação do projeto. 

 

10.2. REGISTRO DE RISCOS 

 

 Os riscos associados ao projeto serão registrados em planilhas, monitoradas 

quinzenalmente pela equipe de Riscos. Estas planilhas deverão ser separadas por 

áreas. 

 Ao identificar um novo risco, ou qualquer alteração referente a Riscos já 

mapeados, os coordenadores de área devem fazer o estudo quantitativo e 

qualitativo, junto a equipe de riscos e fazer um pré registro do evento. 



P á g i n a  | 97 

 

 O mapa de riscos será verificado pelo Gerente de Projetos quinzenalmente, 

junto a sua equipe. Durante esta verificação o Gerente de Projeto irá aprovar ou não 

a inclusão, exclusão ou alteração de riscos e oportunidades já registrados, cabendo 

a este, em parceria com a área responsável, a responsabilidade pelo Risco a 

avaliação. 

 O registro deve ser atualizado quinzenalmente, e apresentado mensalmente 

nas reuniões de follow-up do projeto pelo Gerente do Projeto. 

 

10.3. RESTRIÇÕES E PREMISSAS DO PROJETO 

 

 Para a identificação dos riscos utilizaremos neste momento as premissas e 

restrições já definidas na Declaração de Escopo, a mesmas estão listadas abaixo: 

Restrições: 

 Custo de Implantação do Projeto limitado a US$ 100.000.000,00 

 Prazo de Implantação do Projeto limitado a 36 meses 

 Liberação completa de toda a faixa de dutos para início da Construção e 

Montagem 

 Obtenção de todas as licenças ambientais antes do início de aquisições e 

obra 

 Obtenção de todas as licenças de instalação dos órgãos reguladores antes do 

início das aquisições e obra 

Premissas: 

 Dolar projetado US$ 1,00 = R$ 3,15 

 Custo tonelada transportada por KM modal rodoviário = US$ 56,00 

 Custo tonelada transportada por KM modal ferroviário = US$ 14,00 

 Custo tonelada transportada por KM modal dutoviario = US$ 9,00 

 Custo das demais construções esta imbutido no preço do KM/pol estimado 

para o duto 

 Preço dos derivados seguirá o mercado internacional 
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 Crescimento do consumo na região de 3% ao ano 

 Taxa Inflação prevista de 4,5% ao ano 

 Taxa de mínima de atratividade de 11% ao ano 

 

 

10.4. TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

 Para a identificação dos riscos, utilizaremos as técnicas de analogia, 

entrevista e brainstorm. 

 Em se tratando da analogia, com base nos projetos similares já desenvolvidos 

no Brasil, basicamente pela Petrobras, iremos pesquisar as principais ocorrências 

relatadas durante a execução de projetos similares e seus impactos no projeto. Com 

base nas características das obras investigadas, será feita uma relação análoga dos 

riscos para a implantação deste projeto. 

 Também nos valeremos da experiência da equipe mobilizada para a 

realização do projeto. Através das experiências destes, após a primeira etapa de 

identificação análoga, será realizada uma etapa de Brainstorm, para que a equipe de 

riscos, subordinada ao Gerente de Projetos junto aos Coordenadores de Área e 

demais envolvidos que vierem a ser identificados, possam incluir, excluir ou alterar o 

mapa de riscos do Projeto. 

 

10.5. FREQUÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO 

 

 Este plano deverá ser revisado semestralmente, ou quando houver 

necessidade, a critério do Gerente de Projeto. 

 O Mapa de Riscos deverá ser revisado sempre que houver qualquer alteração 

nos riscos já mapeados, ou identificação de um novo risco pela área responsável. O 



P á g i n a  | 99 

 

mapa deverá ser apresentado ao Gerente de Projeto quinzenalmente e apresentado 

nas reuniões de follow-up do projeto realizadas mensalmente. 
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10.6. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

 Nesta etapa do projeto faremos a identificação dos riscos com base na EAP do Projeto. Abaixo os riscos já mapeados nesta 

fase: 

Tab. 22 – Mapa de Riscos – Fonte: Equipe Projeto

ID Risco Causa Impacto

1 Inflação acima ou abaixo do previsto Ajuste na politica economica do Governo Impacta diretamente os valores do custo e retorno do projeo

2 Alteração na taxa selic Ajuste na politica economica do Governo A alteração pode tornar menos ou mais atrativa a execução do projeto

3 Flutuação da taxa de cambio Ajuste na politica economica do Governo

A flutuação da taxa de cambio poderá alterar a viabilidade dos negocios 

face a nova metodologia de precificação dos combustiveis adotada pelo 

governo

4 Atraso na emissão das licencas ambientas Dificuldade no atendimento as exigencias dos orgãos ambientais
O atraso podera impactar o inicio das atividades de construção e 

montagem 

5 Atraso na emissão das licencas de Instalação
Dificuldade no atendimento as exigencias dos orgãos reguladores e 

prefeituras

O atraso podera impactar o inicio das atividades de construção e 

montagem 

6 Dificulade na negociação das desapropriações
Falta de acordo no preço de ressarcimento entre o proprietario e a 

Transportes Dutoviarios do Parana
Poderá ocasionar alteração nos valores previstos para a desapropriação

7 Doação das terras pelas prefeituras Interesse das prefeituras na implantação do empreendimento Poderá impactar positivamente o projeto

8 Utilização de tecnologias já maduras
O projeto possui similares no Brasil e no mundo que podem fornecer 

dados já prontos para execução do projeto
Redução dos custos e prazo de emissão do projeto

9 Atraso na emissão de documentos
Numero de pessoas insuficiente ou falha na previsão de HH por 

documento necessario
Pode acarretar atrasos no inicio das atividades subsequnetes

10 Chuvas
Eventos metereologicos impossiveis de serem previstos pela equipe de 

projetos

Ocorrencia de chuvas acima das medias historicas previstas pode 

acarretar em um atraso no cronograma do empreendimento

11 Falta de Mao de Obra adequada Poucos empreendiementos desta natureza na região
Falta de mao de obra especializada na regiao pode acarretar em atrasos 

e aumento de custos do projeto

12 Atraso de entrega de materiais pelos fornecedoresDevido a tendencia do mercado
O atraso podera impactar o inicio das atividades de construção e 

montagem 

Mapa de Riscos
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10.7. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

 

 Abaixo os parâmetros qualitativos para a analise dos riscos do projeto.  

  Probabilidade Impacto 

Muito Baixa < 10% 
A probabilidade de 

ocorrência é muito baixa. 

O impacto é praticamente 

irrelevante para o projeto. 

Baixa 10% < R < 

30% 

A probabilidade de 

ocorrência é considerada 

pequena. 

Impacto é pouco relevante 

para o projeto. 

Média 30% < R < 

50% 

Existe uma probabilidade 

potencial de ocorrência do 

risco. 

Impacto a ser considerado 

no projeto, necessitando de 

atenção. 

Alta 50% < R < 70% 
Existe uma probabilidade 

elevada de ocorrência.  

Alto impacto no projeto, 

consequencias em custo e 

prazo 

Muito Alta > 70% 
Trata-se de um risco 

iminente. 

Impacto direto na 

continuidade do Projeto. 

Tab. 23 – Quadro de percentual de probabilidade – Fonte: Equipe Projeto 

A priorização dos riscos será realizada com base em sua exposição ao risco, 

esta que é calculada multiplicando-se a sua probabilidade de ocorrência ao impacto 

(gravidade) gerado quando de sua possível ocorrência.  

 Exposição ao risco entre 0,01 à 0,07, risco baixo; 

 Exposição ao risco entre 0,09 à 0,35, risco médico; 

 Exposição ao risco entre 0,45 e 0,81, risco alto; 

Segue abaixo disposição gráfica da avaliação qualitativa dos riscos 

identificados no projeto, distribuídos no gráfico cartesiano quanto à sua 

probabilidade de ocorrência e seu impacto (gravidade): 
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10.8. GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

 Todas as mudanças no projeto por consequência da inclusão, exclusão ou 

alteração dos riscos e/ou oportunidades do projeto deverão seguir o procedimento 

de gestão de mudanças descrito no Plano de Gerenciamento de Escopo 
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10.9. MAPA DE RISCOS 

 

 Abaixo o mapa de riscos, com os riscos identificados, as principais ações para mitigação e os custos da implantação. Onde 

os custos são apresentados como sendo de US$ 0,00, entende-se que esta atividade já estava prevista na orçamentação do 

projeto, ou o serviço será terceirizado, gerando redução nos custos de equipe do projeto: 

 

Tab. 24 – Mapa de Riscos – Fonte: Equipe Projeto

ID Risco Causa Impacto Probabilidade Impacto Exposição Estrategia Custo em US$

1 Inflação acima ou abaixo do previsto Ajuste na politica economica do Governo Impacta diretamente os valores do custo e retorno do projeo
0,1 0,5 0,05

Acompanhamento dos custos para de implantação do proejto
0

2 Alteração na taxa selic Ajuste na politica economica do Governo A alteração pode tornar menos ou mais atrativa a execução do projeto
0,1 0,7 0,07

Acompanhamento dos custos para de implantação do proejto
0

3 Flutuação da taxa de cambio Ajuste na politica economica do Governo

A flutuação da taxa de cambio poderá alterar a viabilidade dos negocios 

face a nova metodologia de precificação dos combustiveis adotada pelo 

governo 0,2 0,3 0,06

Acompanhamento dos custos para de implantação do proejto

0

4 Atraso na emissão das licencas ambientas
Dificuldade no atendimento as exigencias 

dos orgãos ambientais

O atraso podera impactar o inicio das atividades de construção e 

montagem 0,8 0,8 0,64
Contratação de empresa especilaizada na emissão de licencas

50.000

5 Atraso na emissão das licencas de Instalação
Dificuldade no atendimento as exigencias 

dos orgãos reguladores e prefeituras

O atraso podera impactar o inicio das atividades de construção e 

montagem 
0,8 0,8 0,64

Contratação de empresa especilaizada na emissão de licencas

50.000

6 Dificulade na negociação das desapropriações

Falta de acordo no preço de 

ressarcimento entre o proprietario e a 

Transportes Dutoviarios do Parana

Poderá ocasionar alteração nos valores previstos para a desapropriação

0,3 0,8 0,24

Utilizar para a negociação valores condizentes com os praticados 

normais e prever algum ágio
1.000.000

7 Doação das terras pelas prefeituras
Interesse das prefeituras na implantação 

do empreendimento
Poderá impactar positivamente o projeto

0,1 0,2 0,02
Lobby junto a prefeitura ds beneficios da implantação do projeto

50.000

8 Utilização de tecnologias já maduras

O projeto possui similares no Brasil e no 

mundo que podem fornecer dados já 

prontos para execução do projeto

Redução dos custos e prazo de emissão do projeto

0,8 0,5 0,4

Contrataçao de Escritorio de Projetos com carteira reconhecida em 

proejtos similares
0

9 Atraso na emissão de documentos

Numero de pessoas insuficiente ou falha 

na previsão de HH por documento 

necessario

Pode acarretar atrasos no inicio das atividades subsequnetes

0,2 0,3 0,06

Contrataçao de Escritorio de Projetos com carteira reconhecida em 

proejtos similares
0

10 Chuvas
Eventos metereologicos impossiveis de 

serem previstos pela equipe de projetos

Ocorrencia de chuvas acima das medias historicas previstas pode 

acarretar em um atraso no cronograma do empreendimento 0,1 0,4 0,04

Utilização de tendas e coberturas para possibilitar o trabalho em 

situações adversas 100.000

11 Falta de Mao de Obra adequada
Poucos empreendiementos desta 

natureza na região

Falta de mao de obra especializada na regiao pode acarretar em atrasos 

e aumento de custos do projeto 0,2 0,2 0,04
Treinamento da força de trabalho nas aitivades

1.000.000

12 Atraso de entrega de materiais pelos fornecedoresDevido a tendencia do mercado
O atraso podera impactar o inicio das atividades de construção e 

montagem 
0,4 0,7 0,28

Contratação de equipe de diligenciamento para acompanhamento 

em fabrica do status de equiepamentos e materiais a serem 

aplicados na obra 0

Mapa de Riscos
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 Conforme Plano de Gerenciamento de Custos, foi previsto para o tratamento 

dos riscos identificados um valor de 4% do total do projeto a título de contingências. 

Este valor em números absolutos é US$ 3.120.000,00. 
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11. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 

11.1 DEFINIÇÃO STAKEHOLDERS 

  

 Em um projeto desta magnitude é natural que hajam vários stakeholders das 

mais diferentes áreas relacionadas a esse. Sendo assim definimos duas categorias 

básicas para os stakeholders mapeados até o momento, stakeholders internos e 

externos: 

 Os stakeholders internos, são todos aqueles ligados diretamente a 

implantação do projeto em todas as suas esferas, abaixo a lista dos stakeholders 

mapeados até o momento: 

 Conselho de Administração 

 CEO 

 Gerente de Projeto 

 Coordenadores de Área 

 Colaboradores de Empresas Terceirizadas 

 Colaboradores da Transportes Dutoviarios do Paraná S.A. 

 

Os stakeholders externos, são todos aqueles que podem ser impactados 

direta ou indiretamente pela implantação do projeto, abaixo a lista dos stakeholders 

mapeados até o momento: 

 Governo Federal 

 Governo Estadual 

 Prefeituras 

 Proprietários de áreas de influencia 

 Comunidade 

 Ministério de Minas e Energia 

 Ministério de Meio ambiente 

 ONG’s 
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11.2. REGISTRO DAS COMUNICAÇÕES 

  

 Todos os eventos ocorridos durante o planejamento e implantação do projeto 

deverão ser registrados preferencialmente em atas de reunião, correspondências e 

relatórios emitidos com objetivo especifico. 

 Sempre que houver qualquer discussão acerca de qualquer assunto referente 

ao projeto, por e-mail ou qualquer outro meio, o mesmo deve ser registrado com a 

maior brevidade possível em uma ata de reunião com os envolvidos na discussão. 

 Os principais meios de registro do projeto serão: 

 Atas de reunião 

 Relatório diários de obra 

 Correspondências 

 Relatório de avanço físico financeiro 

 Relatório de Gestão de Mudanças 

De modo a padronizar os documentos emitidos e facilitar a consulta futura, 

todos os documentos deverão conter as informações abaixo: 

 Título do documento 

 Data 

 Local 

 Número sequencial emitido pelo CDOC 

 Participantes 

 Número de folhas 

Todos os documentos do projeto, deverão ser numerados e controlados pelo 

CDOC (Controle de Documentação). O CDOC é uma equipe montada pelo Gerente 

de Projeto e ligada diretamente a ele. Cabe ao CDOC a emissão da numeração, 

controle e arquivamento de toda a documentação emitida durante a execução do 

projeto. 
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11.3. REQUISITOS DA COMUNICAÇÃO 

 

 Todos os documentos gerados durante a implantação do projeto 

inclusive e-mail, devem obedecer a sistema de classificação da informação abaixo: 

 Publica: São informações que não impactam a implantação do projeto, 

e tem como finalidade principal informar um determinado grupo de 

stakeholders sobre ocorrências normais do projeto 

 Coorporativa: São informações de cunho operacional que visam o bom 

andamento dos serviços dentro do projeto, geralmente dirigidas aos 

stakeholders internos 

 Confidencial: São informações que podem impactar de maneira 

significativa a implantação do projeto 

Cabe ao Gerente de Projeto a tratativa quanto as informações do tipo 

Confidencial junto as demais participantes responsáveis 

Todas as comunicações do projeto devem ser feitas em língua portuguesa 

com registros técnicos também na língua Inglesa. 

Todas a comunicação que for dirigida aos stakeholders externos deve 

preferencialmente possuir a aprovação do Gerente de Projeto. 

 

11.4. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

Toda a informação dirigida aos stakeholders externos deve seguir algumas 

exigências: 

 Devem ser do nível publico 

 Devem ser avaliadas pelo Gerente de Projeto 

 Devem ser realizadas através de veículos de comunicação em massa 

 Devem possuir o logo da Transportes Dutoviarios do Paraná S.A 
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 Devem possuir a formatação padrão definida pelo setor de 

Comunicação da CIA 

11.5. PRINCIPAIS EVENTOS  

 

 Abaixo apresentamos uma lista do eventos que ocorrerão regularmente, ou 

com certeza, quando de um evento único, já mapeados nesta fase do projeto. Esta 

lista pode sofrer alterações de acordo com a necessidade de cada área, sempre com 

a aprovação do Gerente de Projetos 

 

Tab. 25 – Principais Eventos do Projeto – Fonte: Equipe Projeto 

 

Evento de 

Comunicação
Objetivo Metodologia Envolvidos Frequência Duração Local Saídas

Kick off Meeting

Formalizar a 

abertura do 

projeto, com o 

intuito de 

apresentar as 

principais 

caracteristicas e 

métricas do 

Projeto

Reunião 

Presencial e/ou 

Videoconferencia

CEO

Gerente de 

Projeto

Coordenadores 

de Áreas

Única 2

Auditorio da 

Transportes 

Dutoviarios do 

Paraná

Ata de Reunião e 

Lista de Presença

Reunião de 

Follow up do 

Projeto

Apresentação e 

discussao do 

avanço fisico-

financeiro do 

projeto, suas 

princiapais 

ocorrencias e 

pontos de 

atenção

Reunião 

Presencial e/ou 

Videoconferencia

Gerente de 

Projeto

Coordenadores 

de Área

Mensal 4 horas

Sala de 

reunião da 

Transportes 

Dutoviarios do 

Paraná e 

Salas nos 

canteiros

Ata de Reunião

Lista de Presença

Plano de Ação

Reunião de 

Avaliação de 

Fornecedores

Acompanhamento 

dos principais 

fornecedores 

Reunião 

Presencial e/ou 

Videoconferencia

Gerente de 

Projeto

Chefes das 

Equipes de 

Aquisições

Mensal 2 horas

Sala de 

reunião da 

Transportes 

Dutoviarios do 

Paraná

Salas nos 

canteiros

Fornecedores

Ata de Reunião

Lista de Presença

Plano de Ação

Cronograma

Reunião de 

Avaliação do 

Proejto

Reunião de 

Analise Critica do 

Proejto pela 

equipe de 

Construção e 

Montagem, com 

foco em 

simplicidade e 

construtibilidade

Reunião 

Presencial e/ou 

Videoconferencia

Gerente de 

Projeto

Coodenador 

Projeto

Coordenadores 

de Construção 

e Montagem

Mensalmente 4

Sala de 

reuniões do 

escritório 

central do 

projeto

Relatório de Design 

Review

Reunião de 

Encerramento 

do Projeto

Formaliza o 

encerramento do 

projeto

Reunião 

Presencial e/ou 

Videoconferencia

CEO

Gerente de 

Projeto

Coordenadores 

de Áreas

Após o f im da 

Operação 

Assistida

4 horas

Auditorio da 

Transportes 

Dutoviarios do 

Paraná

Relatório de 

Performance

Relatório de Lições 

Aprendidas



P á g i n a  | 110 

 

11. Conclusão 

 

 Com base nas informações aqui presentes, e nas premissas estipuladas para 

o desenvolvimento projeto aqui detalhado, podemos concluir que além de viável o 

projeto é economicamente muito atrativo.  

 Hoje com o cenário que se mostra, de quebra do monopólio do transporte de 

produtos derivados do petróleo, de equiparação do preços no mercado interno com 

os praticados no mercado internacional, o projeto conforme exposto, além de sua 

atratividade financeira, se mostra um importante passo para o desenvolvimento da 

malha logística brasileira, desafogando o nosso já decadente e precário sistema de 

rodovias, permitindo assim uma modernização dos nossos modais, e um 

consequente liberação de capacidade de transporte para produtos com o valor 

agregado maior.  

 O transporte de derivados de petróleo, através do modal dutoviário, é uma 

evolução no sistema logístico brasileiro, já amplamente difundido em outros países 

mais desenvolvidos do mundo.  

 Outro fator relevante, é que a implantação do projeto por uma empresa não 

conjugada com o atual grande player do setor, uma empresa mista, com controle da 

União, permite parcerias de desenvolvimento e tecnologias, na implantação do 

projeto que, por força da nossa lei 8666/93, talvez não fosse possível.  

 A lei das licitações como é conhecida, torna os processos de contração de 

serviços e parceria por demais onerosos e não levam em consideração avanços 

tecnológicos e parcerias que apesar de apresentarem um custo mais elevado no 

momento presente podem vir a apresentar diversas vantagens durante a fase de 

operação e manutenção da estrutura. 

 Outro fator relevante com relação a implantação do projeto é a geração de 

empregos em regiões distintas dos polos econômicos comumente conhecidos, além 

de não concentrar uma quantidade muito grande de mão de obra em uma única 

locação, o que como conhecemos, geram diversos problemas posteriores a 

implantação de grandes empreendimentos, como favelização da região urbana, e 
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falta de novas oportunidades para aproveitamento de toda a mão de obra disponível 

naquela região após a implantação do projeto.  

 Como também demonstra o projeto detalhado aqui apresentado, a 

implantação do projeto com base nas premissas de consumo e crescimento da 

população atuais se mostra conservadora. A real capacidade do projeto, em matéria 

de quantidade de produto que pode ser transportada, vai muito além da capacidade 

hoje necessária. Esse volume disponível, pode servir também de player para o 

desenvolvimento de novas regiões dentro do estado, melhorando assim a 

distribuição da riqueza e da população entre as diferentes cidades que compõe o 

sistema de transporte aqui estudado. 

 O traçado do duto depois de implantado permite também que novos postos de 

distribuição sejam adicionados ao trajeto planejado, a um custo futuro menor do que 

o que apresentado neste projeto, haja vista a curva de aprendizado que a 

Transportes Dutoviarios do Parana ira adquirir. 

 Novos polos econômicos poderão ser desenvolvidos com a disponibilidade de 

combustível nestas regiões a um custo muito menor que o atual.  

 Para a população destas cidades, a vantagem será, além do desenvolvimento 

econômico previsto, a possibilidade de adquirir o produto final, gasolina, diesel, gas 

de cozinha e demais a um preço menor do que o praticado atualmente.  
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12. Futuros Desdobramento 

 

 Para a implantação do projeto, foram necessárias a criação de algumas 

premissas, principalmente macroeconômicas que possam dar sustentação as 

projeções de receitas aqui apresentadas 

 A implantação do projeto também se mostrou muito dispendiosa para uma 

empresa de pequeno porte, sendo necessário um grande volume de investimento 

em um período muito curto com um prazo de retorno, curto se comparado a outros 

projetos dentro da mesma área, porem um pouco longos para os padrões de 

retornos de investimento conhecidos.  

 Apesar do tempo, um pouco delongado, em se tratando de combustíveis 

fosseis e de uma demanda praticamente constante sem grandes variações, o 

retorno acaba se tornando também muito seguro, e conforme já mencionado com 

uma ampla possibilidade para a expansão. 

 Deste ponto, o principal, passo a ser seguido é a busca de investidores com 

base no prospecto do projeto aqui apresentado. 

 A participação, devido ao alto custo de implantação, conforme mencionado, de 

investidores, institucionais, nacionais e internacionais se torna altamente necessária.  

 Uma rodada de apresentação do projeto, deve ser realizado nos grandes 

centros urbanos do mundo a procura de parceiros financeiros para a implantação do 

projeto e também, uma procura por parceiros tecnológicos.  

 Os números e ideias aqui apresentados se baseiam em informações públicas 

e conhecimento já consolidado, podendo serem ainda melhoradas com a 

implantação de tecnologias não comuns, mas com alto potencial de retorno. Este é 

um ponto no qual a Transportes Dutoviarios do Paraná irá atuar de forma massiva, 

buscando através destas parcerias, e da implantação de tecnologias não comuns, 

ou ainda não consolidadas, maximizar ainda mais os resultados do projeto.  

 A procura por parceiro que aceitam “afundar” custo neste projeto, atencipando 

algumas fases da implantação do mesmo, também é cogitada. Um exemplo seria a 

execução das sondagens e detalhamento das estações de bombeamento mesmo 
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sem a liberação para a implantação do projeto, que poderia proporcionar um grande 

ganho de tempo na implantação do mesmo.  

 Se faz também necessário o acompanhamento constante das decisões a 

serem tomadas pelo governo federal, estadual e municipal, quanto as premissas 

apresentadas neste projeto.   

 Foi um fato comum na última administração federal o uso do controle sobre o 

preço dos combustíveis de modo a tentar de maneira artificial controlar a inflação 

dentro do país. Se este fato ocorrer novamente, pode inviabilizar totalmente a 

implantação do empreendimento. Sendo assim, um acompanhamento minucioso das 

decisões e das medidas a serem tomadas na esfera política, se tornam essenciais a 

implantação deste projeto.  


