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 OBRAS & RISCOS  

Proteja sua obra de grandes perdas com um 
plano de seguros  
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José Carlos Muniz Falcon 



Premissas 

 Obras numerosas ou de grande vulto, em uma economia que 
cresce com taxas elevadas, requer o fortalecimento da estrutura financeira 
do quadro empresarial responsável pela indústria da construção. 

 Qualquer que seja a magnitude desse empreendimento, 
programado em uma época de transição econômica e política, exigem dos 
envolvidos apresentações de garantias e eficaz análise dos riscos, 
segundo a boa técnica, que venham dar aos empresários e aos 
organismos financiadores, a segurança necessária às suas operações, 
resguardando adequadamente os interesses de quem os contrata. 

 Assim sendo, apresentamos um Plano de Seguros, onde 
procuramos identificar os possíveis riscos como mais vulneráveis à 
ocorrência, sugerindo coberturas adequadas, a fim de minimizar os danos 
e perdas que possam aleatoriamente vir a incidir sobre a implantação 
desse empreendimento.  

João Gilberto Possiede 1987 

J C Falcon Engenharia de Seguros Ltda. 



Engenheiros também erram?  
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Foto 1 - Pisa 
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A Torre de Pisa, Itália.. A inclinação 
da torre chama a atenção, resultado 
de um erro de engenharia. Tudo 
começou com a construção sobre 
uma base instável de lama, argila e 
areia. Ao longo da etapa a estrutura 
começou a afundar, e as tentativas 
de corrigir os erros não adiantaram. 
A obra foi concluída em 1350, e 
passou por obras de restauração em 
1838. Nessa época, um lençol 
freático foi perfurado, e a base da 
torre sofreu uma inundação. Os 
sucessivos problemas na estrutura 
tornam evidente que é necessária a 
constante atenção com a 
construção. Em 1990, a Torre de Pisa 
foi fechada como medida para 
estabilizar a inclinação. A reabertura 
ao público aconteceu em 2001. 
 Imagem: Shutterstock 



Foto 2 – Ponte Pênsil   
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A ponte pênsil, localizada em Washington 
no estreito de Tacoma, teve as obras 
iniciadas em 1938, e os engenheiros 
perceberam na época que a estrutura 
oscilava transversalmente devido às 
correntes de vento. Tentativas para corrigir 
o problema foram buscadas, sem resultado 
efetivo. Em 1940, a ponte foi aberta à 
passagem dos motoristas, muitos deles 
atraídos pela peculiaridade da construção. 
As oscilações que, de início, eram quase 
uma atração turística, foram a origem da 
queda da ponte pênsil, em 1940, depois de 
uma oscilação de aproximadamente 10 
horas, após ventos fortes na região. Desde 
então, foram aprimorados os estudos sobre 
a Aerodiâmica de Estruturas. Dez anos 
depois, uma nova ponte foi construída 
sobre os restos da ponte original. 
 

Imagem: Shutterstock 



Foto 3 e 4 - Hotel Hyatt Regency 
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O átrio do hotel Hyatt Regency, 
construído em 1979 em Kansas City, 
era cortado por vários passeios 
suspensos. Em 1981, as passarelas 
estavam lotadas de pessoas 
assistindo a um concurso de dança., 
devido a uma falha no projeto 
colocou o dobro do peso pretendido 
em uma pequena porca que 
segurava a armação de aço do 
passeio . Ele desabou sobre outro 
passeio imediatamente abaixo, 
matando mais de cem pessoas. Na 
época, fora o acidente estrutural 
mais mortal da história dos Estados 
Unidos e, desde então, passou a ser 
matéria obrigatória em todo curso 
que aborde engenharia de 
estruturas. 
 Imagem: Shutterstock 



Foto 5- Prédio Residencial em Xangai 
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Este prédio residencial de 13 andares, em Xangai, ainda estava em construção quando 
caiu, em 2009. Trabalhadores tinham removido uma grande quantidade de solo para 
construírem a garagem. Porém, a terra escavada, acumulada ao lado do prédio, fez com 
que o leito de um rio corresse para baixo do prédio, transformando suas fundações em 
uma piscina de lama instável. 

 

Imagem autor desconhecido 



Foto 6 – Metrô São Paulo – Linha 4  
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Os acidentes em obras de engenharia que ocorreram em função desconhecimento dos 
fenômenos geológico-geotécnicos, que podem potencialmente ser esperados da 
interação entre a obra que será implantada e as características geológicas do terreno  
(materiais e processos) 
 
imagem Folha de São Paulo 

https://petcivilufjf.files.wordpress.com/2013/07/1.jpg


Foto 7 – Viaduto Batalha dos Guararapes BH 
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A queda do viaduto se deu em 
função dos erros apontados pelos 
peritos: 
• Erro no calculo das ferragens do 

bloco da fundação de um dos 
pilares 

• Erro na protensão , os cabos não 
foram devidamente cobertos 
com massa de cimento 

• Existência de vários buracos nas 
estruturas feitos para passagem 
de materiais. 
 
 
 
 

                imagem Folha de São Paulo 
 



Foto 7 – Ciclovia Tim Maia RJ 
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 Erro de projeto , não foram considerados os efeitos das fortes ondas 
(mar em ressaca ) no dimensionamento estrutural e falta de 
ancoragem do tabuleiro na estrutura 



O Empreendimento 
( o que construir ? ) 

 

GRUPO 1 

 

• Casas Residenciais ou Conjunto Residencial Horizontal. 

• Edifícios: Residenciais / Comerciais / Mistos / Industriais. 

• Armazéns / Galpão / Depósitos / Lojas de Departamento. 

• Hotéis / Hospitais / Igrejas. 

• Teatros / Cinemas / Auditórios / Colégios / Ginásios Esportes. 

• Shopping Centers. 

• Ampliações / Reformas / Retrofit 

GRUPO 2 

 

• Obras: Rodoviárias / Ferroviárias / Portuárias / Metroviárias 

• Aeroportos. 

• Tuneis / Pontes / Viadutos. 

• Obras de Saneamento / Oleodutos / Linhas de Transmissão 

• Silos / Tanques 

• Plataformas “Inshore ou offshore” / Instalações Químicas ou Petroquímicas 

• Usinas Hidrelétricas /  Eólicas / Barragens   

• Outras                
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O Empreendimento 
( onde construir ? ) 

 

Conhecimento do local da obra ( região ) 

 

• Terreno: condições geológicas (sondagens) e topográficas (plani-altimétrico) 

• Natureza do solo, solo estabilizado, necessidades de corte ou aterro. 

• Taludes : estabilizados, serviços de escavações, sistemas de contenção 

• Rebaixamento / esgotamento do lençol freático . 

• Acidentes hidrográficos ( proximidades e diferenças de cotas ) 

• Existência de prédios no terreno (demolição) 

• Vizinhança : prédios circunvizinhos (distância, tipo, estado de conservação) 

• Condições climáticas predominantes, ventos, eventos ocorridos no local . 

• Influência de todo eco sistema. 
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isso pode Arnaldo?  
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isso pode Arnaldo?  
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O Empreendimento 
( como construir ? ) 

 

 Projeto Financeiro 

 

 Projeto do Empreendimento 

    Iniciação 

    Planejamento 

    Dimensionamento 

 Ciclos de vida              Orçamento 

    Execução 

    Monitoramento e Controle 

    Encerramento 
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GERENCIAMENTO do PROJETO 



Gerenciamento do Projeto 

 
 

O Gerenciamento de projetos é composto por nove áreas de conhecimento               

( VARGAS - 2002 ) 

 

1. Gerenciamento da Integração do Projeto 

2. Gerenciamento do Escopo do Projeto 

3. Gerenciamento do Tempo 

4. Gerenciamento dos Custos 

5. Gerenciamento da Qualidade  

6. Gerenciamento dos Recursos Humanos 

7. Gerenciamento da Comunicação 

8. Gerenciamento das Aquisições 

9. Gerenciamento de Riscos 
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Gerência de Riscos 

 
 

  

 

 

 

  Procedimentos de planejar, organizar, dirigir e controlar os 

recursos e as atividades de uma organização, visando a mitigar riscos, isto é, 

reduzir ao mínimo os efeitos adversos das perdas acidentais ao menor custo 

possível sobre implantação do empreendimento. 
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Riscos Empresariais 
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Conceito de Risco 
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CAUSAS 
(origem) 

RISCOS EFEITOS 
(consequência) 



Falcon  2008 
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Algumas  situações de riscos 
Incêndios e Explosões; 
Descuido humano, fumo; falta de sistemas de proteção contra incêndios ,extintores vencidos; 
ausência de dispositivos de segurança; descuidos no armazenamento e / ou manuseio em 
áreas com líquidos e gases inflamáveis, operações e trabalhos a quente, tipo corte, soldas e 
esmerilhamento sem os devidos cuidados. 
 
 Danes elétricos:  
Instalações elétricas inadequadas, sobre cargas,  fiação elétrica e iluminação temporárias, 
gambiaras , falta de proteção sobre descargas eletricas, maquinas sem aterramento.  
 
Fenômenos Naturais : 
Vendaval, tornado, furacão, granizo, queda de raio, alagamentos,  etc. 
 
Desmoronamento de estruturas de contenção e de taludes :  
Falhas de dimensionamento; estudo incorreto das características do solo; Infiltrações de água 
no solo; sobrecargas não dimensionadas; utilização de materiais inadequados; 
falta de proteção dos taludes com vegetação, drenos, buzinetes, etc..; 
    
Desmoronamentos prediais parcial ou total :  
Erros de projeto e execução; recalques na fundação; operações  inadequadas com gruas e 
guindastes, choques violentos sobre a edificação; envelhecimento da edificação e acumulo de 
patologias ; mudança no nível do lençol freático; vibrações em função de execução de 
fundações vizinhas 
 
 
 



Identificação de Risco 
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Análise de Riscos 
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Tratativas dos Riscos 
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Seguro  Garantia 
 

 

  
 O Seguro Garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento 

das obrigações de contratos e editais assumidas pelo contratado, 

responsável por: construir, fabricar, fornecer ou prestar serviços. 

 Instituído em nosso país através do Decreto Lei nº 200/67 com 

uma forma de caução / garantia, concorria com outras formas de 

garantia : a caução em dinheiro, títulos da divida pública ou fiança 

bancária.  

 Com a regulamentação de todo o processo de licitação e 

contratação de obras e serviços do Poder Público através das leis n.º 

8.666/93 e 8.883/94 o seguro garantia passou a ser mais utilizado. 
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Seguro  Garantia 

(partes intervenientes) 
 

SEGURADO 
(Contratante ) 

GARANTIDOR 
(Seguradora) 

TOMADOR 
(Contratado) 

CONTRATO APÓLICE 

CONTRATO  DE CONTRA GARANTIA 



 

Seguro  Garantia 
(risco / limites e taxas ) 

 

  
 As Seguradoras analisam o risco, levando em consideração: 

 

• O Contrato , suas cláusulas e condições, preço e prazo. 

• As qualidades do tomador garantido, sua idoneidade, organização, 

capacidade técnica e financeira (cadastro). 

• Após esta análise é fornecido a este tomador um “ratting” de 

classificação e um limite que pode ser utilizado durante as operações 

de Seguro Garantia. 
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Seguro  Garantia (modalidades) 

 

 

  

 O mercado segurador brasileiro opera com as seguintes 

modalidades: 

• Garantia do Licitante (Bid Bond ) - concorrências. 

• Garantia de Executante Construtor, Fornecedor o Prestador de 

Serviços (Performance Bond) 

• Garantia e Adiamento de Pagamento (Advance Payment Bond). 

• Garantia de Retenção de Pagamento (Retentions Money Bond). 

• Garantia de Perfeito Funcionamento. 

• Garantia Imobiliária – Permuta ou adquirente 

• Garantia Concessões Públicas – Rodoviárias / Telefônicas 

• Garantia Aduaneira 

• Garantia Financeira / Judicial / Administrativas. 

• Fronting. 
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Seguros de Riscos de Engenharia 
Coberturas 

 

 
  
 Os Seguros de Riscos de Engenharia garantem a reposição 

dos danos materiais, oferecendo cobertura contra todos os riscos para 

os bens segurados, decorrentes de qualquer acidente* que possa 

resultar em perdas, danos e avarias às construções, montagens de 

máquinas e equipamentos. 

 Todas as modalidades têm como características comum, o 

conceito de cobertura “All Risks”, ou seja, estão cobertos todos os 

riscos que não estejam expressamente excluídos nas condições. 

 

* Acidente é um dano súbito e imprevisto de um bem segurado que se 

manifesta através de uma perda material necessitando de reparação, 

reconstrução ou reposição do todo ou parte do mesmo. 
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Introdução às Coberturas Adicionais 

 

  Além dos riscos cobertos pela apólice de Seguros de Riscos de 

Engenharia, existe uma série de Coberturas Adicionais que podem ser 

adquiridas como ampliação da Cobertura Básica.  

 As Coberturas Adicionais são concebidas juntamente com a Cobertura 

Básica mediante, solicitação expressa do segurado e existe cobrança de 

prêmio adicional respectivo. 
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Coberturas Adicionais - 1 

• Cobertura de Despesas Extraordinárias. 

• Cobertura de Tumultos, Greve e Lock-out. 

• Cobertura de Manutenção (Simples ou Ampla). 

• Cobertura de Despesas de Desentulho. 

• Cobertura de Equipamentos Móveis / Estacionários Utilizados na Obra. 

• Cobertura de Obras Temporárias. 

• Cobertura de Obras Concluídas. 

• Cobertura de Propriedades Circunvizinhas. 

• Cobertura de Danos em Consequência de Erro de Projeto (Danos Físicos). 

• Cobertura de Riscos do Fabricante (Danos Físicos). 

• Cobertura de Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistros. 

• Cobertura  de Honorários de Perito. 
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Coberturas Adicionais – 2 

 

• Cobertura de Responsabilidade Civil Geral (com ou sem fundações). 

• Cobertura de Responsabilidade Civil Cruzada. 

• Cobertura de Danos Morais – Responsabilidade Civil Geral / Cruzada. 

• Cobertura de Responsabilidade Civil Empregador. 

• Cobertura de Incêndio na Fase de Início Operacional 

• Cobertura para Equipamentos Estacionários ou Moveis de Pequeno ou 

Médio Porte. 

• Cobertura para Equipamentos Eletrônicos. 

• Cobertura para Ferramentas de Pequeno Porte.  

• Cobertura para Taludes Naturais e Encostas. 
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Estipulantes do Seguro 

 

 O seguro pode ser contratado por qualquer dos interessados 

na obra : o proprietário, o construtor, empreiteiros e 

subempreiteiros. 

 Serão considerados como segurados solidários entre si , 

portanto, não há direito de recurso entre eles. 
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    Importância Segurada 

 

 

 

 A Importância Segurada para o Seguro de Obras Civis em 

Construção deverá ser o montante previsto para a execução completa do 

empreendimento, abrangendo material, mão-de-obra, frete e impostos, 

evitando-se assim a aplicação da Cláusula de Rateio.   

 Toda vez que ocorrer alteração deste montante deverá o 

segurado comunicar à seguradora. 
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    Importância Segurada - Composição 

 

 

 

 Em obras civis 

• Infraestrutura (terraplenagem, fundações, bases de equipamentos e 
outros                                                 ___________________ 

•Edifícios.................................................___________________ 

•Custos de transportes...... .....................  __________________ 

• Outras despesas...................................  __________________ 

• Em instalações e montagens 

• Máquinas e/ou equipamentos.................__________________ 

• Custo da Instalação......... .....................___________________ 

• Custo de transportes até o canteiro .......__________________ 

• Outras despesas.....................................__________________ 

•Em Obras Temporárias 

• Estruturas, barracões, andaimes e outros..___ ____________ 

Total da importância segurada...................________________ 

 J C Falcon Engenharia de Seguros Ltda. 



Subscrição do Risco - Taxação 

 

  Nos Seguros de Riscos de Engenharia Obras Civis em 

Construção, Instalações e Montagens, não é possível estabelecer uma tarifa 

fixa, visto que cada projeto deve ser considerado como um risco especial.  

  

 Além disso, o projeto, as condições locais, prazos, os sistemas 

construtivos, etc.,  são diferentes em cada caso. 

 “ Tailor-made “ 
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           Subscrição do Risco – Considerações 

 
• Conhecimentos técnicos e experiência dos construtores, empreiteiros e 

subempreiteiros; 

• Informações sobre experiência da firma em projetos similares 

• Métodos e materiais de construção previstos (novos ou já aprovados); 

• Especificações técnicas do projeto 

• Relação / valores dos equipamentos e máquinas utilizados; 

• Cronogramas e plano de trabalho da execução dos serviços de construção / 
montagem; 

• Informações: vias de acesso ao lugar de construção condições geológicas e 
níveis de água subterrânea (possibilidade de aluimento do terreno); 

• Perigo de aumento do nível de água, terremoto, maremoto ou inundação por 
forte ressaca do mar, inundações;  

• Perigos climáticos (ventos, tempestade, chuvas torrenciais, geada). 

• Vizinhança (tendo em vista a responsabilidade civil contra terceiros), 

• Tipo de armazenagem dos materiais, serviços de segurança, instalações de 
combate a incêndio existentes  
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Prazo de Contratação – Vigência do Seguro 

 

  

  

 

Vigência do Seguro J C Falcon Engenharia de Seguros Ltda. 

 O Seguro de Riscos de Engenharia Obras Civis em Construção / 

Instalações e Montagens não se contrata por um ano, e sim pelo período da 

construção / montagem dos equipamentos.   A cobertura do seguro inicia-

se imediatamente após a descarga do material do segurado no canteiro de 

obras e termina com a aceitação ou colocação em funcionamento da obra 

concluída. 

 O seguro cobre a armazenagem e a construção propriamente dita.  Por 

solicitação do segurado , este seguro pode ser ampliado para cobrir também o 

período de manutenção, imediatamente posterior ao período de construção.  
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INSTAURADO O CONDOMINIO

SERVIÇOS PÓS-OBRA

OBRA

CONTRATO DA OBRA

CONCORRÊNCIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

OPERAÇÃO DO STAND DE VENDAS

CONSTRUÇÃO DO STAND DE VENDAS

COMPRA DO TERRENO

SEGURO DE MANUT.  PROPOSTA

INÍCIO DAS 

OBRAS

DEMOLIÇÃO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO 

TERRENO

SEGURO CONDOMINIOSEGURO DE GARANTIA - PERMUTA IMOBILIÁRIA

SEGURO DE RESPONS. CIVIL DEMOLIÇÃO

SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO

SEGURO DE GARANTIA - PERFORMANCE BOND (EXECUTANTE CONSTRUTOR) DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL

RESP. CIVIL OPERAÇÕES

SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL -  E & O INÍCIO DAS 

VENDAS

GARANTIA JUDICIAL / TRIBUTÁRIA

                           SEGUROS E SERVIÇOS

OUTROS

VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

ASSISTENCIA TECNICA

VEÍCULOS

SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES -  D & O 

SEGURO PRESTAMISTA

SAÚDE

           ETAPAS

SEGUROS NA IMPLANTAÇÃO DE UM EDIFÍCIO 
Comercial ou Residencial 
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G-C

                           SEGUROS E SERVIÇOS

           ETAPAS

TRANSPORTE DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 

CIVIS

DILIGENC. DE COMPRAS MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

MONTAGENS E TESTES

OPERAÇÃO

INCÊNDIO

QUEBRA DE MÁQUINAS

EQUIPAMENTOS MÓVEIS

CONCORRÊNCIA PARA EXECUÇÃO

SAÚDE

GARANTIA JUDICIAL / TRIBUTÁRIA

OUTROS

CONCORRÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

ALAGAMENTO

DESMORONAMENTO

RESP. CIVIL OPERAÇÕES

LUCROS CESSANTES

VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

VEÍCULOS

G-PFG-C

G-E

RESPONSABILIDADE CIVIL

OBRAS CIVIS / INSTALAÇÕES E MONTAGEM

TRANSPORTE

G-AP / G-RPG-AP

G-E

SEGUROS NA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO INDUSTRIAL 
 



UHE de Jirau 



UHE de Jirau 

Plano de Seguros: 
 Seguro Garantia ( Performance + Adiantamento de Pagamento ) 
 Seguro de Riscos de Engenharia 
 Marine Cargo – transporte marítimo 
 DSO –Delay Start-Up 
 ALOP- Advance Loss of Profit 
 Operação Durante a Construção + Business Iterruption 
 Responsabilidade Civil  Geral e Cruzado 
 

Segurado: ESBR ( Chesf, Camargo Correia, Eletrosul e Suez ) 

Capacidade de Geração: 3.750 MW 

Unidades Geradoras: 50 Turbinas tipo Bulbo 

Prazo da obra: 12/02/2009 a 20/06/2014 

Valor da obra (inicial) = R$ 7,5 bilhões 



UHE de Jirau 

Estimativas de Perdas Máximas Possíveis 

 

 Futura Área de Geração Lado Direito e Esquerdo 

Reconstrução das ensacadeiras e do circuito hidráulico + danos materiais 

e reconstrução do vertedouro + danos materiais dos grupos turbo 

geradores + danos materiais e reconstrução dos Bays e Linhas de 

Transmissão + danos e reconstrução da barragem esquerda, 

valor total de R$ 792.000.000,000. 

 

PMP = R$ 800.000.000,00 

Cenário 

 

 Aumento repentino do volume de agua do Rio Madeira no lago 

já formado, com ocorrência de um overtopping com galgamento, 

afetando ensacadeiras, casa de força e vertedouro. 



Acidentes Acontecem !!!!!!!! 

J C Falcon Engenharia de Seguros Ltda. 



J C Falcon Engenharia de Seguros Ltda. 



J C Falcon Engenharia de Seguros Ltda. 

(avaliações, perícias e seguros ) 
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José Carlos Muniz Falcon 
jcfalcon@uol.com.br 
Cel. (11) 991968300 

 

Obrigado 
 

mailto:jcfalcon@uol.com.br

