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As soluções para as questões da saúde e as concessões para a construção, ampliação e melhorias das 
ferrovias brasileiras são algumas das promessas do governo da presidente Dilma Rousseff que ficaram, 
até agora, no meio do caminho
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Finalmente alguém, com a projeção midiática do es-
critor Paulo Coelho, que tem mais de 20 milhões de se-
guidores nas redes sociais, disse com todas as letras: “O 
governo fez grandes promessas e não as cumpriu”. Disse 
mais: “Diante do caráter massivo e nacional dos protes-
tos de rua, ele, ao invés de reconhecer aquilo que está er-
rado e propor as medidas corretivas, continuou fazendo 
promessas que não serão cumpridas”.

O autor de O Alquimista, Brida e outras obras fez 
esse desabafo por considerar de pouca representativi-
dade o grupo de escritores que o governo brasileiro le-
vou à feira do livro de Frankfurt, na Alemanha, o maior 
evento do gênero no mundo. Ele afirmou que, além dos 
poucos autores de reconhecido valor literário, o restan-
te era amigo do amigo do amigo. Resumindo: mais uma 
vez os “companheiros” é que foram os privilegiados. Em 
sinal de protesto, o escritor decidiu não comparecer 
àquela feira literária. 

O testemunho de Paulo Coelho reforça o que O Em-
preiteiro tem alertado com insistência nos anos recen-
tes: o governo federal está loteado entre os partidos da 
sua base de apoio. Virou, na prática, uma colcha de re-
talhos em que cada pedaço pensa e age apenas segun-
do os seus interesses. Interfere na gestão de projetos 
e programas, até naqueles corretamente estruturados, 
e que, por causa disso, não conseguem avançar. É que 
as decisões executivas esbarram na vontade político-
-partidária dos companheiros alocados em posições 
que deveriam ser ocupadas por técnicos concursados. A 
capacidade de gestão dos órgãos federais ficou, assim, 
inteiramente travada.

Essa paralisia gerencial ocorre inclusive em setores 
estratégicos, como os da infraestrutura, comércio ex-
terior, política industrial, saúde, educação etc. Nesses 
11 anos de governo petista, a única conquista a come-
morar é a distribuição de renda entre as famílias mais 
pobres da população. Mesmo assim, a expansão da 
doação de renda tem ocorrido através de “bolsas” dos 

Paulo Coelho: “Governo não cumpre 
as promessas que faz” 

mais variados tipos, sem que isso implique orientação 
para que o beneficiário possa gerar a sua própria renda.

Para sustentar a escala dessa transferência de 
renda, a economia brasileira precisaria manter uma 
taxa de crescimento acima de 4% anual. Com a taxa 
de crescimeneto inferior a 1% registrada em 2012, e 
com a projeção para 2,5% este ano, fica mais uma vez 
evidente que estamos longe de poder contar com um 
Projeto de Nação. 

Vejamos o exemplo da Índia, que escolheu se trans-
formar numa plataforma global de serviços de TI déca-
das atrás, e vê agora esse modelo exaurir-se sem que 
tenha conseguido fazer as reformas estruturais neces-
sárias. A infraestrutura continua precária, o sistema 
bancário estagnado e a justiça lenta.  

O Brasil se encontra num impasse parecido, com a 
vantagem demográfica de ter menos de um sexto da po-
pulação indiana. Mas o País carece de um projeto para o 
século 21, se quiser evoluir do superado modelo de pro-
dutor de commodities agrícolas e minerais, para o da era 
do conhecimento, que será a tônica do novo século. 

A Índia lança mão de tecnologia para enfrentar os 
seus problemas. Um projeto nacional de identificação 
da população rural pela leitura do íris do olho vai final-
mente possibilitar individualizar quem deve receber a 
“bolsa” destinada aos mais pobres. Por aqui, o INSS tem 
aplicado um software que permite reduzir o tempo de 
espera nas suas agencias, quantificando a demora das 
filas dos beneficiários em tempo real. São tecnologias de 
prateleira, facilmente disponíveis.

A Petrobras é a maior contratante de serviços de en-
genharia do País e utiliza as tecnologias mais avança-
das na gestão dos seus empreendimentos. Essa expertise 
está à disposição dos demais órgãos contratantes do 
governo, que podem também utilizá-la, caso queiram 
deixar de lado a política de “criar dificuldades para ofe-
recer facilidades”. Mas qual é o governante que se atreve 
a praticar essa transparência gerencial?

E d i t o r i a l
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Sob o tripé dos temas tributação e encargos, planejamento e 
leilões, e os empreendimentos e a interferência nos povos tradicio-
nais, foi promovido no início deste mês (outubro), em São Paulo, a 
conferência “Brazil Energy Frontiers 2013”. 

Cláudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil, realizador do 
evento, fez um balanço do encontro e afirmou que há preocupação 
permanente do setor de energia com os tributos. “Os impostos, além 
de altos, são crescentes no Brasil”, afirma. 

Ele explicou que a distorção fica mais clara quando se compara 
a representação do setor no PIB, que é de 2,2%, e os impostos Pis/Co-
fins  e o ICMS arrecadados na área - do primeiro a arrecadação bate 
5,2% do PIB e do segundo, 8,4%. 

O executivo informou que a conferência também discutiu 
distorções nos leilões regulares de energia futura, promovidos pelo 
governo. Claudio destaca a importância dos leilões como indutores 
de investimentos, mas vês aspectos importantes que precisam ser 
aprimorados, como a necessidade de avaliar os projetos futuros de 
geração de energia aliados a atributos como localização, fonte ener-
gética, capacidade de modulação e a operação. 

“Assim como estão estruturados os leilões, com os vencedores 
definidos pela capacidade física vis-à-vis a menor tarifa, cria problemas 
como sobreoferta em alguns lugares e falta de oferta em outros”, expli-
ca. O presidente do Acende Brasil ressalta que a distorção expõe riscos, 
como a deficiência de linhas de transmissão de longo alcance. Claudio 
criticou o planejamento decenal da Empresa de Pesquisa Energética 

Tributos elevados e distorção nos leilões ameaçam oferta de energia

(EPE), cujas atualizações estão fora da realidade de mercado.
Por fim, durante a conferência, a questão dos empreendimentos 

energéticos - principalmente no Norte do País - e a interferência nos 
povos tradicionais, como os indígenas, foi levantada e alertou-se para 
a necessidade de se regulamentar as relações entre ambos. “A legisla-
ção atual gera nebulosidade e insegurança jurídica”, diz Claudio.

Hoje, as regras seguidas são as relacionadas na Constituição Federal e 
na Organização Internacional do Trabalho, mas o setor vê a necessidade de 
regulação específica. “Não se sabe a quem consultar. As formas de compen-
sação não estão definidas. Isso gera insatisfação do empreendedor estatal e 
privado e dos povos. Quem perde é o Brasil”, avalia. (Augusto Diniz)

Construção sustentável esbarra no custo 

O custo adicional da obra é a principal barreira para que a construção 
sustentável decole no Brasil, de acordo com 82% dos profissionais que 
atuam em incorporadoras imobiliárias no País. A conclusão é da pesquisa 
conduzida por Hamilton de França Leite Júnior, diretor de Sustentabili-
dade do Sindicato da Habitação (Secovi), e pela Casoi Desenvolvimento 
Imobiliário, e orientada pelo professor doutor Claudio Tavares Alencar, da 
Escola Politécnica da USP. 

Segundo o relato das incorporadoras pesquisadas que já desenvol-
veram empreendimentos sustentáveis, o custo adicional desse tipo de 
construção varia de 1,6% a 8,6%, e a percepção das incorporadoras sem 
experiência é que esse ágio pode variar de 3,5% a 17,6%, ou seja, mais 
que o dobro do custo relatado pelos empreendedores com experiência.

O segundo item mais apontado foi o custo da certificação do 
empreendimento – aproximadamente 0,1% do custo da obra. Em 
seguida, vêm os honorários de consultorias especializadas em constru-
ção sustentável, geralmente contratadas pelas empresas para conduzir 
o processo de certificação, ainda pouco conhecido pelas incorporado-
ras do País. 

Do grupo, 70% realizaram apenas entre um e três projetos desse 
tipo.  Outro resultado obtido pela pesquisa indica que os compra-
dores de imóveis disseram estar dispostos a pagar 10%, em média, 
a mais por imóveis sustentáveis em comparação a imóveis conven-
cionais, com características semelhantes (localização, área privativa, 
itens de lazer, número de vagas etc.).  

De acordo com o relato dos administradores de condomínios que 
responderam ao questionário, os edifícios sustentáveis podem eco-
nomizar cerca de 35% do consumo usual de água e energia elétrica. 

Atlas Schindler investe R$ 30 milhões  
em novo equipamento

A empresa global de elevadores Atlas Schindler acaba de 
lançar no Brasil o elevador Schindler 5500. A multinacional 
suíça investiu R$ 30 milhões para implantar o novo equipa-
mento no País.

O maior atributo do novo elevador é a flexibilidade, que 
permite adequar o equipamento ao tamanho disponível na edifi-
cação - as cabinas possuem altura variável de 3 m, largura de até 
2,5 m e comprimento de até 2,7 m.

A possibilidade de configuração é um avanço, já que muitos 
projetos negligenciam no detalhamento o tipo de elevador a ser 
introduzido na edificação. “Temos nos aproximado de arquite-
tos e construtoras para fazer com que contemplem o item nos 
projetos”, conta André Inserra, presidente da empresa no Brasil, 
durante lançamento do produto em São Paulo.

O novo elevador também utiliza 70% menos energia do que 
os elevadores de gerações anteriores, além de ser 50% menos 
pesado. A iluminação do equipamento é de LED.

O Schindler 5500 oferece ainda sistemas integrados de aces-
so, utilizando a tecnologia biométrica e níveis personalizados de 
circulação em edificações.

O produto, lançado simultaneamente em todo o mundo, pode 
ser usado sem casa de máquinas e em prédios de até 50 andares 
— o projeto contou com a participação de brasileiros na sua 
concepção estrutural. Unidades já foram instaladas em algumas 
edificações no Brasil, como no EZ Towers e Morumbi Corporate 
em São Paulo, e no CNC em Brasília. (Augusto Diniz)

F ó r u m  d a  E n g e n h a r i a
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A Gerdau e a Associação Brasileira de Engenharia e Consul-
toria Estrutural (Abece) estão divulgando os projetos vencedores 
da 11ª edição do Prêmio Talento Engenharia Estrutural. A premia-
ção é destinada ao reconhecimento dos trabalhos de projetistas 
estruturais e homenageia profissionais que têm contribuído para 
o desenvolvimento setorial em quatro categorias: Infraestrutura, 
Edificações, Obras de Pequeno Porte e Obras Especiais. Neste ano, 
272 projetos foram inscritos. O número é considerado recorde, 
desde o início da premiação.

 Avaliados por uma comissão julgadora formada por profis-
sionais da Gerdau e daquela entidade, os projetos foram selecio-
nados a partir de critérios como o uso adequado de materiais, 
a economia de produtos, a concepção estrutural, a implantação 
harmônica em relação ao ambiente, os processos construtivos, a 
originalidade, a beleza e a criatividade. 

 Neste ano houve uma novidade na premiação. Por meio de 
uma votação online no site do prêmio, o público pôde escolher 
um dos trabalhos finalistas, dentre todas as categorias. Com 44% 
dos votos, o selecionado foi João Luis Casagrande, com a obra Ár-
vores Estruturais da Estação Uruguai do Metrô (RJ), que também 
recebe uma menção honrosa.

 “O crescente aumento no número de candidatos ao Prêmio 
Talento Engenharia Estrutural, ao longo dos anos, e o recorde 
conquistado em 2013 reforçam a importância e a credibilidade 
dessa premiação. Ao reconhecer e valorizar esses profissionais, 
pretendemos mostrar o que há de mais moderno e inovador no 
mercado brasileiro de engenharia estrutural”, destaca Paulo Ricar-
do Tomazelli, diretor executivo da Gerdau Aços Brasil.

 Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados 
com uma viagem a São Francisco (Califórnia - EUA) e uma visita 
técnica monitorada à obra Transbay Transit Center, conside-
rada um novo marco da construção civil. O projeto inovador é 
alimentado por energia eólica e geotérmica, possui sistema de 
recuperação de água da chuva e conta com um parque público 
de 5,4 hectares.

  
VENCEDORES
- CATEGORIA INFRAESTRUTURA
Engenheiro: João Luis Casagrande
Obra: Árvores estruturais da estação Uruguai do metrô (RJ)
Projeto para mudança da estrutura no túnel da estação de 

metrô na Barra da Tijuca, com substituição de pilares de concreto 
por colunas metálicas em forma de árvore. A obra foi realizada 
com a estação em pleno funcionamento, sem necessidade de 
fechamento de ruas e paralisação do metrô.

 - CATEGORIA EDIFICAÇÕES
 Engenheiro: Suely Villela de Azevedo
Obra: Faria Lima 3500 (SP)
Empreendimento comercial com pilares inclinados 15º e ângu-

los variáveis em cada um dos pavimentos. Abriga ainda uma praça 
pública na área do térreo, livre de pilares, e terraços suspensos a 
amplas treliças metálicas. 

 - CATEGORIA PEQUENO PORTE
 Engenheiro: Fernando Fontenelle
Obra: Casa Folha (RJ)
Localizada em Angra dos Reis, a residência foi projetada fora 

dos padrões estruturais normais, utilizando todos os tipos de 

Prêmio Talento Engenharia Estrutural divulga vencedores

materiais para construção de grandes vãos, incluindo arcos de 
madeira e elementos metálicos para sustentar a cobertura. Seu 
diferencial é o inovador formato da cobertura, que imita folhas 
das árvores, cuja estrutura foi feita com madeira laminada de 
eucalipto para vencer os amplos vãos da casa.

 - CATEGORIA OBRAS ESPECIAIS
Engenheiro: Mário Terra Cunha
Obra: Museu de Artes Populares de Campina Grande (PB)
Projeto inclui três pavilhões de exposição redondos, dispostos 

em formato de triângulo, interligados por um piso acessado exter-
namente por duas rampas que contornam a obra. Construído com 
estrutura metálica e de concreto, o museu ocupa uma pequena 
faixa de terra na margem do açude, sendo que um dos pavilhões 
está situado sobre um espelho d’água que circunda a área.

 - DESTAQUE DO JÚRI
 Engenheiro: Marcelo Coelho Ungaretti
Obra: Arena Corinthians (SP)
A construção do estádio contou com soluções pré-fabricadas 

de concreto com alto grau de industrialização associada a estru-
turas metálicas e mistas, que contribuíram para a racionalização 
da obra e foram determinantes em relação ao prazo e condições 
estabelecidas pelo cliente.

 - SUSTENTABILIDADE
 Engenheiro: Vicente Antônio Geraldo de Stefano
Obra: Passeio das Águas Shopping (GO) 
Edifício construído em dois níveis, sendo o pavimento térreo 

sobre o solo e o primeiro pavimento com estrutura de concreto 
pré-moldado, além de cobertura de estrutura metálica. Conta com 
soluções ecoeficientes, como fachadas de vidro com 20 m de altu-
ra e equipamentos para redução do consumo de energia, sistema 
de captação e reutilização de águas pluviais, além de vagas para 
automóveis elétricos com postos de carregamento, bicicletários e 
ciclovias internas no estacionamento.

 - VOTAÇÃO ONLINE
Engenheiro: João Luis Casagrande
Obra: Árvores estruturais da estação Uruguai do metrô (RJ)
Projeto para mudança da estrutura no túnel da estação de 

metrô na Barra da Tijuca, com substituição de pilares de concreto 
por colunas metálicas em forma de árvore. A obra foi realizada 
com a estação em pleno funcionamento, sem necessidade de 
fechamento de ruas e paralisação do metrô.

F ó r u m  d a  E n g e n h a r i a
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Agora, novos cabos de média e 
baixa tensão percorrem cerca de  
6 km da unidade para atender 
as diversas áreas. A subestação, 
blindada e de 13,8 kVA, está sendo 
montada no portão do açude, que 
dá acesso à via pública que cruza a 
unidade de conservação.   

Foram escavados 5.700 m 
(com avanço médio de 150 m por dia), ao lado das estradas e passa-
gens que cortam o parque, para colocação do eletroduto corrugado 
em profundidade média de 90 cm - os cabos antigos ficavam a ape-
nas 10 cm de profundidade. Há  caixas de passagem, com distância 
entre uma e outra variando de 20 m a 80 m, para futuros trabalhos 
de manutenção dos cabos.

Há ainda pontos com transformadores em locais estratégicos do setor, 
como a sede do parque, residências e restaurante. É desses pontos que 
saem as linhas de baixa tensão para outras áreas. 

O engenheiro mecânico Celso Corrêa, responsável pela obra da Cozil, 
conta que os trabalhos foram executados, em sua maior parte, de segunda 
a sexta-feira, já que nos fins de semana o fluxo de pessoas no local é tão 
grande que não há como trabalhar com segurança. 

“O desafio aqui foi fazer tudo isso sem agredir a natureza. A 
preocupação ambiental é permanente. Além disso, chove constante-
mente na área”, explica Celso. Ele conta que as restrições ambientais 
no parque são rígidas e que muitas empresas se negavam a entregar 
material para a obra no local.

O engenheiro afirma que a rede elétrica do parque agora está 
estruturada, com proteção e capacidade de potência maior do que a 
anterior. “Ela está sendo superdimensionada e a rede pode ser expandi-
da sem problemas. O parque tinha deficiência elétrica. Quando chovia a 
energia acabava e a rede se danificava”, relata. “As saídas dos cabos dos 
transformadores para as mais variadas edificações da unidade eram 
aéreas e agora são também subterrâneas”, acrescenta Celso Corrêa. 

A Cozil Engenharia faz parte do Grupo Cozil, que atua também na 
indústria de equipamentos para cozinhas profissionais.  A empresa possui 
10 anos e cerca de 120 profissionais. (Augusto Diniz - Rio de Janeiro/RJ)
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izParque mais visitado do Brasil realiza obras de melhoria

Projeto de requalificação do Hotel 
Paineiras, no complexo do Corcovado

Unidade de conservação localizada dentro da cidade do Rio de Janeiro, 
o Parque Nacional da Tijuca realiza obras de melhoria para atender o 
crescente número de turistas no local. 

Dentre as iniciativas, incluem-se a de ordenamento e requalifica-
ção do complexo do Corcovado, incluindo o Hotel Paineiras, fechado 
há mais de 20 anos e que deverá abrigar sala de convenções, restau-
rantes, bares, centro de visitantes e lojas de suvenires. 

A realização das obras está sob responsabilidade do consórcio 
formado por Cataratas do Iguaçu, Beltour Turismo & Transporte e 
Esfeco Administração, que venceu a concessão de 20 anos do com-
plexo. O Estúdio América é o responsável pelo projeto.

Os investimentos somam cerca de R$ 50 milhões. Somente o 
Cristo Redentor, que faz parte da área concessionada, recebe mais de 
2 milhões de turistas ao ano.

Rede elétrica
Parque mais visitado no Brasil entre todas as unidades de conser-

vação federal existentes, é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade. No início deste ano, o órgão con-
tratou a Cozil Engenharia para realizar a troca de toda a rede elétrica 
do chamado Setor Floresta da Tijuca. 

O projeto, orçado em R$ 1,8 milhão e que envolveu quase 100 
pessoas, está atualmente em fase final, com cerca de 80% das obras 
realizadas. A iniciativa consiste na troca da rede elétrica subterrânea 
por uma mais potente, capaz de atender melhor a atual demanda de 
energia daquele setor do parque.

Substituição da rede eliminará 
deficiência energética na reserva

Parceria vai capacitar  
150 jovens para Copa no RN

Capacitar 150 jovens para atuar durante os jogos da Copa do 
Mundo no novo estádio que está sendo construído em Natal (RN) é o 
propósito da parceria entre a AkzoNobel - empresa atuante no merca-
do de tintas e revestimentos -, a Plan (organização não-governamen-
tal), a Arena das Dunas/Amsterdam ArenA, a VSO e a Randstad.

O projeto conta com o financiamento do Fundo AkzoNobel 
para a educação, existente há 19 anos. Na iniciativa, jovens de 
comunidades carentes poderão participar da seleção para as va-
gas. Uma segunda fase do projeto será oferecer mais formação 
profissional e treinamento para um trabalho em tempo integral.

Segundo a AkzoNobel, o programa é designado a ajudar as 
comunidades mais carentes e integrar as áreas da sociedade 
que normalmente não recebem benefício econômico de grandes 
eventos como a Copa do Mundo, bem como proporcionar opor-
tunidades de emprego e educação para os jovens.

Montadora leva clientes para teste

Após cinco meses da inauguração da sua primeira empresa 
fora da Ásia, o departamento de pós-venda da Hyundai Heavy In-
dustries Brasil iniciou um programa de avaliação de desempenho, 
o Hyundai 360°.

A inauguração do programa contou com a participação de 20 
clientes de diferentes estados do Brasil, com anos de mercado de 
máquina de construção e movimentação de terra. Os clientes tiveram 
à disposição cinco modelos de máquinas diferentes, produzidos na 
unidade no Brasil. Dentre esses equipamentos, escavadeiras hidráulicas, 
pás-carregadeiras e retroescavadeiras. Cada um deles recebeu uma 
entrega técnica dos engenheiros Hyundai e em seguida passaram cerca 
de uma hora operando cada equipamento.

 O objetivo principal do Hyundai 360° é ouvir críticas em relação 
a design, desempenho, conforto, praticidade, potência, sistemas hi-
dráulicos, lubrificação, pontos de checagem de fluidos e manutenção, 
entre outros itens. 

F ó r u m  d a  E n g e n h a r i a
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Destaques do Prêmio AESabesp

A B&F Dias recebeu o troféu de sustentabilidade na cerimônia de 
encerramento da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan 
2013), que aconteceu em agosto em São Paulo (SP). 

A empresa foi premiada na categoria “Melhor Estande”, escolhido 
sob os critérios de ações sustentáveis durante a feira. Também foram 
premiadas nesta categoria a Atlas Copco e a Pieralise. 

Com isso, a B&F Dias soma quatro premiações consecutivas. Em 
2010, recebeu o troféu destaque sustentabilidade. Em 2011 e 2012, 
ganhou o troféu de destaque em razão da inovação tecnológica, 
atendimento ao cliente e sustentabilidade. 

Com 20 anos de operações no Brasil, a B&F Dias é uma empresa 
de sistemas de aeração com mais de 1 mil plantas de tratamento de 
efluentes fornecidas em diversos países. Dispõe de soluções comple-
tas em sistemas de aeração por ar difuso, sistemas de geração de ar 
(sopradores) e linha de acessórios.

Os demais vencedores do prêmio AESabesp 2013 foram: Categoria “Ino-
vação Tecnológica” (Hexis Científica; Helibombas; e Schwing Equipamentos) e 
categoria “Atendimento a Clientes” (Bombas Leão; Cassio Lima; e Sulzer). 

A Higra recebeu ainda o prêmio Destaque AESabesp – Fenasan 2013. 
A empresa apresentou a somatória e a otimização de todos os critérios 
da premiação. Ficou com o destaque AESabesp - Encontro Técnico a 
unidade de negócio RMSP Leste da Sabesp. Esta foi a unidade da Sabesp 
que apresentou o maior número de trabalhos técnicos no encontro.

Intertechne amplia sede em Curitiba 

A Intertechne Consultores, empresa com atuação no Brasil e exte-
rior nos segmentos de projeto e supervisão de obras de hidroenergia 
e infraestrutura, teve um crescimento de 60% no quadro de funcio-
nários nos últimos cinco anos.

A sede, localizada em Curitiba, possui 415 colaboradores e uma 
expectativa de aumento de contingente de 15% ao ano. Para suportar 
esse crescimento e dar maior suporte aos seus clientes, a partir de 
novembro próximo a unidade, que abriga a Intertechne Consultores e 
a Intertechne Sistechne, estará em endereço novo, na Avenida Iguaçu, 
100, no bairro Rebouças, em Curitiba (PR). 

A nova unidade foi construída especificamente para a empresa em 
um terreno de 2.902,32 m², sendo um subsolo, um piso térreo e sete 
andares de 650 m² cada um, com um total construído de 5.800 m².  A 
área total da antiga unidade, que será desativada, soma 2.279 m².

Com escritórios em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salva-
dor, Manaus, Macaé e em países como México, Argentina, Peru e El 
Salvador, o Grupo Empresarial Intertechne, que inclui as empresas 
Intertechne Sistechne e Intertechne Modullar, soma hoje aproximada-
mente 800 colaboradores.

O grupo tem participação em diversos empreendimentos no Bra-
sil e no exterior. Atualmente se destaca na participação de grandes 
projetos no Brasil na área de água e energia, gerenciamento de obras, 
transportes e projetos de infraestrutura geral. 

Carregadeiras incorporam  
novas funcionalidades

A Caterpillar anunciou que as carregadeiras de rodas de peque-
no porte da Série K Cat – 924K, 930K e 938K – foram completamen-
te reprojetadas, incorporando novas funcionalidades.

As máquinas contam agora com sistema de transmissão hi-
drostática controlado eletronicamente, nova articulação otimizada 
do braço de levantamento no conceito de braço em “Z”, cabine do 
operador aprimorada e facilidade na escolha nas ferramentas de 
engate rápido e caçambas para melhor correspondência da máquina 
ao tipo de aplicação.

Segundo a fabricante, o motor Cat C7.1 Acert oferece econo-
mia de combustível de até 30%, comparado aos modelos da Série 
H. Os modelos série K são equipados com sistema de transmissão 
hidrostática contínua, com quatro faixas de velocidade. Uma nova fun-
cionalidade é o limitador de velocidade que permite ao operador ajustar 
a velocidade máxima de solo em até 1 km/h. Um sistema de controle de 

tração acionado pelo operador ajuda a reduzir a rotação das rodas e o 
consequente desgaste de pneus. Uma trava frontal diferencial aprimora 
a tração nos modelos 930K e 938K.

Uma das exigências para a execução de instalações é emissão do 
laudo de SPDA (Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféri-
cas), um documento que descreve o estado do sistema de aterramen-
to e o sistema de para-raios, que devem ser instalados de acordo com 
a norma brasileira NBR 5419, emitida pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

A norma fixa as condições exigíveis na instalação do para-raios 
para a perfeita proteção de estruturas, pessoas e instalações contra 
descargas atmosféricas. São aplicação cabíveis às seguintes estru-
turas: comerciais, residenciais, industriais, administrativas, agrícolas 

e especiais, cujo tipo de ocupação implica riscos confinados ou 
para os arredores ou para o meio ambiente. Exemplos disso são as 
atmosferas explosivas ou inflamáveis e produtos químicos. 

De acordo com a engenharia da Termotécnica Para-raios, empresa 
que fornece a linha de serviços de SPDA, incluindo laudos, certificados, 
projetos e execução de medições e inspeções, para que a empresa con-
quiste o laudo de emissão é necessário passar por inspeções e medições 
do SPDA e do aterramento, e verificar se as documentações do sistema 
atendem a norma.  Para isso, realiza-se uma vistoria de sua estrutura, suas 
conexões e estado físico de componentes, malhas, captores e eletrodos.

De olho na proteção contra descargas atmosféricas
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A polêmica das biografias e um herói da engenharia sanitária  
Com a polêmica das biografias ainda em efervescência, me lembrei 

da vida de um sanitarista. Antes de abordar esse assunto, é importante 
dizer, situando essa questão das biografias, que toda censura – abso-
lutamente todo tipo de censura – é uma iniquidade. Nenhuma censura 
se sustenta. E se torna ainda mais iníqua, quando se trata de utilizá-la 
para a preservação da privacidade de figuras medíocres.

Isto posto, reativo a memória. E me surge límpida, apesar das 
camadas sobrepostas do tempo, a figura singular, e possivelmente até 
aqui única, de um herói que nasceu em Campos, estado do Rio, no dia 
14 de julho de 1864. Que tempos, aqueles. Poderia dizer, a exemplo 
do conselheiro Acácio, que tudo era colonial. Mas foi ainda sob o sig-
no daqueles tempos que um herói nacional se agigantou. Embora ele 
haja falecido com apenas 65 anos, exatamente no dia 10 de março de 
1929, fez mais pelo Brasil e pela sua sociedade do que muitas dessas 
personalidades políticas, que outra coisa não fazem senão se agarrar, 
com unhas e dentes, às mamas apetitosas do Estado.

O herói em questão, que coloco em contraponto aos responsáveis 
pelo festival de demagogia que assola o País, é o engenheiro sanitarista 
Francisco Rodrigues Saturnino de Brito. Não confundir com Francisco 
Rodrigues Saturnino de Brito Filho, que continuou a obra do pai, a 
bordo do Escritório Saturnino de Brito (ESB), considerado uma escola 
de engenharia sanitária, lamentavelmente fechado em 1978. 

Saturnino de Brito começou sua vida profissional em meados de 
1880, talvez um pouco depois disso, como engenheiro ferroviário. 
Por aí se vê quanto a cultura ferroviária já era algo significativo na 
vida brasileira. E podemos avaliar quanto se perdeu, do ponto de vista 
dessa cultura, quando, por um ato de políticos de mentalidade anã, se 
decidiu romper com ela, quando seria absolutamente possível inseri-
-la num contexto mais amplo, com outros modais, sem sacrifício de 
uma experiência que desde o Brasil Colônia vinha se consolidando. 

Como engenheiro ferroviário, Saturnino de Brito rodou pelo País 
afora montando trilhos. Construiu a Estrada de Ferro Leopoldina, em 
Minas Gerais; a Estrada de Ferro de Tamandaré (PE), e outras ferrovias 
mais. Depois de assimilar o que significavam os valores do levantamen-
to topográfico para obras de engenharia, parou para refletir. E concluiu: 
a ferrovia era mesmo da maior importância para um país-continente. 
Mas, por todos os locais por onde passava, viu os estragos que falta de 
saneamento básico deixava nas populações que encontrava no meio 

do caminho. Quem sabe já não vislumbrasse, por antecipação, a figura 
escaveirada e preguiçosamente aniquilada do Jeca Tatu? Porque a falta 
de saneamento molda essa figura de brasileiro colocado à margem do 
progresso e de qualquer possibilidade de evolução. 

Foi a partir dessa visão, formulada com base na constatação de que 
no Brasil não havia saneamento, que ele deu um giro de 180 graus em sua 
vida profissional e derivou para o campo da engenharia sanitária. Republi-
cano e positivista (apoiou Floriano Peixoto na luta em favor da República), 
resolveu dedicar-se por inteiro a obras de saneamento. E, nesse campo, 
utilizou a experiência do instrumental para levantamentos topográficos.  

Ele não entendia o planejamento de cidades – ou para o desen-
volvimento delas – sem, antes, estudar criteriosa e pormenorizada-
mente, as nascentes dos rios, o regime das bacias hidrográficas, as 
condições de insalubridade local e a racional organização dos espaços 
urbanos. Com essa visão de sanitarista, elaborou os planos de sane-
amento de Petrópolis (RJ) e Paraíba do Sul (RJ); de Santos (SP) e do 
abastecimento de Campinas (SP); do saneamento do Recife (PE) e de 
Curitiba (PR); da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo da Lagoa Rodri-
go de Freitas; fez o projeto da regularização do rio Tietê em São Paulo 
e integrou a comissão que construiu a cidade de Belo Horizonte. 

Saturnino de Brito é o pioneiro maior da engenharia sanitária brasileira. 
Um herói que se voltou, de corpo e alma, para o País. E que se faz, hoje, 
merecedor de uma biografia atualizada, capaz de recuperar o seu tempo 
para o nosso tempo. Sem a censura dos que se julgam donos da verdade.

A arte milenar de Getsusen

Fauna, flora, rios e rochas são os elementos 
mais distinguidos nas telas do artista 
plástico Getsusen Kobayashi, nascido no 
Japão em 1935 e que veio para o Brasil 
em 1963. Até o dia 4 último ele expôs seus 
trabalhos no espaço cultural do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de 
São Paulo (SP). Uma de suas obras — A arte 
milenar de Getsusen — já foi editada pelo 
Instituto de Recuperação do Patrimônio 
Histórico no Estado de São Paulo

Frase da coluna

“Hoje está claro que o pacote 
de concessões do governo 
federal, que era a última 

esperança de dar um salto no 
crescimento, vai ser modesto e 

vai atrasar muito”. 
Do economista  

José Roberto Mendonça  
de Barros. 

O engenheiro saneou a lagoa 
Rodrigo de Freitas (RJ)
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Obras olímpicas
A Concessionária Rio Mais, responsável pela construção do 

futuro Parque Olímpico Rio 2016, informa que as obras do Centro 
Internacional de Transmissão (IBC) e do Centro Principal de Mídia 
(MPC) entraram na fase de fundações. O projeto de arquitetura 
do IBC é da responsabilidade da Aecom, mas o projeto executivo 
ficou a cargo da Promon Engenharia. Já o projeto do prédio que vai 
abrigar as instalações do MPC foi elaborado pelo escritório Aflalo e 
Gasperini Arquitetos. 

Camargo em obra no Pará
A Camargo Corrêa deu a largada nas obras para melhoria da aveni-

da João Paulo II, em Belém, Pará. Constrói o prolongamento viário, em 
trecho de 4,7 km de extensão; duas pontes metálicas; sete passarelas 
de pedestres; o sistema para proteger o Parque de Proteção Ambiental 
do Utinga; e uma adutora de abastecimento de água com 1.500 mm de 
diâmetro. A obra deve ser concluída até dezembro de 2014. 

Edificação para fins culturais
A OAS está construindo, 

em Belo Horizonte, a sede da 
Orquestra Filarmônica de MG. 
Projetada pelo arquiteto José 
Augusto Nepomuceno, ela 
custará R$ 143 milhões e terá 38 
mil m² de área construída, em 
terreno de 14.400 m². O prédio 
integra a chamada Estação da 

Cultura “Presidente Itamar Franco”. Será, segundo o governo mineiro, 
a primeira sala de concertos no Brasil — e a quarta no mundo — a 
contar com a tecnologia de concha retrátil. O prédio deverá estar 
concluído em abril do ano que vem.   

Hors-concours
A Potencial Engenharia, que tem 25 anos de atividades e é uma 

das quatro empresas do Grupo Método, acaba de ser homenageada 
com o prêmio Hors-concours pela excelência em serviços prestados à 
Petrobras. Ela faz parte, há sete anos, de um seleto grupo de fornece-
dores que atendem às expectativas da estatal. 

O papel da OHL 
“Papel? Foi um papelão!”, reage um empresário, ao ser indaga-

do sobre a atuação da espanhola OHL no Brasil. Ela venceu cinco 
concessões rodoviárias em 2007, estipulando um pedágio tão baixo, 
que deixou boquiaberta a concorrência. Não empregou os recursos 
programados na melhoria das estradas concedidas e, mesmo assim, 
levou embora R$ 310 milhões de lucro de pedágio, antes que fosse 
vendida. Dizem, no entanto, que ela só não cumpriu o que estava 
no contrato porque houve atrasos em desapropriações e precisou 
enfrentar problemas com licença ambiental e com alterações em 
projetos. Mas outras empresas, aqui no Brasil, não continuam a en-
frentar problemas semelhantes e, eventualmente, até maiores? E nem 
por isso deram no pé. 

Precon forma a BTS Properties
A Precon resolveu escrever novo capítulo de sua história. 

Tradicional no segmento dos pré-fabricados de concreto, em 
Minas Gerais, uniu-se às empresas Atrium (construrora) e à Cetus 
Investimentos, formando a joint venture BTS Properties. Começa, 
portanto, a atuar no ramo de construção de imóveis para locação, 
em especial nas operações build-to-suit. 

Sicepot-RS mantém 
presidente

Nelson Sperb Neto (foto), que 
acaba de ser mantido na presidên-
cia do Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada do Rio Grande 
do Sul (Sicepot-RS), para o período 
2013-2015, diz que interferências da 
Justiça e de órgãos ambientais são as 
principais dificuldades para o anda-
mento das obras de infraestrutura no 

País. Ele se posiciona contra o Regime Diferenciado de Contratações 
(RDC) e defende aprimoramentos na Lei 8.666/63.

Licitação cancelada
Não havia como ser diferente. A Petrobras decidiu que só em 

janeiro do ano que vem é que fará novo processo licitatório para a 
construção do gasoduto do Rota 3, que vai levar o gás produzido 
na área de Franco, no pré-sal da Bacia de Santos, para o Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). A licitação anterior foi 
cancelada porque os preços então apresentados “eram excessivos”.  

Medidas do TCU
• O ministro Augusto Nardes (foto), 

do Tribunal de Contas da União (TCU), 
informa que já mergulhou na análise dos 
estudos que preveem o arrendamento de 
terminais do Porto de Santos (SP) e da 
Companhia Docas do Pará (PA). No con-
junto, estão previstos 30 arrendamentos, 
que passarão pelo crivo do TCU.  

• Mediante medida cautelar, o TCU 
mandou que o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) retenha R$ 12,5 milhões, 
relativos a dois contratos de obras na BR-163/PA. A providência tem 
em vista garantir ressarcimentos e ajustes de preços. 

Arco Metropolitano, após 30 anos
As obras do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que vai ligar 

os municípios de Itaboraí e Itaguaí, estão, finalmente, entrando na 
etapa final. Também, não é de espantar. Elas vêm sendo aguardadas 
há mais de 30 anos. E, na obra, há pessoas que acham melhor nem 
falar na porcentagem dos serviços restantes. “Vá que alguma coisa 
aconteça”, dizem. Os serviços se concentram, hoje, na pavimentação. 
As principais obras de arte estão concluídas. 

dimensoes.indd   17 01/11/2013   13:53:59



dimensoes.indd   18 01/11/2013   13:54:01



dimensoes.indd   19 01/11/2013   13:54:02



20 | O Empreiteiro | Outubro 2013

Primeira prioridade é conter a água radioativa
Depois do desastre na usina nuclear de Fukushima, em março de 2011, a 

dona da planta, a Tokyo Electric Power (TEPCO), assumiu que ela própria geren-
ciaria os problemas de vazamento enfrentados pelo empreendimento.

No entanto, em setembro último, o governo japonês informou que ele as-
sumiria o coordenação dos trabalhos de descontaminação. Assim, foi anunciado 
imediato investimento de US$ 470 milhões para medidas de limpeza e recupe-
ração.

O fato é que existe uma frustração com os trabalhos realizados pela TEPCO. 
“Muitas ações têm sido perdidas em termos de plano geral”, avalia Shunichi 
Tanaka, presidente da Autoridade Nuclear Regulatória do Japão.

A primeira prioridade do governo é trabalhar para deter a água radioativa 
no meio ambiente. A TEPCO vinha fazendo esse trabalho na planta da usina, mas 
não tinha conseguido remover todos os elementos radioativos. Isso tem provo-
cado infiltração de água contaminada no solo da região.

O esforço inicial do governo será reduzir este fluxo de água com implemen-
tação de bombas de sucção mais eficientes na área do reator e isolar o solo onde 
está localizado o reator com uma barreira de gelo. 

A técnica já é usada na engenharia de escavações e túneis para fazer iso-
lamentos, o problema é que em Fukushima a barreira de solo congelado deverá 
ter estabilidade permanente em condições críticas, avaliam especialistas, o que 
pode dificultar a operação. Posteriormente, a água retirada deverá ser desconta-
minada antes de ser descartada. 

Gás veicular chega aos caminhões
Com o crescimento da extração de gás natural, donos de frotas de cami-

nhões estão de olho na possibilidade de utilizar o combustível nos veículos pe-
sados. O problema é o custo e a falta de infraestrutura para adoção dos equipa-
mentos nos caminhões para conversão e uso do GNV.

A Potelco, uma firma de utilidades norte-americana, está experimentando, em 
sua frota de caminhões médios de construção, o uso do gás natural como combustível. 

“Ele é metade do preço do diesel e tem emissões limpas”, diz John Howell, di-
retor sênior de marketing e desenvolvimento de negócios da Westport, empresa que 
desenvolveu o protótipo do caminhão movido a GNV para a Potelco. O caminhão usa 
também gasolina como combustível, caso o tanque de GNV se esgote. 

A transformação de um caminhão para o sistema GNV custa US$ 25 mil nos 

Estados Unidos. Além do alto custo, outro problema é a falta de infraestrutura 
de abastecimento. São poucos os postos de gasolina do país que oferecem GNV.   

No entanto, especialistas acreditam no potencial do combustível como 
substituto do diesel, que está subindo de preço e, ao mesmo tempo, tem sofrido 
com severas regulações de emissão de gases.

O GNV já tem sido utilizado em caminhões de grande porte, mas está crescendo 
em equipamentos off road, guindastes, máquinas de terraplenagem, entre outras.

Texas planeja aplicar nova  
tecnologia de captura de carbono

A empresa de engenharia tailandesa Toyo-Thai Corp. (TTCL) lançou em es-
cala comercial nos Estados Unidos uma nova tecnologia de captura de carbono 
de emissões industriais.

Em setembro, a empresa deu início à implantação do projeto na empre-
sa SkyMine em San Antonio, no Texas. A planta usará um sistema eletrolíti-
co, desenvolvido pela Skyonic, para coletar CO², gases ácidos e metais pesados, 
transformando-os em minerais sólidos.

A TTCL também coletará gases de uma planta de produtos de cimento do 
grupo da SlyMine e vai convertê-los em “químicos verdes”, tais como cloro e 
alvejante, que poderão ser vendidos no mercado.  

A desenvolvedora Skyonic acredita que, com a tecnologia, as emissões po-
dem deixar de ser um problema para transformar-se em lucro às empresas. 

A TTCL está trabalhando na nova planta da SkyMine na modalidade EPC. É o 
primeiro contrato significativo nos Estados Unidos da estatal tailandesa.

Reconstrução do Colorado devido à chuva 
custará US$ 1,3 bi

Uma semana depois da forte chuva que provocou inundações em diversas partes 
do estado do Colorado, as autoridades norte-america-
nas calculam que os trabalhos de reconstrução levarão 
talvez anos para ser realizados.

Pelo menos oito pessoas morreram, 10 mil fo-
ram evacuadas e quase 18 mil casas e 1 mil empre-
sas foram atingidas pela chuva.   

Na região dos cânions do Colorado, rios extra-
vasaram e inundaram ruas, pontes e outras estrutu-
ras de cidades e rodovias. Havia áreas com acesso 
somente por meio de helicóptero.

Com as chuvas e enchentes, plantações e armazéns 
foram destruídos. Foram também afetados tanques de armazenamento de óleo, o que 
provocou derramamento de mais de 100 mil L do produto em rios das localidades. 

O governo do Colorado decretou 17 municípios como áreas de desastre. 
Informações oficiais calculam em US$ 1,3 bilhão o custo de reconstrução dos 
locais atingidos.

O Departamento de Transporte do Colorado informa ainda que 50 pontes e 
mais de 320 km de estradas foram danificadas. Duas semanas depois das tempes-
tades, vários trechos das 15 principais estradas do estado permaneciam fechadas. 

O órgão liberou em caráter emergencial US$ 100 milhões em fundo de con-
tingência e recebeu mais US$ 35 milhões do Departamento de Transporte Fede-
ral para realização de obras de reparo. No entanto, o estado pede mais US$ 500 
milhões ao governo federal para enfrentar a tragédia. 

Governo japonês assume  
descontaminação em Fukushima
As revistas  O Empreiteiro e ENR-Engineering News Record apresentam a 20ª edição da newsletter ENR Global Insider OE
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Odebrecht esbarra em lei anti-Cuba
O projeto de cerca de US$ 500 milhões que prevê a construção, próximo ao 

Aeroporto Internacional de Miami (EUA), de um hotel, área comercial e escritó-
rios está ameaçado. 

As autoridades aprovaram a realização do projeto pela Odebrecht, mas polí-
ticos locais questionam a construtora brasileira pelo fato de ela manter negócios 
em Cuba (a empresa trabalha na expansão de um porto), o que feriria leis de 
embargo local ao país de Fidel Castro.

A Odebrecht é a própria financiadora do projeto em Miami. A Corte Federal 
deu parecer favorável à iniciativa da construtora, mas ainda se arrastam indefi-
nições para o caso na Flórida. A Odebrecht é conhecida no estado há décadas e 
já realizou outras obras nos terminais do aeroporto de Miami.

Projeto ferroviário de US$ 80 bi  
causa polêmica na Inglaterra

Especulações aumentam na Inglaterra sobre o futuro do ambicioso programa 
do trem de alta velocidade HS2, orçado em US$ 80 bilhões. É que a oposição ques-
tiona se o dinheiro não seria mais bem empregado em outros projetos. No entanto, 
o governo afirma que vai realizar o projeto e que ele trará benefícios a longo prazo.

O projeto do trem de alta velocidade pretende ligar cidades do norte da 
Inglaterra com Londres e também com as já existentes linhas de trem rápido 
na Escócia. A primeira fase do projeto, conectando Londres a Birmingham, deve 

ser completada em 2026, e a segunda etapa, ligando Manchester a Leeds, tem 
previsão de término até 2032. 

De acordo com fontes ligadas ao programa ferroviário, ele será capaz de 
gerar 40 mil empregos e gerar negócios no valor de US$ 24 bilhões anualmente 
na economia do país.

Até o final do ano, a liberação de recursos da primeira fase do projeto, na 
ordem de US$ 26 bilhões, deverá ser votada no Parlamento. 

No entanto, o Instituto de Engenheiros Civis questiona se a verba deveria ser 
aprovada antes das eleições de 2015, com a possibilidade de o governo passar 
para as mãos da oposição grande crítica da iniciativa - atualmente, o Partido 
Conservador comanda o país, mas analistas avaliam que o Partido dos Trabalha-
dores poderá assumir o governo devido à crise europeia que impacta a Inglaterra. 
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Nildo Carlos Oliveira 

Passados os 74 dias da greve, o Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit) retoma as atividades. Contudo, ele 
terá muita dificuldade para recuperar o tempo perdido. Sobretudo, 

quando o tempo que passou significa dinheiro que deixou de ser apli-
cado e obras que ficaram paralisadas ou não puderam ser concluídas.

A soma é simples de ser feita. O orçamento do órgão para 2013 é 
de R$ 15 bilhões. Estamos em outubro e caminhando, a passos de sete 
léguas, para o final do ano. Daquele volume de recursos, apenas R$ 7 bi-
lhões estão contabilizados no item das “obras efetivamente executadas”. 
Ainda não se sabe qual o valor efetivamento pago este ano. 

Isso significa que ele dispõe de apenas de dois meses para mostrar 
que tem capacidade gerencial para empregar rápida e corretamente os 
R$ 8 bilhões restantes. Se, contando com um cronograma mais elástico, 
lhe faltaram condições e competência para movimentar essa soma de 
recursos em favor da recomposição do sistema rodoviário, pelo País afo-
ra, imagine a situação  do Dnit, num prazo tão curto. 

Mas tudo seria mais simples, ainda, se estivéssemos apenas colo-
cando em análise uma equação matemática. A realidade que se delineia 
por trás dos números do orçamento pode revelar os desequilíbrios das 
superintendências regionais do Dnit, no período em que os seus traba-
lhadores ficaram de braços cruzados; a paralisação de máquinas e equi-
pamentos que não puderam ser acionados pelas prestadoras de serviços, 
por causa dos atrasos das medições e, portanto, dos pagamentos; e os 
programas de abertura de novas rodovias ou de conservação e manuten-
ção – que são as operações  mais urgentes, exigidas para que as cargas 
e as pessoas circulem e sejam evitados acidentes fatais nas estradas. 

Como, naqueles 74 dias de greve, muitas das empresas responsáveis 

A paralisação do Dnit
e a questão dos aditivos

por obras rodoviárias, deixaram de receber cerca de R$ 1 bilhão, é justo 
considerar o que isso significou para as milhares de famílias dos tra-
balhadores atingidos.  Os números, portanto, não são apenas números: 
são equações sociais. E a falta de investimentos em obras representa 
também paralisação de projetos e de equipes estruturadas para os le-
vantamentos necessários ao planejamento de médio e longo prazo da 
malha rodoviária. No fundo, vários elos da cadeia produtiva acabaram 
comprometidos, embora o Superior Tribunal de Justiça haja exigido que 
um percentual mínimo de 50% dos funcionários trabalhassem durante 
a paralisação. 

Bem a propósito, o ministro César Borges, dos Transportes, vem a 
público para dizer que não apenas a greve comprometeu o processo, 
mas uma série de outros obstáculos também. “Entre a vontade política 
de realização, e a execução de fato, há um cipoal de dificuldades”, disse 
ele, numa frase de efeito.

E ele expõe os obstáculos representados para a obtenção de licen-
ciamento ambiental; as disputas ocasionadas nas concorrências, por 
conta das exigências nos editais, e as interfaces descobertas com a in-
terferência do Tribunal de Contas da União (TCU), nos trabalhos para 
coibir os famigerados sobrepreços. 

O ministro faz referência enfática aos aditivos, defendendo-os, sa-
lientando que eles fazem parte da realidade das obras rodoviárias bra-
sileiras. Tudo bem que isso espelhe um viés dessa realidade. Nem por 
isso,  devem ser motivo de louvação. No fundo, constituem um desvio. 
Mostra que o País ainda está longe de poder projetar e desenvolver obras 
segundo os critérios mais rigorosos do bom planejamento. Quando, um 
dia, alcançarmos esse patamar, os eventuais aditivos deixarão de existir. 
Ou farão parte, tão somente, de algum equívoco que acaso justifique 
uma exceção.  Hoje, eles justificam as regras.  

P o l í t i c a
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Células de combustível  
ingressam na escala industrial
Até então vista mais como uma curiosidade científica, 
a célula que usa gás natural como combustível já 
opera em escala industrial numa planta de 27,5 MW 
em Delaware (EUA)

Numa “fazenda” onde se poderia instalar torres de geradores eó-
licos, filas de caixas pretas do tamanho de uma geladeira estão 
produzindo, no momento, 5,8 MW, que são disponibilizados à 

rede pública da distribuidora Delmarva Power & Light Co. Essas caixas 
são servidores de Energia Bloom, contendo centenas de células de com-
bustível que queimam gás natural, fabricadas pela empresa de mesmo 
nome, sediada na Califórnia.  

O elemento básico da célula de combustível tem o tamanho de um 
cartão-postal grande e gera 25 W de energia elétrica, utilizando gás 
natural e vapor numa reação química contínua, tendo como subprodu-
to certa quantidade de dióxido de carbono, calor e composto orgânico 
volátil (COV). Formando uma pilha de elementos dentro do gabinete, 
o servidor gera 200 kW de energia 24 horas por dia, consumindo gás 
natural e 760 l de água deionizada na partida.  

Ao custo de US$ 40 milhões, a usina chamada Red Lion Energy Cen-
ter — nome de um riacho próximo — tem capacidade nominal de 27,5 
MW. Segundo a gerenciadora do projeto Hill International, esta planta 
deve ser a maior do mundo em capacidade de geração.  

A primeira fase da Red Lion foi concluída em dezembro passado, após 
três meses de obras em três turnos, para aproveitar uma “janela” de cinco 
dias em que era possível ligar a planta à subestação. Na cidade vizinha de 
Brookside, uma planta de 3,5 MW similar está operando comercialmente.

As células de combustível são montadas numa fábrica em construção 
da Bloom na vizinha Newark, em Delaware, cujas obras são também ge-
renciadas pela Hill — na modalidade que envolve projeto mais construção. 
Estes três empreendimentos somam investimento de US$ 100 milhões e 
representam o principal negócio da Energia Bloom fora da Califórnia, gra-
ças a negociações vantajosas estruturadas com a empresa local de energia. 

Como uma típica empresa start up do Vale do Silício, Bloom depen-
dia de capital de investidores para tocar suas pesquisas desde a fun-
dação em 2002. No seu conselho, a empresa conta com o prestígio do 
investidor John Doerr, da Kleiner Perkins Caufield & Byers, bem como do 
ex-secretário de Estado Colin Powell.

No lançamento do servidor de energia em 2010, o cofundador da 
empresa K.R. Srindar afirmou que “foram precisos oito anos e 400 mi-
lhões de h de desenvolvimento e testes para atingir a maturidade da 
célula de combustível com o processo patenteado”. 

A Bloom fez fornecimentos recentes para um datacenter da eBay, Ap-
ple, Google e a operadora de telefonia Verizon, mas as plantas de Brooksi-
de e Red Lion são os primeiros projetos realizados com empresas geradoras 
de eletricidade. Em junho, ela anunciou também ter recebido um investi-
mento de US$ 100 milhões da operadora alemã de energia E.ON.

Células de combustível que geram eletricidade foram inventadas no sé-
culo 19 e os fabricantes industriais dedicados ao negócio existem há décadas. 
A maioria deles ainda depende de capital de investidores e não se conhece 
ninguém que tenha anunciado lucros ainda. Bloom usa células de óxido sólido, 
que, ao contrário de outros tipos que requerem hidrogênio puro, funciona com 
gás natural e não emprega metais preciosos, ácidos ou materiais em fusão.

A negociação da Bloom com a distribuidora Delmarva prevê que esta 
compre o gás natural necessário e também venda a energia produzida. Ela 
vê vantagem competitiva na carga de base constante de energia fornecida 
pelos servidores de célula de combustível, especialmente quando produ-
zida em áreas mal atendidas pelas redes existentes. É também um projeto 
piloto para validar o conceito e a confiabilidade da geração distribuída. 

Segundo Delmarva, todos os objetivos foram alcançados nos dois 
projetos e estuda-se a sua ampliação visando criar uma microrrede au-

M e g a p r o j e t o s
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tônoma a partir dessas plantas. Em Red Lion, existe opção para se ins-
talar mais 20 MW.

Segundo o vice-presidente da Hill, Mark Dickinson, as células de 
combustível mostraram o seu potencial nestes projetos. “Se olharmos 
para regiões como o nordeste dos EUA, onde a rede existente está ob-
soleta e deixando de ser confiável, vemos que as células de combustível 
podem passar a ser a fonte primária de energia, ficando a própria rede 
como suporte secundário”.  

A operação ininterrupta das células de combustível fornece uma 
carga de base, que, ao contrário de outras fontes, consegue se man-
ter estável mesmo em trabalhos de manutenção. Conforme Stuart Lacy, 
gerente de projeto da Hill, há seis conjuntos geradores de energia em 
cada servidor Bloom, de modo que se pode retirar um deles do circuito 
para serviço. Como todos trabalham algo abaixo da capacidade, os cinco 
restantes podem ser “acelerados” neste meio-tempo.  

A fábrica está num campus universitário
A unidade industrial da Bloom está localizada no novo campus de 

Ciência, Tecnologia e Pesquisa Avançada (Star, em inglês) da Univer-
sidade de Delaware, estabelecida, na verdade, numa antiga fábrica da 
Chrysler. O estado de Delaware se mobilizou em diversas frentes para 
atrair a Bloom.

A universidade comprou a instalação por US$ 24 milhões em 2009 
e começou a demolição no ano seguinte. O governo estadual fechou 
acordo com a empresa em 2011, alocando US$ 7 milhões dos fundos de 
infraestrutura para preparar o sítio do campus, incluindo terraplenagem, 
vias de acesso e redes de utilidades. Nos anos 50, a Chrysler montava 
tanques de guerra na fábrica e as pistas de concreto usadas para testes 
tiveram de ser demolidas.  

Muitas mudanças simultaneamente às obras
A Hill International liderou a equipe de construção da fábrica de ser-

vidores e das duas plantas geradoras, com Tetra Tech como escritório de 
arquitetura e calculista estrutural. A equipe da Bloom gerou constantes 
mudanças no projeto, para acomodar avanços no processo de produção 
dos servidores. A Hill trabalhou para integrar essas mudanças no crono-
grama de construção da fábrica.

Entre as três obras, calcula-se que houve cerca de duas mil mudan-
ças de projeto. A gerenciadora cuidou de disseminar as alterações duas 
vezes por semana, por teleconferências, em que estavam presentes as 
empreiteiras, projetistas e proprietário. Todos eles “compraram” a ideia 

de que as mudanças de projeto eram essenciais para o sucesso dos em-
preendimentos e se empenharam em implementá-las.

A Bloom tem licença para ocupar metade da fábrica em obras, onde 
os servidores são montados a partir de peças fornecidas por terceiros. Os 
servidores, após testados, são entregues em Red Lion para instalação. A 
pequena distância que separa as plantas geradoras de energia em obras 
da fábrica de servidores foi um fator decisivo para motivar a Bloom a se 
instalar em Delaware.

O estado alterou até a legislação: a assembleia passou a lei SB-124 
determinando que células de combustível a gás natural possam ser conta-
das como fonte renovável pelas empresas geradoras, desde que fossem de 
fabricação local. Em números, 6 MW provenientes de células a gás natural 
equivalem a 1 MW de fonte solar.

As células Bloom emitem dióxido de carbono e COV ao gerar 
energia, cujo nível exato é segredo comercial. Na licença estadual 
emitida das duas plantas, o nível está abaixo da emissão equivalente 
de uma termelétrica tradicional a gás. Pelas manifestações recen-
tes do próprio governo norte-americano, o gás natural é considerado 
uma fonte de transição, sendo chamada de energia mais limpa (mas 
não como energia limpa).

Criando eletricidade
•	 Cada unidade contém centenas de células de combustível em ca-

madas, formando pilhas. Cada servidor produz 200 kW de energia
•	 A reação da célula de combustível rompe as moléculas, produzin-

do partículas com carga elétrica
•	 O gás natural e o vapor são bombeados através das células de com-

bustível
•	 Partículas com carga elétrica são consumidas como eletricidade
•	 As células quadradas, do 

tamanho de um cartão-
-postal grande, são re-
vestidas de materiais 
especiais que são natu-
ralmente propensos a re-
agir com os componentes 
químicos do combustível

O elemento básico da célula de combustível tem 
o tamanho de um cartão-postal grande
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terrompida pelas primeiras chuvas em junho de 2011. O governo admite 
serem reais alguns problemas ambientais, mas alega que trabalhos de 
mitigação prosseguem e a hidrelétrica regulou as cheias do rio e benefi-
ciou milhões de habitantes a jusante.

A capacidade total de geração da China atinge 1.145 GW, da qual 
758 GW são produzidas por térmicas a carvão. Há 300 GW de potencial 
hidrelétrico não aproveitado — e o governo fixou a meta de usar essa 
fonte e mais a nuclear para gerar 15% da produção total de energia até 
2020, saindo do patamar existente hoje de 9%. 

Existe um “complexo industrial barrageiro”, segundo os críticos am-
bientais, que se junta com os governos locais que detêm praticamente 
o poder ilimitado para planejar e aprovar projetos hidrelétricos — en-
carados como empreendimentos de desenvolvimento regional, sem que 
as autoridades ambientais consigam impor programas de preservação.

A exemplo do que fizeram nos Estados Unidos no início do século 
XX — quando a Corps of Engineers e o Bureau of Reclamation dividiram 
entre si os rios do país para efeito de gestão —, os rios da China foram 
distribuídos entre as empresas estatais de energia, as mesmas que são 
encarregadas de construir novas usinas. O Ministério de Recursos Hídri-
cos, em Pequim, possui técnicos competentes em preservação ambiental 
mas não participa do processo para aprovar projetos hidrelétricos.

Em nível regional, quase 100 pequenas hidrelétricas foram erguidas 
no rio Nu, a despeito do clamor público que paralisou a construção de 

Escolha entre hidrelétricas 
e térmicas a carvão
As primeiras são criticadas por submergir vastas 
áreas férteis e deslocar comunidades; as outras são 
as maiores fontes de gás de efeito estufa — mas o 
governo parece decidido a favorecer as UHEs
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As minas de carvão da China são consideradas as mais inseguras 
do mundo, mas elas abastecem as termelétricas que respondem 
por boa parte da energia elétrica consumida no país, gerando um 

volume proporcional de gases de efeito estufa. Para mudar esse quadro, 
o governo central decidiu há décadas construir hidrelétricas em nume-
rosos rios, das quais a mais conhecida é a de Três Gargantas, no rio 
Yang-tse - ela é considerada uma das duas maiores do mundo, ao lado 
da usina de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

A usina chinesa é criticada porque descolou 1,4 milhão de habitan-
tes das regiões ribeirinhas, submergiu terras férteis e sítios ecológicos, 
abaixou o nível d’água de dois grandes lagos de água doce, e teria au-
mentado os riscos de atividade sísmica. Além disso, tem sua capacidade 
de geração prejudicada pelo regime inconstante do rio Yang-tse.  

A formação de um lago de 600 km pela barragem de Três Gargantas 
não impediu a pior seca dos últimos 50 anos ao longo do seu curso, in-
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algumas delas em 2004. Existe também uma tradição histórica que liga 
os governantes à construção de barragens em grandes rios, responsáveis 
por ciclos de fartura, enchentes e escassez de alimentos. O governo co-
munista construiu centenas de barragens de grande porte desde 1949, 
tendo como a obra maior a hidrelétrica de Três Gargantas.

Outra projeto controverso é a hidrelétrica de Xiaonanhai, a montan-
te de Três Gargantas, planejada para retardar o assoreamento do reser-
vatório desta. Os críticos, entretanto, apontam que inundará vastas ex-
tensões de terras férteis, além de produzir pouca energia relativa — um 
conjunto de barragens previsto para o rio Jinsha na região produzirá 30 
vezes mais eletricidade do que Xiaonanhai.

Marco da engenharia
Independentemente da polêmica, Três Gargantas é um marco da enge-

nharia chinesa, que hoje está envolvida com cerca de 300 projetos de hidre-
létricas em mais de 60 países. Localizada em Yichang, na província de Hubei, 
a barragem mede 2,3 km e 186 m de altura e a casa de força comporta 26 
unidades geradoras. Sua capacidade nominal é de 18.200 MW — 10% do 
consumo da China. Navios de grande porte atravessam a barragem via duas 
eclusas de cinco estágios, que vão vencer um desnível de 150 m.  Pequenas 
embarcações usarão um elevador de barcos, ainda em construção.

No total, 60 mil trabalhadores foram mobilizados para a construção, 
sendo que 25 mil deles apenas nas obras da barragem. A obra teve início 
em 1994. Na época, a National Geographic publicou a informação de 

que o motorista dos basculantes de 32 t ganhava US$ 0,25 por viagem, 
representando US$ 2 por dia.

Em novembro de 1997, o rio Yang-tse foi desviado para um canal de 
3,5 km, depois do fechamento de uma ensecadeira de 580 m por 140 m 
de altura. No início de junho de 2003, começou o enchimento do reser-
vatório de 600 km de extensão. A água subiu 0,5 cm/h e em meados de 
junho já alcançava 135 m acima do nível do mar — 100 m acima do seu 
nível normal antes de ser barrado. 

Neste período, houve uma cena curiosa — produtores de remédios 
da medicina chinesa estavam capturando os insetos, escorpiões e cobras 
que estavam chegando às margens, fugindo do seu habitat natural. Em 
agosto entraram em operação duas turbinas de 700 MW.

A barragem principal foi concluída em maio de 2006, nove meses an-
tes do cronograma, e uma cerimônia foi realizada em memória dos 100 
trabalhadores que morreram nas obras. Entre os benefícios dessa obra, o 
governo chinês aponta a produção de energia equivalente a 50 milhões t 
de carvão que deixaram de ser queimados por ano; água abundante para 
agricultura irrigada; fim das inundações que somente neste século provo-
caria a morte de pelo menos 300 mil pessoas; e um curso navegável no rio 
Yang-tse que vai acelerar o desenvolvimento ao longo de suas margens.

Mas o preço do impacto ambiental também foi enorme. O governo infor-
mou que 74 mil acres de terra fértil foram perdidos, embora 37 mil acres de ter-
ras novas tenham sido cultivadas. Os ambientalistas alegam que a perda chegou 
a 240 mil acres. Treze cidades grandes, 140 cidades menores e 1.352 vilarejos, 
além de 1.600 fábricas e 700 escolas foram submersas pela águas do lago. 

A maior perda foi Wanxian, com suas 900 fábricas, mas a nova cida-
de ganhou uma ferrovia, uma rodovia ligando a Xangai e um aeroporto 
no topo de um morro. Já Yunyang, localizada numa região baixa, teve de 
realocar 160 mil habitantes.  

O governo aprovou US$ 10 bilhões para a realocação da popula-
ção afetada, tarefa que provou ser mais complexa do que a construção 
da própria usina. Algumas comunidades eram colocadas em barcos que 
desciam o rio até novos lotes de terra demarcados pelo governo. Um to-
tal de 1,4 milhão de habitantes foram realocados, para diversas provín-
cias do país. Outras permaneceram no que restou dos vilarejos antigos.  

Como é típico nessa situação, enquanto uns reclamam de abandonar 
suas raízes de centenas de anos nas localidades —algo caro ao povo chi-
nês — outros até comemoraram a mudança ao trocar casebres construídos 
com barro, com fossa externa, por apartamentos novos com água, luz, gás, 
banheiros, e um aluguel simbólico de US$ 1,80 ao mês. A última cidade, 
Gaoyang, com cerca de 1 mil casas, foi evacuada em julho de 2008.

PrinciPais hidrelétricas do mundo 
(em caPacidade nominal)

Três Gargantas (China) 18.200 MW

Itaipu (Brasil/Paraguai) 12.600 MW

Guri (Venezuela) 10.300 MW

Grand Coulee (Estados Unidos) 6.809 MW

Sayano Shushensk (Rússia) 6.400 MW

Eclusas de cinco estágios na usina 
para vencer 150 m de altura

O lago formado pela hidrelétrica 
submergiu mais de 150 cidades

A Hidrelétrica Itaipu é a maior usina do mundo em geração de energia 
média anual com 94,27 milhões MWh

C h i n a
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E
sta edição de O Empreiteiro está divulgando algu-
mas obras que, pelas suas peculiaridades técnicas, 
dimensões e condições de gerenciamento, são clas-
sificadas como “Obras do Ano”. 

Algumas venceram barreiras de dificuldades de 
toda ordem, sobretudo logísticas, para que pudes-
sem ser concluídas. E acabaram constituindo mar-

cos sinalizadores de que conseguiram superar fronteiras regionais 
para ser complementadas e atender às finalidades de seus proje-
tos e programas. 

Uma ponte sobre o rio Madeira, uma importante fábrica de 
hemoderivados em Pernambuco, a montagem de um alto-forno 
no Espírito Santo, a construção de estaleiro no Rio Grande (RS), 
uma obra de arte especial na Grande São Paulo, assim como ou-
tros empreendimentos em regiões diferentes, são algumas das 

Para além dos limites  
das fronteiras regionais

construções aqui focalizadas, que acumulam experiência das di-
versas modalidades da engenharia e se projetam como exemplos. 

Reconhecemos que elas são apenas uma amostragem do desem-
penho das empresas nos diferentes nichos de suas especialidades. Mas 
refletem a capacidade de projetistas e construtoras e a vontade que 
elas revelam para conquistar mercados, tanto aqui quanto no exterior. 

A rigor, a revista vem acompanhando e elaborando textos téc-
nicos sobre obras de engenharia, todos os meses. São empreendi-
mentos privados ou das várias instâncias de governo. E todas nos 
remetem à constatação de que, por mais que elas sejam feitas, 
nunca haverá obras suficientes para atender às enormes carências 
da infraestrutura brasileira.

Daí, a necessidade da defesa de investimentos continuados, 
sejam eles públicos, sejam eles privados, que resultem em projetos 
e obras em favor da sociedade.  

O b r a s  d o  A n o
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Nildo Carlos Oliveira 

A ponte, na altura do km 18 da BR-319 – rodovia inaugurada em 
1973 para ligar Manaus (AM) a Porto Velho (RO) - tem gran-
de importância regional do ponto de vista social e econômico. 

Permitirá que a população da margem esquerda, onde fica o município 
de Humaitá, seja mais bem atendida pelos serviços públicos que estão 
predominantemente na margem direita, em  Porto Velho. E obviamente 

Fundações enfrentam correnteza  
com velocidade de até 4 m/s
Nada foi fácil nessa obra, que hoje está praticamente 
concluída. A velocidade da correnteza, que chegou a 
levar a camisa metálica de um tubulão, e a instalação 
de dolfins de concreto, para proteger os pilares, 
revelam apenas algumas das dificuldades enfrentadas

encurtará o percurso entre as capitais do Amazonas e Rondônia, uma 
vez que dispensará o uso tradicional das balsas que cruzam o rio trans-
portando mercadorias, motos, carros, caminhões e pedestres. A travessia, 
portanto, que atualmente, dependendo das condições do tempo e do 
horário, demora de uma a três horas para ser realizada, poderá ser feita 
em poucos minutos, tão logo a ponte seja aberta ao tráfego.  

A construção da obra é uma reivindicação antiga. Vinha sendo 
defendida desde os tempos do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER), que foi substituído pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela licitação e con-
tratação das obras. Estas foram executadas pelo consórcio Aterpa M. 
Martins (líder) e Emsa, com gerenciamento, supervisão e fiscalização do 
Grupo Falcão Bauer e projeto executivo a cargo do escritório V. Garam-
bone Projetos e Consultoria, do Rio de Janeiro.

O engenheiro Eduardo Araújo, diretor da Aterpa M. Martins, diz que 
o projeto para a construção data do ano 2000. A empresa gerenciado-
ra, por intermédio da engenheira Vera Bauer, diretora do Grupo Falcão 
Bauer, e do engenheiro Antonio Carlos de Fazio, gerente da divisão de 

31ª - Aterpa (MG)
receita bruta de R$ 507 milhões

44ª - EMSA (GO)
receita bruta de R$ 368 milhões

Ranking Geral Serviços Especiais de Engenharia

15ª - Falcão Bauer (SP)
receita bruta de R$ 173 milhões

Ranking Geral das Construtoras

A ponte, concluída, atende a uma antiga 
reivindicação das populações locais e é considerada 

estratégica do ponto de vista social e econômico
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gerenciamento, supervisão e fiscalização do mesmo grupo, lembram que 
as obras começaram no dia 24 de março de 2010. Naquele ano foram 
feitas as sondagens e realizados os preparativos para o desvio das balsas 
no trecho das obras. Nessa época foram  iniciados os serviços de funda-
ções, que acabaram concluídos em 2011. Em 2012 foi executado o tre-
cho em balanço sucessivo e o acesso do lado do município de Humaitá, 
além de assentadas as vigas do trecho convencional. Hoje a obra está 
com 98,26% dos serviços concluídos. 

O diretor da Aterpa reafirma ter sido necessário enfrentar, no trecho 
em questão, correnteza que registra velocidade de até 4 m/s e cuja vazão 
às vezes chega a 45 mil m³/s ; a profundidade, que na época das cheias 
é da ordem de até 36 m e a profusa quantidade de materiais, sobretudo 
troncos de árvores “que desciam rodopiando e constituíam um perma-
nente risco adicional”.

Além disso, havia a logística. Máquinas, equipamentos e materiais 
teriam de chegar, em sua maior parte, de outras regiões, com um agra-

vante: “No caso do cimento, tivemos de concorrer com as barragens 
— Santo Antônio e Jirau — que durante todo o tempo tiveram a priori-
dade no fornecimento”.  No pico das obras, a construção concentrou  um 
contingente da ordem de 600 pessoas. No total, durante os três anos 
de duração dos trabalhos, foram contratados aproximadamente 1.500 
trabalhadores. 

Das fundações aos balanços sucessivos
A ponte, com 987 m de extensão, incluindo aí os encontros, e com 

12 m de largura, tem duas faixas de tráfego e gabarito de navegação de 
30 m. Foi projetada com concreto armado possuindo 16 apoios. Os pila-
res foram concretados com o emprego de formas trepante e deslizante.  
Dos 17 vãos, 14 têm 45 m de extensão e foram executados com vigas 
protendidas e três em balanço sucessivo. O vão central, com 165 m de 
extensão, foi feito com aduelas de 3 m a 4,50 m de comprimento e, os 
adjacentes, com 90 m cada. A projeção do vão de 30 m considerou a 
ocorrência da maior cheia do rio. 

O engenheiro Eduardo Araújo diz que, em linhas gerais, a construção 
avançou assim:

• Infraestrutura (fundação): foram cravadas 92 estacas em solo ou 
em rocha e, 32, fabricadas no canteiro. Estas utilizaram camisa metálica. 
A perfuração ocorreu com lâmina d´água de até 35 m. Para as operações 
da cravação o consórcio utilizou perfuratrizes telescópicas, apoiadas so-
bre balsas. Já as camisas metálicas foram executadas com chapa de 12,5 
mm em aço, calandradas no canteiro e cravadas com o uso de martelos 
hidráulicos e pneumáticos. 

• Mesoestrutura (pilares e viga travessa). Trecho convencional: pila-
res em concreto armado com seção de 2,60 m x 5 m vazado com paredes 
de espessura de 25 cm, com alturas que variaram de 3 a 23 m. Foi utili-
zado o sistema de forma deslizante nos pilares com altura superior a 6 
m. Sobre os pilares foi executada uma viga travessa em concreto armado 
com altura de 1,50 m. 

O trecho em balanço sucessivo foi construído com pilares de con-
creto armado com de seção de 1,20 m x 7 m e altura média de 18,50 m. 
Sobre os pilares, o topo de concreto armado tem 8 m de altura. 

• Superestrutura (vigas e lajes superiores). O trecho convencional foi 
executado in loco com vigas de concreto armado e protendidas, altura 
de 2,30 m e comprimento de aproximadamente 43 m, apoiadas sobre a 
viga travesssa. A extensão total do trecho convencional é de 630 m (14 
vãos de 45 m). Sobre as vigas foi feita uma laje com concreto armado 
de 12 m de largura.

• Balanço sucessivo. Esse trecho foi executado com aduelas de con-
creto armado protendido com altura inicial de 8 m. O comprimento varia 
de 3 m a 4,25 m. As aduelas de fecho central foram executadas com 7 
m de comprimento e 3,30 m de altura, enquanto as aduelas do chamado 
fechamento extremo foram executadas com 11 m de comprimento e 
3,30 m de altura. A extensão total do trecho em balanço é de 345 m, 
com vão central de 165 m.

A proteção dos pilares
A empresa gerenciadora informa que foi preciso fazer mudanças no 

projeto inicial, tanto para melhorar as condições de emprego das técni-
cas construtivas quanto para obtenção de velocidade na execução. Uma 
das medidas adotadas foi a construção dos dolfins de concreto, incluídos 

Durante as diversas fases da execução houve necessidade 
de cuidados especiais, pois as fortes correntezas poderiam 
colocar em risco as equipes e os equipamentos
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O engenheiro William Antunes, diretor técnico da Fundesp – Fun-
dações Especiais e Roberto Sunahara, diretor técnico da Geobrasileira 
– empresas que realizaram  os serviços de fundação, listam cinco das 
principais dificuldades que ali tiveram de ser superadas. São elas: 

1. Necessidade da continuidade dos trabalhos no período de 
cheia/vazante, que vai de janeiro a junho. A rigor, eles deveriam ser 
paralisados, em função da variação do nível d´água e das correntezas, 
que ali chegam à velocidade da ordem de 4 m/seg e costumam arras-
tar até mais de 5 mil toras de madeira/dia. Nesse caso, diz o enge-
nheiro, a balsa de serviço teve de ser posicionada de modo a evitar o 
canal principal do rio; contou-se com a experiência da equipe treinada 
para execução de obras especiais, em condições adversas, e foi preciso 
manter, amarrados, máquinas, equipamentos e materiais, no convés. 

2. As fundações eram profundas, as estacas tinham comprimento de 
60 m a 80 m e as camisas metálicas, utilizadas como revestimento perdi-
do, 2 m de diâmetro. Trabalhava-se em solo arenoso, com ocorrência de 
rocha decomposta e rocha sã (diabásio), atípicas. Em vista disso, recorreu-
-se à variação de equipamentos e da metodologia executiva, avançando-
-se nos trabalhos segundo aquelas características geológicas.  

3. Houve necessidade de movimentação e realocação constante 
dos estais das balsas de serviço devido à pressão do acúmulo sucessivo 
das toras de madeira e das fortes correntezas. Por conta disso, as duas 
empresas tiveram de usar estais duplos para cada guincho elétrico 
usado a partir da balsa de serviço; cuidou-se de sinalizar bem a área e 
de exercer severa vigilância, deixando-se as equipes de socorro pron-
tas para qualquer emergência.  

4.  As equipes precisavam encarar a dificuldade provocada pela carên-

cia de peças, materiais e equipamentos na região. Por isso, o estoque tinha 
de ser mantido invariavelmente acima daquele usualmente recomendado. 

 5. Houve dificuldades operacionais naturais aliadas às condições 
de trabalho, na fase da descida e emenda da camisa metálica. E as 
escavações tiveram de ser realizadas em condições também adversas, 
havendo necessidade de peças e materiais sobressalentes em propor-
ções cinco vezes maiores do que as exigidas em situação de normali-
dade. Além do mais, tinha-se de aguardar a cura da 1ª estaca de cada 
apoio contando-se com a proteção da balsa a jusante.

6. Outra dificuldade era constituída pela concentração de cerca 
de 50% das fundações na região do canal do rio (apoios e dolfins de 
concreto), localizada na faixa de maior velocidade das correntezas e 
da presença de maiores quantidade de toras de madeira. Isso exigiu 
também o adequado posicionamento da balsa de serviço , evitando-se 
que ela fosse instalada no canal principal.

Os engenheiros corroboram, com esses exemplos, as informações 
sobre os obstáculos de toda ordem, ali detectados, para executar as 
fundações da ponte. (NCO) 

 

As cinco maiores  
dificuldades nas fundações

como item importantes no projeto, em razão da necessidade de se con-
ferir proteção aos pilares da ponte.  

É que pelas águas do Madeira passa tudo. A força e a alta veloci-
dade das correntezas podem arremessar, contra a estrutura da ponte, 
grossos troncos de árvores e outros elementos. Os dolfins de concreto 
foram concebidos e executados como anteparos contra impactos dessa 
natureza. Simultaneamente – e por conta de dificuldades dessa ordem – 
em nenhum momento as obras deixaram de contar com apoio náutico, 
com a presença, por exemplo, de empresas especializadas, tais como a 
New Sub-Serviços Aquáticos - Mergulhares e Aruanã Serviços Navais – 
Consultoria Naval. 

Embora a ponte esteja praticamente pronta, a entrega ainda não 
acontece. E isso, vem gerando críticas locais e até em Brasília. De um lado 
se informa que ela ainda não foi concluída, porque falta reassentar as 
famílias que moram junto aos encontros, no lado de Humaitá. De outro, 
dizem que a entrega ainda não aconteceu, por causa do que chamam 
“máfia das balsas”, que insiste em brigar contra o progresso. De qualquer 
modo, aventa-se que a solução, para a inauguração oficial da obra, está 
próxima. Sobretudo, porque a população não suporta esperar mais.  

Ficha técnica - Ponte sobre o Rio Madeira
•	 Local: Porto Velho (RO)
•	 Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit)
•	 Consórcio construtor: Aterpa M. Martins/Emsa
•	 Projeto executivo: V. Garambone Projetos e Consultoria
•	 Principais empresas e fornecedores: Geobrasileira 

(fundação), Fundesp (fundação), Veríssimo (fundação), Galo 
da Serra (apoio náutico), Memps (calandragem), Supermix 
(central de concreto), Mills (montagem de escoramento), 
New Sub Serviços Aquáticos (mergulhadores), Aruanã 
Serviços Navais (consultoria naval), Protende (protensão), 
ArcelorMittal (aço CA-50 e cordoalhas), Gerdau (aço CA-50 
e cordoalhas e chapas metálicas), Britamar (agregados), 
Areal Barra do Garça (agregados), Votorantim Cimentos 
(cimento), Pro Áqua (fornecimento de acessórios de 
protensão e treliça metálica para escoramento das vigas), 
Powertech (geradores), Lafaete (geradores e contêineres), 
Ulma (andaimes e formas) e Mills (escoramento tubular).

 

As águas arremetiam as toras de madeira 
contra os pilares continuamente
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Augusto Diniz

O Brasil dará grande passo na saúde quando colocar em operação, no 
final de 2014, a sua primeira fábrica de hemoderivados, em Goiana, 
a cerca de 75 km do Recife (PE). É que lá se processará 500 mil l de 

plasma por ano, matéria-prima essencial para produção de medicamentos 
que irão atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Poucos países produzem hemoderivados - produção de medicamen-
tos a partir do plasma sanguíneo ou obtidos por meio de engenharia 
genética. O Brasil importa o produto, mas pretende diminuir muito essa 
prática com a produção na planta em Pernambuco dos seis hemode-

Complexo dará independência  
ao País em hemoderivados
Hoje, obras civis se realizam conjuntamente com a 
instalação da linha de processos; a unidade trará 
autonomia ao Brasil na produção de medicamentos 
destinados ao SUS

rivados mais consumidos: albumina (para pacientes com queimadura, 
cirrose e em cirurgias de grande porte), imunoglobulina (anticorpo para 
pessoas com organismo sem defesa imunológica), fatores de coagulação 
VIII e IX plasmáticos, complexo protrombínico e fator de von Willebrand 
(destinado a pessoas com hemofilia).

O local onde está sendo instalada a fábrica - com investimento na 
ordem de R$ 700 milhões - será um futuro polo farmacoquímico com 25 
ha, sendo que seis outras indústrias já estão se estabelecendo na área. A 
unidade da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (He-
mobrás) será âncora do polo.

Para desenvolver a sua unidade industrial (a maior desse tipo na 
América Latina), o País firmou uma parceria com o Laboratório Francês 
de Biotecnologia (LFB), para aquisição da tecnologia industrial em um 
contrato de € 150 milhões. A fábrica é constituída de diferentes blocos 
de atividades que se diferenciam pela complexidade de construção e 
montagem pouco comum. Serão 42 mil m² de área construída, em uma 
área total de aproximadamente 250 mil m².

O projeto da unidade industrial foi desenvolvido pelos franceses. 
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2ª - Concremat (RJ) 
receita bruta de R$ 838 milhões

Ranking Geral das Construtoras

13ª - Mendes Júnior (MG)
receita bruta de R$ 1,334 bilhão

Ranking Geral Projetos & Consultoria

O b r a s  d o  A n o  |  F á b r i c a  d a  H e m o b r á s  ( P E )

obras do ano.indd   40 01/11/2013   13:58:08



obras do ano.indd   41 01/11/2013   13:58:10



42 | O Empreiteiro | Outubro 2013

A  Concremat, contratada pela estatal Hemobrás para gerenciamento 
do lote 1 do empreendimento, fez análise de consistência do projeto 
e compatibilização – tendo iniciado os trabalhos no projeto em janeiro 
de 2012. 

O lote 1 – com 40% dos trabalhos executados - envolve também a 
construção civil e instalações elétricas, hidráulicas e refrigeração de 17 
blocos da unidade industrial, sendo seis principais (câmara fria a -35°C 
para recepção e armazenamento de plasma humano, cujo prédio já está 
em operação; fracionamento; fabricação; liofilização e envase; armaze-
nagem de produto acabado; e laboratório de controle de qualidade) e 
outros de utilidades (caldeiras para produção de vapor, subestação de 
69 kV, estocagem de químicos, reservatório, manutenção etc.). Os blocos 
serão entregues na medida em que forem sendo finalizados, até o fim de 
2014. Um pipe rack de 2 km foi montado para passagem de utilidades. 

Dentro ainda desse pacote do lote 1, está um trabalho que é também 
considerado crítico. Trata-se da refrigeração. O ar-condicionado tem fil-
tragem especial e não pode emitir impurezas nem partículas. Atualmen-
te, processa-se a instalação dos dutos para passagem do ar. Cada bloco 
deverá ter sua central de ar-condicionado.

Quatro equipes de gestão
A Concremat lembra que, na época da proposta, já começou a buscar 

proficiência na área, principalmente engenheiros em diferentes disci-
plinas. A construção diferenciada, com especificação farmacoquímica e 
normativa exclusiva, exigiu isso.

A gerenciadora formou quatro equipes (projeto, planejamento, fisca-
lização e comissionamento de campo) para cuidar dos trabalhos, sendo 
que o engenheiro Carlos Ximenes faz a coordenação geral das equipes. 
“Tem que cuidar de cada passo. Qualquer alteração de projeto tem in-
terferência no empreendimento”, ressalta o profissional da Concremat.

O consórcio construtor da fábrica é composto pela Mendes Júnior 
(líder), Tep e Squadro. O sistema construtivo dos blocos é de estrutura 
de concreto convencional moldado in loco, com estruturas metálicas e 
cobertura especial para evitar aquecimento interno. A estrutura de alve-
naria dos blocos do empreendimento já está quase pronta.

A montagem da fábrica começou a ser feita este mês (outubro) e está a 
cargo do laboratório estatal francês LFB, que também fornecerá os equipa-
mentos, de acordo com o contrato firmado com a Hemobrás - são cerca de 
1 mil equipamentos e sistemas. Esta etapa, também chamada de processo, 
envolve o lote 2 do projeto, que inclui a instalação de sofisticados equi-
pamentos. Os lotes 3, 4 e 5 envolvem a implantação de outras atividades 
essencialmente industriais ainda a ser feitas na fábrica de hemoderivados.

Assim, com o processo iniciado, a Concremat irá trabalhar integrada 
ao laboratório francês. “Teremos que ter cuidado redobrado para não 
interferir na fase de processo, já que as obras civis continuam. É impor-
tante gerir as interfaces”, afirma Carlos Ximenes.

Entre os equipamentos a ser instalados, incluem-se filtros, super-
centrífugas industriais e colunas de cromatrografia, além de sistemas 
de purificação e destilação de água; de produção de vapor puro e de ar 
comprimido; de tratamento de efluentes e processos; de limpeza e este-
rilização; dentre outros. O LFB fará também a qualificação da instalação 
e validação dos medicamentos.

O projeto da unidade industrial teve um aditivo. É que mudou a 
tecnologia do processo de imunoglobulina liofilizada para imunoglobu-
lina líquida, considerada mais moderna e atual. A mudança exigiu que o 
projeto fosse alterado logo no começo dos trabalhos.

Há 40 pessoas da Concremat no projeto hoje, sendo 38 engenhei-
ros. Do consórcio, são mais 600 pessoas. Com o início da montagem, o 
empreendimento deverá ter 1 mil trabalhadores (o pico perdurará até 
março de 2014).

Ficha técnica - 
Fábrica de hemoderivados da Hemobrás
• Local: Goiana (PE)
• Projeto básico e montagem: Laboratório Francês de 
Biotecnologia (LFB)
• Gerenciamento e análise de consistência de projeto: Concremat
• Projeto detalhado: Pharmako Consultoria 
• Consórcio construtor: Mendes Júnior (líder), Tep e Squadro

A fase de montagem da unidade já começou e o desafio agora é o 
andamento das obras civis junto com a instalação de sofisticados 
equipamentos de produção de hemoderivados
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Barreiros é um município localizado na Zona da Mata Sul de Per-
nambuco, a 115 km da capital Recife. Possui uma área de 233 
km² e uma população de aproximadamente 41 mil habitantes. A 

cidade cresceu às margens do rio Una e tem enfrentado consecutivas 
enchentes ano após ano em períodos chuvosos. Essas características cli-
máticas, somadas ao déficit habitacional, aumentaram a necessidade de 
projetos que viabilizem a construção de casas populares. 

Para suprir parte desta demanda, está prevista para ser concluída até 
fevereiro de 2014 a construção de 3.743 unidades no município por meio 
do programa Minha Casa Minha Vida.  É estimado para as obras um in-
vestimento total de R$ 245,2 milhões. Atualmente 57% das construções, 
correspondentes a 2.150 unidades, estão executados. 

Em construção 3.743 moradias
na Zona da Mata de Pernambuco
São estimados investimentos de R$ 245,2 milhões  
até 2014 em região castigada por enchentes

Nara Faria

Para a sua execução, o projeto foi subdividido em três etapas. Do 
total dos investimentos, R$ 62,1 milhões foram aplicados em 950 uni-
dades já entregues no projeto São Francisco. A área do terreno para esta 
etapa atingiu 188.333,08 m² e teve 37.868.16 m² de área construída. 
Outros R$ 85,8 milhões foram utilizados na construção de 1.200 mora-
dias no projeto Engenho Baeté, em uma área total de 376.474,17 m² e 
47.833,44 de área construída.

Ainda está em andamento a construção de 1.593 casas do projeto 
Fazenda Santa Clara, em uma área de terreno de 456.056,73 m² e com 
previsão de construção de 63.498,90 m². Estão previstos investimentos 
de R$ 97,1 milhões nesta etapa, que tem prazo para ser entregue em 
março de 2014.

As unidades habitacionais de Barreiros estão sendo construídas com 
concreto maciço e não de alvenaria convencional. Para esta construção, 
108 formas são encaixadas como quebra-cabeça, permitindo que em 
cinco horas a base esteja pronta para receber o concreto. Dez horas 
depois as paredes estão levantadas.

São utilizadas na construção formas plásticas de material ABS, que 
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10ª - Egesa (MG)  
receita bruta de R$ 1,522 bilhão

Ranking Geral das Construtoras
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são leves, versáteis e permitem um reaproveitamento bastante elevado, 
superior a 50 concretagens. O principal insumo é o concreto de resistên-
cia 8 MPa com aditivo incorporador de ar. Esta metodologia construtiva 
permitiu, no período de pico da obra, a concretagem de até 16 casas 
por dia. 

Esta escolha se deu pela maior velocidade de execução que esta 
técnica possibilita e que foi necessária no período em que as obras foram 
iniciadas, em dezembro de 2010, meses depois de uma das mais graves 
enchentes relatadas na região, que ocorreu em junho do mesmo ano. 

Guilherme Luis Silva Campos, engenheiro civil e coordenador de 
obras pela Egesa, empresa que responde pela construção e gerenciamen-
to do empreendimento, conta que, naquela ocasião, o grande número de 
desabrigados exigiu uma força-tarefa para que as primeiras unidades 
fossem entregues o mais rápido possível em resposta à enchente.

Galpões infláveis
Segundo ele, com a continuidade das chuvas nos meses seguintes, 

a solução encontrada para que não houvesse paralisação das obras, foi 

a construção de galpões infláveis, que permitiram a execução das obras 
sem depender das condições climáticas. 

“Nesta fase da obra chegaram a ser utilizados três galpões infláveis, 
cada um com área de 3.000 m² e 18 m de altura. No interior de cada 
galpão inflável era possível trabalhar na construção de 40 unidades ha-
bitacionais”, explica Campos.

Atualmente, não há mais a necessidade da utilização dos galpões e a 
obra conta com cerca de 250 funcionários em atividade. Em seu período 
de pico este número chegou a superar os 1.500 colaboradores. Para cada 
casa, a área construída é de 39,87 m².

A unidade habitacional é composta de uma sala, dois quartos, um 
banheiro social, espaço de circulação, uma cozinha e uma área de ser-
viço externa. Segundo o coordenador de obras, o programa Minha Casa 
Minha Vida prevê a construção de loteamentos providos de  toda a in-
fraestrutura básica. Esta infraestrutura será recebida pelo município e a 
sua manutenção e conservação ficará sob a responsabilidade das con-
cessionárias de água e energia e da própria prefeitura.

Ficha técnica –  
Programa Minha Casa, Minha Vida
• Local: Barreiros (PE)
• Gerenciamento: Egesa Engenharia
• Terraplenagem e fundações: Egesa Engenharia
• Projeto de arquitetura: AFM Arquitetos Associados
• Projeto de engenharia: Geosistemas (engenharia e 
planejamento) e ACR (consultoria e projetos)
• Projeto estrutural: Engest Engenharia Estrutural (empresa 
responsável pelo projeto executivo)
• Projeto de instalações hidráulicas e elétricas: AFM 
Arquitetos Associados
• Paisagismo: AFM Arquitetos Associados
• Principais fornecedores de máquinas, equipamentos, 
materiais e insumos: Lafarge, Amanco, Bognar, Tecwall, Center 
Portas, Cerâmica Porto Rico, Eletronet, Fortlev, Ibratin Tintas e 
Texturas, Isoeste Construtivos Isotérmicos e MGM.

Fotos: divulgação/Egesa Engenharia

Em períodos chuvosos galpões infláveis foram 
construídos para evitar a descontinuidade das obras

Casas em Barreiros estão sendo 
construídas com concreto maciço  
e não de alvenaria convencional
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Com planejamento 
alto-forno é 
reformado sem 
nenhum acidente

Guilherme Azevedo

A experiência de participar da reforma de um alto-forno siderúrgico 
abrasa a alma. É que se trata de obra de tão elevado risco e ten-
são, que obriga, qual paixão irresistível, tão pronto e tão fundo 

envolvimento, que marca para toda uma vida. Inesquecível, por todos 
os motivos.

Quem partilha essa vivência é 
o diretor de operações da Niplan 
Engenharia, Carlos Berquó Dias. 
O aprendizado se deu em mais 
de um ano de trabalho duro, nas 
obras de manutenção e moderni-
zação do alto-forno 1 da Arce-
lorMittal Tubarão, no município 
da Serra (ES). É o maior dos três 
alto-fornos da companhia na uni-
dade capixaba, e também de toda 
a América (com capacidade anual 
de cerca de 3,5 milhões de t), e 
ostentava um recorde: o de alto-
-forno com mais longo tempo de 
campanha no mundo, de 28 anos. 
Isto é, quase três décadas de atividade consecutiva sem uma grande 
parada. O equipamento responde pela produção de ferro-gusa, maté-
ria-prima para a fabricação do aço. O grupo ArcelorMittal, controla-
do pelo indiano Lakshmi Mittal, é o maior produtor de aço no mundo.

Conforme estudos detalhados no alto-forno 1 feitos pela Sie-
mens VAI, que assinou o projeto de tecnologia, a Niplan realizou 
uma série de serviços no equipamento: desmontagem, montagem 
e substituição da carcaça, de equipamentos e das principais estru-
turas e tubulações. Para dar conta da complexidade do empreendi-
mento, aproximadamente 2,5 mil profissionais contratados colabo-
raram no momento de pico, que foi o da parada do alto-forno: cerca 
de 20 engenheiros, 40 supervisores, 230 encarregados e mais de 2 
mil oficiais e ajudantes.

Manutenção e modernização do alto-forno 1 da 
ArcelorMittal Tubarão exigiram um ano de preparação, 
que propiciou execução coordenada e segura

Carlos Berquó Dias, da Niplan

Foto: Amanajé Fotografia

A elevada altura do alto-forno, de 100 m, 
obrigou desmontagem e montagem em 

múltiplos níveis. Um risco extra

Foto: Divulgação ArcelorMittal

9ª - Niplan (SP)  
receita bruta de R$ 558 milhões

Ranking Geral da Construção Mecânica & Elétrica
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Risco elevado exige planejamento
A reforma de um alto-forno é, nas palavras do diretor de ope-

rações da Niplan, a obra mais difícil e arriscada de montagem ele-
tromecânica e, por isso, uma obra que demanda planejamento de-
talhado. Daí ter sido dedicado mais de um ano de trabalho apenas 
à fase de preparação, com a geração de cronograma com mais de 
20 mil atividades envolvendo sequências de montagem simultâne-
as. Alinhada no tempo, essa obra evoluiu assim: de abril de 2011 
a abril de 2012, a fase de pré-parada, de planejamento e prepara-
ção; de abril do ano passado a setembro do mesmo ano, a parada, 
para a reforma; e de setembro a novembro de 2012, a pós-parada 
(chamada tecnicamente de blow in), para possíveis ajustes com o 
alto-forno já aceso.

Tem de ser sempre curta, a fase de parada, uma vez que cada 
dia de alto-forno inativo significa perda de produção. “O forno tem 
de parar o mínimo possível e a gente precisa estar o mais bem pre-
parado possível”, resume Carlos Berquó Dias. “Uma obra de parada 
precisa de quatro coisas: planejamento, planejamento, planejamen-
to e mobilização forte de pessoal, em um curto espaço de tempo.” 
A ação, assim, deve ser coordenada com exatidão e as tarefas já 
distribuídas entre todos os envolvidos, com cada um sabendo o que 
vai fazer todo dia.

O tempo de parada do alto-forno 1 da ArcelorMittal, contudo, se 
estendeu além do previsto: era de 86 dias, foi a 94 e efetivamente du-
rou 123 dias. Por quê? “Havia mais partes comprometidas do que se 
imaginava”, indica o diretor da Niplan. Precisaram ser trocados, em sua 
inteireza, a carcaça, o anel de vento e o topo do alto-forno.

Vencendo altura e peso
A dificuldade da obra se revela na altura e no peso. O alto-forno tem 

cerca de 100 m de altura e, portanto, as atividades de desmontagem e 
montagem foram feitas no ar, trapezistas-operários sobre plataformas 
em cerca de dez níveis, num sobe e desce constantes, devagar, devagar, 
cuidado. Ainda havia o peso substancial das peças. “Não existe nada 
superior, em termos de riscos de acidente, do que a parada de um al-

Foto: Marco Franco

A obra de parada de um alto-forno é das mais 
complexas e arriscadas da engenharia eletromecânica. 
Na foto, o alto-forno 1 desmontado, para reforma e 
modernização de seus equipamentos

Foto: Divulgação ArcelorMittal

O traslado da carcaça do equipamento teve 
colaboração de equipe sueca da Sarens
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to-forno”, previne Dias. A Niplan não contabilizou, felizmente, nenhum 
acidente com afastamento de trabalho nem perda de tempo, com inter-
rupção da obra, durante todo o processo. Algo de que a empresa muito 
se orgulha.

Na fase de desmontagem, o alto-forno foi subdividido em cin-
co partes, com cortes realizados com maçarico. Na de montagem, 
o alto-forno foi recomposto com quatro partes, com soldagem das 
peças. Dados a altura e o peso, o trabalho de içamento foi especial-
mente importante. Um pórtico da sueca Sarens, com capacidade para 
até 1 mil t, sobrelevava-se com altivez no canteiro. Veio até gente 
especializada, de fora, um grupo de suecos contratados pela marca, 
para operá-lo. A Sarens também realizou em solo o traslado local das 
grandes peças. Outros três guindastes, um com capacidade de até 
600 t e dois de até 250 t, também foram mobilizados na remoção e 
remontagem rápida e certeira.

Ajustes no projeto
A nova carcaça do alto-forno 1 tem história que já vem de longe. 

Ela aguardava a sua vez de entrar em campo havia mais de 15 anos, 
com paciência de goleiro reserva, estacionada no polo siderúrgico 
da ArcelorMittal Tubarão. A intenção de reformar aquele alto-forno 
vinha desde lá, portanto. Como o projeto novo de reforma diferia em 

parte do antigo, os profissionais da Niplan precisaram intervir na 
configuração da carcaça. Especificamente para adaptação do sistema 
de refrigeração, essencial ao bom funcionamento do equipamento. 
É preciso calor máximo dentro e calor mínimo fora do forno. Então, 
parte da carcaça ganhou novos furos, e parte dos furos existentes 
foi tampada.

Outra vez inteiro, reformado e modernizado, o alto-forno 1 foi fi-
nalmente aceso, depois de investimento estimado em R$ 450 milhões, 
do início ao fim do processo, incluindo a remuneração de todos os 
envolvidos, mais de 80 empresas. “O alto-forno é um assunto muito 
movimentado”, conclui, sem esconder uma ponta de angústia, Carlos 
Berquó Dias.

Ficha técnica -  
Reforma do alto-forno 1 da ArcelorMittal 
Tubarão
• Local: Serra (ES)
• Projeto de tecnologia: Siemens VAI
• Montagem eletromecânica: Niplan Engenharia
• Içamento e traslado em solo: Sirens
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Nildo Carlos Oliveira

Não se trata de pintar faixas para a passagem exclusiva de ônibus, 
estreitando as possibilidades de tráfego para os veículos parti-
culares, mas de construir corredores próprios, segregados, para 

os modais. E, no caso de Santos (SP), a prioridade é para o sistema de 
Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT, o que de certa forma preserva resquí-
cio de uma tradição local, uma vez que o município nunca perdeu, na 
memória, a lembrança do bondinho, que por ali circulou pelas principais 
ruas e avenidas, de 1870 a 1971. Hoje, ele é utilizado num percurso de 
1.700 m, apenas como atração turística.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU-SP) agrega 

A prioridade dos corredores
exclusivos e o VLT de Santos
O governo paulista decidiu ampliar o caminho para 
os corredores exclusivos em municípios da RM e está 
investindo, através da EMTU-SP, recursos  da ordem 
de R$ 1 bilhão num conjunto de obras de engenharia, 
sobretudo  o VLT de Santos

uma visão do desenvolvimento do transporte público, enfeixada no Pro-
grama de Corredores Metropolitanos de Transporte Coletivo de Média 
Capacidade (PCM), segundo o qual ele é um dos mais fortes elos de 
comunicação entre os municípios. E é como tal que deve ser tratado do 
ponto de vista social, político e econômico.

Essa visão ganha sentido prático nos estudos que a empresa realizou 
prevendo a construção de corredores exclusivos em diversas regiões, in-
cluindo prioritariamente as seguintes: São Paulo, Santos, Campinas e Vale 
do Ribeira. Óbvio que pela dimensão, importância econômica e exigências 
de sua infraestrutura, a RM de São Paulo vem concentrando  maior soma 
de investimentos para as obras que estudos e projetos têm recomendado. 

Contudo, em contraponto às manifestações de que para a RM de São 
Paulo a EMTU vinha permanentemente se voltando com maior ênfase, 
ela decidiu dar prioridade também ao sistema de transporte integrado 
da Baixada Santista.

“Foi por esse motivo  que o governo paulista, a partir de um projeto que 
vinha elaborando há muito tempo, decidiu demonstrar que aquela região 
também é uma de nossas prioridades”, afirma o engenheiro Sílvio José Rosa, 
mestre em engenharia de transportes pela Politécnica (USP), especializado 
em gestão pela FGV e assessor da diretoria de gestão operacional da EMTU.  

Ele dá exemplo dessa inflexão para a região da Baixada Santista, des-
tacando a recente manifestação do governador Geraldo Alckmin, de que 
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4ª - Queiroz Galvão (RJ)  
receita bruta de R$ 3,932 bilhões

Ranking Geral das Construtoras

O sistema, de eficácia comprovada nos mais diversos 
países, interage positivamente com os usuários
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o  primeiro trecho do VLT, integrante do Sistema Integrado Metropolitano 
(SIM), da Baixada Santista, deverá começar a operar em  junho de 2014. 

O projeto conta com investimentos de R$ 1 bilhão, dos quais R$ 
313,5 milhões são empregados no primeiro lote,  basicamente nas obras 
civis; para o material rodante (VLT), no total, 22 veículos para os dois 
trechos, com valor unitário de R$ 9,5 milhões, serão destinados R$ 209 
milhões; estão previstos R$ 123 milhões para os sistemas e sinalização 
dos dois trechos e recursos da ordem de R$ 250 milhões para o lote 2 
(porto-Conselheiro Nébias-Valongo).  

Uma história, uma opção 
Sílvio Rosa diz que o traçado do VLT aproveitará parte da linha ferro-

viária que vai da Esplanada dos Barreiras até a área portuária de Santos.  
Essa linha era tradicionalmente utilizada para o transporte de carga e 
por um trem de passageiros intrametropoitano administrado pela antiga 
Ferrovia Paulista S. A. (Fepasa). 

Esse meio de transporte, que, com o passar do tempo, ficou deterio-
rado e deficitário, acabou paralisado, embora o transporte de carga con-
tinuasse a ser operado, mas interferindo na possibilidade de crescimento 
urbano de Santos e São Vicente. Finalmente, o último trem de carga 
que passava por ali acabou também paralisado no dia 1º de fevereiro de 
2008. E o governo realizou estudos recentes para aproveitamento da li-
nha dentro de uma concepção de transporte público moderno. Dentre as 

opções examinadas decidiu-se pelo VLT. Chegou-se a essa decisão tanto 
pela disponibilidade do traçado quanto por uma tradição local.

 Santos, historicamente, sempre conviveu bem com o bonde e, São 
Vicente, com o trem que passava por lá. Além do mais, o sistema escolhido, 
o VLT, vem sendo operado há vários anos em cidades médias europeias, 
sempre com bons resultados. Ele tem emissão zero de poluentes, interage 
com o meio urbano de maneira amigável, circula ao nível das ruas, preser-
va o patrimônio histórico e colabora para a revitalização urbana das vias 

As obras e as especificações do VLT
• Características gerais dos carros do VLTs:
- Veículos de três, cinco ou sete módulos, bidirecionais com 
cabine de condução em ambas as extremidades;
- A capacidade mínima é de 400 passageiros/veiculo, à taxa seis 
passageiros em pé/m², com pelo menos 56 passageiros sentados e 
espaço para dois passageiros cadeirantes e dois obesos;
- Bitola: 1.435 mm;
- Curvas com raios de 100 m na via principal; curvas com raios 
de 20 m nos pátios;
- Altura nominal do piso: 36 cm do topo do boleto do trilho;
- Largura da caixa: 2,65 m;
- Altura máxima com pantógrafo em repouso: 3,60 m;
- Comprimento máximo do veículo: 45 m;
- Caixa de aço inox / alumínio / aço corten;
- Limite de carga sobre a via: 12 toneladas por eixo;
- Pintura conforme padrão visual EMTU PV-DO-011-02;
- Passagem (Gangway) entre os módulos do veículo.

  • Comandos e Controles:
- Operação comercial com operador;
- Modalidade marcha à vista e à vista em manobra;
- Sistema de autodiagnóstico e registro de eventos com 
informações sobre estado funcional dos equipamentos;
- Configuração única para operação;
- Equipamentos de detecção e combate a incêndio, inclusive 
dentro dos armários de equipamentos elétricos;
- Especificação de materiais e tecnologias mais seguras, 
eficientes e limpas ao meio ambiente.

 • Principais obras civis:    
Em São Vicente: - 5,86 km de via permanente; oito estações de 
embarque e desembarque; um terminal; viaduto Emmerich;  duas  

pontes; mais de 1.000 m de canal (margem da Linha Amarela 
entre a Estrada Mascarenha de Morais e entroncamento com 
a rodovia dos Imigrantes).
Em Santos: 3,64 km de via permanente; alargamento 
do túnel José Menino e emboques; cinco estações; nove 
pontes; readequações viárias na avenida. Francisco Glicério e  
remanejamento de interferências. 
Segundo o consórcio, “é natural que obras dessa envergadura resultem 
em transtornos momentâneos no cotidiano da população que mora, 
trabalha ou utiliza as vias em obras para se locomover pelas áreas que 
são objeto das intervenções. Contudo, para minimizar os incômodos 
e interferir minimamente na vida da população, o consórcio, em 
parceria com os departamentos de trânsito dos municípios, têm 
procurado sinalizar e prestar as informações necessárias a respeito das 
intervenções e dos desvios em andamento”. 
O consórcio salienta, adicionalmente, que, do ponto de vista 
da engenharia, as principais soluções que adotará nas obras se 
referem ao alargamento do túnel José Menino e estabilização 
dos taludes dos respectivos emboques; sistema de fixação “Top 
Down” dos trilhos na laje de superestrutura da via permanente e 
detalhamento do projeto e implantação do sistema massa-mola 
para atenuação de ruído e vibração.
Salienta que as estações serão uma parada simples: plataforma 
com cobertura, dotada de recursos de informações, atendimento 
e acessibilidade ao passageiro com deficiência física e passageiro 
em geral.
Atualmente o consórcio ocupa a mão de obra de 380 
colaboradores diretos; de 140 indiretos e de aproximadamente 
150 terceiros. Acredita, porém, que, até o final do ano, o 
empreendimento estará contando com 1 mil colaboradores. 

As estações terão desenho simples e 
despojado e estimularão melhorias nos 
sítios em que serão construídas
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por onde passa. E, como ajuda na redistribuição do tráfego, ajuda a trans-
formar o ambiente de todas as cidades em que é implantado, melhorando 
a mobilidade da população que ele atende. Daí, a escolha óbvia.  

As obras atualmente em curso estão sob a responsabilidade do Con-
sórcio Expresso VLT Baixada Santista, que venceu a licitação. Ele é for-
mado pela Construtora Queiroz Galvão e Trail Infraestrutura. O trecho 
envolve a ligação de 9,5 km entre São Vicente (Barreiros) e Conselheiro 
Nébias (Santos), mais a extensão de 7,1 km de Conselheiro Nébias — 
Porto — Valongo. Estes dois trechos somam 16,6 km de extensão e serão 
completamente integrados às linhas de ônibus metropolitanas e munici-
pais. Serão atendidos 70 mil passageiros/dia. 

O consórcio informa que desde fevereiro de 2012 vinha elaborando 
o projeto executivo do trecho ligando o terminal Barreiros ao Porto (11 
km). O Consórcio Projetos SIM RMBS elabora o projeto básico e exe-
cutivo dos outros trechos: trecho Conselheiro Nébias/Valongo (6 km);  
Barreiros/Samaritá (7,4 km); Conselheiro Nébias/Ponta da Praia (4,4 km), 
e projeto funcional da ligação Samaritá/Terminal Tático (7 km). 

Segundo previsão da EMTU, os carros deverão entrar em teste em 2014 
e a operação comercial poderá ser iniciada em 2015.  Ela assinala que, além 
das empresas citadas, outras vêm participando dos trabalhos de planejamento 
e concepção das obras dos corredores exclusivos: a Vetec Engenharia, Opus 
Engenharia Projetos e Obras, Polux Engenharia, Sistran Engenharia e Setepla.

Um questionamento 
Iniciadas as obras do lote 1, o Ministério Público começou a fazer 

questionamentos levantando a questão de possível mudança no projeto 
do traçado original do VLT de Santos. A EMTU diz que tal alteração não 
aconteceu. Sobre isso, o engenheiro Sílvio Rosa explica o seguinte:

“O Ministério Público, dentro de suas ações visando a proteção do 
cidadão e do meio ambiente, questiona mudança de faixa ao longo da 
avenida Francisco Glicério. Mas essa alteração de traçado não é de ago-
ra. Ocorreu há muito tempo e consta dos documentos que foram entre-
gues para a obtenção do licenciamento ambiental.  Algumas acomoda-
ções aconteceram na fase da elaboração do projeto e da definição do 
traçado, mas isso não ficou escondido em nenhum momento. Apareceu 
e foi comentado e discutido nas audiências públicas”.  

Não está em causa, portanto, segundo ele, a questão ambiental, mas 
a comprovação da necessidade de se implantar o VLT no canteiro central 
daquela avenida. Os estudos indicam que é passando por ali que o siste-
ma vai efetivamente melhorar a condição de mobilidade urbana. 

“Porque, se tivermos a passagem dos veículos à margem da ave-
nida, ele terá pela frente diversos impedimentos e acabará provocan-
do bloqueios naturais e atrapalhando a circulação.  O traçado correto 
deve e precisa aproveitar a faixa ao longo da Francisco Glicério. É as-
sim que deve ser.”
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Guilherme Azevedo

Um rio negro de poluição por baixo, Aldeia de Barueri de um lado, 
Alphaville de outro. E a ponte futurista. O analista de sistemas 
Chan, descendente de chineses, vai caminhando pela lateral da 

ponte, que também ganhou nome de oriental: Akira Hashimoto. Vem 
a pé desde a estação Antônio João, Linha 8-Diamante da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do lado da Aldeia, com destino 
a uma empresa de informática em Alphaville. O automóvel da mulher foi 

Estrutura combina balanços 
sucessivos com sistema de estais
Projetada pela Enescil e executada pela Jofege,  
nova ponte em Barueri (SP) transpõe o rio Tietê com 
435 m de comprimento

ao conserto, “aí, quem dança sou eu”, e tomou emprestado o auto dele. 
Por isso palmilha esta tarde de outubro sob o sol inclemente, o céu azul. 
Um bafo quente nos arremessa nas narinas, durante a travessia, o fartum 
nauseabundo que trescala do rio, o Tietê, tão poluído e triste. A moderni-
dade da engenharia de pontes pelo alto, o atraso do saneamento urbano 
por baixo. “Antes da ponte era ruim demais. Tinha de ir até lá embaixo 
para poder chegar”, elogia Chan, bamboleando pelo caminho. “Mas o 
trânsito local, do outro lado, piorou muito”, contextualiza.

A ponte estaiada Akira Hashimoto, que liga a avenida General de 
Divisão Pedro Rodrigues da Silva, do lado da Aldeia de Barueri, à Estrada 
da Aldeinha, em Alphaville, custou R$ 60,618 milhões nas contas da pre-
feitura local, que pagou pela obra. Foi inaugurada no dia 30 de setembro 
último, depois de três anos, de idas e vindas na prefeitura, revisões no 
projeto, o abandono de alças de acesso e de saída. Há 12 anos ali, o 
vizinho Carlão, do Restaurante do Carlão e da Nádia, ao lado da ponte, 
diz confiar: “A tendência agora é melhorar”. Esse sujeito de pele morena, 

Foto: Divulgação Jofege

41ª - Jofege (SP)  
receita bruta de R$ 387  milhões

Ranking Geral de Projetos & Consultoria

82ª - Enescil (SP)
receita bruta de R$ 18 milhões

Ranking Geral das Construtoras

O b r a s  d o  A n o  |  P o n t e  E s t a i a d a  ( S P )

obras do ano.indd   56 01/11/2013   13:59:04



obras do ano.indd   57 01/11/2013   13:59:05



58 | O Empreiteiro | Outubro 2013

olhos negros e tranquilos, cabelo começando a rarear no cocuruto vai 
contando, por detrás do balcão de cachaças coloridas colocadas dentro 
de potes de vidro, azul, amarela, que a chegada da iluminação pública 
à rua, com a vinda da ponte, é vantagem. Do outro lado da ponte, no 
portão de entrada do canteiro de apoio montado pela construtora, o 
vigia Carlos Roberto Camargo se diz satisfeito: “Todos nós temos parti-
cipação nessa obra”. Tem razão o homem sorridente e queimado de sol, 
os afluentes da idade no entorno dos olhos, o uniforme claro: está ali, 
contribuindo, há dois anos e seis meses, desde quando a ponte ainda era 
só uma rampa pequena. “À noite que ela é bonita. Toda iluminada. É lilás 
aqui nas laterais, e clara por cima. Dá para ver lá de longe, da Castello 
[rodovia Castello Branco, que atravessa o município]. Cartão-postal de 

Barueri.” Do telefone celular ele vai mostrando o resultado da sua admi-
ração, em fotos noturnas.

Município rico, pobre trânsito
Barueri, com população estimada hoje em 256 mil habitantes pelo 

IBGE, é o município que sedia e movimenta a questão: um dos mais 
ricos da Grande São Paulo e do País, riqueza advinda sobretudo do polo 
administrativo e comercial situado no bairro planejado de Alphaville, 
onde grandes empresas vieram montar escritórios, atraídas por incenti-
vos fiscais. Há também na cidade polo da estatal Petrobras, que ali re-
cebe, armazena e distribui derivados de petróleo e álcool, atividades que 
transferem ao município um punhado de royalties do petróleo. Barueri, 
conforme pesquisa do IBGE com base em dados econômicos de 2010, é 
o décimo sexto município mais rico do Brasil, com Produto Interno Bruto 
de R$ 27,752 bilhões. Desempenho que o coloca à frente inclusive de 
algumas capitais, como Vitória (ES) e Goiânia (GO).

A nova ponte promete aliviar, embora parcialmente, um problema 
que se agrava ano a ano no município: o de mobilidade urbana. Segun-
do dados de julho do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
146.254 veículos (91.357 automóveis) estavam registrados em Barueri.
Dez anos atrás, em 2003, havia ali um total de 59.327 veículos regis-
trados, um crescimento, portanto, de 146% da frota. O município tam-
bém ostenta um curioso dado: o número de gente ocupada ali supera o 
número de habitantes (264 mil contra 256 mil). O fato se reflete, na-
turalmente, no expressivo volume de veículos que pelo município cir-
cula todos os dias. Nas contas do Departamento Municipal de Trânsito 
(Demutran) de Barueri, transitam, pelas vias da cidade, média de 350 
mil a 400 mil veículos de segunda a sexta-feira. Em 2010, esse volume 
era de 177 mil veículos. Significa, portanto, que, em apenas três anos, o 
número de veículos que trafegam por Barueri cresceu mais de 100%. Eis 
o contexto da obra.

435 m de extensão, quatro faixas
Executada pela construtora Jofege, conforme projeto estrutural da 

Enescil, a ponte estaiada de Barueri se estende por 435 m, com tabuleiro de 
21,8 m para duas faixas de rolagem em cada sentido da via e passeios para 
pedestres nos dois lados. O gabarito de navegação possível ali é de 14 m de 
altura. O trecho estaiado se alonga por 250 m, com três vãos (74 m, lado 
Aldeia; 123 m, vão central; e 52 m, lado Alphaville). O trecho convencional 
corresponde a cerca de 185 m de extensão. A ponte se eleva com dois mas-

Acima, esquema de elevação geral da ponte. Ao lado, os cortes das seções. Projeto estrutural da Enescil

Foto: Divulgação Prefeitura de Barueri

O projeto original previa alça de 
entrada (ao centro, à esquerda) e de 
saída (ao fundo, à direita) da ponte
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tros assimétricos, de 48,7 m (do lado da Aldeia de Barueri) e de 37,25 m (do 
lado de Alphaville), medidos a partir do bloco do mastro. “Os mastros são di-
ferentes em distâncias diferentes a ser vencidas”, pontua Claudio Watanabe, 
da Enescil, projetista-calculista da ponte. De cada lado do mastro maior se 
espicham 11 estais; e das laterais do mastro menor, sete, totalizando 36 es-
tais. O mastro do lado da Aldeia se apoia sobre um bloco de 14,4 m x 10,8 m 
x 4,5 m de altura com 108 estacas-raiz. O mastro do lado Alphaville se firma 
sobre um bloco de 13,2 m x 8,9 m x 4,2 m de altura com 77 estacas-raiz. O 
mastro no lado da Aldeia é fixo, ao passo que o mastro no lado de Alphaville 
é móvel. A flexibilidade de um dos mastros visa a minimizar o fenômeno da 
dilatação do conjunto pelo calor. Não há mirantes nos mastros.

Obra que avança no ar, e de surpresas que brotam no chão. Assim foi 
na fase inicial, de terraplenagem e fundação, com 19.590 m3 escavados. 
Gilmar Lundgren, engenheiro da Jofege e gerente de contrato da ponte, 
lembra que foi preciso alteração no plano de cravar as estacas-raiz (de 
41 cm de diâmetro cada) no solo, a uma profundidade média de 30 m. 
Havia, do lado da Aldeia de Barueri, um tronco coletor da rede da Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Para 
não correr o risco de perfurá-lo, foram cravadas estacas dos dois lados 
do coletor e lançado vigamento por cima, para proteger, e, só depois, 
dar sequência à obra, com a colocação dos pilares. A presença do rio 
Cotia, afluente do rio Tietê, também do lado da Aldeia, obrigou o projeto 

estrutural a seguir por sobre as 
águas. Daí o acesso desse lado 
ser mais longo.

São três diferentes métodos 
combinados na construção do 
trecho convencional da ponte, 
isto é, com escoramento: na 
primeira etapa da ponte, de 35 
m, no acesso do lado Aldeia, são 
utilizadas vigas longitudinais 
pré-moldadas protendidas de 
36,09 m; na seção imediata-
mente posterior a essa, de cerca 
de 100 m, a opção foi por vigas 
transversais pré-moldadas pro-
tendidas de 22,20 m. Esse trecho corre sobre o rio Cotia, transpondo 
o vão. No outro lado da ponte, no acesso de 48 m, optou-se por vigas 
longitudinais pré-moldadas armadas de 12 m.

Balanços sucessivos
O trecho estaiado da Akira Hashimoto foi erigido com a técni-

ca de balanços sucessivos. Uma aduela (caixa de concreto) vai se 

Foto: Divulgação Jofege

Gilmar Lundgren, da Jofege
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apoiando na outra e avançan-
do pelo ar. Lança-se o concre-
to, ocorre a cura e recomeça 
a concretagem. Nesse caixão 
central de concreto vão sen-
do fixadas, mediante tirantes, 
treliças pré-moldadas de con-
creto armado, que vão rece-
ber por cima as pré-lajes e a 
laje da ponte. É assim que a 
ponte vai se alargando, para 
a formação de seu tabuleiro 
bojudo. Houve inovação nessa 
fase, segundo a Mills, empresa 
contratada para fornecer uma 

série de formas para execução de peças de concreto e equipamen-
tos de apoio, que assumiu também a operação dos carros do balan-
ço sucessivo. Quem sublinha a revisão de rota é o vice-presidente 
de operações da Mills, Erik Wright Barstad: “Graças à criatividade 
do nosso corpo de técnicos e engenheiros, conseguimos viabilizar, 
com o projetista e o cliente, uma mudança no método executivo das 
aduelas: após a sua concretagem, caminhávamos com a treliça e em 
seguida instalavam-se os estais na aduela concretada”. Quer dizer, a 
ponte foi ultrapassando o vão de forma coordenada.

Gilmar Lundgren, da Jofege, valoriza o fato de ter sido instalada, 
contígua à obra, uma central de apoio, de onde saiu boa parte das 
peças de concreto moldadas no lugar, como as 1.032 pré-lajes da 

estrutura, e local de escritórios, banheiros e refeitório. “Isso nos aju-
dou muito.” A Jofege também cuidou do fornecimento do concreto 
(8.800 m3 executados), produzido na unidade da empresa próxima 
dali, na vizinha Osasco (SP). O pico dos trabalhos, nas contas de Gil-
mar, empregou 150 trabalhadores, 90% deles próprios. Maior obra 
que já realizou, a ponte estaiada de Barueri entra no currículo de 
Gilmar por seu potencial de desencadear processos construtivos. “A 
cada etapa que se executa se vai criando uma linha de produção. A 
primeira aduela, a primeira treliça. Depois, é só seguir a tendência 
da primeira”, ensina. “A cada avanço, a estrutura se movimenta, e de 
forma controlada”, observa.

Tensionamento equilibrado
Todos os serviços relacionados ao estaiamento e à protensão 

dessa obra de arte especial estiveram a cargo da Alga Brasil, com 
a presença, no canteiro, de um engenheiro e de quatro técnicos da 
empresa, e a colaboração de ajudantes da Jofege. Artur Scheidt, 
engenheiro da Alga Brasil, explica que uma etapa decisiva para o 
sucesso de edificações do gênero é a distribuição equilibrada das 
cargas nos estais e, mais sensivelmente, nas cordoalhas que com-
põem os estais (no projeto, são 38 a 65 cordoalhas por estai). Na 
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Execução pelo método de balanço sucessivo 
teve participação decisiva da Mills

Foto: Divulgação Mills

Erik Barstad, da Mills

O b r a s  d o  A n o  |  P o n t e  E s t a i a d a  ( S P )

obras do ano.indd   60 01/11/2013   13:59:11



obra, a Alga utilizou sistema próprio, chamado Alga AL 200 de Equi-
tensão. “Ele equipara todas as tensões em todas as cordoalhas de 
um mesmo estai através de uma referência inicial. Dessa forma, 
temos a certeza de não sobrecarregar uma ou outra cordoalha, pois 
todas estão com a mesma tensão de trabalho”, demonstra Scheidt. 
O engenheiro destaca também o uso de sistema desenvolvido in-
ternamente para posicionar o PEAD (polietileno de alta densidade, 
bainha amarela que recobre toda a extensão do estai, para protegê-
-lo do tempo) antes de passar as cordoalhas, com cabo de aço, anéis 
de aço CA-50 e um tirfor (guincho manual portátil de cabo passan-
te). “Com isso eliminamos o problema da exagerada deformação 
do PEAD antes da enfiação e tensionamento da primeira cordoalha 
de cada estai, evitando que ele ficasse fora de posição.” Além de 
cumprir certa função estética, e de status, o estaiamento também 
contribui para a diminuição da altura da estrutura da ponte, explica 
Claudio Watanabe, da Enescil, uma vez que suporta parte do peso 
do conjunto. “Sem os estais seria preciso um caixão muito mais 
alto. Com eles, vencemos vão maior com altura de estrutura menor. 
E com redução do comprimento das alças de acesso”, valoriza.

Uma ponte tem sempre a função nobre de ligar um lado ao outro 
lado, de juntar o que está separado, compreensivamente. Ponte é diálo-
go. Lá no centro dela, do alto, em meio aos estais, observo em silêncio, 

debruçado sobre a grade protetora, o rio negro, movendo-se, borbulhan-
do misteriosamente, será que algo vai emergir? Eu fico olhando o leito 
negro, detidamente, com a expectativa de descobrir os seus mistérios, 
os mistérios da vida. Será que o Chan, lá do começo dessa história, é 
versado em Confúcio e Lao-tsé e sabe a língua das águas? Ei, Chan, 
volte aqui!...

Ficha técnica -  
Construção da Ponte Estaiada Akira Hashimoto
• Local: Barueri (Grande São Paulo)
• Construção: Jofege
• Projeto estrutural: Enescil
• Protensão e estaiamento: Alga Brasil
• Aparelhos de apoio metálico e junta elastomérica de grande 

movimentação: Alga Brasil
• Fundações: Geosonda
• Sondagens: EMSOL e SPT
• Controle tecnológico: Fat’s
• Topografia: Planimétrica
• Aparelhos de apoio de neoprene: Neoprex
• Juntas de dilatação: Jeene
• Concreto e asfalto: Jofege
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Guilherme Azevedo

A primeira fase da edificação do Estaleiro ERG2, no complexo 
do Porto de Rio Grande, no município de Rio Grande (RS), a 
300 km da capital Porto Alegre, está perto de ser concluí-

da. Segundo Alexandre Canhetti, diretor da Ecovix, braço da Engevix 
Engenharia para indústria naval, as instalações hoje em execução 

ERG2 incorpora alta  
mecanização para montar blocos
Em construção, novo estaleiro no Porto de Rio Grande 
(RS) vai atender a contratos de cascos FPSO  
e navios-sonda para exploração do pré-sal. 
Megablocos dão forma à embarcação

devem estar prontas para produzir ainda este ano, em dezembro. 
O futuro Estaleiro ERG2 vai atuar de modo coordenado com o Es-

taleiro ERG1, em atividade, na fabricação de oito cascos FPSO (embar-
cação que produz, armazena e transfere óleo e gás). Os cascos serão 
entregues à Petrobras e suas empresas parceiras, para a exploração da 
camada de petróleo do pré-sal da Bacia de Santos. Os dois contratos 
assinados com a Ecovix-Engevix para esse fim totalizam US$ 3,5 bi-
lhões (R$ 7,6 bilhões, aproximadamente). Os oito cascos são idênticos 
e podem processar diariamente até 150 mil barris de óleo e 6 milhões 
de m3 de gás, segundo a Petrobras. O aço do casco alcança 40 mil t, 
com calado máximo de 23,2 m e comprimento de 288 m. Cento e dez 
pessoas podem ser acomodadas no interior de cada um deles. Conforme 
o acordo, os cascos serão entregues já aprovados pela American Bureau 
of Shipping (ABS, uma das sociedades classificadoras que atuam na área 
de construções navais para garantir qualidade) e terão todos os sistemas 
navais e offshore e módulos de utilidade e de acomodações. As entregas 
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Embarcações para exploração do pré-sal vão 
emergindo nas instalações em Rio Grande (RS)

1ª - Engevix (SP)   
receita bruta de R$ 1,302 bilhão

Ranking Geral Projetos & Consultoria
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estão programadas para começar no primeiro semestre do ano que vem 
e encerrar, com a conclusão do oitavo e último casco, no fim de 2016.

O ERG2 também trabalhará diretamente na fabricação de três navios-
-sonda para a Sete Brasil, um contrato de US$ 2,36 bilhões (cerca de R$ 5 
bilhões). Os navios-sonda que ali emergirão, do tipo Gusto MSC PRD 12000, 
estarão equipados com todos os itens necessários à operação e podem per-
furar poços de petróleo numa profundidade de até 10 mil m. Os navios-
-sonda terão cerca de 200 m de comprimento e 56 mil t de peso e podem 
acomodar 180 pessoas. A primeira embarcação desse tipo deve estar pronta 
no primeiro semestre de 2016 e a última, no segundo semestre de 2017. 
Serão destinados, como os cascos FPSO, à exploração do petróleo do pré-sal.

Novas fábricas de blocos, novos galpões
As obras do novo estaleiro ERG2, contíguo e complementar ao Es-

taleiro ERG1, foram divididas em duas etapas. Os serviços principais 
que compõem a etapa 1, quase finalizada, são a execução da fábrica de 
painéis e blocos de aço (FPB) e de oito galpões de acabamento (GAB). 
“A fábrica de painéis e blocos recebe como insumos chapas e perfis e 
entrega ao estaleiro blocos aprovados, com acabamento avançado (es-
cadas, plataformas, tubulação etc.), e tem capacidade de 8.500 t/mês”, 
descreve Canhetti. 

Os blocos de aço são as partes que compõem o FPSO e cada casco 
soma 288 blocos. A sequência produtiva na fase 1 do Estaleiro ERG2 já 
tem uma lógica: cada bloco entregue pela fábrica segue para pintura 
nos galpões de acabamento, que são capazes de pintar até 54 blocos por 
mês. Então, já pintados, os blocos seguem para a área de pré-edificacão 
no ERG1, onde são soldados em megablocos, formando um conjunto 
que pode ultrapassar mil t de peso. Daí, os megablocos aprovados são 
transferidos ao dique seco e soldados entre si, formando, por fim, o casco 
FPSO completo.

As instalações da segunda fase do Estaleiro ERG2 vão se dedicar 
especialmente à fabricação dos navios-sonda da Sete Brasil. Os princi-
pais itens da etapa são execução da fábrica de blocos curvos (FBC, com 

capacidade para 1.800 t por mês e 11 mil m2 de área construída), carreira 
horizontal (pátio de edificação, de 230 m x 34 m) e cais de 190 m, além 
de prédios administrativos, vestiários e refeitórios para 3 mil colabora-
dores. Já em construção, essa etapa deve ser entregue em fevereiro do 
ano que vem, com o início da produção de blocos curvos.

Como no caso dos FPSOs, explica Alexandre Canhetti, da Ecovix, a 
execução de um navio-sonda segue uma rota: a fábrica de blocos cur-
vos recebe perfis e chapas e entrega blocos curvos aprovados, com aca-
bamento avançado. Levados para os galpões de acabamento, os blocos 
prontos são pintados e, depois, já na área de carreira, soldados e unidos, 
formando a embarcação.

Elementos pré-fabricados
O projeto de engenharia do Estaleiro ERG2 como um todo foi de-

senvolvido, explica Carlos Eduardo Strauch Albero, diretor da Engevix, 
com foco no aproveitamento de técnicas e métodos construtivos que 
privilegiassem a pré-fabricação, das estruturas metálicas, das peças de 
concreto e das instalações eletromecânicas.

Especificamente na fábrica de painéis e blocos, da fase 1 do novo 
estaleiro, com área construída de 42 mil m2, pontua Albero, as fundações 
e estruturas foram dimensionadas tendo em vista as características dos 
equipamentos de um estaleiro altamente mecanizado. “A interface e a 
coordenação do projeto com os fabricantes internacionais desses equipa-
mentos foi essencial para os trabalhos”, confirma Albero. Dada a magnitu-
de das máquinas para movimentação de cargas pesadas (duas pontes ro-
lantes de 150 t, seis pontes rolantes de 30 t, duas pontes rolantes de 15 t e 
dez pórticos de 15 t) e do maquinário necessário ao processo de fabricação 
automatizada, a execução do piso, por exemplo, mereceu cuidado extra, 
com alta densidade de armadura para as lajes. “As estruturas metálicas e 
de cobertura contam com 7.000 t de aço”, aponta.

Segundo o diretor da Engevix, a construção da fase 2 do Estaleiro ERG2 
também tem características próprias. O edifício da fábrica de blocos curvos 

Montagem de casco FPSO para Petrobras no Estaleiro 
ERG1. Cada embarcação terá 288 m de comprimento
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x Execução da fábrica de painéis e blocos e de galpões 
de acabamento compõe fase 1 das obras do ERG2
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está sendo executado inteiramente com estrutura metálica, para dar agili-
dade à obra. Na construção do cais, a fim de minimizar impactos ambientais, 
utilizou-se o perfil natural do solo com uma laje de superposição.

Gestão
Dois fatores condicionantes da obra têm exigido gestão firme da 

Engevix: suprimentos e mão de obra. Segundo Albero, o cronograma 
acelerado do empreendimento pede ação rápida dos profissionais encar-
regados de suprir as demandas do canteiro, tarefa que envolve uma série 
de fornecedores nacionais e também estrangeiros. A dificuldade de obter 
mão de obra, disputada pelos grandes empreendimentos da região, foi 
contornada com o treinamento de pessoal local, via parcerias com insti-

tuições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O 
pico dos trabalhos uniu 1.200 trabalhadores diretos e indiretos.

Com início em maio de 2011 e término previsto para fevereiro de 2015, 
o conjunto de obras de infraestrutura no Estaleiro Rio Grande, que inclui 
melhorias no ERG1, a execução do ERG2 e a futura construção do ERG3, to-
taliza R$ 1 bilhão, segundo a Engevix. A empresa, assim, vai inscrevendo seu 
nome num novo marco no Brasil: o do início da exploração do petróleo do 
pré-sal, com seu aguardado desenvolvimento econômico, e também social.

Ficha técnica —
Execução do RG Estaleiro ERG2
• Local: Porto de Rio Grande (RS)
• Projeto estrutural e de arquitetura e construção: Engevix
• Projeto de engenharia: Engevix e Ecovix
• Projeto de instalações hidráulicas e elétricas: Engevix
• Fundações: Lamb Construções e Engenharia
• Terraplenagem: Embrasmaqui Máquinas e Empilhadeiras
• Montagem industrial: Engevix
• Gerenciamento: Ecovix
• Principais fornecedores de máquinas, equipamentos, 

materiais e insumos: IMG mbH, HGG, Messer, Anupam, 
Truckfort, Murzello, Tertecman, Nieland

Movimentação de carga muito pesada é 
feita no estaleiro por pórtico da Konecranes

www.revistaoempreiteiro.com.br | 65

obras do ano.indd   65 01/11/2013   13:59:20



66 | O Empreiteiro | Outubro 2013

A organização Odebrecht começou a preparar o terreno des-
tinado à área industrial da petroquímica, por intermédio 
da Odebrecht Infraestrutura, no segundo semestre de 2011. 

Àquela altura, a organização já havia decidido investir no Mé-
xico — naquele e em outros empreendimentos — um volume de 
recursos da ordem de US$ 8 bilhões.  À época, o diretor-geral da 

Solução de geotecnia mantém 
complexo petroquímico no prazo
Joint venture formada pela brasileira Braskem e 
pela mexicana Idesa avança com as obras do projeto 
Etileno XXI, no México. Essa unidade petroquímica 
deve começar a operar a partir de julho de 2015 e 
representa um investimento de US$ 3 bilhões

empresa, naquele país, Luís Weyll, afirmara: “Estamos prevendo 
que haverá aqui, para os próximos anos, um crescimento muito 
forte. Isso exigirá de nós uma série de ações para tornar real essa 
possibilidade”. 

O projeto Etileno XXI é considerado, pelas autoridades econô-
micas mexicanas, uma demonstração de que os planos da organiza-
ção brasileira estão se consolidando. Nesse contexto, porém, cabe 
destaque à experiência da engenharia tanto da Odebrecht quanto 
das empresas que ela contratou para o desenvolvimento das várias 
fases das obras.

Aqui é publicado o case de uma dessas empresas, a GeoCom-
pany Tecnologia, Engenharia e Meio Ambiente, cujo diretor técnico, 
o professor Roberto Kochen, relata com minúcias o trabalho que ali 
foi realizado. Versão deste trabalho foi apresentado no I° Workshop 
de Gestão Eficaz Impacta nos Custos e Prazos de Projetos e Obras, 
ocorrido em maio último.  

 A área do empreendimento objeto dos 
trabalhos de preparo de solo
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As dificuldades geotécnicas e as soluções
Roberto Kochen
O empreendimento petroquímico Etileno XXI, no 

município mexicano de Coatzacoalcos, Estado de Ve-
racruz, México, foi iniciado no 1º semestre de 2011, 
com a compra de área superior a 2 milhões de m². 
A implantação dessa unidade industrial, segundo a 
Braskem, deverá dobrar a capacidade da empresa, de 
produção de etileno.  A produção estimada é de 1 mi-
lhão de t de polietileno por ano. 

O empreendimento é composto de uma planta de 
craqueamento térmico de etano e por três plantas de 
polietileno (duas de PEAD - Polietileno de Alta Densida-
de - e uma de PEBD - Polietileno de Baixa Densidade). 
A área total aproximada ocupada pelo projeto  é de 250 
hectares, com as edificações industriais concentradas numa área aproximada de 160 hectares.

Na área reservada à unidade de craqueamento térmico (Cracker) constatou-se a existência 
de pacotes espessos de argilas moles, que atingiam até 18 m de espessura, sobre as quais seriam 
colocadas camadas adicionais de aterro de até 10 m de altura. Em razão disso, houve a necessi-
dade de melhoramento de solos antes da execução dos aterros, para evitar situações de ruptura 
e recalques excessivos durante a construção e que poderiam acontecer também a longo prazo.

Os estudos de melhoramento de solos se concentraram na região norte do empreendi-
mento, na unidade de Craqueamento de Etano, com estimativa de área de aterro superior a 
100.000 m². O enfrentamento dessa dificuldade geotécnica pelos empreendedores previu o 
melhoramento de solos e da plataforma de craqueamento térmico, em prazo exíguo, dentro 
dos custos, e do cronograma.  

A construção de aterros sobre solos moles é tradicionalmente um complexo problema da 
engenharia geotécnica por causa das ocorrências de recalques ao longo de grandes períodos de 
tempo. Sem o devido projeto e tratamento de solos moles, o prazo para o adensamento e desen-
volvimento de recalques pode se estender por longos anos. E a curto prazo sempre existe o risco 
de ruptura dos aterros durante os trabalhos para alteá-los. 

O empreendedor tomou a iniciativa de realizar extensa campanha de investigação geológico-
-geotécnica, com  sondagens a percussão simples (SPT),  ensaios de penetração de cone (CPT), e 
ensaios de Piezocone (CPTU). Posteriormente à execução do aterro foi possível determinar in situ 
a resistência não drenada (Su) dos depósitos de argila mole por meio de ensaios de palheta (vane 
tests), confirmando as análises de estabilidade realizadas no projeto.

O tratamento de solos foi realizado com o emprego de uma técnica inovadora:  drenos a vá-
cuo, onde o vácuo funciona tanto como sobrecarga aplicada como também aumentando a capa-
cidade de drenagem do sistema. E a trajetória de tensões resultante da aplicação destes esforços 
favorece também a estabilidade dos aterros sobre solos moles durante o período construtivo. O 
sistema de melhoramento de solos com drenos a vácuo foi dimensionado para desenvolver os 
recalques primários (adensamento) e secundários durante o tempo da construção dos aterros, 
minimizando recalques de longo prazo.

Os recalques estimados foram verificados a partir da instrumentação geotécnica  instalada, o 
que permitiu a construção segura dos aterros, dentro do exíguo prazo contratual.

A longo prazo, após a conclusão da construção do Etileno XXI, não é prevista a  ocorrência de 
recalques por adensamento dos solos moles. Os recalques a longo prazo são negligenciáveis na 
Unidade de Craqueamento de etano, já tendo ocorrido durante a aplicação do vácuo nos drenos, 
o que é um aspecto muito importante para a operação desta unidade da petroquímica.

Os aterros foram executados num período de cinco meses. Em suma, em um prazo inferior 
a 1 ano, houve a elaboração do projeto e  a execução, monitoração e liberação da área da pla-
taforma de craqueamento térmico deste empreendimento. Trata-se de prazo muito curto para 
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uma obra deste porte, e que somente foi possibilitado pelo forte ali-
nhamento de conceitos, metas e ações do empreendedor (Braskem) e do 
construtor (Odebrecht México). E tudo foi realizado em locais dentro das 
áreas industriais do empreendimento com rochas expansivas (lodolitas) 
e solos moles, originários de alteração e intemperização daquelas rochas 
expansivas.

O movimento de terra foi realizado também em um prazo curtís-
simo, considerando que o sítio vive sob o regime de chuvas intensas e 
está permanentemente sujeito a fatores de risco imprevisíveis tais como 
furacões, terremotos e greves (todos potencialmente negativos para o 
cronograma de obras).

Com os estudos realizados foi feita a opção pela solução de DVP -  

drenos verticais profundos -  com aplicação de vácuo para aceleração 
dos recalques. Essa alternativa revelou-se a mais rápida (cada dreno 
poderia ser cravado e instalado em 10 minutos) e mais econômica 
(cerca de cinco vezes mais barata que colunas de brita e 10 vezes 
mais barata que o uso de jet grouting, numa área de aproximada-
mente 100 mil m2).

O trabalho atendeu, portanto, aos requisitos de cronograma e de 
economia, superando desafios inéditos para nós, como a necessidade de 
implantar e iniciar a operação dos drenos a vácuo em prazo inferior a 
dois meses, e de acelerar os recalques para que eles ocorressem segundo 
o cronograma da fase de construção.  Foi mais uma vitória da engenha-
ria e da geotecnia. 

Fase da implantação dos geodrenos 
com máquinas de cravação

Os geodrenos instalados com condutos, 
tubulação e bombas a vácuo
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Nara Faria

Estimular o turismo na região da Serra do Cipó e do distrito de La-
pinha da Serra, e facilitar o escoamento da produção agropecuária 
local, faz parte do plano de pavimentação do trecho entre Santana 

do Riacho e o entroncamento da MG-323, na cidade de Baldim, Minas 
Gerais. As obras começaram em setembro último, avançarão por um tre-
cho de 37,5 km e deverão estar concluídas até dezembro de 2014.  

As melhorias da estrada vão reduzir o tempo de circulação de pes-
soas e veículos e proporcionar segurança e conforto aos usuários, be-
neficiando o acesso aos hospitais dos municípios próximos. “Se hoje o 
percurso entre Baldim e Santana do Riacho leva em torno de 1h20, com 
a pavimentação ele não vai demorar mais de 30 minutos”, informa Pierre 
Antunes Godinho, um dos engenheiros responsáveis pelos trabalhos. Ele 
diz que, em razão das condições locais, houve opção pelo emprego do 
pavimento flexível.  

As obras no trecho não deverão enfrentar muitas dificuldades de 
execução e, pela previsão inicial, seriam concluídas em 720 dias. Con-
tudo, a Tratenge Engenharia, empresa contratada pelo Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER) de Minas para executá-las, estima que será 
possível antecipá-las para dezembro de 2014.

“A antecipação da entrega da estrada faz parte do planejamento que 
elaboramos e já era prevista desde o processo licitatório. Visamos com 
isso reduzir os custos e atender o orçamento do empreendimento”, expli-
ca o engenheiro responsável pela obra e diretor de negócios da Tratenge, 
José Motta Magalhães. 

A pavimentação será realizada pelo método tradicional de concreto be-
tuminoso usinado a quente (CBQU). Uma usina de cimento foi instalada no 
canteiro como medida para a redução de custo. No total, serão utilizadas 27 
mil t de concreto durante a execução da obra, cerca de 400 t por dia.

O trecho a ser pavimentado receberá investimento total de R$ 64,1 
milhões do governo de Minas, por meio do programa Caminhos de Mi-
nas, incluindo supervisão e desapropriação de uma faixa de 30 m ao 
longo da estrada, que foi declarada como área de utilidade pública (faixa 
de domínio). A responsabilidade pelo processo é do DER-MG.

A parte que cabe à Tratenge terá investimentos de R$ 43 milhões. O 
valor prevê a execução do projeto fornecido pelo DER-MG de sinalização 
e construção de pontos de ônibus em toda a via. 

Atualmente, as obras estão na etapa de terraplenagem e drenagem. 
“Na medida em que elas forem avançando, serão entregues trechos de 8 
km aproximadamente, de forma gradativa”, explica Magalhães. 

Fundada há mais de 20 anos, a Tratenge opera na área de infraes-
trutura realizando obras rodoviárias, além de edificações para fins hos-
pitalar e habitacional. Seu portfólio relaciona projetos do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Departamentos de Es-
tradas de Rodagem, Exército Brasileiro, AngloGold Ashanti, Petrobras, 

Pavimentação da MG-323  
vai estimular turismo na Serra do Cipó

Copasa, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Prefeitura de Belo 
Horizonte e empreendimentos imobiliários. 

Aproveitando o bom momento da construção civil nos últimos anos, 
a empresa investiu no segmento imobiliário e criou uma unidade de ne-
gócios voltada para este fim em Minas Gerais e em São Paulo.

Caminhos de Minas 
Lançado em 2010, o programa Caminhos de Minas tem em vista am-

pliar e melhorar a infraestrutura rodoviária dos municípios nas diversas 
regiões do estado. Envolve aproximadamente 7,8 mil km de rodovias, 
distribuídos por 242 trechos. As obras devem beneficiar diretamente 306 
minicípios e 7,3 milhões de pessoas. 

O programa prevê a pavimentação de nove trechos na região de 
Baldim e Santana do Riacho, totalizando 287,7 km. A ligação asfáltica 
entre Baldim e Santana do Riacho foi o 37º trecho autorizado para início 
das obras.

Do total, 2.269,7 km (83 trechos) de projetos de engenharia já 
foram concluídos, 1.204,7 km (38 trechos) estão em andamento, 764,3 
km (35 trechos) foram contratados, 1.007,1 km (30 trechos) estão em 
processo de licitação, 2.647,4 km (56 trechos) ainda devem ser licita-
dos e 2.894,9 km (103 trechos) estão prontos para ser licitados.

Dentre as obras de pavimentação, 41,4 km (6 trechos) foram con-
cluídos, 989,2 km (38 trechos) estão em andamento, 228 km (8 trechos) 
foram contratados, 84,7 km (3 trechos) estão em licitação, 6.550 km 
(187 trechos) ainda devem ser licitados e 1.640,7 km (62 trechos) estão 
autorizadas a licitar. 

Trecho de 37,5 km será 
pavimentado até dezembro de 2014
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Carlos Brazil

Durante a edição mais recente do Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões, realizada 
de 12 a 14 de agosto em Santos (SP), um salão de inovações foi realizado com apresentações de 
trabalhos acadêmicos selecionados pelo Comitê Científico da Associação Brasileira de Concessio-
nárias de Rodovias (ABCR). A seção apresentou palestras técnicas sobre soluções e experiências 
inovadoras para aplicação em rodovias. Veja, a seguir, alguns destaques:

Distribuição de volumes horários de tráfego e hora
O objetivo do estudo – desenvolvido por Gustavo Riente de Andrade, Saulo Horta Barbosa, 

Marcus Vinicius da Silva Ferreira e Antônio Clóvis Pinto Ferraz – é atualizar os valores padrão 
de fluxo de veículos usados no Brasil, que se mantêm com referências criadas nos anos 1960.

De acordo com a pesquisa, a distribuição dos fluxos horários de tráfego ao longo de um 
ano forma padrões que tendem a se repetir de maneira aproximada em locais com caracte-
rísticas semelhantes. Esses padrões são usados em uma variedade de estudos de transportes, 
incluindo análises de viabilidade de projetos e avaliações de capacidade e nível de serviço.

“Eu, como engenheiro de tráfego, sinto a necessidade de contar com parâmetros mais 
atuais para desenvolver meu trabalho prático de gestão e operação de rodovias”, afirma 
Andrade, que apresentou o trabalho no evento. 

Segundo o engenheiro, para racionalizar custos de operação de rodovias, é preciso 
fazer apurado planejamento de seu uso, tomando-se como base conhecimentos de enge-
nharia de tráfego para melhor dimensionar os projetos.

Assim, contar com parâmetros mais bem calibrados e dados de referência atuais é essencial.
O estudo construiu padrões a partir da distribuição de volumes horários de tráfego para 

Operação de rodovias 
adota novas tecnologias
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rodovias com diferentes características, utilizando séries históricas 
de volumes horários para o período de um ou mais anos completos, 
gerando modelos mais adequados para a projeção de volume de 
tráfego.

Análise dos contratos de concessão  
de rodovias federais

Elaborado com base na comparação de contratos de concessões de 
rodovias federais em três etapas diversas - firmados nos anos 1990; en-
tre 2007 e 2009; e os da atual década -, o estudo conclui que foram 
incorporadas importantes evoluções nos modelos ao longo do período.

De acordo com Dario Alexandre Guerreiro – coautor do trabalho, 
ao lado de Francisco Anuatti Neto e Frederico da Silveira Barbosa –, os 
contratos de concessão firmados recentemente incorporaram elementos 
que melhoraram o equilíbrio das responsabilidades divididas entre con-
cedentes e concessionários.

“A vantagem é que o atual modelo melhora a relação custo/benefí-
cio das concessões”, afirma.

Para Guerreiro, a exposição e a divisão de responsabilidades quanto 
aos riscos está melhor equacionada nos contratos recentes, concedendo 
garantias adequadas e responsabilizações compartidas para gerar viabi-
lidade econômico-financeira aos projetos.

Outro ponto importante, segundo ele, é que os contratos evoluíram 
da antiga visão de “obra pública” para um modelo que fortalece o sen-
tido da “concessão”, o que tem permitido a aplicação de uma melhor 
eficiência operacional.

A adoção de itens contratuais que permitem uma melhor equali-
zação do fluxo de caixa das concessões também é citada por Guerreiro 
como ponto positivo dos recentes contratos. Por outro lado, ele conside-
ra como ponto negativo a implantação do chamado “desconto de dese-
quilíbrio”, que pode penalizar alguns concessionários em determinadas 
circunstâncias.

Arrecadação automática de pedágio  
nas rodovias federais concedidas

A ampliação do sistema de arrecadação eletrônica de pedágios é 
ainda um desafio nas rodovias federais administradas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), segundo Stéphane Que-
baud, especialista em regulação da autarquia. Nos 5.240 km das 15 
rodovias administradas pela agência, apenas 37,4% dos veículos uti-
lizam o sistema eletrônico de cobrança nas praças de pedágio. Por 
outro lado, 45% das receitas apuradas nos pedágios são auferidos 
pela via eletrônica.

Para Quebaud, as vantagens do sistema eletrônico de cobrança são: 
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redução do tempo de viagem e de custos com combustível; melhoria da 
segurança; maior fluidez e conforto; redução de custos de operação para 
a concessionária e do investimento com desapropriação para as praças; 
e a redução de problemas de segurança pelo manuseio de dinheiro.

De acordo com o especialista, a baixa utilização se deve ao elevado 
custo de aquisição das tags (equipamentos de cobrança em movimento) 
e de manutenção dos pacotes de serviços. Para resolver isso, Quebaud 
sugere o estímulo à concorrência.

Outra tendência, segundo ele, é a adoção da cobrança de pedágio por 
trecho percorrido, o que gera mais justiça tarifária. Como exemplo, desta-
cou a experiência da Artesp, em São Paulo. Uma possibilidade de viabilizar 
esse tipo de cobrança seria utilizar o Sistema Nacional de Identificação 
Automática de Veículos (Siniav), desenvolvido pelo Denatran pela insta-
lação de tags identificadores em toda a frota veicular nacional até 2015.

Soluções de AVI – leitura de placas,  
classificação e identificação veicular

Apresentando tecnologias desenvolvidas pela 3M para a leitura de 
placas, classificação e identificação veicular, o especialista Dwight Jor-
dan falou sobre a cobrança e controle de pedágio em fluxo livre em 
faixas múltiplas de rodagem.

De acordo com Jordan, dispor das infraestruturas adequadas é um 
dos itens mais importantes para o sucesso da cobrança de pedágio em 
alta velocidade.

Entre os desafios, destaca a necessidade de interoperabilidade entre 
as rodovias; reforço contra violações de pagamento de pedágio; adequa-
ção de questões legais; adaptação de regras de negócio em contratos em 
vigor; como lidar com usuários casuais; desinformação entre os motoris-
tas; e como equalizar os custos.

Por outro lado, a cobrança automatizada de pedágio gera importan-
tes benefícios, como: redução de congestionamentos; melhores condi-
ções de segurança; queda na emissão de poluentes; eliminação de su-
borno ou roubo; automação de tarefas; conveniência para os motoristas; 
e menos investimentos em infraestruturas, como praças de pedágio.

No Brasil, Jordan destaca ainda algumas dificuldades, como o de-
safio de lidar com diferenças de materiais usados nas placas de iden-
tificação dos veículos para o reconhecimento eletrônico das licenças, 
especialmente nas variadas condições ambientais existentes. Vale lem-
brar, segundo o especialista, que, nos EUA, o percentual de sucesso de 
reconhecimento e identificação de veículos pelos sistemas automatiza-
dos ultrapassa os 95%.
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Modelagem 3D em 
dispositivos móveis  
ainda tem função limitada

Crescimento de programas de projetos  
tridimensionais em tablets e smartphones  
depende de vários fatores

Augusto Diniz

O AutoCAD, criado em 1982 pela empresa norte-americana Autodesk para desenvol-
ver modelos tridimensionais, evoluiu muito desde então. Trata-se do mais popular 
software de desenhos e projetos do mundo, bastante utilizado na arquitetura e 

engenharia, e também na área de entretenimento e design de produtos diversos.
“A empresa, por 30 anos, vendeu software para desktop e depois laptop, mas agora as 

pessoas estão se conectando com  smartphones  e  tablets. Tivemos que focar nisso tam-
bém”, afirma Chris Bradshaw, vice-presidente mundial de Reputação, Consumo, Educação 
e Mídia e Entretenimento da Autodesk, durante evento anual da organização realizado este 
mês (outubro), em São Paulo.

Nos últimos anos, pelo menos 30 aplicativos para aparelhos móveis foram criados pela 
multinacional, o que fez saltar o número de usuários de produtos da empresa no mundo de 
cerca de 10 milhões para lá de 100 milhões.

O grande aliado para uso profissional de programas da Autodesk em aparelhos móveis 
é o cloud computing - em português, computação em nuvem, o serviço de armazenamen-
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to de dados da internet que 
permite acesso a arquivos a 
qualquer hora e lugar.

No entanto, Marcelo 
Landi, presidente da Au-
todesk Brasil, não crê que 
os dispositivos móveis irão 
substituir os  desktops  nessa 
área. “O que se prevê é uma 
maior integração entre am-
bas as plataformas”, expõe.

Silvio Guido, gerente da 
Autodesk e responsável pela 
área de aplicativos, relata 
que a empresa tem dois ti-

pos de atuação para aparelhos móveis: consumidor final (que são 
os programas não técnicos, basicamente para modelagem e cria-
ções em 3D) e para o mercado (para aplicações profissionais, que 
permite anotação, acompanhamento de projeto 3D, colaboração e 
geolocalização). Os aplicativos rodam no sistema operacional IOS 
e Android.

No entanto, para Silvio Guido, o smartphone não é ideal para 

fazer projeto: “Não é confortável”. O tamanho da tela, de fato, é 
um impeditivo, levando vantagem, nesse caso, entre os aparelhos 
móveis, o tablet, mas nem tanto assim para programas de desenvol-
vimento de desenhos e projetos profissionais.

O problema de rede é outra questão difícil no Brasil para ro-
dar aplicativos baseados no AutoCAD, principalmente para cola-
boração e troca de informação entre usuários. “Sem rede online, 
perde-se a instantaneidade.” Mas o gerente faz questão de frisar 
que se pode trabalhar  offline  em campo com os programas da 
empresa.

“A gente tem que adequar a ferramenta para o usuário”, lem-
bra Silvio. A afirmação é uma espécie de esclarecimento sobre os 
softwares que estão aí, mas é preciso que a indústria de celulares 
inteligentes e tablets, por exemplo, permita também possibilidade 
de usar esses poderosos programas nos dispositivos móveis.

BIM
O processo integrado que amplia sobremaneira a compreensão 

de um empreendimento, com produtividade, transparência, redu-
ção de custo e previsibilidade, caminha no Brasil ainda de forma 
pontual.  

“O ponto crítico do Building Information Modeling (BIM) é im-

 Chris Bradshaw, vice-presidente 
mundial da Autodesk
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plementá-lo em todo o processo de traba-
lho”, conta Dave Rhodes, vice-presidente 
para as Américas da Autodesk. Ele explica 
que o desafio do Brasil é o conhecimento e 
a habilidade na ferramenta, inclusive para 
sair do 2D para 3D.

A estratégia da empresa norte-ameri-
cana no País continua em trabalhar com 
o governo para esclarecer a necessidade 
de implementação das ferramentas tecno-
lógicas, além de atuar perto das grandes 
construtoras, que têm capacidade de dis-
seminar para fornecedores e subcontrata-
dos de obras as tecnologias nesse campo.

O Exército tem liderado a introdução da 
metodologia BIM no governo - não à toa que 

outro órgão que também saiu na frente na implementação da tecnologia é o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cuja direção-geral está nas mãos de um general, Jorge Fraxe.

O BIM no Exército está sendo implementado na gestão dos prédios militares, envolven-
do contratação e elaboração de projeto, controle financeiro, manutenção e acompanha-
mento de obra. “Há 85 mil edificações do Exército no País”, relaciona o tenente-coronel 
Washington Luke, da Diretoria de Obras Militares.

Ele explica que, nas concorrências realizadas para obras e serviços para o Exército, não 
são todos os itens que são solicitados em BIM. “Estamos dando tempo para as empresas se 
adequarem”, esclarece.

O Exército tem auxiliado outros órgãos públicos a implementar a ferramenta. O Exérci-
to foi convocado em setembro para elaborar uma biblioteca BIM, chamada inicialmente de 
Portal BIM brasileiro, com as diretrizes e a normatização para uso da metodologia.

O tenente-coronel crê que em quatro ou cinco anos a ferramenta já esteja implemen-
tada em todo o governo federal, que colocou a questão do BIM como prioridade - pacote 
lançado em abril pelo Executivo, com 200 ações para nortear a política industrial, inclui a 
metodologia como instrumento essencial para se alcançar os objetivos.

Washington, ao lado do coronel Alexandre Fitzner do Nascimento, gerente de projetos 
da Diretoria de Obras Militares, relacionou as questões que ainda precisam deixar apenas 
ser resolvidas com relação ao BIM: legislação específica, adequação do TCU, a fiscalização, 
a criação de um modelo e a forma de se remunerar corretamente o uso dessa plataforma.

“O desafio primeiro, no entanto, é o entendimento do que é BIM”, afirma Washington.

Construtora
A Odebrecht fechou contrato global com a Autodesk para fornecimento de soluções de tec-

nologia em seus empreendimentos de infraestrutura no mundo. A área de engenharia da empresa 
experimenta mudanças com a utilização da metodologia BIM nas suas diversas áreas.

A medida, além de reduzir custo, fará com que a construtora tenha um apoio consultivo 
da empresa de tecnologia não apenas por obra ou projeto mas também no ciclo de todos 
os negócios da organização.

O projeto piloto da iniciativa foi implantado no Peru, onde a Odebrecht está liderando a 
construção de uma hidrelétrica entre os distritos de Chaglla e Chinchao. Uma equipe foi a 
campo mapear as necessidades daquele empreendimento e percebeu que uma das maiores 
oportunidades do processo de construção era ter um fluxo de informações mais eficiente 
com a empresa projetista e a capacitação da mão de obra local. Aproveitando a expertise 
da Autodesk em capacitação e certificação, a equipe formada pelas duas empresas implan-
tou treinamentos e orientou a liderança do projeto quanto à adoção do BIM.

Marcelo Landi, presidente 
da Autodesk Brasil
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Software facilita projeto  
de acessos a parques eólicos

A construção de um parque eólico é um desafio de engenharia 
para as empresas. Em muitos casos os locais são de difícil 
acesso, com alguns empreendimentos apresentando mais de 

30 km de estradas conectando todos os aerogeradores.

Em paralelo, para atender a demanda global, fabricantes estão 
construindo nacelles e turbinas cada vez maiores. A Vestas e Tecsis, 
por exemplo, que antes tinham torres de 75 m de altura e eram 
equipadas com turbinas de 0,9 MW de potência, trabalham agora 
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com torres de até 120 m de altura e turbinas com potência de 3 MW. Para transportar 
esses equipamentos, são utilizados veículos grandes e caros, possuindo extensão de mais 
de 30 m.

Saber como eles vão chegar ao seu destino é um grande impasse. No Brasil, os locais 
onde são construídos os parques eólicos são bastante remotos e as estradas enfrentam 
problemas de manutenção, principalmente no Nordeste.

Variáveis como curvas apertadas, com raios muito pequenos, mudanças de altitude e 
estradas estreitas são aspectos que exigem transporte especial muito bem planejado.  

Fernando Cesar de Oliveira Furtado, diretor executivo da empresa de consultoria Pró-
xima Engenharia, afirma que a empresa teve que buscar na tecnologia a solução para a 
questão do transporte dos equipamentos para os sítios que projeta. 

Assim, ela optou por utilizar um sistema de software, o AutoTURN, desenvolvido pela 
Transoft Solutions, que permite aos engenheiros avaliar com mais precisão as situações do 
veículo quanto à rota e à carga transportada ao sítio.  

O AutoTURN possui configurações de veículos que permitem a criação e a simulação 
essenciais para a realização de manobras com precisão e sem riscos e falhas.

“Nossas estradas não têm largura de faixa de rolamento suficiente e nossos trevos 
muitas vezes não são projetados para grandes combinações. Essas combinações precisam 
de permissão especial para viajar e também de carros de escolta para facilitar o tráfego 
eficiente em toda a trajetória. Assim, contamos com o auxílio do AutoTURN a fim de faci-
litar a realização desses projetos”, conta Fernando Cesar de Oliveira Furtado.

O planejamento de rotas é há anos estudado pela Transoft, com o registro de veículos-
-padrão adotados e a avaliação em diversos terrenos críticos do transporte de equipamen-
tos pesados.

Software integra ensino à distância  
A Softplan/Poligraph, em-

presa de tecnologia que de-
senvolve o Sienge, software de 
gestão para a construção civil, 
está lançando um módulo de 
ensino à distância incorpora-
do no próprio programa. 

O treinamento integrado 
ao Sienge servirá para au-
xiliar os usuários na utiliza-
ção do software, tanto para 
aprendizagem como para ti-
rar dúvidas. Com o módulo, 
se aprende a manusear as diversas funções do sistema, conhecer termos técnicos e outras 
 características do programa.

 A estratégia de capacitação surgiu há três anos, quando a empresa de tecnologia criou 
uma equipe com foco exclusivo no desenvolvimento de cursos e treinamentos. 

Parceria
A Softplan celebrou recentemente contrato de OEM (Original Equipment Manufactu-

rer) com a SAP, líder mundial de aplicações de software empresarial. O objetivo é integrar a 
plataforma de Business Intelligence (BI) da multinacional alemã, por meio da Plataforna BI 
SAP Business Objects, ao programa Sienge. A tecnologia permitirá a criação de relatórios e 
dashboards, oferecendo uma grande diversidade de recursos analíticos para facilitar tomada 
de decisão pelos usuários.
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Tem sido motivo de repercussões, nos meios técnicos, entrevista do profes-
sor Paulo Helene, diretor da empresa PhD Engenharia, publicada na edição 
OE 521, sob o título O duro aprendizado e o juramento dos engenheiros.
Na entrevista, ele faz referências às conquistas já obtidas pela engenharia 

brasileira; às áreas em que mais ela se desenvolveu; às medidas que devem 
ser adotadas, com base no conhecimento que ela acumulou, para prevenir 
acidentes naturais e aqueles provocados por falhas técnicas ou falência de 
fiscalização. 

Ele salientava que a engenharia vem revelando dificuldades para enfren-
tar problemas especificados nos projetos dos modernos edifícios atualmente 
em fase de construção, a exemplo do que já aconteceu quando da construção 
da Casa da Música, do Museu Iberê Camargo e de outros empreendimentos 
desse porte e estética. “É por isso”, alertava, “que estão penetrando facilmente 
no País os escritórios de arquitetura e de engenharia estrutural, os softwares 
estruturais e de gerenciamento e os fornecedores de materiais e sistemas de 
obras sofisticadas”. 

Contudo, ele ponderou ainda mais, em especial ao discorrer sobre norma-
lização. Nesse caso, disse que “a normalização de um país é o retrato de seu 
grau de desenvolvimento”. Em razão da repercussão das reflexões que ele fez, 
na matéria então publicada, decidimos reproduzir aqui o texto sobre norma-
lização. É o que se segue: 

Repercute entrevista sobre falta de normas 
“Novamente é necessário separar as especialidades. Na área, por exem-

plo, de cimentos, agregados e concreto, o Brasil tem um lugar de destaque e 
tem sido reconhecido como líder e um dos referenciais para a normalização 
mundial. Foi um dos primeiros a bem introduzir adições, critérios de desempe-
nho, coprocessamento, substituição de combustível, enfrentar o problema de 
reação álcali-agregado com medidas profiláticas inteligentes e sustentáveis, 
aceitar maiores teores de MgO, limitar cloretos, e hoje é considerado o país de 
melhor índice de sustentabilidade na fabricação de cimentos, o material de 
construção mais consumido pela humanidade. 

Infelizmente, não se pode dizer o mesmo dos materiais tipo aditivos, 
adesivos, elastômeros, impermeabilizantes, hidrofugantes, revestimentos, nos 
quais a carência de normas e o atraso são sentidos duramente pelo setor. Há 
poucos anos,  a ABNT chegou a ter mais de 15 mil normas no seu acervo. Hoje, 
talvez não chegue a 10 mil. E por quê? 

Porque muitas delas caducaram, os produtos inexistem e novas normas não 
foram geradas. Por outro lado, hoje há maior interação do meio técnico nacional 
com o estrangeiro e com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
com os organismos similares de caráter internacional tipo ISO, e eu gosto de 
pensar que em poucos anos seremos capazes de reverter essa tendência e ajustar 
melhor e mais rapidamente nosso acervo aderindo e aproximando-o da normali-
zação internacional”. São previsões feitas pelo Paulo Helene.  
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res dos Estados Unidos estão atingindo a metade da sua vida de projeto 
e o mesmo acontece com um grande número de barragens.  

Um robô sobre esteiras, fabricado pela International Climbing Ma-
chines, de Nova York, e customizado pela Electric Power Research Ins-
titute (EPRI), fez uma inspeção na estrutura da hidrelétrica de Robert 
Moses, em Niagara, no mesmo estado. Normalmente, este trabalho de 
inspeção sobre a integridade estrutural da barragem demanda a monta-
gem de escoramentos para acesso dos técnicos, que também podem usar 
rapel. No entanto, o robô mecanizado automatiza esse trabalho.

Um dispositivo elétrico cria uma câmara de vácuo entre as esteiras 
e mantém o robô na parede vertical. As esteiras de espuma sustentam o 
vácuo e transportam cerca de 20 kg de sensores, passando por cima de 
porcas, parafusos e concreto projetado. O EPRI e diversas universidades 
equiparam o robô com sistemas de avaliação não destrutiva.

No teste de Niagara, um sensor sônico foi empregado para verificar 
a delaminação do concreto, através de “conexão aérea”— não há contato 
físico com a estrutura. O teste foi em parte financiado pela New York 
Power Authority, que vai usar os dados da varredura para orientar even-
tuais reparos da barragem.

Nos testes futuros, o robô será equipado com outros sensores para 
aferir o estado da armadura do concreto e o nível de umidade na parede 
— uma roda química fará o primeiro trabalho enquanto uma antena de 
micro-ondas efetuará o outro. A ideia é fazer o robô seguir uma rota pré-
-programada 24 horas por dia, reduzindo o prazo da inspeção.

Em busca da mistura que dê vida útil 
e resistência excepcional
O concreto eterno é uma questão de tecnologia  
e de custo. Há pesquisas correntes em vários países 
em torno do assunto, inclusive no Irã

Por que o Irã estaria desenvolvendo concretos de alta resistência? 
O país encontra-se numa região sísmica e o material também tem 
aplicação militar, para proteger suas unidades que processam o 

urânio enriquecido — motivo das sanções internacionais ao país. O cha-
mado concreto de resistência ultraelevada (CRUE) é feito com cimento, 
areia e agregados, mais aditivos como quartzo em pó, partículas metáli-
cas e fibras. O Ductal, um concreto ultrarresistente disponível comercial-
mente na França, tem resistência e possui maior flexibilidade e vida útil.  

Alterar a estrutura molecular do cimento pode ser um dos caminhos, 
bem como o uso de nanopartículas para melhorar a estrutura do concre-
to. A equipe de Ali Nazari, na Universidade Islâmica de Azad, em Saveh, 
Irã, publicou diversas pesquisas sobre o uso de óxidos de ferro, alumínio, 
zircônia, titânio e cobre. Embora os testes tenham sido realizados com 
amostras de pequenas dimensões, essas nanopartículas podem gerar 
concretos quatro vezes mais resistentes do que o Ductal. Outra pesquisa 
mostrou em 1995 que a adição de fibras de polímero aumentou pouco 
a resistência à compressão do concreto, mas este suporta impactos sete 
vezes maiores.

Ductal é uma tecnologia patenteada pela Lafarge e Bouygues para 
produzir concretos de elevada resistência mecânica, de até 200 MPa, re-
sistência à flexão acima de 40 MPa, durabilidade excepcional, resistentes 
à abrasão e agentes químicos e ambientais (congelamento, água salina 
etc.). Este tipo de concreto permite construir estruturas mais esbeltas e 
complexas, com manutenção mínima. As empresas não informaram a 
faixa de custo desse concreto, nem detalhes técnicos.

Robô inspeciona estruturas
A revista Engineering News Record, parceira editorial da revista O 

Empreiteiro, informou recentemente que muitas das 104 usinas nuclea-
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Torre eólica de concreto  
alcança 100 m de altura

Na montagem da planta eólica de Pioneer Grove, no 
condado de Cedar, Iowa, a empresa Acciona Windpower 
construiu torres de concreto de 100 m, na sua primeira 
aplicação nos Estados Unidos. A empresa de origem espa-
nhola informou que esta solução já foi adotada em mais 
de 80 torres eólicas em outros países. Nesta obra, a torre 
sustenta uma turbina de 3 MW, a maior até hoje instalada 
em torre de concreto com essa altura. 

A torre de concreto foi pré-fabricada em seções numa 
planta. Ela foi montada ao lado de uma torre metálica de 
92 m, com ambas suportando turbinas de 3 MW. Charles 
Hanskat, consultor de engenharia civil, afirmou à revista 
Engineering News Record que o concreto suporta maiores 
forças laterais e dinâmicas do que o aço nestas condições. 
Passando de 100 m de altura, o aço ultrapassa seu limite de 
eficiência estrutural e de custo neste tipo de torre, sujeito 
a constantes cargas dinâmicas. A tendência atual é de se 
construir turbinas mais possantes e pesadas, para produzir 
energia eólica com maior eficiência, que demanda também 
torres maiores. 
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As razões para o atual desenvolvimento, na aplicação das peças pré-fabricadas de concreto, são 
muitas. Mas podem ser resumidas, dentre outras, em cinco:  1. As peças pré-fabricadas de concreto 
reduzem o prazo das construções; 2. Têm custo e qualidade sob controle e, portanto, podem ser 
garantidas; 3. Oferecem possibilidades de protensão em pista, o que comprovadamente revela favo-
rável custo/benefício em relação a outros sistemas;  4. Permitem a construção de lajes alveolares de 
concreto; e 5. Permitem que estruturas sejam projetadas com grandes vãos e sobrecargas.

Ronaldo Franco, da T&A Pré-fabricados em São Paulo, diz que a versatilidade da tecnologia 
e os avanços que ela já obteve naqueles e nos mais diversos segmentos da infraestrutura têm 
permitido que ela seja escolhida para a construção de estruturas de obras aeroportuárias. 

“Tanto é”,  informa ele, “que ainda  recentemente a nossa empresa concluiu três obras em aeroportos”. A 
primeira foi no aeroporto de Sorocaba (SP), com a construção do hangar Jet Center destinado à manutenção 
e fretamento de jatos executivos. As  demais resultaram dos projetos para ampliação do Aeroporto Interna-
cional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP). “Participamos da construção de parte do novo 
terminal de passageiros (TPS3) e da ampliação do free shop DutyFree, no atual terminal de passageiros.” 

Ele acrescenta que, para aquelas três obras, a empresa forneceu a estrutura completa, com-
posta de pilares, vigas e lajes alveolares. Elas absorveram cerca de 2.000 t de cimento, 5.200 m³ 
de concreto e 600 t de aço.

A ampliação daquele aeroporto contou com projeto de cálculo estrutural a cargo da empre-
sa espanhola Engecorps. Ela foi contratada diretamente pela Concessionária Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos S. A. e tem o respaldo dos escritórios nacionais Grupo Técnico de Projeto 
e Zamarion e Millen Consultores.

Tecnologia alcança etapa 
avançada e amplia uso 
Supermercados, shopping centers, centros de convenções,  
plantas industriais, estádios para a Copa, aeroportos. A tecnologia  
dos pré-fabricados de concreto tem papel decisivo para 
cumprimento dos prazos 

Peças pré-fabricadas agilizaram a construção 
do Centro de Convenções de Fortaleza (CE)

P r é - f a b r i c a d o s 
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As estruturas pré-fabricadas foram dimensionadas para uma resis-
tência de 50 MPa e são compostas de pilares cujo comprimento varia de 
6 m a 22 m. As peças de maior comprimento foram fornecidas em dois 
segmentos, o que facilitou o processo de transporte e montagem. As 
vigas têm de 9 m a 18 m de comprimento e são protendidas. A protensão 
foi obtida em pista mediante o processo de pré-tensão.  As lajes alveola-
res foram dimensionadas para suportar o peso de todos os equipamentos 
previstos, a movimentação de bagagens e a circulação de passageiros. 

O sistema de ligação entre pilares e vigas foi concebido nos moldes 
de  uma estrutura pré-fabricada no canteiro. Ele é composto de elementos 
metálicos embutidos nas peças pré-fabricadas e soldados em seguida. 

Para o hangar Jet Center, no aeroporto de Sorocaba, foi concebida 
uma estrutura de concreto com fck de 50 Mpa, com peças armadas e 
protendidas. O projeto foi desenvolvido pelo escritório Pedreira de Frei-
tas, contratado pela T&A Pré-fabricados.

Ronaldo Franco informa também que a capacidade de produção da 
T&A na unidade de São Paulo, em Itu, é de aproximadamente 5.000 m³ 
de concreto. Ali são produzidos pilares, vigas armadas e protendidas, 
lajes alveolares protendidas, painéis alveolares e maciços, telhas de con-
creto e estacas protendidas e centrifugadas.

Ele assinala também que um dos mais interessantes desafios da em-
presa foi a execução de vigas protendidas com 16 m de comprimento. 

Por causa do grande vão e carga, as vigas deveriam ser protendidas com 
pretensão em pista, com a complementação de pós-tensão na fábrica. 

“As peças chegaram a pesar 30 t cada e tiveram que ser transportadas 
e montadas com equipamentos especiais de alta capacidade”, afirma ele.

Ronaldo ressalta que o ganho do ponto de vista de tempo na utiliza-
ção de sistemas pré-fabricados de concreto é muito grande em relação, 
comparativamente, a estruturas convencionais. “Tanto assim”, acentua 
ele, “que nas obras de Guarulhos conseguimos diminuir os prazos de 
construção em aproximadamente 50%”.  

Ele reitera que a urgência para aumentar a infraestrutura de mobili-
dade brasileira, por causa dos eventos esportivos de 2014 e 2016, poderá  
frustrar-se caso a opção recaísse em outro processo, e não na tecnologia 
dos pré-fabricados de concreto. 

No Aeroporto  de Guarulhos (SP), as 
peças reduziram os prazos em até 50%
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O governo cearense decidiu assumir as obras do Anel 
Viário de Fortaleza, que vinham sendo tocadas pelo 
Dnit, a fim de acelerá-las e concluí-las até setembro de 
2014.  O tráfego pesado provocado pela movimentação 
do Porto do Pecém levou à opção pelo pavimento rígido

Nildo Carlos Oliveira

As obras de duplicação encontram-se sob a responsabilidade da 
Galvão Engenharia. São, ao todo, 32 km que cruzam as principais ro-
dovias estaduais na Região Metropolitana. O governo cearense resolveu 
assumi-las depois de firmar compromisso pelo qual o governo federal  
fará o repasse dos recursos que ali estão sendo aplicados e que somarão 
R$ 200 milhões. 

O Anel Viário começa na CE-040 (Eusébio), segue pela BR-116 (Itai-
tinga), passa pela CE-060 (Maracanaú), CE-065 (Maraguape) e BR-020 
(Caucaia), chegando à avenida Mister Hull. A pista atual tem 11 m de 
largura. Com a duplicação passará a contar com 33 m (16,5 m de cada 

lado). Ao longo do trecho, dividido por canteiro central e com si-
nalização moderna, haverá obras complementares: ciclovias laterais, 
retornos e outros acessos prioritários. Cerca de 60% das obras de arte 
especiais (três pontes e três viadutos) estão concluídos. 

A duplicação integra o chamado Plano de Logística de Transporte do 
Porto do Pecém e foi objeto de convênio assinado em 2011 pelo governa-
dor Cid Gomes e pelo general Jorge Fraxe, diretor-geral do Departamen-

Opção por pavimento rígido 
no Anel Viário de Fortaleza 

to Nacional de Infraestrutura de Transportes. Pelo edital, considerando 
estudos de fluxo de tráfego, sobretudo de caminhões, e a necessidade 
de se proporcionar maior durabilidade ao pavimento, ficou acertado que 
este seria construído com concreto. 

Os estudos sinalizaram que o pavimento rígido pode ter vida útil 
mínima de mais de 20 anos e citam trechos rodoviários em diversas 
regiões brasileiras, em sítios de grande demanda de tráfego pesado, de 
que é exemplo o contorno do Recife, onde ele já dura mais de 50 anos. 
Além disso, esse tipo de pavimento oferece baixo custo de manutenção.

O engenheiro Gelmar Tavares, gerente de contrato da Galvão En-
genharia, informa que os trabalhos, na fase atual, avançam segundo o 
prazo estabelecido. Calcula que, se tudo continuar no ritmo atual, o pri-
meiro trecho da duplicação deverá ser entregue até dezembro próximo; 
o segundo poderá ser entregue até meados de 2014 e, o último, ainda 
em setembro  daquele ano. 

Ele informa que, para apressar os trabalhos, está mobilizando cerca 
de 600 colaboradores e três centenas e meia de máquinas e caminhões. 
O concreto da obra será usinado no canteiro e os principais parceiros da 
Galvão, nessa empreitada, são a Votorantim, a Petrobras e a Labormix. 

R o d o v i a s
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Os túneis imersos são raros. Poucos são construídos a cada ano 
no mundo. Eles consistem de extensas galerias, executados em se-
ções muitas vezes com mais de 100 m de largura, e são transpor-
tados sobre a água até a posição em que serão imersos até o fundo 
para, posteriormente, transformarem-se em passagem subterrânea. 
Tais estruturas são construídas, em sua maior parte, de concreto 
armado, com as peças montadas em terra firme e depois unidas 
dentro da água.

 “Enquanto pontes são mais baratas de se fazer, túneis imersos 
são normalmente construídos em locais onde pontes não seriam 
possíveis de ser erguidas, por causa das condições do solo ou restri-
ções de espaço às margens, ou ainda necessidade de grande área de 
navegação na superfície”, explica Jonathan Baber, diretor de proje-
to da Mott MacDonald e coautor do livro Túneis Imersos.

Em certas condições, túneis imersos podem ser mais baratos do 
que outros métodos. “Se estiver cruzando um rio entre 0,5 km e 1 
km de extensão, um túnel imerso provavelmente terá custo compe-
titivo comparado com o túnel perfurado por causa do custo do TBM 
(tunnel boring machine)”, conta Baber.

O primeiro túnel imerso foi construído em Boston em 1894. O 
túnel Michigan Central Railway liga Detroit, nos Estados Unidos, 
a Windsor, em Ontário, no Canadá, embaixo do rio Detroit, e foi o 
primeiro túnel imerso para passagem de veículos - ele foi inaugu-
rado em 1910.

Já o primeiro túnel imerso da Europa foi aberto em Roterdã, na 
Holanda, em 1942. Os holandeses são um dos maiores construtores 
de túneis imersos do mundo. De acordo com Baber, que também 

Os maiores túneis pré-moldados do mundo
preside o grupo de túneis imersos da Associação Internacional de 
Túneis, a Holanda possui as condições ideais para a implementação 
desse tipo de estrutura.

O túnel imerso Busan-Geoje, na Coreia do Sul, é um dos projetos 
mais ousados nesse segmento. A firma holandesa Strukton Immer-
sion Projects é responsável pela flutuação, transporte e imersão das 
seções desse túnel. 

 “O maior desafio foram as ondas. Elas influenciaram durante 
o trabalho de imersão”, afirma Peter van Westendorp, gerente de 
projeto da Strukton. “Nós usamos duas plataformas flutuantes e 
quatro rebocadores para transportar as seções do túnel de 3,2 km 
do local de construção em terra firme até o site. Nós tínhamos 
que viajar com as peças durante a noite. Isso levava 10 horas. Na 
segunda noite fazíamos a imersão, que levava 16 horas cada uma”.

Um outro procedimento nesta obra foi o uso pela Strukton de 
um submarino. “A imersão era muito profunda. Nós tínhamos todos 
os tipos de equipamento dentro do túnel, que eram remotamente 
controlados, como câmeras para acompanhar os trabalhos e medi-
dores de nível. No entanto, se os sistemas falhassem, nós teríamos 
que trabalhar dentro dos túneis submersos. Nossos técnicos ficaram 
em um submarino, mas os sistemas funcionaram bem. Assim, nós 
não tivemos que usá-lo”, relata Westendorp.

Mais recentemente, a Strukton trabalhou em um túnel submer-
so em Amsterdã, na Holanda. O projeto envolvia a construção de 
uma nova estação de metrô embaixo da estação central da cidade e 
uma nova linha de metrô, todas embaixo d’água. 

Um novo túnel imerso está sendo construído na China. O com-

T e c n o l o g i a
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plexo viário Hong Kong-Zhuhai-Macao tem 50 km de exten-
são e consiste de três pontes estaiadas, duas ilhas artificiais e 
6,7 km de túnel imerso (quando ficar pronto, este será o túnel 
imerso mais longo construído no mundo). A obra deverá ser 
completada em 2016.

Um túnel entre a Alemanha e a Dinamarca atualmente está 
em fase de projeto e, quando concluído em 2021, deverá ser o 
mais extenso do mundo. A Fehmarn Belt Fixed Link propôs um 
túnel imerso de 18 km entre a ilha de Fehmarn, na Alemanha, e 
a ilha de Lolland, na Dinamarca, que terá em seu percurso es-
trada para veículos e uma linha de trem. A estrutura diminuirá 
sobremaneira o tempo de viagem entre Hamburgo e Copenha-
gue. A obra está orçada em US$ 7 bilhões.  

A Fehmarn, dona do projeto, pré-qualificou nove consórcios 
para participar da licitação dos quatro maiores contratos do 
projeto: galeria norte, galeria sul, acessos e rampas, e draga-
gem. O leilão deve acontecer em 2014 e as obras serão inicia-
das em 2015.

No Brasil
A primeira iniciativa no Brasil de túnel imerso ligará os 

bairros de Outeirinhos, em Santos, a Vicente de Carvalho, no 
Guarujá, em São Paulo. A empresa holandesa Royal Haskoning 
DHV presta consultoria ao projeto executivo da obra.

Orçada em R$ 1,3 bilhão, a obra está prevista de ficar pron-
ta em 2016. A Dersa é responsável pelo projeto.

A opção pelo túnel imerso foi comparada à construção de 
uma ponte ligando as duas cidades sobre o canal que dá acesso 
ao porto de Santos, com altura mínima de 85 m. No entanto, uma 
base aérea próxima, no Guarujá, limita edificações em até 75 m. 
A melhor opção então passou a ser o túnel imerso.

A estrutura terá 900 m de extensão e respeitará uma profundi-
dade mínima de 21 m, compatível com o projeto de aprofundamento 
do canal do porto. Ele terá três faixas em cada sentido, com espaço 
também para o futuro prolongamento de ramal de VLT (veículo leve 
sobre trilhos) em construção na Baixada Santista.

Maiores túneis iMersos do Mundo
San Francisco - Estados Unidos (1969) 5,82 km

Copenhague - Dinamarca (2000) 3,5 km

Busan - Coreia do Sul (2010) 3,2 km

Roterdã - Holanda (1966) 2,85 km

Pulau Seraya - Cingapura (1988) 2,6 km

Paraná - Argentina (1962) 2,36 km

Boston (Hampton Roads 2) - Estados Unidos  (1976) 2,22 km

Tuas Bay - Cingapura (1999) 2,1 km

Boston (Hampton Roads 1) - Estados Unidos (1957) 2,09 km

Blaye - França (1978) 1,93 km

Túneis imersos podem atender tanto sistemas 
metroferroviários como rodoviários

Complexo viário na China envolve passagem 
por pontes, ilhas artificiais e túnel imerso

Construção em terra firme das 
seções de um túnel imerso

Concreto armado é amplamento usado 
na construção desse tipo de estrutura

T e c n o l o g i a
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Um novo equipamento foi desenvolvido pela SH para atender a demanda de clien-
tes que antes utilizavam adaptações e formas de madeira para construir pilares cir-
culares. O material vem sendo aplicado na obra da Transolímpica, um dos maiores 
projetos de mobilidade urbana para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

A obra, que pretende reduzir o tempo de viagem entre os bairros de Deodoro e Barra da 
Tijuca de 1h50 para 40 minutos, contém uma grande quantidade de viadutos e utiliza em sua 
execução a forma para pilar circular SH composta de aço estrutural e um anel para apoiar 
as formas entre as etapas. 

A alternativa é aplicada em pilares com 100 cm, 120 cm e 150 cm de diâmetro e 
alturas de 25 cm, 50 cm, 100 cm e 150 cm. A medida equivale à necessidade deste 
projeto, mas, segundo a SH, pode ser fabricada em diversos tamanhos para locação. 

Em parceria com o Consórcio Construtor Transolímpica, a empresa está fornecendo para 
cinco trechos do projeto em diferentes pontos da cidade. Dos 23 km de extensão, o consórcio 
está atendendo 20 km. Além da forma, as obras recebem a aplicação do Concreform SH, Torre 
de Carga LTT e escada modular. São cerca de 145 t de equipamentos da fabricante na obra.

A SH participa do projeto desde janeiro de 2013. O prazo estimado para o fim das 
intervenções nos cinco trechos pela SH é de 12 meses.

Formas de aço moldam 
pilares na Transolímpica
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Obra do monotrilho  
de SP recebe proteção 
contra pichação

Com o objetivo de proteger o projeto arquitetônico 
dos pilares, o Consórcio Monotrilho Integração – forma-
do pelas empresas Andrade Gutierrez, CR Almeida, Scomi 
e MPE – considerou fundamental o investimento em um 
sistema de proteção superficial de concreto, com a apli-
cação de um verniz antipichação em sua estrutura.

De acordo com o engenheiro Flávio de Camargo, ge-
rente técnico da Denver Impermeabilizante – empresa 
que fornecerá o sistema de verniz impermeabilizante De-
verniz Antipichação –, além de o produto realçar a forma 
e estrutura pelo brilho que proporciona, reduz o custo 
frequente de remoção de pichação com lixamento e nova 
pintura. O produto, depois de aplicado, aceita remoção 
com estopa e solvente por mais de 100 vezes, sem danos. 

O Consórcio Monotrilho Integração é responsável 
pela construção da linha 17 (Ouro) do Metrô de São 
Paulo, cujo principal trecho deve ficar pronto em 2014, 
fazendo a ligação do Aeroporto de Congonhas à linha 
9 - Esmeralda da CPTM. 

As vigas pré-fabricadas do monotrilho já estão sen-
do instaladas e chegam com o sistema de verniz apli-
cado. Já os pilares estão sendo concretados in loco e 
irão receber preparo e tratamento de superfícies com 
Denverniz Antipichação. 

Criação de marca 
traz tecnologia de 
impermeabilização

Uma parceria entre o grupo Unicoba e a Re-new System 
— empresa presente no mercado sul-coreano há mais de 18 
anos — criou a marca Poliseal, que representa e desenvolve 
no Brasil a tecnologia em impermeabilização do gel Turbo-
seal e as membranas impermeabilizantes.   

O TurboSeal é um gel impermeabilizante que pode ser apli-
cado tanto para novas obras, quanto para reparos, protegendo 
a estrutura contra agentes químicos e efluentes domésticos e 
industriais. Segundo a empresa, a principal vantagem é o seu 
estado permanente de gel, evitando o surgimento de trincas e 
fissuras e, consequentemente, vazamentos.

A Poliseal iniciou seus trabalhos no Brasil em 2013. No 
entanto, tem como referências grandes obras já realiza-
das nesse campo pela Re-new System em diversos países, 
como Coreia do Sul, Austrália, Japão, Cingapura, Taiwan 
e Estados Unidos. 

O Grupo Unicoba é uma holding com 40 anos de atua-
ção no mercado e sede em São Paulo, além de três fábricas 
instaladas nas cidades de Manaus, Ilhéus e Extrema. Atu-
almente, conta com mais de 1.200 colaboradores, atuando 
em diversos segmentos de negócios, como iluminação LED, 
baterias recarregáveis, soluções network, fontes de alimen-
tação de energia, automação bancária, set top box para TV 
por assinatura, entre outros. 

Parceria unifica 
fornecimento de  
formas em construções

A empresa Fôrma Fácil fechou contrato de fornecimento 
para todas as obras da construtora Paranasa. Com essa parce-
ria, a construtora deixa de usar formas de madeira e metálicas 
na execução de obras de infraestrutura.

O conceito do material fornecido pela empresa é o de for-
ma do tipo “perdida”, que não requer recuperação de moldes 
e painéis, sendo possível a pré-montagem da forma junto da 
armadura, permitindo o transporte da peça pronta (armadura 
e forma) para a área de aplicação. Trata-se de um sistema 
constituído de painéis de chapa de aço minimizada, com es-
pessura de 0,50 mm.

Tem como objetivo confeccionar moldes da mesma forma 
que os modelos convencionais (madeira ou metálica), con-
tendo o concreto e resistindo aos esforços de vibração sem 
danos à estrutura ou desperdícios de material.

Dentre os projetos que a parceria colocará em prática está 
o de fornecimento de materiais para a obra realizada pela 
construtora Paranasa em consórcio com a capixaba Acta En-
genharia. O consórcio conquistou o contrato para a implanta-
ção do projeto da quarta usina de pelotização da Samarco, em 
Anchieta, no Espírito Santo. 

Com o projeto, a Samarco vai ampliar sua capacidade 
produtiva dos atuais 22,25 milhões de t para 30,5 milhões 
de t de pelotas de minério de ferro por ano. Um aumento de 
37% na capacidade total produtiva, com investimentos de 
aproximadamente R$ 5,4 bilhões. 

Outros exemplos de obras que farão valer a parceria é a 
de expansão da Gerdau Açominas em Ouro Branco, em Minas 
Gerais, e a obra de expansão da capacidade instalada da usi-
na presidente Arthur Bernardes, na mesma região. 

T e c n o l o g i a
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Segmento investe em 
treinamento de pessoal

A Associação Brasileira da Indústria de Blocos de Concreto (Bloco 
Brasil) e a Wendler Projetos trabalham em parceria na promoção de 
cursos, palestras e workshops. 

Recentemente, o engenheiro Arnoldo Wendler coordenou os gru-
pos de estudos do Programa de Desenvolvimento de Construtoras em 
São José dos Campos, Sorocaba e no Triângulo Mineiro. O profissional 
também realizou palestra no Concrete Show 2013 sobre o desen-
volvimento destes trabalhos com a Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP), em evento destinado aos fabricantes de blocos.  No 
mesmo encontro, participou do seminário de alvenaria estrutural.

A Bloco Brasil é entidade que reúne fabricantes de blocos de 
concreto do País. Teve sua origem no Bloco Sul na década de 1990 e 
depois passou a ter abrangência nacional. Sua sede se encontra em 
São Paulo, junto com a sede da ABCP. 

Empresa especializada em projetos estruturais, a Wendler Proje-
tos atua com foco na racionalização do sistema construtivo. Possui 
unidades em Campinas e Franca (SP).

80 mil m³ de concreto  
na reforma do Maracanã

Cerca de 80.000 m³ de concreto foram utilizados nas obras de 
reforma do estádio do Maracanã, palco de sete jogos da Copa do 
Mundo, inclusive a final. 

A MC Brasil atuou desde 2010 no projeto em parceria 
com o consórcio liderado pela Odebrecht e os projetistas 
comissionados, com o objetivo de identificar e oferecer so-
luções para os requisitos técnicos desse grande projeto de 
recuperação.  

Milhares de toneladas de produtos da MC Brasil foram em-
pregados na construção, desde fevereiro de 2012. Dentre eles, o 
Emcekrete 50 Maracanã, microconcreto desenvolvido especialmen-
te para obra com inibidor de corrosão integrado. 

Outros produtos também tiveram relevância no projeto, como 
o Zentrifix CR, argamassa especial com agente adesivo e inibidor 
de corrosão integrado, e Zentrifix KM 130, para recuperação e ni-
velamento das rampas, e os sistemas de injeção para recuperação 
de fissuras e reforço dos pilares. 
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ETE em Taubaté passa por processo 
de cristalização do concreto

A qualidade das obras de infraestrutura de transporte, energia e saneamento está 
diretamente relacionada ao uso de um concreto que atenda às exigências de proteção 
contra a penetração de água e agentes agressivos. A construção da Estação de Tra-
tamento de Efluentes Taubaté/Tremembé, da Sabesp, é exemplo de obra que recebeu 
este tipo de proteção. 

Segundo o fabricante Penetron, a proteção garantiu neste projeto redução da pene-
tração de água pelo concreto mesmo sob alta pressão (maior que 70 m), redução da pene-
tração de cloreto e ataque de sulfatos, e aumento da resistência química do concreto em 
contato com líquidos de pH 3 a 11. Houve ainda promoção do efeito de autocicatrização 
do concreto, ou seja, o selamento da passagem de água pelas fissuras de retração pela 
reação de cristalização.

Os produtos de cristalização integral do concreto podem auxiliar na proteção dessas 
estruturas por ser muito versáteis, devendo ser aplicados em qualquer fase da obra. Segundo 
a empresa, podem ser fornecidos na forma de adição, chamado Penetron Admix, ou na forma 
de pintura, chamado de Penetron. Nos projetos de impermeabilização também são incluídos 
no detalhamento o Penebar SW55, um composto de selamento que se expande de forma 
controlada quando exposto à umidade, tornando-se um material de selamento para aplica-
ção em juntas de construção. 

Robô alemão trabalha  
na obra do metrô  
no Rio de Janeiro

Um robô alemão vem sendo responsável 
pela concretagem do túnel recém-escavado 
pelo Consórcio Construtor Rio Barra nas obras 
da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro (Barra 
da Tijuca – Ipanema), no trecho entre a Barra 
e a Gávea.

Ao todo, a Linha 4 terá 16 km de exten-
são e seis estações. Depois de inaugurada, vai 
transportar 300 mil pessoas por dia e retirar 
cerca de dois mil carros por hora das ruas, nos 
horários de maior circulação de veículos.

Segundo o consórcio, desde maio a cons-
trução do túnel de São Conrado em direção à 
Gávea e Barra da Tijuca está mais limpa e rápi-
da. O consórcio neste trecho adquiriu um robô 
 Putzmeister, fornecido pela empresa alemã que possui mais de 50 anos de experiência no desen-
volvimento de soluções para o bombeamento e transporte de concreto.

O robô projeta 20 m³ por hora, o equivalente a três caminhões de concreto, o dobro do 
método até então utilizado naquela frente. Braços mecânicos operados por controle remoto 
fazem o papel do mangoteiro, operário que segura e direciona a saída do concreto que dá 
sustentação ao túnel em construção. 

T e c n o l o g i a
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Central atinge produção de 96 m³/h em Viracopos
Presente na obra de ampliação do Aeroporto Internacional de Vi-

racopos, localizado em Campinas (SP), a RCO forneceu para o canteiro 
de obras da Engemix, empresa do grupo Votorantim Cimentos, uma 
central dosadora de concreto modelo CDR-80.

A máquina possui capacidade produtiva nominal de 80 m³ por 
hora, com uma produção de concreto por ciclo de 8 m a 10 m³, depen-
dendo do traço. Nesta obra ela alcançou 96 m³ por hora, 20% acima 
da capacidade projetada. 

Fundada em 1991, na cidade de Tambaú (SP), a empresa passou 
a investir no mercado de centrais de concreto em 2006. Antes disso, 
produzia equipamentos para a indústria de pneus, automobilística e 
têxtil. Com a crescente demanda do mercado de construção civil, pas-
sou a investir em qualificação técnica e desenvolvimento de produtos, 
enxergando a oportunidade de negócio nas centrais de concreto e 
silos de armazenagem. 

A empresa possui parque fabril com duas unidades, que juntas 
somam aproximadamente 10 mil m², além de uma área para futura 
expansão, de 50 mil m², todas localizadas no mesmo município. 
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