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O 
candidato eleito que subir a rampa do Palácio 
do Planalto em janeiro de 2015, para assumir 
a Presidência da República, sabe que tem uma 
difícil tarefa pela frente: criar as condições para 
a retomada do crescimento econômico com um 
choque de confiança da sociedade, com base no 
tripé formado pelo controle da inflação, ajuste 

das contas públicas e redução dos gastos desbragados da máquina 
administrativa. Só assim poderão ser ampliados e assegurados os in-
vestimentos para infraestrutura e logística.

Infraestrutura e logística são fundamentais para a retomada, 
tendo-se em conta o “custo Brasil” com sua perversa mistura de 
tributação excessiva, legislação trabalhista obsoleta e justiça mo-
rosa, cujas reformas prometidas há décadas jamais foram imple-
mentadas. Para não dizer que o Brasil é um caso único, podemos 
citar o exemplo da Índia, que, com o governo Modi, vive dilema 
semelhante. Mas com um pormenor: ele rompeu o domínio do Par-
tido do Congresso e da dinastia Ghandi e vem colocando em práti-
ca as reformas programadas. 

 O novo governo que vai começar em janeiro não precisa per-
der tempo em formular mais programas de obras. Basta executar 
tudo o que foi prometido e anunciado nos últimos doze anos. E 
devolver aos técnicos dos órgãos contratantes de obras públicas 
a gestão dos projetos, incorporando as tecnologias de informação 
disponíveis na prateleira para dar clareza ao processo, postando 
as planilhas do andamento das obras em sites próprios. Com essa 
transparência, toda interferência política indevida será de imedia-
to repelida e combatida pela sociedade. 

O ministro da pasta pode fazer política, mas a gestão das obras 
a partir do primeiro escalão será conduzida por técnicos, adminis-
tradores e engenheiros, com o suporte de empresas de engenharia 
contratadas, que aportarão a extensa experiência de gestão dos 
empreendimentos privados, em que prazos, custos e qualidade se-
rão escrupulosamente cumpridos como praxe. 

Urge acabar com o mito — ou com a constatação — de que o 
m³ de concreto ou do volume de movimentação de terra é neces-
sariamente mais caro e demorado de se executar no Brasil do que 
em outros países. 

O Brasil que  
precisa mudar

O governo precisa contar com marcos regulatórios consistentes 
e incentivar as PPPs e as concessões de modo a atrair o capital pri-
vado nacional e global para os seus empreendimentos. Hoje, fixar 
um teto sobre o que um concessionário pode ganhar de remune-
ração sobre o capital investido e compensá-lo com financiamento 
barato do BNDES parece uma panaceia esgotada. As fontes de fi-
nanciamento do mercado global estão com taxas competitivas e o 
empreendedor privado deve captar recursos por sua conta e risco. 

Infraestrutura não se resume a transporte e logística. Energia, 
hospitais, escolas, água potável, esgoto tratado, mobilidade, ha-
bitação social, obras preventivas contra inundações e segurança 
também fazem parte dessa pauta. As câmaras de monitoramento 
remoto estão com preços cada vez mais acessíveis e constituem 
um dos inibidores mais eficazes contra a criminalidade. É chique 
uma prefeitura instalar ciclovias e hotspots de wi-fi gratuito. Mas 
por que não integrá-los também com câmaras de vigilância?

As cidades brasileiras clamam por maior atenção dos gover-
nantes. Nelas está concentrada a maioria da população brasileira, 
que sofre com as carências do transporte de massa, saúde pública, 
escolas, creches e a insegurança de toda ordem. A crise do sistema 
Cantareira na região metropolitana de São Paulo é um alerta dos 
fenômenos climáticos e seus efeitos no meio ambiente. O fenôme-
no El Niño promete trazer seca e inundações nos próximos meses, 
sem que as cidades brasileiras estejam previamente preparadas 
para enfrentá-lo.   

A população paga impostos aos três níveis de governo, mas re-
cebe serviços públicos iníquos. É estimulada a ter carro e, depois, 
punida por utilizá-lo. E sofre com a mediocridade de administra-
ções públicas despreparadas que usam o recurso das multas para 
oprimi-la e sem investir em novos corredores viários.  

As manifestações de rua de junho de 2013 são indicações de 
que a população aprendeu que pode paralisar uma cidade a fim de 
demonstrar inconformismo e indignação. Basta, para isso, bloque-
ar os seus corredores principais. Os governantes que ignorarem os 
protestos e o recado das redes sociais correm o risco de pagar caro, 
por isso, nas urnas. Há um clamor generalizado por mudanças nas 
ruas e ninguém aguenta mais a mesmice com que o País e a socie-
dade estão sendo tratados.

E d i t o r i a l
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A difícil abertura do Palácio ao diálogo com a 
voz das ruas. A metáfora kafkiana se atualiza na 

dificuldade do acesso da população à casa do poder

Nildo Carlos Oliveira

K
, o personagem mítico de Kafka, nunca ultrapassará o ves-
tíbulo do castelo, para realizar os trabalhos de agrimensor. 
É tanta a burocracia imposta pelos donos do poder, que ele 
ali permanecerá, durante anos a fio, na expectativa de que 
alguma abertura aconteça. Mas nada acontece. 

No curso de apenas um ano – só para não esquecer períodos an-
teriores – o Palácio incursionou pela área tecnológica e provocou de-
vastações. A mudança do perfil de dois jornalistas críticos da economia 
adotada pelo governo é apenas o indício do que foi feito. Porque foi feito 
muito mais. 

Escolas e hospitais sucateados. Haja vista o exemplo da Santa Casa 
de São Paulo que, de repente, fechou as portas aos necessitados. Pode-se 
dizer o que for, mas isso foi reflexo de uma política de saúde danosa à 
população. E, enquanto o Palácio disfarça a falência nessa área, com o 

Palácio intervém em tudo  
e acumula ano de mediocridade
O Palácio é o poder. Lembra o Castelo 
de Kafka, com as gralhas circulando em 
torno da torre. Depois de um ano em que 
ele paralisou a economia, alguém, e não 
necessariamente K, precisa entrar nele  
para oxigená-lo

programa Mais Médicos, importando profissionais cubanos, vê-se que 
outros países se desenvolvem, apostando na inteligência e na capaci-
dade de seu povo. O Equador, por exemplo, está formando uma univer-
sidade global e convidando mentes brilhantes, de qualquer região do 
planeta, para ajudá-lo nessa inovação. 

O aparelhamento político predatório, iniciado na administração 
anterior, arrebentou as pernas de empresas públicas de reconhecimen-
to internacional. A Eletrobrás, ícone do sistema elétrico, apagou-se. E 
a crise nesse setor deverá representar um prejuízo da ordem de R$ 66 
bilhões para o País. Mas o Palácio não deve estar se importando muito 
com isso, pois quem vai pagar o pato, ou seja, a conta, depois das elei-
ções, será o consumidor. 

A Petrobras, que fez há algum tempo apologia da autossuficiência 
na exploração e produção do petróleo, enredou-se no escândalo da com-
pra de uma refinaria em Pasadena (EUA). Os equívocos ganharam repre-
sentação de ópera-bufa no Congresso.

Demorou, mas enfim o Palácio rendeu-se à constatação de que o 
trem-bala era um delírio, sobretudo pelo custo, que jamais seria da or-
dem de R$ 33 bilhões, conforme assinalavam os propagandistas oficiais. 
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Além do risco de ficar acima de R$ 60 bilhões, a obra provocou contro-
vérsias de toda ordem. Os recursos acaso destinados ao TAV poderiam 
ser utilizados na duplicação da via Dutra, na construção de uma ferrovia 
de média velocidade (com capacidade para até 180 km/h), na ampliação 
das linhas dos metrôs em várias capitais ou em outros empreendimentos 
de interesse da sociedade.

A insegurança pública foi questionada nos diversos episódios da ten-
tativa de criminalização dos movimentos sociais, após junho de 2013. Um 
manifestante saiu a dizer, na coluna social de um dos jornais de maior 
prestígio, que, preso, sentiu-se mais seguro na cela, com ladrões, do que 
na companhia de policiais. E um presidente do Supremo Tribunal Federal 
aposentou-se fora do tempo, supostamente porque não encontrou condi-
ções seguras para a continuidade do exercício na magistratura. 

O Palácio, em sua imponência, houve por bem substituir o nome 
Transposição do rio São Francisco, por Integração do rio São Francisco, na 
convicção, talvez, de que assim o caudal de críticas ao desvio das águas do 
velho Chico, para vários estados nordestinos, poderá ser reduzido. 

Em São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sa-
besp) é acusada, depois do colapso do sistema Cantareira, de apostar 
mais nos negócios de ações na Bolsa, do que no planejamento, projetos 
e execução de obras que atenuem o problema da falta d’água na região 
metropolitana. 

Na área municipal, fiscais disseram a um vendedor de máquinas que 
a regra ali não é comprar produtos da melhor qualidade, mas os mais 
caros, mesmo que da pior qualidade. 

E, por conta da economia adotada pelo Palácio federal, um empresá-
rio brasileiro, muito conhecido no exterior, advertiu: “Só um louco inves-
te hoje no Brasil”. Era o reconhecimento explícito de que se vive um ano 
marcado pela mediocridade.  

Contudo, os sonhadores continuam insubmissos. Não se rendem à 
realidade. E, insistindo em rompê-la, adotam a postura do candidato Edu-
ardo Campos à Presidência da República, morto no desastre de um avião 
em Santos, que vinha pregando: “Não vamos desistir do Brasil”. Esta é a 
mensagem para os que se dão conta da necessidade de limpar o Palácio.

Diário do Brasil
2013, julho

Bisbilhotice. Governo brasileiro revela indignação ao governo dos 
Estados Unidos por causa da descoberta de que vinha sendo espionado. 
Reportagem de jornal O Globo informa que o Brasil seria alvo prioritário 
do monitoramento norte-americano.

Sem complacência. Tribunal de Pequim condena à pena de morte 
Liu Zhijun, ministro das Ferrovias, acusado de se apropriar do equivalen-
te a R$ 23,1 milhões de empresas, em troca de contratos ferroviários. A 
sentença poderá ser convertida em prisão perpétua. No Brasil, o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é acusado de 
haver se transformado em antro de corrupção, mas nada se comprova e a 
punição se resume a algumas demissões. 

Festival de multas. Prefeito paulistano Fernando Haddad aumenta 
para 220 km a extensão das faixas exclusivas para ônibus e o resulta-
do é um festival de multas - 226 mil punições por invasão de área do 
transporte coletivo só no primeiro semestre do ano. A pressão contra 

proprietários de veículos, que não têm como escapar, segue sem trégua. 
Recado papal. Em visita ao Brasil, o papa Francisco diz que o povo 

brasileiro, sobretudo as pessoas mais simples, pode dar ao mundo uma 
grande lição de solidariedade e que os jovens não devem desanimar por 
causa das notícias sobre corrupção, pois “a realidade pode mudar”. 

Agosto
Somos 200 milhões. Projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostra que a população brasileira chega aos 200 mi-
lhões de pessoas. A estatística vem acompanhada da informação de que, 
a partir de 2043, os brasileiros começarão a ficar mais velhos rapidamen-
te. Até lá, o País precisa se preparar para essa mudança. Ele corre o risco 
de ficar mais velho sem conseguir enriquecer. 

Apagão. Um blecaute deixa nove estados do Nordeste às escuras. O 
governo atribui o apagão a uma queimada numa fazenda no Piauí. Técnicos 

Salvador foi uma das cidades 
atingidas pelo apagão

Faixas de ônibus em São Paulo 
aumentaram número de multas
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se dizem espantados por dois motivos: 1º) Por que se deixou que um in-
cêndio acontecesse nas proximidades de linhas de transmissão? 2º) Por que 
numa ocorrência desse tipo não se acionou um mecanismo de segurança 
para bloquear o incêndio e não deixar que todo o sistema fosse afetado? 
Por aí pode-se inferir que a segurança implícita, que deveria proteger os 
trechos críticos das linhas de transmissão, na prática não existe.

Trem-bala. Governo volta a adiar leilão do trem-bala e, desta vez, 
setores da sociedade condenam explicitamente o empreendimento, con-
siderado descabido. Acham que a ideia de tal desperdício deve ser aban-
donada, pois o País tem coisa mais importante para fazer. 

Setembro
União versus Estados. Edição de O Empreiteiro demonstra, a partir 

da análise de planilhas do próprio governo, que cinco Estados (SP, RJ, PE, 
BA e MG) pagaram mais por obras públicas executadas (R$ 11,4 bilhões), 
do que o governo federal (R$ 11,3 bilhões) em um período de 12 meses. 
Cai por terra, assim, o mito de que o governo federal é o maior contratan-
te de obras. De fato, contrata mais, mas não consegue executar. 

Ducha de água fria. Cortes de investimentos por parte de duas em-
presas que contratam grandes projetos de engenharia – a Petrobras e a Vale 
– ameaçam causar um “apagão” entre profissionais dessa área. O temor é 
que se repita o que aconteceu nos anos 1980, quando muitos engenheiros 
viraram suco ou outra coisa. Ou foram trabalhar na rede bancária.

O custo da burocracia. A indústria de transformação fez lá os seus 
cálculos e está concluindo que é muito caro arcar com os custos da buro-
cracia brasileira. Ela gastou R$ 24,6 bilhões só para poder pagar tributos 
devidos no ano passado. Um diretor do departamento de competitividade 
e tecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
criticou: “É um monte de dinheiro escoando pelo burocrático.” 

Outubro
Mote de Paulo Coelho. O autor de O Alquimista e de outros livros 

de sucesso dá o mote para o editorial de O Empreiteiro deste mês. Ele 
diz na feira do livro de Frankfurt, Alemanha, que o governo brasileiro não 
cumpre as promessas de crescimento que fez. Também, com uma taxa de 
crescimento inferior a 1%, em 2012, e com projeção para repetir número 
semelhante, ao longo deste ano, fica muito difícil esperar que haja cresci-
mento em um País que não tem um Projeto de Nação. 

USP perde posição em ranking. E, não bastasse o pífio crescimento, 
o País vê a Universidade de São Paulo (USP) perder 68 posições no ranking 
das universidades do mundo. Após ocupar o 158º lugar, resvala para uma 

posição entre do 226º e o 250º lugares na lista do Times Higher Education, 
publicação britânica que faz essa emulação. A primeira posição ficou com 
o Instituto de Tecnologia da Califórnia (EUA). 

Tripé econômico. O economista Eduardo Giannetti da Fonseca não 
vê risco algum na hipótese de um governo presidido por Marina Silva. Ele 
acha que a ex-senadora poderia administrar o País em cima do tripé for-
mado pelo superávit primário, câmbio flutuante e as metas da inflação. 
No fundo, ela poderia ser menos estatizante que Dilma Rousseff.

Lucro da Petrobras. Mais um desastre: a empresa registra queda de 
39% no terceiro trimestre do ano. 

Novembro
Sob o Bósforo. A Turquia inaugura uma das suas principais obras 

de engenharia: o túnel subaquático ferroviário de 13,6 km de extensão 
no estreito de Bósforo, ligando a Europa à Ásia. As gigantescas se-
ções de concreto da obra foram pré-fabricadas em canteiros e imersas 
no mar, num trabalho semelhante ao que será realizado na travessia 
Santos-Guarujá, para substituir as balsas na travessia. 

Uma tendência no mundo. E túneis submersos é tema de seminário, 
realizado em São Paulo (SP), reunindo engenheiros do País e de outras re-
giões do mundo. Eles acham, conforme matéria publicada em O Emprei-
teiro, que essa metodologia construtiva representa nova tendência capaz 
de agilizar obras desse tipo para facilitar as travessias subaquáticas.

Corrupção. A Justiça Federal determina o sequestro de R$ 57 mi-
lhões em ativos financeiros de ex-diretores da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), além de consultores investigados por sus-
peita de fraude em licitações no segmento dos transportes públicos. É a 
corrupção que não para. 

Deságio de 52% na BR-163. A baiana Odebrecht ganha o leilão 
da BR-163, em Mato Grosso, oferecendo um deságio de 52%. A empresa 
argumenta que o deságio mostra o quanto ela aposta no crescimento do 
agronegócio na região.

A USP vive situação crítica

Falta de investimentos 
afeta engenharia

CPTM é investigada por 
suspeita de fraude
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Dezembro
Nelson Mandela. Morre aos 95 anos, em Johannesburgo, África do Sul, o 

maior líder político do século 20: Nelson Mandela. Conhecido pela luta contra 
o apartheid, ele emergiu da prisão, onde ficou por 27 anos, mais tolerante, pa-
ciente e conciliador, virtudes demonstradas antes, durante e depois de exercer 
a Presidência de seu país. Dele disse sua conterrânea, a escritora Nadine Gor-
dimer, em seu livro Tempos de reflexão: “Mandela não quer ser cultuado; quer 
apenas que o povo da África do Sul se recrie em união. Essa é a sua grandeza”. 

Eike Batista. Sidney Finkelstein, professor de estratégia e liderança 
da Escola de Administração Tuck, da Faculdade de Dartmouth (EUA), vem, 
desde 2010, elaborando um ranking sobre os piores e melhores desempe-
nhos de executivos. E está apontando o empresário brasileiro Eike Batista 
como o pior presidente executivo de 2013. Os melhores, segundo Sidney, 
foram Jeff Bezos, da Amazon, e Akio Toyoda, da Toyota. 

Eólicas de vento em popa. A Associação Brasileira de Energia Eólica 
informa que esse segmento de atividades encerra 2013 projetando inves-
timentos da ordem de R$ 27 bilhões no País, até 2017. Esse valor é quase 
o equivalente ao orçamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. 

Concessões. Em sua última edição do ano, a revista O Empreiteiro 
traz matéria informando que os mais recentes leilões de concessão de ro-
dovias federais (realizados em novembro e dezembro) representam inves-
timentos da ordem de R$ 25,2 bilhões. São recursos que, somados àqueles 
que deverão ser aplicados na BR-050 (MG), chegam a R$ 28,2 bilhões. 

2014, janeiro
Corrupção. A Lei Anticorrupção (12.846/13), sancionada pela presi-

dente Dilma Rousseff, que permite apurar e punir com multas de até R$ 
60 milhões empresas envolvidas em fraudes de contratos públicos, está 
entrando em vigor. A sociedade espera que, um dia, ela seja aplicada. 

Congonhas pode mudar. Esse aeroporto, que opera cinco das dez 
rotas mais movimentadas do País, pode demolir a pista atual, construir 
outra, maior, e até criar um segundo terminal de passageiros. Mas há 
controvérsias. Para executar as obras previstas, seria necessário desapro-
priar área de 114 mil m². 

Paradoxos brasileiros. A presidente Dilma Rousseff, em sua visita a 
Cuba, onde se encontrou com o chefe de governo, Raul Castro, diz que o 
Brasil oferece ao país investimento adicional da Odebrecht à zona econô-
mica do porto de Mariel, agora inaugurado. Cerca de 85% daquele mon-
tante será financiado pelo BNDES e os 15% restantes resultarão de con-
trapartida cubana. Tal diplomacia terceiro-mundista incorre no risco de 
colocar em segundo plano os acordos comerciais com a Europa e a China. 

Calatrava. O arquiteto espanhol Santiago Calatrava, autor do pro-
jeto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, vive fase desfavorável, por 
conta de seus críticos. Estes dizem que os projetos dele não têm sido 
acompanhados de planejamento correspondente. Ele dá asas à imagina-

ção, mas se esquece da retaguarda. A partir daí surgem, nas obras, falhas 
atribuídas à carência de planejamento. Apesar das críticas, Calatrava se-
gue sonhando. E criando.

Rombo nas contas externas. Contudo, apesar das benesses que o 
governo oferece no exterior, o Brasil não está bem. Registra rombo de US$ 
81,4 bilhões, correspondente a 3,66% do PIB, em suas contas externas. 
Trata-se, segundo analistas econômicos, de um rombo histórico. 

São Paulo, 460 anos. São Paulo, que comemora 460 anos, cresceu 
e amadureceu anarquicamente. Oded Grajew, coordenador geral da Rede 
Nossa São Paulo, diz que dos 96 distritos da cidade, 31 não têm hospital, 38 
não têm parque e em 44 não há nem sequer uma biblioteca pública. 

Fevereiro
Sistema Cantareira. Prolongada estiagem começa a afetar a capa-

cidade de armazenagem de água do sistema Cantareira. Contudo, chega 
a 25% o volume de água que se perde por causa de vazamentos ao longo 
das tubulações da Sabesp. Racionamento, nem pensar. 

Manifestações. Rojão mata cinegrafista Santiago Andrade, no Rio 
de Janeiro, e aguça o processo de criminalização dos movimentos sociais.

Decisão estapafúrdia. Por conta do calor e do gradativo esvazia-
mento das represas (volume de água chega a 53,4% da média histórica), 
o governo federal decide acionar mais as usinas termelétricas. E informa 
que “vai dividir com a população” o custo extra dessas usinas. Os consu-
midores só deverão sentir o efeito dessa decisão, depois das eleições. O 
suposto desconto nas contas de luz virou anedota. 

Portos. É um parto difícil a licitação de 158 terminais portuários. A 
Advocacia-Geral da União (AGU) informa que existem 32 ações de ope-
radores portuários dificultando as concorrências. As ações partiram dos 
portos públicos de Santos e São Sebastião (SP), Aratu (BA), Belém (PA) e 
Paranaguá (PR). No fundo, é o corporativismo defendendo seus privilé-
gios, mesmo com prejuízos para a economia. 

Delfim Netto. Em entrevista a José Carlos Videira, de O Empreiteiro, 
este mês, o economista e ex-ministro Delfim Netto reconhece as vulnera-
bilidades da infraestrutura brasileira. Comenta: “Quando o Brasil crescia 

Reforma portuária segue atravancada

Negócios em energia eólica 
continuam aquecidos

O arquiteto espanhol  
Santiago Calatrava sob críticas
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7% ou 8% ao ano, a carga tributária bruta era de 24%, e o governo inves-
tia 5%. Hoje, a carga tributária é 36% e o governo não investe nem 2%”.

Março
Cantareira. Estudo contratado pelo governo paulista há cerca de cinco 

anos recomenda a construção de dois novos sistemas Cantareira até 2035. 
Para isso, deveriam ser disponibilizados recursos da ordem de R$ 10 bilhões. 

Setor elétrico. Empresas de transmissão de energia advertem que 
já existe um rombo de R$ 10 bilhões afetando o setor elétrico. A solução 
dessa dívida é considerada prioritária a fim de que as empresas mante-
nham saúde financeira e preservem seus ativos em bom estado. 

Estatais afetadas. A agência de classificação de risco Standard & 
Poor´s dá notas baixas, de crédito, a Eletrobrás, Petrobras e Samarco, sub-
sidiária da Vale. A perspectiva de risco, sobretudo no caso da Petrobras, é 
agravada por sua dívida, que chega a R$ 221 bilhões. 

Abril
O pesadelo de Pasadena. E pesa ainda, contra a empresa, a compra estapa-

fúrdia da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Isso provocou perdas supe-
riores a US$ 530 milhões à estatal, cuja presidente, Graça Foster, reconheceu que 
a aquisição foi “um mau negócio” - um negócio que teve, à época, o aval de Dilma 
Rousseff, então presidente do conselho de administração da estatal.

Maio
Expansão de gastos. É gasto para além do razoável. Para fontes do Tesouro 

Nacional, as despesas do governo somaram R$ 235,3 bilhões, registrando alta de 
8,8% sobre os primeiros três meses do ano passado. Com essa elevação de despe-
sas, o abatimento da dívida governamental, o chamado superávit primário, ficou 
em R$ 13 bilhões, abaixo, portanto, dos R$ 20 bilhões do ano anterior. 

 Transnordestina, ainda uma ficção. Com 1.700 km de extensão, a 
ferrovia é, ainda, uma ficção. Só um trecho pequeno deverá ficar pronto 
este ano. Trata-se de uma ligação entre duas cidades pernambucanas. 

A promessa de que seria o grande escoadouro da produção ligando os 
estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco e Ceará continua no papel. O con-
cessionário privado protela as obras e o governo não reage. 

Joaquim Barbosa. Um melancólico final no STF. O ministro Joaquim 
Barbosa, que poderia exercer a magistratura, ali, até 2024, resolve fechar as 
gavetas, recolher os objetos de uso pessoal e ir embora, aposentado. Ele se 
afasta dizendo que a ação penal 470 (processo do mensalão) sai de sua vida.

Junho
Belo Monte. Considerada a terceira maior hidrelétrica do mundo, Belo 

Monte está atrasada. A entrada em operação comercial é adiada de fevereiro 
de 2015 para abril de 2016. A concessionária alega que o atraso se deve “a fatos 
resultantes de atos do poder público”. A obra foi projetada sob o foco de proble-
mas ambientais. Conseguiu superá-los adequando projetos executivos; articulou 
soluções logísticas e sociais. Mas as ONGs e indígenas não saem de sua porta. 

Legado da Copa. Haverá legado. Não tanto quanto os prometidos. 
Muitas obras foram abandonadas antes mesmo de iniciadas; ficaram ape-
nas as que foram julgadas imprescindíveis para dar visibilidade internacio-
nal ao evento. Calcula-se que é de pouco mais de 50% o volume de obras 
prometidas e acabadas. No fundo sabia-se que seria assim. Apesar disso, 
os custos chegaram a R$ 35 bilhões, superiores aos inicialmente previstos.

Irresponsabilidade fiscal. Em entrevista à FSP, o economista Gustavo 
Franco bate forte ao dizer que a Copa foi um exemplo de irresponsabilidade 
fiscal. Afirma ele: “Cada estádio representa um rombo de mais ou menos R$ 
1 bilhão. Se esse dinheiro existia, por que não foi utilizado para outra coisa?”

Surpresa. O ex-presidente José Sarney, ex-governador do Maranhão 
e senador pelo Amapá, provoca surpresa ao anunciar que não vai mais 
disputar nenhum cargo nas próximas eleições. Em São Luís, capital do Es-
tado, um de seus adversários comenta: “O Maranhão agradece”. 

Julho
Copa do Mundo. Alemanha 7 – Brasil 1.

A Transnordestina 
prossegue em obras 
sem prazo definido 
para terminar

Dívidas das empresas de transmissão 
de energia se acumulam

Os estádios ficaram prontos, 
mas boa parte das obras 
prometidas de mobilidade 
para a Copa não acabou
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Joseph Young

Há algumas décadas, a Índia escolheu ser uma plataforma global 
de call centers, para atender empresas de todo o mundo, tor-
nando-se um modelo que atingiu a maturidade e se esgotou. 

De modo que esse país, com mais de 1,2 bilhão de habitantes, busca 
hoje um novo projeto de desenvolvimento. Tal desafio está nas mãos do 
primeiro-ministro, Narenda Modi, que, com uma aliança oposicionista 
de centro-direita, venceu as eleições parlamentares gerais e derrotou 
o Partido do Congresso — uma composição política liderada por Sonia 
Gandhi, egressa da dinastia Gandhi, que detinha o poder da Índia desde 
sua independência, em 1948. 

A China escolheu ser a fábrica global, começando por artigos com 
intenso uso de mão de obra, como vestuário e tênis, passando depois para 
produtos com tecnologia industrial, como automóveis, máquinas de cons-
trução e bens de capital, incorporando melhoria contínua dos padrões de 
qualidade. Atualmente já compete com os países considerados industria-
lizados. Com trilhões de dólares acumulados pelo seu modelo exportador, 
investiu pesadamente em infraestrutura, a exemplo da sua rede de TAV, 
que deve atingir 16 mil km até 2020. Passou a exportar ainda essa experi-
ência na engenharia civil, ingressando em mercados maduros, como os Es-
tados Unidos, e virou uma força respeitável em projetos de infraestrutura 
na Ásia e África, competindo com empresas norte-americanas e europeias, 
com o suporte de financiamento farto dos bancos estatais chineses.

O Brasil, nos últimos 20 anos, manteve seu modelo exportador de 
commodities agrícolas e minerais, sem conseguir modernizar sua logísti-
ca, que continua obsoleta, o que seria uma prioridade natural para quem 
exporta grandes volumes de mercadorias. Muitos projetos foram anuncia-
dos, mas a gestão medíocre dos órgãos contratantes federais, aparelhados 
pela política, realizou concretamente poucas obras, sem conseguir investir  
sequer 100% das verbas já aprovadas. A decantada ferrovia Norte-Sul, 
iniciada há 25 anos, ainda não foi concluída, para citar um exemplo. 

Foi pura pirotecnia eleitoreira do governo lançar o PAC 2, uma vez 
que numerosos projetos do PAC 1 ainda estavam atrasados. O governo 
já fala em lançar o PAC 3. Talvez um dos poucos programas que deram 
resultados positivos parciais tenha sido o Minha Casa, Minha Vida. Como 
não bastasse esse acúmulo de fracassos, o governo federal ainda des-
montou o modelo do setor elétrico, tido há décadas como bem-sucedido 
em atrair investimentos privados. Além de promover um desconto de 
20% nas contas de energia elétrica, por causa das eleições, também 
forçou a renovação antecipada das concessões das usinas hidrelétricas. 
Seguiu-se um período de seca, com pouca chuva, a mobilização intensa 
das termelétricas, o descontrole do caixa das distribuidoras e o aumento 
inevitável das contas de luz, que vai pulverizar o desconto anterior.

A Petrobras continua pendurada no descompasso entre os preços do 
petróleo e derivados importados e aqueles cobrados nas bombas de gaso-

Dinheiro e economia  
não levam desaforo para casa

lina no País. E negligenciou quadros que deveriam ter qualificação e com-
petência técnica, em favor do aparelhamento. Construtoras abandonam 
os contratos de obras com a estatal por atrasos de pagamento ou falta de 
reajustes nos preços. Fabricantes de bens de capital ingressam com pedido 
de recuperação judicial. A União “entrega” novas áreas de exploração do 
pré-sal e “saca” R$ 2 bilhões do caixa da estatal para cumprir o superávit 
primário das contas públicas. Com essa nova mágica, a empresa sofre per-
das de bilhões no valor de capitalização na bolsa de valores.

Para estimular a economia nos anos recentes, Brasília decide primei-
ro incentivar o mercado da linha-branca de eletrodomésticos. Depois, os 
carros “populares”. Para salvar a indústria de equipamentos de constru-
ção, que teve um ano recorde em 2011 e investiu em aumento de pro-
dução e das equipes técnicas, para trombar com um mercado de obras 
públicas estagnado nos anos subsequentes, encarregou o Ministério de 
Desenvolvimento Agrário de comprar, via licitação, milhares de retroes-
cavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, a ser doadas para prefeitu-
ras com população de até 50 mil habitantes. A própria indústria setorial 
reconhece que essa frota de máquinas novas só vai operar enquanto 
perdurar a garantia da fábrica, porque tais prefeituras não possuem téc-
nicos qualificados nem recursos para adquirir peças de reposição.

Fala-se agora em um novo programa de incentivo para a indústria auto-
mobilística, embora o consumidor já não tenha poder de compra para embar-
car nessa nova farra de consumo. Os analistas preveem que o PIB vai crescer 
somente 0,5%, abaixo do índice pífio de 2013. Os agentes econômicos estão 
ressabiados com a infinidade de medidas cosméticas, que não produzem re-
sultados concretos do governo federal — como um mágico inebriado com suas 
próprias habilidades, embora o público já tenha se cansado de seus repetidos 
truques. Como se diz, o dinheiro não leva desaforo para casa. Nem a economia. 
Quando o governo toca a gestão da economia como a “casa da mãe Joana”, 
sem projetos e sem objetivos de médio prazo, os agentes econômicos e in-
vestidores preferem sair de cena e resguardar seus recursos, à espera de um 
horizonte mais claro e previsível.  

O governo não é o País. As propostas visando a ganhar as próximas 
eleições não atendem às demandas de curto e médio prazo da popula-
ção, frente às enormes carências em infraestrutura e serviços públicos. 
Cresce a consciência do brasileiro de que o País continua e os governos 
passam; por isso mesmo, os interesses da nação têm de se sobrepor à 
voracidade imediatista dos governantes. A Copa do Mundo passou; e as 
filas nos pontos de ônibus e hospitais públicos permanecem, assim como 
a falta de vagas nas escolas. Este é o desafio dos novos governantes a 
ser eleitos em outubro próximo. É tempo de mudança, porque os velhos 
modelos de gestão pública que persistem há décadas estão falidos.
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O 
governo paulista, por intermédio da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), tem busca-
do soluções de curto prazo para o colapso do sistema Can-
tareira, aguardando que o longo período de estiagem — o 
maior nos últimos 80 anos — termine logo. Mas encontrar 

saídas para a crise não tem sido fácil, quando se sabe que as diversas 
administrações estaduais, que se sucederam até aqui, não cuidaram de 
investir em novas obras de captação para a região metropolitana de 
São Paulo, como se apostassem na possibilidade de que o sistema em 
operação há quatro décadas pudesse suportar o aumento da demanda, 
durante todo o tempo. 

Entre as várias soluções até aqui tentadas, nenhuma tem contado 
com a retaguarda de projetos e obras consistentes de engenharia. O go-
verno recorre às reservas do chamado “volume morto” das represas que 
formam o sistema; impõe a redução do consumo e não quer ouvir falar 
em racionamento. 

Mas não foi por falta de recursos e advertências da engenharia — e 
da população — que se deixou de construir obras de abastecimento 

Crise do sistema  
Cantareira polariza o 
debate entre técnicos
"Já era para estar deflagrada uma 
operação de guerra"; "As informações 
não podem ser sonegadas à população"; 
"O impacto que a falta d'água provoca 
na saúde pública" e "É preciso planejar 
agora as ações para 2030” são algumas 
das manifestações na mesa-redonda que 
reuniu profissionais da engenharia e do 
campo universitário

de água. Haja vista que os lucros da Sabesp, em valores corrigidos, 
chegaram a R$ 13,7 bilhões no período 2005-2013. E ela registra patri-
mônio líquido de R$ 12,9 bilhões, contando com rentabilidade média de 
11,86% ao ano. Portanto, poderia ter executado ou estar executando obras 
de maior fôlego do que a única que pretende colocar em operação a partir 
de 2018, o sistema produtor São Lourenço, que deverá tratar apenas 4,7 
m³/s e abastecer uma população da ordem de 1,5 milhão de consumidores. 

Na perspectiva de que a engenharia e a parte representativa da co-
munidade científica da universidade indicassem opções viabilizáveis, a 
revista O Empreiteiro articulou esta mesa-redonda. As opiniões, diversi-
ficadas, confluem para um leito comum: a necessidade de investimentos 
em obras públicas. No fundo, respondem às questões suscitadas pelas 
seguintes perguntas: 

• Por que aconteceu o colapso do sistema Cantareira?
• O monitoramento prévio do regime dos rios e as análises meteoro-

lógicas não teriam permitido à Sabesp se antecipar ao problema?
• A explosão demográfica da região metropolitana de SP já não es-

taria sinalizando, há longo tempo, a necessidade de um novo Cantareira?
• Quais outras captações de água já poderiam estar sendo exploradas 

para prevenir situações como essa que SP está vivendo?
• Hoje, colocadas as condições que estão à vista, como esta crise 

pode ser superada?
Participam da mesa-redonda o engenheiro Júlio Cerqueira César 

Neto, do conselho deliberativo do Instituto de Engenharia de SP; Doron 
Grull, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP; Antonio Carlos 
Zuffo, professor de Recursos Hídricos da Unicamp; Pedro Mancuso, tam-
bém professor da Faculdade de Saúde Pública da USP; Roberta Baptista 
Rodrigues, professora do curso de engenharia da Universidade Anhembi 
Morumbi; engenheiro José Roberto Bernasconi, presidente do Sindicato 
da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco); engenheiro Carlos Alberto 
Amaral de Oliveira Pereira, da Cobrape; e engenheiro Luciano Amadio, 
presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas 
(Apeop). (Nildo Carlos Oliveira)
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Estamos hoje nessa situação, até recorrendo ao “volume morto”, porque a Sabesp 
não fez os investimentos necessários para atender ao crescimento da população, 
após a conclusão desse sistema, há mais de 30 anos; nesse período a população 

da região metropolitana aumentou em 10 milhões de habitantes. Se a Sabesp tivesse 
investido em novo manancial de grande porte há 15 anos, como era absolutamente 
necessário, hoje esse sistema estaria em operação e já teríamos superado essa estiagem 
sem desabastecimento.

No meu entendimento, a empresa não fez os investimentos necessários porque, a 
partir de 1990, ela passou por uma mudança radical no seu comportamento: era uma 
empresa comandada por sanitaristas preocupados com a prestação de serviços de sane-
amento básico para garantir a saúde dos seus usuários. A partir daí substituiu os sani-
taristas por economistas e advogados e passou a se preocupar com a geração de lucros, 
com o objetivo de satisfazer os seus acionistas, mesmo em detrimento do atendimento 
dos seus usuários. Em 2000 lançou e colocou suas ações na Bolsa de Nova York e em 
2010 ganhou o prêmio pelas ações que obtiveram a maior valorização no período. Assim, 
ela se transformou num balcão de negócios com sucesso. Aos usuários não sobrou nada.

Como essa crise pode ser superada? – Vou responder.
Estamos em agosto e até hoje o governo vem administrando a crise com visão ex-

clusiva de curto prazo com o objetivo de passar o período eleitoral sem racionamento, 
se valendo do apoio da população em reduzir o consumo, do racionamento seletivo e 
especialmente do esgotamento não só da capacidade útil dos reservatórios, mas inclusive 
de todas as reservas técnicas disponíveis. Além disso, tem procurado minimizar a gravi-
dade da crise induzindo as pessoas a acreditar que, com o início das chuvas em outubro, 
o problema estará resolvido.

Só que a gravidade da crise exige maior responsabilidade do governo. Era de esperar 
que ela já tivesse organizado e implantado, pelo menos a partir do final do ano passado, 
uma operação de guerra, mobilizando todo o potencial do estado para atacar o problema 

Já se pode deflagar operação de guerra 
*Júlio Cerqueira César Neto

e devolver à população a situação que existia an-
tes da crise, com a maior brevidade possível.

Essa operação deve incluir as medidas de lon-
go prazo necessárias para superação das deficiên-
cias do sistema existente e outras a médio prazo 
para minimizar os dramas a que a região estará sujeita a partir do início do próximo ano, até 
que o sistema seja restabelecido.

E como ficaremos? – a revista pergunta. Pois bem. Só existe até hoje um refresco 
conhecido: o manancial subterrâneo nos oferece duas perspectivas, uma boa e outra 
ruim. A boa é que esse manancial, que já abastece parte da demanda da região com 
cerca de 10 m³/s, dispõe de outros 10 m³/s ainda inexplorados. A ruim é que, para ter-
mos sucesso, não só na parte já explorada, mas na nova, será necessário competente 
planejamento e gerenciamento que ainda não dispomos nos niveis desejáveis.

A agência da bacia do Alto Tietê, que é responsável por essa operação, foi criada em 
2003 e praticamente desativada em 2006, não teve tempo de se organizar, e o Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), responsável pela concessão das outorgas para 
abertura dos poços, voltou a assumir a responsabilidade de planejamento e gerencia-
mento que já exercia desde a sua criação há mais de 60 anos, tendo conseguido chegar 
à situação atual de termos em operação mais de 10.000 poços. Destes, a maior parte é 
clandestina e uma parte menor está desativada, por causa de contaminação.

Esses 10 m³/s não serão suficientes. Por isso, teremos de ser criativos e descobrir 
outras soluções urgentemente para tentar mitigar o desconforto e especialmente os 
riscos do retorno de moléstias que serão causadas pela falta de água e consequente 
queda dos níveis de higiene da população.

*Júlio Cerqueira César Neto é engenheiro, membro do conselho 
deliberativo do Instituto de Engenharia de São Paulo

Posso dizer que o colapso no sistema Cantareira ocorreu por uma única 
causa: falta de planejamento da concessionária. Atualmente, as modernas 
empresas de saneamento adotam um Plano de Segurança da Água (PSA). 

Entendemos o PSA como um sistema quali-quantitativo e não somente qualitativo.
Aqui no Brasil, a portaria 2914, do Ministério da Saúde, prescreve o plano com deta-

lhes, embora enfatize bastante os aspectos qualitativos. Como a concessionária se acredi-
ta acima do bem e do mal, não o implantou. Se implantou, foi concebido de forma errada. 
E se foi concebido de forma errada, não conseguiu atingir os objetivos. Assim sendo, toda 
a população da região metropolitana de São Paulo será penalizada por causa disso. 

Obviamente o monitoramento prévio do regime dos rios e as análises mete-
orológicas permitiriam à Sabesp se antecipar ao problema. A concessionária teria 
tempo suficiente para implantar um plano B. A pergunta que não quer calar é a 
seguinte: Qual o plano B da concessionária?

 A área de planejamento da concessionária certamente já detectou a neces-
sidade de prospectar outras reservas de captação há algum tempo. Entretanto, os 
investimentos nunca foram feitos porque o impacto na distribuição dos dividendos 
das ações da empresa seria muito grande.

Como a empresa não tem um viés de Saúde Pública, mas de uma empresa que 

comercializa água e coleta e tratamento de esgotos, nunca se preocupou com os 
impactos na saúde da população.

Hoje, conforme a pergunta da revista, colocadas as condições que estamos 
vendo, acredito que no curto prazo (em um ou dois meses) não há o que fazer. 
Toda a população espera uma chuva que pode não vir. Mas medidas emergenciais 
devem ser pensadas já. Entre essas medidas estou listando:

• Não sonegar informações importantes à população. A informação é a me-
lhor defesa do consumidor (será que a empresa entende dessa forma, sem uma 
intervenção do Ministério Público?).

• Adequação e reaparelhamento dos hospitais para atendimento de doenças 
de veiculação hídrica.

• Informação clara sobre o regime de distribuição de água (seja lá o nome que 
se queira dar: racionamento, diminuição de pressão nas tubulações, rodízio etc. 
Como se a exatidão do termo adotado resolvesse o problema).

• Análise e comunicação de risco, por parte da concessionária (eles sabem o 
que é isso?).

*Pedro Mancuso é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP

As informações não podem ser sonegadas  
*Pedro Mancuso
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Posso dizer que a resposta à primeira pergunta é bem simples. Talvez a indagação 
devesse ser: Por que tiraram mais água do que entrou? Neste caso há duas respos-
tas (não necessariamente nesta ordem): Não mediram as consequências (incom-

petência gerencial?) e havia uma demanda a suprir e esta parecia a melhor alternativa. 
Com relação à possibilidade de a crise ter sido prevista, posso afirmar que, estrita-

mente do ponto de vista climatológico ou meteorológico, ainda não existe esta capaci-
dade. Mas o fato de se atravessar um período de maior risco de escassez hidrológica já 
era de constatação possível, pois a simples observação das condições de “resposta” da 
bacia hidrológica — em decorrência da baixa pluviosidade média nos últimos períodos 
— bem como as condições de depleção dos reservatórios, já demandariam precipita-
ções de maior intensidade para o restabelecimento do equilíbrio do sistema, chuvas 
estas de menor probabilidade de ocorrência, ou seja, havia maior risco de escassez.

Assinalo que o crescimento demográfico da RMSP não foi uma “extraordinária 
explosão”, cuja conotação é algo imprevisto, mas já era previsto desde os estudos da 
Hazen & Sawyer de 1965 e confirmado em revisões posteriores e, portanto, de pleno 
conhecimento dos “planejadores” da Sabesp.

Mas vale lembrar que o sistema Cantareira é um manancial natural da bacia do 
Piracicaba cujo crescimento demográfico e principalmente crescimento da demanda 
hídrica devem ser levados em consideração. E aparentemente foram “esquecidos”.

Quanto a outros mananciais a serem utilizados, vários foram estudados, alguns 
escolhidos e previstos, e poucos executados. 

Aliás, um “manancial” estudado foi a redução de perdas. Esta “obra”, no entanto, 
foi apenas parcialmente executada e depois praticamente abandonada, pois não repre-
sentava um aumento de receita...

A revista me pergunta: Colocadas as condições que estamos vendo, como essa crise 
pode ser superada? Gostaria de enfatizar que de fato são três as crises: 

Crise de gestão;
Crise de soluções; e
Crise de escassez hídrica propriamente dita.
A superação da primeira, de gestão, implica encontrar o adequado e eficiente 

equilíbrio entre os vários interesses envolvidos, quais sejam: políticos, econômicos, elei-
toreiros, financeiros e empresariais, de forma que os aspectos técnicos, jurídicos e de 
sustentabilidade sejam devidamente considerados e respeitados. Ao que tudo indica, 
hoje ocorre o inverso.

Já existe, de fato e de direito, todo o arcabouço institucional e legal para isso, mas 
a prevalência de um ou outro interesse, e os consequentes conflitos e disputas gerados, 
não permitem uma gestão eficaz, nem mesmo uma gestão simplória.

É bom observar que a eficiência de um sistema de gestão depende de adequa-
do sistema de informações, envolvendo vários subsistemas de monitoramento quali-
-quantitativo e de desempenho, e muita transparência.

A segunda, de soluções, não é bem uma crise, mas um desgaste causado por con-
flitos de interesses, que já vem de longa data, e causado também por uma abordagem 
incorreta da busca/definição das soluções, pois focaliza obras (novas e grandes), sem 
a devida consideração de aspectos ambientais, de sustentabilidade, de avanço tecno-
lógico e de ecoeficiência.

Os estudos e planos mais recentes deixaram de considerar a recuperação dos 
corpos d’água como parte de qualquer solução, e assim deixaram de considerar ma-
nanciais e sistemas de regularização como o da represa Billings, por exemplo, que, 
juntamente com os outros sistemas já implantados na bacia do Alto Tietê, seria capaz 

de suprir a demanda da RMSP, aliviando, assim, o sistema Cantareira, que teria então 
disponibilidade segura para as demandas da bacia PCJ, incluindo a região metropoli-
tana de Campinas. Observe-se que esta solução é técnica e economicamente viável.

Outra solução que vem sendo ignorada é a do aumento de capacidade do sistema 
São Lourenço, de reversão das águas da bacia do Ribeira, já em início de implantação, 
mas ainda em tempo de revisão. 

Obviamente, em paralelo a qualquer solução que venha a ser adotada, deve-se 
considerar a melhoria/facilitação de “despacho” de água de um subsistema para outro, 
permitindo uma maior flexibilidade na operação do sistema na RMSP e melhor aten-
dimento aos seus habitantes.

A terceira crise, a de escassez hídrica que estamos sofrendo atualmente, será mui-
to agravada caso o próximo período chuvoso seja de baixa, ou até média pluviosidade.

Assim, será bom que medidas preventivas sejam adotadas de imediato, sem correr 
este risco. Só há quatro medidas possíveis com efeito a curto prazo:

• Liberação dos contratos de “demanda firme” de todas as indústrias que aderiram 
a esta forma de negociação com a Sabesp, permitindo a reativação das fontes alterna-
tivas anteriormente utilizadas.

• Redução do consumo através de limitação na oferta, quer seja por racionamento 
propriamente dito, quer seja por reduções programadas na pressão, que não deixa de 
ser uma forma de racionamento, mas minora a criação de zonas com risco de conta-
minação na rede. Ambas as formas têm a vantagem de reduzir as perdas nas redes.

Estas medidas, devidamente planejadas, operadas e monitoradas, devem ser 
transparentes, corretamente informadas à população afetada, juntamente com cam-
panhas intensivas de conscientização, que não devem ser descontinuadas.

• Redução de perdas nas redes com a utilização de tecnologias avançadas de 
detecção e intensificação das equipes de campo voltadas às detecções e reparos. Cer-
tamente é um custo mais elevado do que as concessionárias pretendiam dispender com 
esta atividade, mas na atual conjuntura, para a sociedade, a água mais cara é aquela 
que falta, e a concessionária deveria vestir a carapuça e arcar com a redução nos lucros.

• Utilização de pequenas ETAs móveis de tecnologia avançada, colocadas em pon-
tos estratégicos, tanto na bacia do Alto Tietê quanto na do PCJ, aliviando os sistemas 
produtores de água potável já existentes.

Saúde pública
Um aspecto que deve ser ressaltado é o impacto que a falta de água potável 

causa na saúde pública. A redução na oferta convencional, via rede, leva as pessoas a 
buscarem fontes alternativas em bicas, córregos ou caminhões-pipa, todas elas sujeitas 
a graves riscos de contaminação de poluentes causadores de doenças de veiculação 
hídrica, várias delas já praticamente erradicadas.

Um surto destas doenças deve ser considerado como iminente pelo poder público, o 
qual, através dos órgãos competentes, deve estar preparado para lidar com o problema e 
mitigar seus efeitos adversos ou, pelo menos, aliviar o sofrimento da população afetada.

O nosso sistema de saúde, em qualquer esfera, não está aparelhado para lidar com 
isso, mas deveria se preparar para não dizer depois que foi um “imprevisto”, tal como a 
atual seca. Pelo menos os remédios básicos já deveriam ser adquiridos e, à semelhança 
da escassez hídrica, deveria ser formada uma comissão de crise voltada à questão sa-
nitária.  Mas as eleições estão aí. E quem quer falar de problemas?

*Doron Grull é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP

O impacto que a falta d'água  
provoca na saúde pública
*Doron Grull
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A população deve ser alertada  
*Antonio Carlos Zuffo

O sistema Cantareira foi idealizado na década de 1960, para ser construído 
em duas fases. Na primeira foram construídos os reservatórios de Paiva 
Castro, Atibainha e Cachoeira e, na segunda, foram construídos os reser-

vatórios de Jaguari-Jacareí, que são dois reservatórios interligados por um canal. 
A construção dos reservatórios de Jaguari-Jacareí, que correspondia à se-

gunda fase do projeto, foi iniciada em 1977 e concluída em 1982. A partir de 
1983 o sistema Cantareira passou a operar em sua totalidade, com 33 m3/s sendo 
transpostos para a bacia do Alto Tietê. Colocadas rapidamente essas questões, 
vamos, agora, à resposta à primeira pergunta da revista.

Durante os últimos dez anos, de 2004 a 2012, as precipitações observadas sobre o 
sistema Cantareira variaram pouco considerando a precipitação média, exigindo pouco 
dos reservatórios. Este fato fez com que fosse possível, durante aquele período, a pro-
dução de água do sistema, segundo a vazão regularizada de 39 m3/s, 40 m3/s, o que 
criou a falsa impressão de que ela se perpetuaria, nesse patamar, no futuro. 

Contudo, quando as chuvas começaram a diminuir, a partir de 2013, após 
dois anos seguidos de enchentes, o volume dos reservatórios foi consumido em 
dois anos. Este não é um problema simplesmente de clima, pois o sistema foi 
planejado na baixa e operado na alta hidrológica de longo período. Quando a 
baixa hidrológica volta, a superexploração do sistema o exaure em apenas dois 
anos, quando deveria fazê-lo em pelo menos oito anos.  

Sobre a questão do monitoramento prévio do regime dos rios e as análises me-
teorológicas e se isso permitiria à Sabesp se antecipar ao problema que a região 
metropolitana de SP está vivendo, gostaria de enfatizar que os relatórios produzidos 
pelo IPCC (2012a e 2012b) registraram uma tendência de aumento da frequência 
das precipitações mais intensas durante o século XXI em diversas partes do globo. 
Isso aconteceu principalmente nas regiões de altas latitudes e nas regiões tropicais. 

Eu acredito mais na variação climática cíclica de longo período, pois o que 
observamos em séries hidrológicas longas são períodos de altas sucedidos por lon-
gos períodos de baixas. A própria série pluviométrica do Cantareira mostra isso. 

As precipitações a partir do ano de 2012-2014 foram inferiores aos dos anos 

anteriores, quando houve uma diminuição da produ-
ção de água do sistema Cantareira. E a redução foi 
ainda maior durante o ano de 2014, cujo nível do 
sistema equivalente chegou a apenas 27,2% em 1º 
de janeiro deste ano.

 Na renovação da outorga de 2004 foi prevista uma metodologia que teria 
a finalidade de evitar o esvaziamento completo dos reservatórios do sistema.  
Esta metodologia, chamada de Curvas de Aversão ao Risco (CAR), previa uma 
redução das retiradas do sistema baseado em um acompanhamento mensal dos 
níveis dos reservatórios. A vazão total de retirada seria determinada em função 
do “Estado do Sistema Equivalente” (do porcentual do volume atual em relação 
ao volume útil operacional). Estas curvas foram simplesmente desconsideradas 
em 2014 e as retiradas continuaram superiores àquelas previstas pela CAR para 
os níveis em que estavam os volumes dos reservatórios. Este fato agravou a 
situação do abastecimento urbano. Esperou-se pelas chuvas abundantes que 
não ocorreram. Alegava-se a utilização do volume acumulado pelo “Banco de 
Águas”, para a retirada de uma vazão superior a que determinava a CAR. Porém, 
como explicado anteriormente, o volume operacional dos reservatórios não foi 
dimensionado para um período longo de alta, mas sim de baixa. 

Sobre a situação atual, saliento primeiramente que órgãos gestores deveriam 
estar alertando a população da gravidade da situação. Negá-la só vai agravá-la 
ainda mais. Assumindo-se a existência da crise, pode-se conscientizar a população 
da necessidade de um contínuo esforço para economizar água. O uso de água ou-
tdoors (da porta para fora) deveria ser suspenso. Uma solução de engenharia leva 
de cinco a dez anos para ser realizada. Por isso, na crise atual a engenharia não tem 
muitas opções a oferecer. O que se pode fazer, nessa emergência, é a redução do 
consumo, simultaneamente a um esforço muito grande na substituição das redes 
de distribuição antigas, que são as mais propensas aos vazamentos.  

*Antonio Carlos Zuffo é professor de Recursos Hídricos da Unicamp

Na análise das questões colocadas pela 
revista, tenho a informar que o colapso 
do sistema Cantareira se deve basica-

mente ao período com menor índice pluviomé-
trico, má gestão das bacias hidrográficas e do 
volume dos reservatórios e também devido ao 
desperdício de água nas redes de abastecimento 
e por parte da população.

Considero que, em razão dos motivos expostos, o racionamento deveria ter 
sido implementado já no início do segundo semestre de 2013, considerando o 
volume dos reservatórios e a situação de estiagem que já se apresentava.

Diante dos problemas colocados, acredito que no médio e longo prazo pre-
cisamos da boa gestão das bacias hidrográficas. Para tanto, precisamos da apli-

Racionamento seria obrigatório desde 2013
*Roberta Baptista Rodrigues

cação da Política de Recursos Hídricos, que prega também a gestão das águas 
integrada com a gestão ambiental. A curto prazo não resta outra alternativa 
que não seja o bom uso da água por parte de todos e o racionamento, que em 
algumas regiões já vêm sendo realizado mediante a redução de pressão na rede.

Além disso, precisamos de políticas públicas que auxiliem no bom uso da 
água, tais como incentivo ao reúso; multa para quem lavar calçada ou carro com 
água potável; incentivo à educação ambiental; incentivo financeiro aos estabe-
lecimentos que adotarem boas práticas de uso da água; compensação financeira 
aos irrigantes que adotarem programas como o Produtor de Água, criado pela 
Agência Nacional de Águas, etc.

*Roberta Baptista Rodrigues é professora do curso  
de engenharia da Universidade Anhembi Morumbi
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Em um plano, a queda dos índices de plu-
viosidade na região metropolitana de 
São Paulo — sobretudo ao norte da ca-

pital -, sem similar há mais de 80 anos. Que 
esvaziou praticamente todo o volume regular 
dos reservatórios do sistema Cantareira, im-
pondo o uso do chamado volume morto. Já 
também em processo de esgotamento, mesmo 

com as medidas de estímulo fiscal à economia do consumo de água (corretas e que 
devem passar a ser desenvolvidas continuamente, mas insuficientes). 

Em outro plano, enorme atraso de obras de expansão e para interligações desse sis-
tema, previstas quase 20 anos atrás, em 1996, no Plano Diretor da Sabesp, então definido. 

Atraso resultante da combinação de dois fatores negativos: primeiro — as limi-
tações de recursos públicos e os obstáculos para a viabilização de parcerias com a 
iniciativa privada; segundo — a subestimação por sucessivos governos estaduais de 
São Paulo da relevância do enfrentamento decidido de tais limitações e obstáculos, 
com decisões capazes de garantir a referida expansão. Só este ano está sendo come-
çado, por meio de PPP, um projeto importante para o reforço do abastecimento da 
Grande São Paulo: o sistema produtor de água São Lourenço. 

Outro fator de atraso de ações importantes foi a demora na conclusão de es-
tudo, contratado pelo DAEE para aumento de 30 m3/s na adução de água para a 
macrometrópole paulista. Ele só foi finalizado em 2014, com retardo de dois anos. A 

É urgente a priorização de investimentos  
*Luciano Amadio

implantação de alternativas das obras apontadas não pode responder à crise atual 
pois terá atraso correspondente. E também têm sido frustrantes os passos dados nos 
serviços para a redução do nível de desperdício de água das redes da Sabesp. Bem 
como dos voltados à ampliação do tratamento de esgotos. 

Por tudo isso, temos um cenário preocupante, marcado pela dependência de 
mudança do sistema pluviométrico no último trimestre deste ano, ou seja, na lingua-
gem do povão “das torneiras que São Pedro resolva abrir”. 

Cenário que torna imperativa e urgente a priorização concreta dos investimen-
tos e de obras para um salto dos programas de abastecimento de água e tratamento 
de esgotos. 

Priorização que a Apeop defende há vários anos. Por meio de propostas objetivas 
dirigidas aos diversos candidatos à chefia do Executivo estadual. Atualizadas pela 
interlocução direta que mantive com o governador Geraldo Alckmin. E detalhadas no 
diálogo constante da direção da entidade com os administradores da Sabesp. 

Diálogo que articula as cobranças de um avanço significativo dos programas de 
saneamento (estatais e de parcerias público-privadas) com a correção e o aprimora-
mento de critérios contratuais de licitações de obras e serviços. A cobrança relativa 
a esses critérios foi feita tendo em vista duas variáveis essenciais à qualidade técnica 
e ao cumprimento dos cronogramas: transparência e preços realistas nas licitações.  

*Luciano Amadio é presidente da Associação Paulista  

de Empresários de Obras Públicas (Apeop)

O Estado de São Paulo passa por sua mais longa e severa estiagem nos últimos 
84 anos, com repercussões negativas na capacidade de armazenamento, tra-
tamento e distribuição de água à população. As consequências dessa falta 

d´água se refletem no cotidiano da população de diversas cidades do Estado, em 
especial da macrometrópole paulista, com o governo paulista e a Sabesp tendo sido 
obrigados a recorrer à utilização do chamado volume morto da represa da Cantareira 
para abastecer as populações residentes nas zonas Norte e Oeste da capital paulista.

Apesar de terem sido feitos, nos últimos 20 anos, e sob o comando do Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), dois planos de aproveitamento de recursos 
hídricos, o Hidroplan, de 1995 e com horizonte para 2020, e o Plano Diretor para Apro-
veitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, de 2013 (horizonte 
para 2035), ambos de boa qualidade técnica, chegou-se a essa situação-limite. Isso se 
deve à conjunção de fatores climáticos quase impensáveis, do ponto de vista técnico. 
Tudo o que não poderia acontecer, do ponto de vista de regime de chuvas, aconteceu 
nestes dois últimos anos.

Neste momento, as medidas emergenciais, que visam à redução do consumo e à 
conscientização da população, são vitais para que não se chegue à solução mais drás-
tica, o racionamento. Assim, a economia de água deve ser incentivada, como já vem 
sendo feito, com bons resultados. Mas, como contrapartida necessária nesse movimen-
to, também deveria ser adotada a multa para os consumidores que superassem a sua 
média mensal. Além disso, é preciso que sejam estimuladas as medidas de economia 
de água nas residências e ainda a implantação cada vez maior de sistemas de reúso 

de água, de troca de equipamentos hidrossanitários 
(torneiras, bacias sanitárias etc.) antigos por outros, 
economizadores e a utilização de água de chuva para 
regar jardins e lavar calçadas são ações de grande im-
pacto e forte diminuição do consumo.

 O sistema elétrico é um inspirador nas ações de 
engenharia que precisam ser feitas para evitar que uma estiagem prolongada tenha 
efeitos danosos para cidadãos, às empresas e à economia como um todo. A interligação 
do sistema, que permite transferir energia de regiões com produção elevada para ou-
tras com déficit, é também o que deve ser buscado na macrometrópole paulista. Urge 
que sejam planejadas e, principalmente, executadas as obras de interligação das diver-
sas bacias e sistemas produtores, o que permitiria, hoje, a transferência de água dos 
sistemas das represas Billings e Guarapiranga para os que atendem às regiões Norte e 
Oeste da capital paulista, as que mais sofrem com os efeitos da seca prolongada. Além 
disso, é claro, é necessária e urgente a incorporação de novos sistemas produtores para 
aumentar a oferta de água para a macrometrópole paulista.

Essas obras, porém, são de longa maturação e exigem pesados investimentos. O 
governo do Estado e a Sabesp devem começar a definir os projetos e a viabilizar os in-
vestimentos necessários para isso. Os paulistas dos anos 2030 e posteriores agradecerão.

*José Roberto Bernasconi é presidente do Sindicato da Arquitetura  
e da Engenharia (Sinaenco)

É preciso planejar para 2030
*José Roberto Bernasconi
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Guilherme Azevedo

A crise da oferta de água, cujo exemplo mais recente é a estiagem no sis-
tema produtor Cantareira, que abastece 45% da população da Grande 
São Paulo (9 milhões de habitantes), terá de ser enfrentada com gestão 

coordenada, nas três esferas de poder (governo federal, estados e municípios). 
É que se trata de problema de elevada complexidade, cuja possível solução não 
reside em uma única ação, salvadora, mas num conjunto de medidas.

Eis a síntese da mesa-redonda “Gestão de recursos hídricos, escassez, 
abastecimento da macrometrópole — quais as alternativas?”, realizada duran-
te o Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Encontro Técnico 
AESabesp), dentro da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fena-
san 2014), em São Paulo.

Água abundante, mas mal distribuída
Primeiro a falar para o auditório lotado, onde havia gente até de pé (o 

assunto atrai, inquieta), Devanir Garcia dos Santos, gerente de uso sustentável 
da água e do solo da Agência Nacional de Águas (ANA), recorda a posição de 
destaque do Brasil em termos de disponibilidade hídrica: detém 12% da água-
-doce no mundo, isto é, 5,660 mil km3 dos 44 mil km3 existentes. A questão, 
aqui, é que a água abundante se localiza no Norte, região de baixa densidade 
populacional, o que significa, como frisou Devanir, que a água não tem distri-
buição uniforme no País (a bacia Amazônica, sozinha, concentra 4,161 km3). 
Daí a necessidade de efetivar a gestão compartilhada da água, mediante, de 
saída, o conhecimento profundo dos recursos existentes.

O gerente da ANA (a ANA é a autarquia federal responsável por imple-
mentar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos 
e regular o acesso à água) explicou em seguida que, na gestão compartilhada, 
duas esferas importam: a gestão da oferta e da demanda. “A gestão da oferta 
é o trato com o solo. E esse é o que mais negligenciamos.” Segundo Devanir, há 
recursos, na gestão da água, para pessoal, transporte e energia, por exemplo, 
mas não há para sustentar o volume da água bruta. “Não adianta termos di-
nheiro, termos as condições de tratamento, se não tivermos água para tratar”, 
objetivou. Do lado da gestão da demanda, a chave é a racionalização do uso, 
o que inclui a redução do desperdício e também o avanço do reúso. Há muito 
o que fazer, lembrou, citando o alto índice de perda da água produzida pela 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a maior 
empresa de saneamento do Brasil: perda real física de 600 milhões l/ano. “Para 

Solução para crise exige  
medidas coordenadas

Na Fenasan, especialistas cobram ações  
que protejam mananciais, incentivem reúso  
e modernizem métodos e equipamentos;  
apenas construir mais reservatórios não basta

equilibrarmos as contas de São Paulo, hoje, por exemplo, temos de aproveitar 
todas as oportunidades de reduzir a demanda e todas as oportunidade de au-
mentar a oferta [de água]. São essas duas linhas que vão trazer a possibilidade 
de termos um equilíbrio”, concluiu.

Modernização na agricultura
Devanir também chamou a atenção para a necessidade de racionalização 

da água destinada à irrigação da agricultura, a começar da escolha do mé-
todo e do sistema de irrigação apropriados às condições de cada localidade. 
É bom lembrar que a agricultura utiliza 70% de toda a água-doce disponível 
(20% vão para a indústria e 10%, para o consumo humano). “Temos amplas 
possibilidades de reduzir a quantidade [de água] que nós utilizamos hoje na 
irrigação”, defendeu. O gerente da ANA se mostrou especialmente preocupado 
com a falta de assistência técnica ao produtor rural, de forma a garantir o 
correto manuseio e manutenção dos equipamentos e incentivar a inovação 
tecnológica e a produção sustentável no campo. “Nosso problema é muito 
sério: não temos assistência técnica. Então como é que queremos que as coi-
sas melhorem?” É para contornar o problema que o governo federal criou, em 
maio deste ano, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Anater). Ela vai atuar exatamente na formação técnica e na difusão de novas 
tecnologias e estará presente em todos os estados, com orçamento, para este 
ano, de pouco mais de R$ 1 bilhão. É um trabalho que está apenas começando 
e cujos resultados devem aparecer no médio prazo.

A engenheira Roberta Baptista Rodrigues, da consultoria RB Recursos 
Hídricos, falou em seguida e foi taxativa: construir novos reservatórios pode 

Desabastecimento pede 
mudança de cultura e uso 

racionalizado da água
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não resolver a escassez de água na Grande São Paulo, uma vez que problemas 
de base seguem ignorados (ou quase). Ela apontou a deficiente coleta e tra-
tamento do esgoto (no estado de São Paulo, ainda 40% do esgoto coletado 
não tem tratamento, conforme o relatório “Águas Superficiais 2013”, produ-
zido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, Cetesb), com 
a consequente poluição de mananciais, e também a ocupação irregular de 
áreas de proteção ambiental. Alertou ainda para a gestão falha de resíduos 
sólidos. Isso tudo, obviamente, apontou ela, contribuiu para o quadro crítico da 
disponibilidade de água na região metropolitana de São Paulo. Daí, a defesa da 
engenheira pela união das esferas de poder: “Na questão da água, não adianta 
botar a culpa só no estado. Precisa haver articulação entre os municípios, o 
estado e o governo federal, gestão integrada entre todos os envolvidos. Isso é 
de fundamental importância”, cobrou. “Todos nós somos culpados pela falta 
d’água, essa é a verdade”, assumiu, sugerindo que a população também tem 
sua parcela de responsabilidade.

Biomonitoramento
Roberta tratou criticamente do aproveitamento do volume morto do 

sistema Cantareira, recurso emergencial para o abastecimento da Grande 
São Paulo. O volume morto é aquela camada de água mais profunda dos 
reservatórios, localizada próxima ao fundo, abaixo do chamado volume útil. 
O uso intensivo desse recurso, segundo ela, amplia a área de exposição à 
atmosfera e também, por isso, a taxa de infiltração e de evaporação local. O 
que pode ser, ao fim, um dano difícil de reverter. Mesmo ressalvando o fato 
de não ter a posse de laudos, a engenheira colocou em dúvida a qualidade 
da água do volume morto. Pontuou que se trata de faixa de água em que 
ocorre o depósito das partículas em suspensão, muitas delas, maléficas ao 
organismo humano. Por isso, defendeu, é preciso o biomonitoramento dessa 
água, isto é, o uso de parâmetros biológicos para a avaliação detalhada de 
sua qualidade. 

Roberta encerrou sua apresentação defendendo o “uso de modelos ma-
temáticos e de sistemas que possam oferecer diagnósticos e prognósticos 
confiáveis” sobre a questão da oferta (e da demanda). Afinal, dados precisos 
formam a base de um planejamento rigoroso e realista.

Adriana Cuartas, pesquisadora, apresentou ao público os trabalhos do 
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cema-
dem). É uma entidade, como o nome indica, dedicada à pesquisa de eventos 
climáticos e à prevenção de desastres naturais. Surgiu em julho de 2011 e hoje 
monitora diariamente 617 municípios. No caso específico da crise da água, 
contou Adriana, o Cemadem vem monitorando os impactos do colapso, por 
exemplo com a instalação de 28 pluviômetros em pontos estratégicos, como 
o sistema Cantareira. “O objetivo é oferecer informação onde não tem”, ex-
plicou. Para a razão da estiagem na Grande São Paulo, ou quanto isso vai 
ainda durar, ela reconheceu a impossibilidade, pelo menos por ora, de um 
diagnóstico preciso: “Ainda não sabemos” (ver matéria sobre o fenômeno El 
Niño nesta edição).

Cantareira no limite (ou além)
O quarto e último debatedor da mesa foi Antonio Carlos Zuffo, professor 

associado da área de hidrologia e gestão de recursos hídricos da Faculdade de 
Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que fez 
um histórico da criação e operação do Cantareira. A construção do empre-

endimento, contou o professor, foi dividida em duas etapas. A primeira teve 
início em 1967 e foi concluída em 1974, com capacidade de 11 m3/s. O sistema 
se constituía de quatro represas, estação elevatória e estação de tratamento. 
A segunda etapa elevou a capacidade de produção de água para 33 m3/s e 
entrou em operação em 1982, depois de cinco anos de obras. Foram incor-
poradas, então, as represas Jaguari e Jacareí. O sistema se interliga mediante 
canais e túneis e abastece regiões da capital paulista e dez municípios da 
região metropolitana.

Zuffo apresentou em seguida o modelo de operação do sistema, que é 
feito de forma integrada, considerando a disponibilidade dos reservatórios em 
conjunto. O volume útil operacional foi ampliado de 765,7 hm3/s para 973,5 
hm3/s a partir de 2010, com a redução da área reservada ao volume morto. Em 
seguida Zuffo mostrou as mudanças sucessivas nas outorgas que regulamen-
tam o volume de água que pode ser desviado para o sistema, para concluir: 
“Mesmo com o aumento do volume operacional, [o sistema Cantareira] não é 
capaz de atender à outorga, que é de 36 m3/s de vazão”. 

No cenário de estiagem que se anuncia, urge, portanto, buscar água em 
outro lugar, ou outros lugares, de outra forma. Sim, precisamos de modelos 
alternativos de produção e uso, com muito reúso na agricultura, na indústria, 
nas residências, sistemas de captação e aproveitamento da água da chuva 
inclusive nas casas, mudança de cultura e eficiência. É uma nova pré-condição 
para todos nós e, quem sabe, até um aprendizado. Be water, my friend, filoso-
fava, com sapiência, Bruce Lee.

Fenasan recebeu  
19 mil pessoas

A edição 2014 da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente 
(Fenasan), maior evento do setor na América Latina, atraiu público de 
19 mil pessoas, cerca de 12% superior ao registrado no ano passado, 
de acordo com a organização. 

Em sua vigésima quinta edição, de 30 de julho a 1º de agosto, no 
Expo Center Norte, em São Paulo, 248 empresas expuseram equipa-
mentos e serviços, entre eles, os modernos sistemas de ultrafiltração de 
efluentes por membranas; no ano passado, haviam sido 220 empresas.

Simultaneamente à Fenasan, aconteceu o 25º Congresso Nacional de 
Saneamento e Meio Ambiente (Encontro Técnico AESabesp), com a apre-
sentação de 80 trabalhos técnicos e a realização de oito mesas-redondas 
e três minicursos. Oportunidade concentrada e qualificada de aprendizado.

Os números da feira e do congresso indicam interesse crescente e 
avanço da cadeia produtiva do setor no Brasil, em contexto que projeta 
a universalização (ou quase) dos serviços de saneamento básico até 
2033. Diretrizes, metas e ações formais constam do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab), aprovado em dezembro de 2013. 

A apresentação de técnicas e equipamentos, o compartilhamen-
to de experiências e projetos cumprem, portanto, importante função 
educativa e profissionalizante. É chance de mais acertos e de projetos 
mais bem estruturados no futuro, com gestores bem preparados. Daí, a 
validade de tudo que se viu. A propósito, a Fenasan 2015 já tem local 
e data definidos: o mesmo Expo Center Norte, nos dias 26, 27 e 28 
agosto de 2015. (Guilherme Azevedo)
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Cingapura recicla e reúsa 
30% da água consumida
Com vontade política e ferramentas  
de última geração, cidade-estado  
asiática encontra saída para escassez  
de recursos hídricos

épocas de seca para consumo doméstico em Cingapura. Ao longo desse 
processo, ela foi testada cientificamente e aprovada quanto a sua po-
tabilidade por um comitê de especialistas independentes, inclusive do 
exterior. E passou com louvor em uma longa série de exames de labora-
tório que totalizou 110 mil testes científicos. A NEWater é a parte mais 
visível dos programas de produção, preservação, redução de consumo 
e reciclagem de água conduzidos pela Public Utilities Board (PUB), a 
agência governamental que trata do problema.

Não só o sucesso da PUB é reconhecido fora do país, como a gestão 
de recursos hídricos passou a ser uma tecnologia de exportação para 
outras cidades do exterior. Em cinco décadas, Cingapura saiu de uma 
situação de escassez crônica para abastecimento pleno, a despeito de 
poucos recursos hídricos próprios e a poluição de seus rios. 

A PUB se vale de quatro fontes de água: captação local, água importada, 
água reciclada altamente purificada (batizada de NEWater) e dessalinização 
de água do mar. Cingapura tem sistemas separados para captar água de 
chuva e água usada. A primeira é coletada através de uma vasta rede de 
canais, rios, reservatórios de água de chuva e tratada para torná-la potável. 
É uma das poucas cidades do mundo que pratica isso em larga escala.

Desde 2011, dois terços do território físico local passou a funcionar 
para coleta, com a conclusão dos reservatórios de Marina, Punggol e 
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E
nquanto o governo paulista, contrariamente à opinião de 
especialistas, insiste na afirmação de que não precisa ra-
cionar a água consumida na região metropolitana de São 
Paulo, embora 23% da reserva profunda (volume morto) 
do sistema Cantareira já tenha sido bombeada, Cingapura, 

uma cidade-estado com superfície de 710,2 km² e população de 5,4 
milhões de habitantes, está resolvendo esse problema de uma forma 
bastante criativa. Trata-se de uma localidade que tem as limitações 
de um território minúsculo, escassos cursos d’água e a necessidade 
de importar o produto da vizinha Malásia. 

Embora exista a barreira cultural de se consumir água reciclada, 
a chamada NEWater é misturada à água natural nos reservatórios nas 

A cidade-estado se utiliza de quatro fontes  
de água para distribuição à população: 
captação local, água importada da vizinha 
Malásia, água reciclada e água dessalinizada 
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Serangoon. Com a maior parte dos rios já barrados, foi necessário captar 
água de pequenos cursos próximos ao litoral e usar a tecnologia para 
depurar graus variados de salinidade para torná-la potável.

A água importada vem da Malásia, segundo um acordo que vai expi-
rar em 2061. A NEWater é o símbolo do sucesso da política de reúso de 
água no país, pois ela é tratada em alto grau, purificada em seguida com 
ultrafiltragem de membrana e desinfetada com raios UV, tornando-se 
própria para consumo humano. As quatro plantas de NEWater podem 
suprir 30% da demanda de água potável — percentagem que deve se 
elevar para 55% por volta de 2060. 

A quarta fonte é água dessalinizada por osmose reversa: a primeira planta 
produz 136 mil m³/dia, e a segunda planta, de 318 mil m³/dia, foi comissionada 
em 2013 — o que corresponde a 25% da demanda. Outros projetos de abasteci-
mento e saneamento prosseguem, como a limpeza do rio Cingapura, a barragem 
Marina, já pronta, e a construção do sistema Túnel Profundo de Esgoto.

Um lago dentro da cidade
A barragem no estuário do Canal de Marina criou um lago, de águas lim-

pas e cristalinas,  que também é o 15º reservatório de água do país, que atrai 
milhões de visitantes adeptos dos esportes aquáticos e da vela. O lago ainda 
serve de barreira contra as marés e inundações das partes baixas da cidade.

O Sistema do Túnel Profundo de Esgoto é um túnel de 48 km que traz 

a água usada, das partes norte e leste de Cingapura, para tratamento na 
planta de reciclagem Changi, antes de seguir para purificação adicional 
e ser fornecida como NEWater para consumo industrial e doméstico. A 
segunda fase desse sistema está em projeto, com o Túnel Sul, associado 
com rede de coletores de esgoto, uma segunda planta de reciclagem, 
instalação de purificação NEWater e emissário submarino para descarte 
no oceano. Visa a atender a parte oeste da cidade, inclusive o centro e os 
novos desenvolvimentos urbanos, como a Tengah New Town — previsto 
para operar em 2022.

Mobilização do público
A agência PUB conduz programas sistemáticos para engajar a popu-

lação na preservação dos recursos hídricos. Um deles almeja transformar 
Cingapura numa cidade de jardins e lagos, com a reurbanização de cerca 
de 100 localidades, criando parques sempre perto de fontes de água, a 
fim de que a população possa valorizar e aproveitar os recursos hídricos 
disponíveis. Cerca de 20 projetos já foram concluídos, e o restante deve-
rá ser implementado até 2030.

Há diversos programas que estimulam a economia no consumo, 
como o que estabelece uma meta diária de 10% para as indústrias e 
de 10 litros/dia para as residências. O objetivo é reduzir o consumo per 
capita dos atuais 152 litros para 147 litros no ano 2020.

A tecnologia que tornou a NEWater possível
A água reciclada e altamente purificada — e potável — é usada principalmente para fins indus-

triais e resfriamento do ar condicionado em edifícios comerciais. A NEWater é empregada também 
na fabricação de wafer de silício na indústria eletrônica, que exige um padrão de pureza inclusive 
superior à água potável. Uma rede dedicada e exclusiva abastece os clientes industriais. 

Nas épocas de seca, entretanto, a NEWater é misturada à água natural nos reservatórios que, após 
tratamento adicional, é suprida aos consumidores pela rede doméstica existente. Duas vezes por ano, essa 
água reciclada é submetida a auditoria externa formada por especialistas internacionais em química, toxicologia, microbiologia e engenharia, apresen-
tando resultados acima dos padrões da Organização Mundial de Saúde.

O processo de purificação da água usada começa pela microfiltragem, em que membranas retêm sólidos suspensos, partículas coloidais, 
baterias, alguns tipos de vírus e protozoários. Essa água filtrada resultante contém apenas sais dissolvidos e moléculas orgânicas.

A segunda etapa é de osmose reversa, em que a membrana semipermeável deixa passar apenas as moléculas de água. Contaminantes in-
desejáveis, como bactérias, vírus, metais pesados, nitratos, cloretos, sulfatos, subprodutos de desinfecção, hidrocarbonos aromáticos, pesticidas 
etc., ficam retidos na membrana. A água resultante contém quantidade desprezível de sais e matéria orgânica.

O terceiro estágio é um back up de segurança, aplicando raios UV para esterilizar qualquer organismo vivo. Alguns produtos químicos alcalinos 
são adicionados para restaurar o equilíbro de pH da NEWater, antes de ser bombeada para uso industrial ou doméstico. A osmose reversa também 
é empregada para dessalinizar a água do mar para consumo humano e para reciclar a água usada nas naves espaciais.

Uma das plantas de purificação que é símbolo do sucesso de reúso de água
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Esse fenômeno climático já preocupa os principais centros mete-
orológicos, prometendo trazer inundações mais severas para algumas 
regiões da América Latina, contrapondo-se às secas igualmente caus-
ticantes em outras. Enquanto vastas populações enfrentarão chuvas 
torrenciais e água pelo pescoço, outras sofrerão meses a fio de falta 
de água, que vai trazer enormes prejuízos à agricultura e pecuária, 
com o aumento da temperatura. 

O El Niño também vai apontar claramente os poucos governantes 
que fizeram obras preventivas nos anos recentes, desde a última apa-
rição do “menino”, e os do tipo “cigarra”, cujas populações ficarão à 
mercê das violentas inundações ou secas. 

O nome El Niño foi dado pelos pescadores peruanos há um século, 
porque o fenômeno climático atinge o ápice e fica evidente por volta 
do Natal.

Em um período de dois a sete anos, causas naturais levam a água 
morna do Pacífico ocidental a se deslocar no sentido leste para a costa 
da América do Sul. Isso provoca chuvas torrenciais acompanhadas de 
inundações no Equador, na costa desértica do Peru e na parte oeste da 
Bolívia, e seca severa nos altiplanos andinos desses países. 

Pesquisas científicas acumulam provas que atestam que o El Niño 
interfere nos padrões climáticos normais em diversas regiões do globo, 
como seca e incêndios florestais na Austrália setentrional, Indonésia 
e Malásia. Pode diminuir as monções e os furacões no Caribe, agravar 
as chuvas na Califórnia e sul do Brasil e piorar a seca em outras partes 
do território americano e norte do Brasil.

El Niño está para chegar  
com mais inundações e seca

O próximo El Niño 
pode ser extremo, avi-
sam especialistas — e a 
última vez que ocorreu 
com intensidade foi em 1997-1998. Há institutos de meteorologia 
que estimam uma probabilidade de 80% para uma ocorrência se-
vera do El Niño no ano que vem, enquanto outras apostam em um 
fenômeno moderado. 

Em 1983, quando ocorreu o El Niño severo, a ONU estimou que 
a perda total em moradia, infraestrutura e produção chegou ao equi-
valente a 13% do PIB na Bolívia, 9% no Peru e 5% no Equador, com 
prejuízos similares no Brasil e América Central. O El Niño de 1997-
1998, com temperaturas mais altas do que em 1983, provocou danos 
na mesma escala. 

O Banco Mundial estima que os danos crescentes provocados por 
desastres naturais na América Latina podem ter atingido US$ 50 bi-
lhões no período 2001-2010. Os governos da região já se movimentam 
para o próximo El Niño. O Equador já providenciou uma linha de crédi-
to de US$ 1 bilhão, enquanto que Peru fez uma provisão no orçamento 
de mesmo valor, para obras de reforço em pontes, estradas e diques 
em áreas sujeitas a inundações. 

Um alerta tardio para quem assumir o Governo Federal e as ad-
ministrações estaduais no País em janeiro de 2015, porque é a gestão 
atual — inclusive nas prefeituras - que deveria ter providenciado as 
obras preventivas enquanto El Niño não vem. 

Sistema manual  
de tratamento de água

Um sistema manual e portátil de tratamento e purificação de água, lançado na última edição 
da IFAT — maior feira do mundo de gestão de água, esgoto, lixo e materiais, realizada na Ale-
manha, em junho -, foi uma das principais novidades apresentadas neste evento. Em tempo de 
busca de soluções práticas para reúso de água, a Villagepump, da empresa alemã Bioworks, se 
mostra bastante eficiente.

Uma unidade de Villagepump é capaz de prover até 700 litros/h de água potável, eliminan-
do principalmente agentes patogênicos que causam a diarreia, disenteria, cólera e hepatite. A 
unidade opera extraindo água de poços, charcos, tanques, reservatórios, lagos e cursos de água. 

O equipamento funciona de forma manual, através de bombeamento, e pesa 67 kg. Ele é 
compacto, tem 1,7 m de altura, 50 cm de largura e 59 cm de comprimento. 

A tecnologia do equipamento inclui três estágios de filtragem: um remove partículas maiores 
de 50 mícrons; uma outra filtragem elimina bactérias, vírus, protozoários e cistos por meio de 
membranas, que permitem, por outro lado, a passagem de minerais; e, por último, um filtro de 
carbono remove odores. O processo todo leva de 5 a 8 minutos.

A  tecnologia de filtragem de água para purificação é relativamente antiga, mas a vantagem 
do Villagepump é o seu modelo compacto, fácil de transportar, e também a sua operação, que 
não depende de energia elétrica nem combustível.
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O 
ex-ministro da Fazenda, de 
1988 a 1990, no governo Sar-
ney, Maílson da Nóbrega, atu-
al sócio-diretor da Tendências 
Consultoria Integrada, avalia 

que o Brasil já pode estar vivenciando um 
quadro de estagflação, mas não acredita 
em descontrole. O “Economista do Ano” de 
2013, pela Ordem dos Economistas do Bra-
sil, culpa a atual política econômica do go-
verno pelo desempenho pífio e estima que 
o País vai crescer neste ano, no máximo, 
0,6% no PIB. Para ele, no caso de reeleição 
de Dilma, o câmbio deve ir a R$ 2,40 por 
dólar, e se a vitória no pleito de novembro 
for da oposição, a moeda norte-americana 
recua para R$ 2,10. A seguir, os principais 
trechos da entrevista exclusiva concedida à 
O Empreiteiro.

Qual a sua avaliação da economia nes-
te ano?

A economia brasileira vive um mau 
momento, com um crescimento pífio e com 
inflação alta. Há sinais de que podemos ter 
ingressado num ambiente de estagflação.

Por que isso acontece?
Estamos sofrendo as consequências de 

uma conjugação de fatores, entre os quais 
a ausência de reformas estruturais de maior envergadura. Isso é res-
ponsável pela estagnação da produtividade, que é um elemento-chave 
do crescimento. Em segundo lugar, a excessiva intervenção do governo 
na economia, cujos exemplos mais marcantes são a desestruturação do 
setor elétrico, controle dos preços dos combustíveis, que afeta a área 
do etanol e a indústria canavieira como um todo. Tudo isso reduziu o 
ímpeto empresarial para investir; a taxa de investimento está caindo, 
apesar de o governo ter colocado R$ 400 bilhões nas mãos do BNDES 
para conceder subsídios creditícios.

Quanto o Brasil vai crescer neste ano?
Dificilmente vamos crescer mais do que 0,5% e 0,6% este ano. A 

média de crescimento do período da presidente Dilma será o terceiro 
pior da história republicana. Só dois governos são piores do que este: o 

Maílson da Nóbrega:  
“Média de crescimento do País no governo 
Dilma será a terceira pior da história”

de Floriano Peixoto e o de Fernando Collor 
de Mello.

Existem outros fatores que influenciam 
a economia negativamente?

Os equívocos da atual política econô-
mica são outros fatores que respondem pelo 
baixo crescimento da economia. O governo 
adotou uma nova matriz macroeconômica, 
que desprezou o valor do chamado tripé 
macroeconômico, construído no governo 
Fernando Henrique e mantido no período 
Lula. Essa nova matriz, caracterizada por 
incentivos ao consumo e intervenções no 
mercado de câmbio, revelou-se negativa 
para o País.

Qual era o tripé dos governos FHC e Lula?
O tripé macroeconômico era caracteri-

zado, primeiro, por uma política fiscal aus-
tera, que gerava superávits primários sem 
artifícios, sem malabarismos, sem mágicas 
e em níveis suficientes para manter sob 
controle a relação entre a dívida pública e 
o PIB. O segundo, por um regime de câmbio 
flutuante, em que o Banco Central intervi-
nha no mercado apenas para minimizar a 
excessiva volatidade; em terceiro lugar, por 
metas para a inflação que eram cumpridas.

Isso não tem acontecido no governo Dilma?
Essa três coisas não estão vigorando 

no Brasil. O governo usa uma contabilidade 
criativa para fazer crer que cumpre metas fiscais. Isso desmoralizou a 
política fiscal. A meta da inflação não é perseguida, e o governo é tole-
rante à inflação. Mas, é claro, não há descontrole nem vamos voltar aos 
níveis pré-Real, mas o governo incorporou como meta o que é o limite 
de tolerância de 6,5% ao ano. E esse limite é para eventos imprevisí-
veis, alta inesperada de preço de petróleo, queda brava de safra, crise 
internacional que gere fator de pressão inflacionária que não está ao 
alcance da ação da política monetária. E o governo declara diariamente 
que está cumprindo metas, quando não está. Diz agora que cumpriu a 
meta com 6,5%.

De quanto seria a inflação se o governo não segurasse os pre-
ços administrados?

Se não fosse a retenção de preços, a inflação estaria em 8%. O go-

“     Dificilmente vamos crescer 
mais do que 0,5%  

e 0,6% este ano ”
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verno adotou uma política de estímulo ao consumo baseada numa lógica 
que foi rompida por ele mesmo.

Mas qual é essa lógica?
Eu estimulo o consumo; os empresários vão perceber que seus mer-

cados estão se ampliando; vão investir, e a oferta vem. Só que, ao mesmo 
tempo, um governo intervencionista como é este, com mudança de regra 
de jogo, com criação de incerteza, com a piora no ambiente de negócios, 
contribuiu para diminuir investimento, ao invés de aumentar. E acabou 
colhendo baixo crescimento, alta inflação e aumento de importação. 

Nesse caso, a política de estímulo do governo foi inócua?
Ela não é inócua, ela é equivocada, mesmo.
O senhor acha que a redução do IPI do setor automotivo já chegou ao limite?
O IPI não pertence só ao Governo Federal. Pertence às três esferas de 

governo. O governo fez cortesia com o chapéu dos outros. Ao reduzir o 
IPI, reduziu, sem autorização, de Estados e municípios, a receita desses 
entes federados, que é um efeito pouco enfatizado, que pode ser grave 
para alguns Estados e municípios.

Isso faz com que a economia não rode?
Além disso, o governo colocou R$ 400 bilhões do BNDES para que o 

banco escolhesse empresas, campeãs nacionais. Isso é uma transferência 
importante de recursos da sociedade para grupos privados, sem transpa-
rência, sem controle democrático, sem conhecimento do Congresso. E o 
custo desse subsídio supera o que o gover-
no aplica no Bolsa Família, que beneficia 40 
milhões de pessoas de baixa renda. É uma 
ação que concentra renda, o que é uma con-
tradição num governo que se diz preocupa-
do com a questão social. O Brasil ingressou 
numa armadilha de baixo crescimento.

Quais seriam as linhas mestras para uma 
política de retomada do crescimento para o País?

O que faz um país crescer é uma com-
binação de três elementos. Primeiro, investi-
mento em máquinas, equipamentos, insta-
lações e assim por diante. Segundo, mão de 
obra para incorporar ao processo produtivo 
e de preferência, qualificada. Terceiro: pro-
dutividade. Ou seja, produzir cada vez mais 
com os mesmos recursos. E a produtivida-
de é o principal fator de expansão de uma 
economia. Para se ter uma ideia, 80% do 
crescimento da economia norte-americana, 
antes da crise, se explicava por ganho de 
produtividade. O crescimento depende da 
educação, da inovação, do ambiente de ne-
gócio, da logística e da infraestrutura como 
um todo. Fazer um país crescer não é um ato 
de vontade, é a consequência de um con-
junto amplo de medidas que aumentem a 
contribuição de cada um desses elementos. 
É melhorar o ambiente de negócios para que 
o empresário decida assumir riscos.

O senhor não enxerga nada de positivo no atual governo?
O que vemos nesse governo é a ausência quase total de medidas 

nesse sentido (para retomada do crescimento). Mas é claro que a pre-
sidente Dilma não vai passar em brancas nuvens no seu governo em 
matéria de reformas.

Quais o senhor considera relevantes?
Tem duas reformas muito importantes no governo dela. A primeira 

foi a criação da previdência dos servidores públicos. É um passo impor-
tante para o futuro, porque elimina o privilégio de que gozou histori-
camente a classe dos servidores na sociedade brasileira. Agora vão se 
aposentar como qualquer mortal, e se o servidor quiser ter uma aposen-
tadoria melhor terá de contribuir para isso num fundo de previdência. 
Também é no governo da presidente Dilma que ocorre a aprovação final 
do cadastro positivo, que também é um passo importante para reduzir 
riscos no sistema bancário e contribuir para a redução da taxa de juros 
para o tomador final e o abandono do preconceito ideológico contra a 
participação do setor privado em infraestrutura. Com a presidente Dil-
ma, abriu-se esse setor para investimento privado em rodovias, ferrovias, 
portos etc. Não é uma abertura como deveria ser, porque ela (a presiden-
te) tem de fazer algumas concessões à ideologia.

O que, por exemplo, ela tem de fazer?
O governo quer controlar a taxa de retorno das empresas que in-

vestem nessa área; poderia obter melho-
res resultados se abandonasse esse tipo 
de intervenção. Mas seja como for, já foi 
um avanço, porque, durante sete anos do 
governo Lula, o governo recusou-se a fa-
zer concessões na área de transporte. Um 
tempo enorme que o País perdeu, durante o 
qual as estradas se deterioraram, o número 
de mortes aumentou, o custo de transporte 
e da logística se ampliou. Essa foi uma con-
tribuição que ela deu. No mais, ela presidiu 
um período de desempenho muito medío-
cre da economia brasileira. 

Como o senhor avalia o cenário com e 
sem reeleição da presidente Dilma?

Este é o pleito mais competitivo a que 
o País assiste desde 2002. Pela primeira vez, 
desde então, existe chance de vitória da 
oposição. A presidente Dilma ainda é a fa-
vorita para ganhar no segundo turno, mas 
a consolidação dessa situação dependerá 
muito do que acontecer na campanha elei-
toral. Seja como for, acho que mais e mais 
a gente tem de considerar cenários para a 
hipótese de ela ganhar ou de ela perder. Em 
alguns casos pode haver cenários binários.

O que são esses cenários binários?
Por exemplo, se pegar a taxa de câm-

bio. Achamos aqui (Consultoria Tendências) 
que a vitória da Dilma elevaria a taxa de 

“O crescimento depende  
da educação, da inovação,  
do ambiente de negócio,  

da logística e  
        da infraestrutura”
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câmbio para R$ 2,45 por dólar, o que seria 
uma grande depreciação, logo após a con-
firmação de sua vitória.

Mais ou menos o que aconteceu com o 
governo FHC em 1999?

Não chegaríamos a tanto. Aquela situa-
ção foi quase única, em que o dólar foi para 
quase R$ 4. Não haveria esse pânico, essa 
deterioração de expectativa nem de au-
mento dos prêmios de risco do País. Mas se 
chegar a R$ 2,40, R$ 2,45 por dólar nos pa-
rece razoável. Se ela (Dilma) for derrotada, 
e o candidato da oposição for o escolhido, 
podemos ter uma situação oposta. Haverá 
uma queda rápida dos prêmios de risco; a 
percepção de uma mudança para melhor na 
gestão do País influencia positivamente as 
expectativas, o que poderia levar a taxa de 
câmbio para R$ 2,10.

O Brasil continua sendo campeão de 
taxa de juros?

Tem uma das maiores taxas porque o País 
é singular no mundo também. Tem muita gen-
te que acha que a taxa de juro é alta só para 
agradar banqueiro e dar lucro para os ricos. 
Isso é uma visão de pessoas pouco informa-
das sobre como opera a política monetária no 
Brasil. O País tem tudo para ter uma taxa de 
juros mais baixa, desde que elimine os fatores 
que impedem que isso aconteça. 

Quais seriam esses fatores?
Para o Brasil ter uma taxa de juros mais baixa é preciso diminuir a 

influência do setor público no mercado de crédito e fazer com que seja o 
mesmo para todas as pessoas. Metade do crédito, como as operações do 
BNDES, de bancos públicos e do crédito imobiliário, não é influenciada 
pela taxa de juros. São dois mercados de crédito no Brasil. Um para mim 
e outro para você, mas não para quem vai para o BNDES.  

Na sua opinião o BNDES não é universalizado, não chega na ponta a 
quem precisa?

Não estou dizendo que o Brasil não precisa do BNDES, mas um 
banco como o BNDES só se justifica quando exercer um papel funda-
mental que é lidar com as falhas do mercado. Sempre haverá empre-
sas que não conseguem acesso a um banco, ou porque ela não tem 
garantias ou porque está começando ou porque opera num mercado 
de alto risco etc. Acho que cabe ao Estado nessa situação prover 
crédito para esse tipo de empresa. O BNDES está indo além disso. É 
hoje sete vezes maior que o Banco Mundial. O Brasil tem hoje uma 
intoxicação de crédito oficial, que está produzindo transferência de 
renda, desperdício de dinheiro, má alocação de recursos, e contri-
buindo negativamente, primeiro para taxa de juro, que tem de ser 
mais alta por causa disso, e segundo porque inibe o funcionamento 
do mercado de capitais.

De que forma prejudicaria o mercado 
de capitais?

O Brasil tem tudo para ter um poderoso 
mercado de capitais: dinheiro dos fundos de 
pensão e de outros investidores institucio-
nais, que podem ser postos à disposição do 
setor privado para investir, para financia-
mento de longo prazo, para substituição de 
ações. Uma parte importante das empresas 
no Brasil decide não ir para o mercado de 
capitais porque é mais fácil ir para o BNDES. 
Por que abrir o capital, e se submeter a con-
troles de acionistas, a relatórios exigidos pela 
lei, se você vai ao BNDES e consegue recursos 
a custo mais baixo e sem toda a chateação? 

Mas o dinheiro do BNDES tem contri-
buído para financiar boa parte das obras de 
infraestrutura?

As operações do BNDES não são para 
viabilizar o financiamento das empresas, 
mas para viabilizar a rentabilidade. O go-
verno do PT começou a privatizar a infra-
estrutura, mas tinha que mostrar que é 
rigoroso no controle do lucro. Então exige 
uma taxa de retorno que só é viável se tiver 
subsídios do BNDES, inexequível em condi-
ções de mercado.

O senhor acredita que a iniciativa priva-
da manterá o mesmo interesse por conces-
sões daqui para frente?

O que tem a fazer em termos de privatiza-
ção é enorme. O Brasil está privatizando apenas os grandes aeroportos, ainda 
tem os médios. 

A Infraero é sócia de todos os consórcios de concessão. O que o se-
nhor acha disso?

Isso é um outro defeito do processo de privatização. Para dar uma 
satisfação a segmentos do PT, o governo privatizou os aeroportos, mas dei-
xou a Infraero dentro. Só para dizer que não é uma privatização como as 
dos tucanos. Não tem nenhum caso parecido no mundo. Manter a estatal 
não ajuda a governança e muitas vezes não vai ter dinheiro para investir.

Mesmo assim, o senhor acha que as concessões são o caminho para 
melhorar a infraestrutura?

O Brasil precisa investir em infraestrutura, no mínimo, 5% do PIB, 
hoje investe menos de 2%. A China investe 15% e tem uma das melhores 
infraestruturas de transporte do mundo. Os aeroportos, as estradas, os 
portos são tudo de primeira categoria. 

O Brasil já investiu mais em infraestrutura? 
Sim, mas a sociedade brasileira fez a opção de ampliar os gastos so-

ciais, em transferências para famílias de baixa renda, como é o Bolsa Fa-
mília, amparo a pessoas que não contribuíram para a Previdência, mas têm 
direito à aposentadoria; SUS; educação, e assim por diante. Hoje dois ter-
ços dos gastos da União vão para programas sociais, e foi preciso sacrificar 

“     As operações do BNDES  
não são para viabilizar 

o financiamento das empresas, 
mas para viabilizar  

a rentabilidade ”
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alguma coisa. De um lado o governo aumentou a carga tributária, mas não 
foi suficiente, e teve de diminuir certos gastos, e quem pagou o pato para 
valer foi a infraestrutura. Hoje o Brasil investe no setor público menos de 
1% em transportes. Então, a saída para que o País volte a investir como 
deve em infraestrutura tem que ser com o setor privado.

No Brasil, a sensação não é sempre de haver mais obras anunciadas 
do que executadas?

Esse é somente um problema de gestão, porque o elemento mais impor-
tante numa obra de infraestrutura, particularmente de transporte, é o proje-
to executivo. Na Europa, nos Estados Unidos, o projeto executivo pode levar 
até cinco anos, porque é a alma de um projeto de infraestrutura. Vai prever 
tudo. O Brasil conduz muito de suas operações com pressa, os projetos são 
malfeitos. Daí se veem as constantes revisões dos orçamentos.

O que se pode fazer nesse sentido?
Colocar pessoal qualificado nas agências e departamentos que cui-

dam disso para fazer projetos executivos. Isso não é uma tarefa impossí-
vel. O Brasil tem um bom estoque de engenheiros, de conhecimento acu-
mulado para fazer bons projetos executivos. 

Com inflação no teto da meta e baixo 
crescimento, o que dá para fazer hoje para 
empurrar o País para frente?

Hoje, pior que esse mau desempenho da 
economia brasileira, é a formação desse am-
biente de pessimismo. Tem muita gente pen-
sando em sair do País, porque acha que nós 
vamos para um desastre parecido com o da 
Argentina, da Venezuela. Acho que não tem nenhuma razão para isso. As 
pessoas que saírem do País vão perder, porque as oportunidades continuam 
aqui. Não há nada que diga que o Brasil vai degringolar, que vai desandar.

Por quê?
Ao longo dos últimos anos, particularmente da democracia para cá, 

o País construiu instituições que inibem a continuidade de maus gover-
nos e que asseguram a alternância de poder. Essa é uma característica 
que distingue o Brasil de grande parte dos países chamados emergentes. 
O Brasil tem instituições sólidas, no que é essencial. Uma democracia 
consolidada como valor da sociedade, apesar de jovem e com muitos 
defeitos, promove a circulação de ideias. As pessoas querem uma ra-

dicalização da democracia, que ela melhore a sua funcionalidade, que 
o sistema político melhore a sua capacidade decisória de estabelecer 
prioridades. E a democracia é uma situação que gera um pano de fundo 
do processo de desenvolvimento. 

A democracia no Brasil torna o crescimento mais lento?
É muito natural que países democráticos tenham mais dificuldade 

de crescer. As medidas exigem negociação, a sociedade está organiza-
da para defender interesses; existem grupos de pressão; você tem que 
observar a conveniência de preservar o meio ambiente. Em países como 
a China, a rigor, não precisa nada disso. Em Pequim o governo abriu 
avenidas, passou por cima de casas e ninguém tem direito de reclamar, 
embora isso já comece a mudar. As estradas chinesas são maravilhosas, 
mas passaram por fazendas, por florestas etc. Com todos os problemas, 
a democracia é melhor que um regime autoritário. 

O crescimento do Brasil vai continuar dependendo da China?
A China é importante para o Brasil e dificilmente vai ser diferente nos 

próximos anos. Pode até diminuir a demanda por commodities metáli-
cas, caso do minério de ferro, porque a ten-
dência da China é migrar para o modelo de 
desenvolvimento baseado mais no consumo 
doméstico do que na exportação. E se esse 
for o caminho, a China vai demandar menos 
minério e cada vez mais grãos e carnes. E 
por uma feliz coincidência, fruto de traba-
lho que o Brasil desenvolveu anos atrás, pela 
operosidade de sua classe empreendedora no 

agronegócio, pelas pesquisas na Embrapa, pela extensão territorial, o Bra-
sil é hoje o país com maior capacidade de suprir essa demanda.

Há espaço para a cooperação entre os dois países?
É impressionante como no período de uma geração a China mandou 

um homem para o espaço e tem planos de mandar uma espaçonave 
para a lua. A China está hoje na vanguarda de muitos segmentos de alta 
tecnologia. Está deixando de ser a fábrica do mundo para enveredar para 
bens de alta tecnologia. Tem uma indústria automotiva e de máquinas 
cada vez mais eficiente e competitiva, ultrapassou a Alemanha como 
maior produtora de painéis solares do mundo, e é uma tecnologia muito 
recente. Então, acho que o Brasil só tem a se beneficiar dessa relação.

E quanto às projeções de que a China tende a crescer menos no futuro?
A sua taxa de crescimento vai diminuir, mas no chamado “pouso 

suave”. A China crescia 12%, está crescendo agora 7,5%, e projeções 
recentes do Banco Mundial dizem que a China vai crescer 5% ou 6% por 
volta do ano de 2020. Um país que cresce 6% ao ano dobra a sua econo-
mia a cada 12 anos. Então, crescendo só nesse nível a China continuará 
a ser uma grande demandante de produtos brasileiros.

Bem diferente da previsão de crescimento brasileiro.
O Brasil vai cometer a façanha de crescer menos que o 1% da Euro-

pa, que está numa “senhora” crise. Nosso país está crescendo, há muito 
tempo, menos da metade que o Chile, Peru, Colômbia, México e todos 
eles foram afetados pela crise internacional. Apesar de tudo isso, conti-
nuo muito otimista. O Brasil venceu barreiras importantes, cruzou uma 
linha divisória, da qual não tem mais retorno em termos de estabilidade 
política e econômica. A dúvida hoje é se o Brasil vai ser um país rico.

“      A China continuará  
a ser uma grande demandante  
de produtos brasileiros ”

A China está na vanguarda da 
tecnologia em vários segmentos
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*Antônio Correia de Lacerda

“É preciso criar um ambiente de confiança, visando retomar investimentos e gerar 
maior valor agregado local. Avançamos na distribuição de renda e ampliação de mercado 
de consumo.

“Como as condições de competitividade sistêmica não são favoráveis (juros elevados, 
câmbio apreciado, carência de financiamento, condições adversas de infraestrutura e 
logística etc.), houve aumento das importações, gerando no setor industrial um déficit 
superior a US$ 100 bilhões nos últimos 12 meses. É preciso aproveitar o nosso potencial 
de mercado interno para gerar mais PIB e investimentos.”

*Professor de Economia da PUC-SP

*João Manoel Pinho de Mello

“O Brasil cresce pouco porque produz pouco, não porque falta demanda. E produz pou-
co por duas razões: a produtividade do trabalho é baixa e o investimento é baixo. Sobre a 
produtividade do trabalho, há consenso quanto ao diagnóstico e quanto à solução, que é 
investir em educação. Quanto ao investimento, não há consenso nem sobre o diagnóstico 
nem sobre o remédio.

 “Meu diagnóstico: é caro e arriscado investir no Brasil, principalmente em infraestru-
tura, setor cujos retornos são tão altos que compensariam pagar nossas elevadas taxas 
de juros. Por que então a infraestrutura não anda? Porque o risco regulatório é enorme.”

*Professor de Economia do Insper

*Marcel Solimeo

“O Brasil vem registrando nos últimos anos taxas muito baixas de crescimento, às 
quais se somam sérias distorções que se constituem em fatores que dificultam a retoma-
da de uma expansão mais acelerada da economia, o que vem provocando significativa 
queda de confiança dos empresários dos diversos segmentos e dos consumidores. 

“O restabelecimento da confiança dos agentes econômicos exige a apresentação de 
um programa crível de austeridade fiscal, baseado no corte de gastos de custeio, pre-
servando os recursos para os investimentos indispensáveis. Ao mesmo tempo, é preciso 
avançar no processo de simplificação da burocracia, reduzir o intervencionismo nas ativi-
dades econômicas e racionalizar o sistema tributário.”

*Economista da Associação Comercial de São Paulo

A retomada exige uma política sólida

A revista O Empreiteiro foi buscar respostas de outros economistas para a questão: “Quais seriam as linhas mestras para uma política de reto-
mada do crescimento para o Brasil?”. Veja a seguir o pensamento de alguns deles a respeito do assunto que tem tirado o sono do governo e de 
empresários, não só do setor da construção, mas também da maior parte dos segmentos econômicos do País. 
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José Carlos Videira

O 
total dos investimentos do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) soma R$ 1,08 trilhão de 
2004 a 2013. Nesse mesmo período, o montante destinado 
pelo banco ao setor de infraestrutura e logística totaliza R$ 
34,9 bilhões. Isso equivale a 3,2% de tudo o que foi liberado 

pelo BNDES para todos os setores desde 2004.
Porém, essa participação vem crescendo nos últimos quatro anos. No 

ano passado, atingiu 5% dos R$ 190,4 bilhões dos desembolsos totais 
do banco. Em 2013, infraestrutura e logística receberam R$ 9,5 bilhões 
do BNDES.

Infraestrutura e logística  
receberam somente  3,2% dos 
desembolsos do BNDES desde 2004
Do R$ 1,08 trilhão liberado pelo banco  
de desenvolvimento nos últimos nove anos, 
setor foi beneficiado por apenas  
R$ 34,9 bilhões

Os desembolsos para ferrovias, rodovias, portos e aeroportos no ano 
passado totalizaram R$ 8,8 bilhões. Desse total, somente aeroportos re-
presentaram quase 43% do montante, com liberações da ordem de R$ 
3,76 bilhões. Essa concentração se explica pelo grande volume de inves-
timentos em terminais aéreos por conta das concessões de importantes 
aeródromos e da realização da Copa do Mundo no Brasil.

Para ilustrar a grande demanda de recursos absorvida pelo setor de ae-
roportos no ano passado, em 2012, os desembolsos do BNDES direcionados 
ao setor somaram R$ 500 milhões. Os recursos representaram apenas 7,4% 
dos R$ 6,74 bilhões de desembolsos realizados pelo banco para os quatro 
setores de logística naquele ano. Nos anos anteriores, o setor de aeroportos 
nem sequer chegou a figurar na lista de desembolsos do BNDES.

No ano passado, rodovias ficaram em segundo lugar no total de de-
sembolsos do BNDES para o setor de infraestrutura e logística. O setor 
recebeu R$ 2,31 bilhões, cerca de 26% dos recursos totais. De 2009 até 
o ano passado, as rodovias receberam volume acumulado de desembol-
sos de R$ 8,95 bilhões, perto de 34% do total de R$ 26,6 bilhões, dos 
desembolsos acumulados do banco, registrados nos últimos cinco anos 
terminados em 2013. No mesmo período (2009-2013), ferrovias ficaram 
com R$ 8,14 bilhões e portos com R$ 5,27 bilhões. 

Projeções
O BNDES projeta desembolsar no período de 2014 a 2016 o total 

de R$ 46,16 bilhões para ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Dessa 
quantia total, a maior parte será destinada a rodovias, com R$ 17,9 bi-
lhões, equivalentes a quase 40% do volume total de liberações. 
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Para ferrovias, estão projetados desembolsos de R$ 10,5 bilhões, cer-
ca de 23% do total. Na sequência, portos somarão, segundo a previsão 
do BNDES, desembolsos de R$ 9,9 bilhões, e os aeroportos receberão 
recursos da ordem de R$ 7,84 bilhões. Esses valores representarão, res-
pectivamente, 22% e 17% dos recursos totais das liberações do BNDES.

Financiamentos
O BNDES tem em sua carteira 40 projetos no setor de logística, que 

somam R$ 118,6 bilhões. O banco participa com 51,5% desse total, equi-
valentes a R$ 61,1 bilhões. De acordo com o gerente do Departamento 
de Transportes e Logística do BNDES, Edson Dalto, os valores de partici-
pação do banco não são necessariamente recursos desembolsados, mas 
uma previsão de liberação ao longo do projeto. 

O gerente explica que os financiamentos do BNDES podem ser di-
retos, indiretos, quando o recurso é repassado por outros agentes fi-
nanceiros, ou mistos, quando o BNDES é cofinanciador junto de outra 
instituição financeira.

“Quanto às garantias, normalmente os projetos de infraestrutura e 
logística são por meio de Project Finance”, diz. Nesses casos, Dalto lem-

bra que o financiamento é garantido pelos direitos creditórios da con-
cessão, na forma de “recebíveis e outros direitos contratuais.” Dessa for-
ma, ele explica que os próprios recursos gerados pelo projeto garantem o 
financiamento. O gerente do BNDES ressalta que essas garantias podem 
ser acompanhadas de outras complementares até a fase de conclusão do 
empreendimento e sua entrada em operação. “Quando os maiores riscos 
da operação, físico e financeiro, são mitigados”, destaca.

PrinciPais Projetos financiados Pelo Bndes  
(recentes)

Ferrovias

Expansão da Malha Norte da ALL até Rondonópolis 
(MT); Ferrovia Transnordestina; ampliação da 
Estrada de Ferro Carajás; apoio para aquisição de 
material rodante de várias concessionárias

Rodovias Programa Federal de Concessão e dos Estados

Portos

Implantação no Rio de Janeiro dos portos Sudeste 
e Açu; ampliação da infraestrutura dos portos de 
Suape (PE) e Pecém (CE); ampliação dos portos 
de Santos (SP), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), 
Salvador (BA), Itaqui (MA), Itapoá (SC), Rio de 
Janeiro (RJ), entre outros.

Aeroportos
Concessionárias de Viracopos (SP), Brasília (DF) e 
Guarulhos (DF); implantação do Aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante (RN)

Fonte: BNDES

carteira do Bndes em logística

Investimento Participação 
BNDES

Setores Nº Projetos Em R$ bilhões %

Aeroportos 6 13,0 9,0 69,2

Ferrovias 12 33,9 10,8 31,9

Portos 24 18,5 10,2 55,1

Rodovias 40 53,2 31,1 58,5

Totais 82 118,6 61,1 51,5

Fonte: BNDES

desemBolsos do Bndes (Por setor) 
(em r$ Bilhão)

*Previsão / Fonte: BNDES
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desemBolsos do Bndes (em r$ BilhÕes)
Total Setor Logística Participação %

2004 39,8 0,6 1,5

2005 47,0 0,9 1,9

2006 51,3 0,9 1,8

2007 64,9 1,9 2,9

2008 90,9 1,0 1,1

2009 136,4 3,6 2,6

2010 168,4 3,9 2,3

2011 138,9 5,1 3,7

2012 156,0 7,5 4,8

2013 190,4 9,5 5,0

Total 1.084,0 34,9 3,2

Fonte: BNDES
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investimentos industriais - anunciados em 2014 (em r$ milhÕes)
Empresa Segmento Projeto Local Investimento

Alcoa Alumínio Ampliação de unidade Itapissuma (PE) 100

Ambev Bebidas Centro tecnológico Rio de Janeiro (RJ) 180

ArcelorMittal Siderurgia Centro de distribuição Xerém (RJ) 25

Bunge Brasil Agronegócio Moinho Duque de Caxias (RJ) 50

BYD Veículos elétricos Fábrica Campinas (SP) 200

Cargill Agronegócio Ampliação de terminal de grãos Santarém (PA) 240

Coca-Cola Femsa Bebidas Centro de distribuição Sumaré (SP) 82

Copersucar Agronegócio Terminal de etanol Paulínia (SP) 150

CVR/Citic-HIC Cimento Fábrica Adrianópolis (PR) 518

Ferrero Rocher Alimentação Ampliação de unidade Poços de Caldas (MG) 200

Gypsum Drywall Material de construção Fábrica Rio de Janeiro (RJ) 200

Hines Serviço Centro logístico Embu (SP) 120

Klabin Celulose Fábrica Ortigueira (PR) 5.800

Rolls-Royce Petróleo e gás Fábrica Duque de Caxias (RJ) 80

Sany Máquinas Fábrica Jacareí (SP) 668

Tetra Pak Embalagem Ampliação de unidade Ponta Grossa (PR) 200

TMD Friction Autopeças Fábrica Salto (SP) 142

TPR Máquinas Fábrica Porto Feliz (SP) 66

Volare Veículos leves Fábrica São Mateus (ES) 35

Total 9.056

Fonte: Revista OE

Novas unidades industriais geram  
investimento de R$ 9,056 bilhões

Ao longo deste ano, foram anunciados mais de R$ 9 bilhões em 
investimentos voltados para novas plantas industriais ou ampliação 
de unidades existentes. Quase duas dezenas de empresas, de diversos 

segmentos industriais, vão construir ou ampliar unidades de produção, 
centros de armazenamento e distribuição em todo o Brasil. Veja a seguir 
a lista do levantamento realizado pela O Empreiteiro.
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O p i n i ã o

Acredito ser de conheci-
mento geral que os reflexos da 
crise dos anos 80 e 90 ainda 
estão presentes no setor de en-
genharia. O desmantelamento 
de equipes inteiras de profis-
sionais naquela ocasião trouxe 
consequências gravíssimas que 
influenciaram toda uma geração 
de jovens em idade universitária, 
causando a evasão maciça de 
possíveis engenheiros para ou-
tras atividades.

A recuperação teve início 
nos anos 2000, exigindo das em-

presas e profissionais investimentos em treinamento, aquisição e manuseio 
das atuais tecnologias utilizadas no setor. Essa recuperação foi liderada pelos 
investimentos na área de Óleo e Gás e Petroquímica, secundada pelas áreas de 
Mineração e Siderurgia e Papel e Celulose.

O setor de engenharia de projetos industrial demandou a adoção de mo-
dernos processos de produção, envolvendo desde a elaboração de projetos 
em 3D até a criação de sistemas inteligentes capazes de absorver e controlar 
todas as informações pertinentes a um empreendimento, e reunindo projeto, 
suprimentos, planejamento, construção, montagem e comissionamento. Atu-
almente, já se trabalha com sistemas 4D, com melhorias contínuas na busca de 
sistemas mais avançados.

Graças a essa expertise, a engenharia de projetos industrial brasileira pôde 
se responsabilizar por grande parte dos empreendimentos do setor, apesar das 
condições conjunturais nem sempre favoráveis, como a falta de continuidade 
de serviços, carga tributária, falhas no incentivo à pesquisa e inovação, e alto 
custo de softwares especialistas, entre outras. 

O momento presente se reveste de suma importância para o setor e deve 
ser suficientemente reportado em face dos riscos por que essa engenharia está 
passando. Com efeito, a redução dos investimentos industriais conduz neces-
sariamente ao adiamento de projetos e, por conseguinte, à postergação de 
serviços de engenharia que poderiam alimentar o setor em fases de crise.

Com relação apenas à área de Óleo e Gás, é indubitavelmente compre-
ensível que os pesados investimentos da Petrobras sejam concentrados em 
exploração e produção, reduzindo-se os aportes nas unidades industriais de 
processo. Ocorre que grande parte desses investimentos refere-se a afreta-
mentos de sondas, navios e plataformas, cujos projetos invariavelmente são 
executados no exterior – não no Brasil. O resultado é que poucas empresas 
brasileiras tiveram condições de assimilar a tecnologia de projetos offshore.

Também na área de unidades industriais já se nota a presença de empresas 
estrangeiras desenvolvendo projetos em seus países, serviços que poderiam 
integralmente ser elaborados no Brasil. Mire-se o exemplo da Noruega, que 
possuía uma engenharia convencional. Quando houve a descoberta de petróleo 
no Mar do Norte, o país recebeu competente incentivo e planejamento gover-
namental adequado, e se tornou um dos maiores exportadores de serviços de 
engenharia de Óleo e Gás no mundo.

Hoje não há exigência para a elaboração de projetos offshore no país, a 
despeito de cláusulas de conteúdo nacional existentes em contratos de explo-
ração e produção de petróleo. Os novos contratos sob o regime de partilha tal-
vez comecem a corrigir este desvio. Há projetos sendo elaborados na Holanda, 
China, Espanha e até mesmo na Romênia, quando poderiam ser realizados aqui 

Há riscos para a engenharia de projetos industriais
*Márcio Alberto Cancellara

mesmo, com a participação conjunta de empresas brasileiras e estrangeiras 
atuando em consórcio, nos casos em que fosse necessário.

Qual o motivo de não se exigir que empresas estrangeiras se instalem no 
Brasil para que possamos adquirir eventual tecnologia de que ainda não dis-
pomos? Tome-se o exemplo da Espanha, que incentiva de forma significativa 
suas empresas a prestarem serviços no exterior considerando a grande crise 
que o país atravessa.

O fato é que atitudes e decisões tomadas sem o conhecimento de suas 
implicações no setor têm levado a demissões em massa nas empresas de en-
genharia de projeto industrial, trazendo grande preocupação de se retornar ao 
final da década de 80, conforme mencionado no início deste artigo.

De forma mais explícita, o setor tem feito uso intensivo de mão de obra 
qualificada e não foi contemplado com a desoneração da folha. No entanto, 
setores que tiveram nos últimos anos altíssimos índices de automação de sua 
produção foram beneficiados sem nenhuma contrapartida. A engenharia de 
projetos é responsável pela especificação de equipamentos e materiais de um 
empreendimento e exerce efeito multiplicador no fornecimento de bens a se-
rem utilizados na unidade industrial.

A prática de contratações de implantação de empreendimentos basea-
da em projetos básicos inconsistentes e incompletos tem levado a frequentes 
acréscimos de prazo e custos, como se tronou corriqueiro noticiar na imprensa.
Neste momento de retração do mercado industrial, por que não desenvolver 
os projetos executivos para resguardar as empresas especializadas e garantir a 
contratação dos empreendimentos em bases mais sólidas e definitivas?

O custo da engenharia de projetos mal atinge 5% do valor total de um em-
preendimento, quantia insignificante face aos benefícios obtidos com uma boa 
engenharia. Todos os países procuram resguardar a inteligência e a memória 
de sua engenharia dada a importância estratégica que este setor tem na vida 
de uma nação. Neste ponto cabe o alerta: um país sem engenharia somente 
poderá aspirar a se tornar um exportador de matérias-primas e nunca poderá 
se candidatar a ser uma nação do Primeiro Mundo.

*Márcio Alberto Cancellara é vice-presidente da Associação Brasileira  

de Engenharia Industrial (Abemi)

C o n s t r u ç ã o  I n d u s t r i a l





64 | O Empreiteiro | Agosto 2014

Nildo Carlos Oliveira 

A 
afirmação otimista do prefeito Eduardo Paes de que 
não haverá na história da Olimpíada uma cidade “tão 
impactada de forma positiva como o Rio, com todo o 
respeito a Barcelona”, corre o risco de não se revelar 
uma verdade por inteiro ou parecer, futuramente, ape-
nas uma meia verdade. No fundo, há unanimidade no 
anseio brasileiro e carioca de que o Rio supere a cidade 

Urgência  
de obras pontuais põe 
planejamento a reboque

catalã, até hoje considerada – apesar de Londres, em 2012 - o exemplo 
mais eficiente da operação de profundas transformações urbanas, depois 
dos Jogos Olímpicos que ali foram realizados em 1992.

 Mas há uma diferença permeando as obras desenvolvidas em Bar-
celona, previamente à Olimpíada, e as obras atualmente em curso no Rio 
de Janeiro. Lá, as obras pontuais não colocaram o planejamento a rebo-
que, sobretudo, porque o planejamento ordenou e costurou o conjunto 
de obras previstas, necessárias ao restabelecimento estético, social, tu-
rístico e econômico entre o centro e região portuária e entre o centro e 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Parque Olímpico deverá ter os 
equipamentos esportivos prontos 

com antecedência para realização de 
testes. O modo legado prevê centros de 

treinamentos e prédios residenciais e 
comerciais no local

a cidade como tecido urbano unificado. No Rio, a necessidade de obras 
pontuais sempre foi e continua a ser de tal urgência que, invariavelmen-
te, nocauteia o planejamento, em alguns casos visto como elemento 
burocrático e até incômodo. 

A administração carioca aposta no legado pós-Olimpíada, cuja ins-
talação de abertura ocorrerá no dia 5 de agosto de 2016. Tanto aposta 
que, do orçamento da ordem de R$ 38 bilhões (quase 60% recursos 
privados e o restante verba pública), mais de R$ 24 bilhões estão desti-
nados às obras que deverão permanecer como melhoria urbana. Dentre 
estas se encontram a revitalização da região portuária; a Linha 4 do me-
trô; a construção dos corredores e operação dos BRTs (Bus Rapid Transit); 
as linhas dos VLTs (Veículo Leve sobre Trilho); ampliação do Elevado do 
Joá; a despoluição até agora inconclusa da Baía de Guanabara e da La-
goa Rodrigo de Freitas e várias outras. 

No conjunto, sobressai o programa de obras do Porto Maravilha, 
resultado da chamada Operação Urbana Consorciada da Área Espe-
cial de Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de Janeiro 
(Lei Municipal 101/2009), que previu a construção de 4 km de túneis, 
reurbanização de 70 km de vias, reconstrução de 700 km de redes de 
infraestrutura, demolição do Elevado da Perimetral (já parcialmente 
realizada) e outras alterações. 

Contudo, uma cidade não pode ser colocada em obras somente 
em função de uma perspectiva histórica ou de um acontecimento, 

por mais importante que ele seja. Uma cidade é um processo contí-
nuo de afirmação humana civilizadora, cujas construções arquitetô-
nicas, modais de transporte e características de funções em toda a 
sua abrangência devem refletir imensas diversidades. Não fora assim, 
não seria cidade. 

Em razão disso, obras pontuais, por mais essenciais que sejam, 
não devem colocar o planejamento em segundo plano. Nem devemos 
considerar como secundária a melhoria da qualidade dos espaços 
públicos. A carência de planejamento — ou planejamento elaborado 
apenas para justificar obras já previstas e até já contratadas — tem 
sido danosa à vida do cidadão, como ocorreu com o Elevado da Peri-
metral, cuja demolição começou sem que, antes, estivesse concluído 
o sistema viário na superfície e no subsolo necessário à circulação 
do tráfego. A falta de planejamento aumentou o desconforto e os 
incalculáveis prejuízos materiais provocados pelo congestionamento 
permanente da área central. 

Só o bom planejamento, elaborado a partir dos vetores do crescimento 
urbano e da coleta das opiniões gerais, sejam de empresários, intelectuais 
e moradores, pode propor reformas que melhorem as condições de vida 
da população do local onde elas aconteçam, sem provocar-lhes o êxodo, 
excluindo-a e banindo-a para as longínquas periferias.

O planejamento equilibrado mantém a identidade cultural e arqui-
tetônica dos bens inseridos no tecido urbano, enriquecendo-o e evitan-
do que o aspecto meramente utilitário prevaleça sobre outros valores, 
igualmente importantes no longo prazo. 

Obras projetadas para atendimento do marketing político, mesmo 
que provenientes de projetos elaborados por profissionais internacional-
mente reconhecidos, às vezes correm o risco de não se inserirem no con-
junto da identidade local, deixando de produzir os benefícios esperados 
para o ambiente urbano. 

O planejamento, em seu sentido mais amplo, inibe a administração 
pública de gerenciar e licitar obras públicas com um olho no orçamen-
to e outro, mais aguçado, no mapa eleitoral de cada região da cidade, 
proporcionando mais melhorias àquelas dotadas de maior potencial de 
votos. Esse tipo de visão política gera distorções no crescimento regional 
no médio prazo, com reflexo até nas questões da segurança pública. 

Uma cidade é um conjunto, e o Rio de Janeiro, dispondo de um or-
çamento daquele montante (R$ 38 bilhões) para obras destinadas ao Rio 
2016, não pode agir com aquele viés imediatista. Se assim for, estará no 
descaminho de sua vocação, que é o de se transformar num novo polo 
cultural e econômico de notáveis dimensões. 

O Rio de Janeiro de hoje quer ser o Rio de Janeiro de 2016. Mas 
precisamos lembrar: em seguida, virá o Rio de 2020, que terá a respon-
sabilidade de sediar o Congresso Mundial da União Internacional dos 
Arquitetos (UIA), depois de desbancar dois fortes candidatos: Melbourne 
(Austrália) e Paris (França). 

Naquele evento da UIA, o legado da Olimpíada será avaliado inter-
nacionalmente. Até aquela data poderá ser observado se o legado pro-
metido terá melhorado e qualificado a cidade e o Estado para um novo 
ciclo de desenvolvimento em benefício da sua população e das novas 
gerações, ou se foi usado apenas para atender aos interesses dos grupos 
que visam apenas ganhos financeiros. 
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Augusto Diniz – Rio de Janeiro (RJ)

No dia seguinte ao término da Copa do Mundo, não teve quem 
não lembrasse de que dois anos depois o Brasil sediará mais um 
megaevento esportivo global de enorme responsabilidade. E mais 

uma vez foi colocada em xeque a capacidade de o País realizá-lo. No en-
tanto, para a Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro 
(Aeerj), apesar do prazo curto, não há dúvida de que uma nova cidade 
será entregue aos seus moradores e visitantes em 2016, quando serão 
realizados os Jogos Olímpicos.

O presidente-executivo da entidade, Luiz Fernando Santos Reis, 
aponta as transformações da cidade e os motivos do otimismo. Ele re-
conhece que pouco foi feito nas cidades-sede do Mundial de futebol no 

Cidade entra no olho do furacão

Empresas de engenharia reconhecem o momento 
crítico, mas afirmam que os prazos serão cumpridos;  
projetos abrangem diversas áreas

âmbito da mobilidade urbana, mas que no Rio de Janeiro a situação é 
outra. “Aqui foi feito muito mais até por conta da Olimpíada”, diz. “A 
cidade realmente está se reestruturando”. 

Luiz Fernando relaciona os projetos dos governos estaduais e mu-
nicipais realizados ou que estão sendo executados - que atestam os 
avanços. “A despeito do atraso por conta de falta de licenças, recursos 
e inconsistências de projeto, a inauguração do Arco Rodoviário (rea-
lizada em julho último) tem uma importância extrema”, cita. A obra 
teve sua primeira fase concluída ligando o porto de Itaguaí, Rodovia 
Dutra e a BR-040, o que aliviará o tráfego de caminhões pesados pela 
cidade do Rio. Mas ainda falta realizar a duplicação do trecho entre 
a BR-040 e a BR-101, concluindo o projeto de contorno rodoviário da 
Baía de Guanabara. 

“Outra importante obra do governo do estado é o metrô (Linha 4, 
ligando Ipanema a Barra da Tijuca). Tem um significado enorme”, men-
ciona. O executivo aponta também volumes grandes de obras dos pro-
gramas Bairro Novo e Asfalto na Porta, que envolvem serviços de urba-
nização, drenagem e saneamento em numerosas regiões. 

“Eles atingem regiões mais pobres do Grande Rio e também alguns 
municípios do Norte Fluminense. São ruas de terra, que não têm drena-
gem, rede de água pluvial, e o governo fez um pacote de obras, incluin-

Até a Olimpíada, Ipanema e 
Leblon terão ligação metroviária
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do asfalto, iluminação, drenagem”, conta. 
“Existem ainda intervenções para reurbani-
zar favelas, como na Rocinha, Complexo do 
Alemão e Providência”.

O presidente-executivo da Aeerj con-
ta que a Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos (Cedae) deverá dar início à 
construção de um novo sistema produtor 
de água tratada, denominado Complexo 
Guandu 2, estimado em pelo menos R$ 
3,4 bilhões e que irá atender especial-
mente a Baixada Fluminense.

No âmbito da prefeitura, Luiz Fer-
nando explica que as obras caminham 
em três vertentes: mobilidade urbana, 
equipamentos olímpicos e outras. “As 
características dos BRTs do Rio, por 
exemplo, são que eles vão cruzar trans-
versalmente o município, fazendo inte-
gração com os trens e o metrô. Essas 
obras de mobilidade são fundamentais 
para o desenvolvimento do município”, 
diz, lembrando que dois já foram entre-
gues (BRTs Transoeste e Carioca, este 
último ainda funcionando parcialmente) 
e um está em obras (BRT Transolímpica). 

No centro da cidade, o engenheiro aponta a parceria público-privada 

(PPP) que se tornou referência no País no de-
senvolvimento urbano: o Porto Maravilha. “O 
centro do Rio de Janeiro estava abandona-
do. Com a implantação do Porto Maravilha, 
começou a ter um novo desenvolvimento da 
cidade, com a retirada da perimetral e cons-
trução da Via Binária. Vão nascer vários em-
preendimentos imobiliários. Nesse centro vai 
ter ainda o Veículo Leve sobre Trilhos (esta 
obra ainda não começou) que vai substituir 
todos os ônibus que circulam na região, se 
interligando ao metrô, ao aeroporto Santos 
Dumont, às barcas e ao porto. Trata-se de 
uma região que será o maior polo turístico 
ao lado da Olimpíada”, afirma.

Além das obras do Parque Olímpico e da 
Vila dos Atletas, Luiz Fernando cita outras obras 
pulverizadas, mas com enorme impacto social. 
“São as obras do programa Bairro Maravilha, 
com investimento de R$ 2 bilhões: incluem pa-
vimentação, urbanização, saneamento e praças 
públicas. Ela está em curso principalmente na 
Zona Oeste”, pontua.

O Parque Madureira é o maior exem-
plo dessa intervenção. O projeto entra na 
segunda etapa e é uma área de lazer se-

melhante ao Aterro do Flamengo.

InvestImentos em oBRAs no RIo De JAneIRo (em mILHÕes De R$)
Áreas olímpicas

Obras Valor
Parque Olímpico na Barra da Tijuca 1.879,4
Estádio do Maracanã e entorno (estádio concluído) 1.031,8
Complexo Esportivo de Deodoro 850,2

Urbanização de comunidades de baixa renda

Obras Valor
Programa Bairro Maravilha - cidade do Rio de Janeiro 1.319,1
Programa Bairro Novo - região metropolitana 964,1
Programa Asfalto na Porta - todas as regiões do Estado 953,9

Novas estradas
Obras Valor 
Arco Metropolitano/RJ-109 (já inaugurado) 1.900,0
Via Light/RJ-081 - São João de Meriti/Rio de Janeiro 474,3

Saneamento
Obras Valor 
Esgoto sanitário na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro 2.900,0
Controle de enchentes na Bacia do Rio Maracanã - cidade do Rio de Janeiro 309,9
Água e Esgoto para municípios da Baixada Fluminense 981,7
Recuperação das lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá - cidade do Rio de Janeiro 674,4

Fonte: Banco de Dados da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj)

“  A despeito do atraso por conta 
de falta de licenças, recursos e 

inconsistências  
de projeto, a inauguração  

do Arco Rodoviário tem uma 
importância extrema”
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Por fim, Luiz Fernando menciona a obra de ampliação do viaduto do 
Joá, ligando a Zona Sul a Barra da Tijuca, ao custo estimado em R$ 457 
milhões. A intervenção durará dois anos e os trabalhos já começaram. 

Rio 2016
“Não tenho dúvida de que em 2016 teremos um Rio diferente. Prazos 

estão apertados, mas o governo tem feito um esforço enorme para resol-
ver isso. Enfrentamos problemas da burocracia brasileira e a incompe-
tência. Os financiamentos são um parto para ser liberados. A culpa disso 
às vezes recai sobre o empreiteiro, mas não é dele essa responsabilidade 
sobre os recursos”, comenta.

Luiz Fernando avalia que o Porto Maravilha está dentro do prazo e 
que alguns equipamentos olímpicos estão um pouco atrasados. “O Rio de 
Janeiro é um canteiro de obras. As obras devem ficar prontas porque elas 
se interligam. Temos certeza de que cumpriremos o prazo”, diz. 

Despoluição da Baía
A despoluição da Baía de Guanabara é considerada uma questão 

quase insolúvel para 2016. “É o calcanhar de Aquiles. É o desafio mais 
chocante e de mais difícil solução a curto prazo. É uma baía mara-
vilhosa, mas por mais que se faça, não dará para melhorar muito. A 
Baía de Guanabara é um desaguadouro de todo o esgoto da Baixada 
Fluminense. Tem-se aí um problema sério e muito amplo ”, reconhece 
Luiz Fernando.

O presidente-executivo da Aeerj diz que os recursos são insuficientes 
e que apenas 40% do esgoto da capital é tratado, sendo parte despejado 

na Baía de Guanabara. O programa de despoluição, de acordo com ele, 
sofre problemas de gestão, falta de integração, projetos deficientes e 
padrões técnicos inconsistentes. 

Engenharia carioca
A Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj) 

acredita que o momento deve valorizar o setor no Estado. “Em função do 
desalinhamento político de décadas entre os governos federal, estadual 
e municipal, a cidade sofreu uma penúria de obras. Na hora que ressur-
giram as grandes obras, elas foram parar nas mãos de empresas de fora 
do Estado. Mas o mercado local começou a florescer por meio de obras 
menores. Passamos a criar um novo patamar de empresas”, afirma.

A Aeerj avalia que o Estado ficará forte na hora em que tiver uma 
engenharia própria forte. “Depois que o boom sair daqui para outro lu-
gar, como as empresas que estão no Rio vão fazer? Elas têm que estar 
fortes para enfrentar isso”, diz.

Para atender ao novo momento do setor no Rio, a Aeerj tem feito 
cursos e treinamentos para empresas locais participarem de licitações 
em consórcios e montar orçamentos, além de divulgar junto aos gover-
nos que no Rio há empresas preparadas para executar obras. 

“Em outra vertente, a Aeerj está defendendo o respeito aos con-
tratos. A gente luta há anos para que o governo melhore a gestão da 
obra pública”, conta. De acordo com ele, as empresas de menor porte 
dependem de os contratos serem honrados. “As obras estão criando um 
grupo de engenheiros de excelência. Muito disso vai permanecer por 
aqui”, conclui.

“      ... o mercado local começou 
a florescer por meio de obras 
menores. Passamos a criar um 

novo patamar de empresas”
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Intervenções do Porto  
Maravilha se ampliam  

O Porto Maravilha é o projeto mais ousado em andamento no Rio de 
Janeiro para os Jogos Olímpicos. A proposta é reconstruir parte do centro 
da cidade ocupado pela antiga zona portuária e adjacências. Trata-se de 5 
milhões de m² de área. No total, serão R$ 8 bilhões em investimentos, de 
acordo com a prefeitura.

Intitulada Operação Urbana Porto Maravilha, o projeto é gerido pela 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Ja-
neiro (CDURP). Ela administra o contrato com a Concessionária Porto Novo 
e articula ações com agentes públicos e privados (principalmente para 
ocupação de áreas e reforma de edificações na região) no desenvolvimen-
to e requalificação do território.

A Concessionária Porto Novo é integrada pelas construtoras OAS, 
Odebrecht e Carioca, e obteve a concessão por 15 anos, em regime de par-
ceria público-privada (PPP), que envolve execução de obras e operação e 
manutenção da área - a iniciativa é pioneira em centro urbano e o modelo 
de PPP tem inspirado outros projetos semelhantes em cidades brasileiras. 

Dentre as principais obras sob a responsabilidade da concessionária, 
incluem: Via Binário do Porto (composta de dois túneis - Saúde, com 81 m, 
este já em operação, e Binário, com 1.480 m), com seis faixas de tráfego 
e viadutos de conexão ao elevado do Gasômetro (que dá acesso à ponte 
Rio-Niterói e Avenida Brasil); construção da Via Expressa, com seis faixas, 
que substituirá o Elevado da Perimetral (em processo de demolição) e que 
será composta de um túnel com 2.570 m de extensão; Museu do Amanhã 
(projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, localizado em antigo 
píer e que está em obra); implantação de nova infraestrutura, toda subter-
rânea, de iluminação pública, distribuição de energia e telecomunicações, 
além de redes de água, esgoto e gás; e novo padrão urbanístico de ruas 
e calçadas daquela região do Rio marcada por muitos prédios históricos.

Cronograma 
O cronograma de obras do Porto Maravilha prevê até o primeiro 

semestre de 2016 a demolição total do Elevado da Perimetral e a inau-
guração da Via Expressa. No mesmo período deve estar funcionando o 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que ainda não teve as obras iniciadas. A 
infraestrutura urbana e a urbanização dos morros da região (Providência, 
Conceição e Pinto, onde se estabeleceram as primeiras comunidades ca-

riocas) deverão ser entregues até o final de 2015. Até agosto, somente a 
Via Binário estava pronta. 

As obras dos túneis do Binário e da Via Expressa, com as execuções 
sendo realizadas a uma profundidade de até 46 m, são consideradas um 
desafio logístico e de engenharia por conta de se trabalhar em área alta-
mente urbanizada. Hoje há mil operários nessas obras.

O túnel do Binário será concluído no segundo semestre deste ano (cer-
ca de 80% dos serviços já foram feitos) e se incorporará à Via Binário, em 
funcionamento desde o final de 2013.

A Via Expressa, com 6.847 m, fará a futura conexão entre o Aterro do 
Flamengo, Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói (antes se fazia pelo Elevado 
da Perimetral). Os trabalhos no túnel foram mais de 50% executados. Há 
sete frentes de obras, com dois poços de serviço - mobilizando cerca de 
600 operários nessa atividade.

A implosão do Elevado da Perimetral está em sua terceira etapa de 
remoção- 2.513 m do elevado já foram removidos, representando mais 
de 50% do total de 4.790 m da via elevada. Até começar a ser removido, 
no ano passado, o elevado recebia quase 80 mil veículos/dia. A obra de 
remoção deixou o trânsito na região central do Rio caótico, o que a torna 
alvo de críticas da população. A previsão é que a situação piore ainda mais 
com as obras do VLT que, quando pronto, deverá circular pelos principais 
pontos do centro e substituirá os ônibus naquela localidade. 

Concessionária garante 
prazo do Parque Olímpico

Quem olha de longe demora a acreditar que tudo estará pronto para 
os Jogos Olímpicos de 2016. Mas a concessionária Rio Mais (Odebrecht 
Infraestrutura - líder do consórcio -, Carvalho Hosken e Andrade Gutier-
rez), responsável por boa parte da obra, diz que “sim” sem pestanejar.

É que agora o foco está em erguer as edificações (algumas já até bro-
tam na vasta área). O desafio inicial, de acordo com a concessionária, foi 
demolir o autódromo existente, preparar o terreno e fazer a infraestrutura. 

O Parque Olímpico receberá 16 modalidades olímpicas e 10 modalida-
des paraolímpicas. Os trabalhos andam acelerados no complexo. Há hoje 
mais de 3 mil pessoas no local, de segunda a segunda, em área de 1,18 
milhão de m², mas deve chegar a 8 mil operários no pico. 

As estruturas do antigo autódromo e da pista foram demolidas - os 
trabalhos começaram em julho de 2012 - e os materiais de agregados 
estão sendo reaproveitados como base e sub-base no Parque Olímpico.

No prédio principal do IBC (centro de transmissão de rádio e televisão), 
de 62 mil m², as obras avançam no segundo e último pavimento, com a con-
cretagem das lajes e montagem das instalações prediais. Já no MPC (centro 
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de mídia impressa), com 27 mil m², as fundações estão em fase final. O MPC 
e IBC precisam ser entregues pela Rio Mais um ano antes dos Jogos.

No ginásio onde se realizarão as modalidades de esgrima e taekwondo 
nos Jogos Olímpicos, a arquibancada para 10 mil pessoas já começou a 
subir. No de basquete (que terá 16 mil lugares), elevam-se os pilares. No 
ginásio para 10 mil pessoas onde se realizarão as competições de judô, 
luta livre e luta greco-romana na Olimpíada as fundações já foram feitas. 

Ainda a cargo da concessionária Rio Mais está a construção de hotel 
com 400 quartos, ao lado do MPC, que irá abrigar os jornalistas que vão 
cobrir o evento. Estão sendo feitas no local a execução das paredes de 
contenção das fundações e a estrutura de concreto armado dos núcleos 
centrais. O próximo passo será a estrutura metálica do edifício. 

As obras no Parque Olímpico que não estão sendo feitas pela con-
cessionária Rio Mais incluem arena de handebol, centro aquático, veló-
dromo e o centro de tênis. O Parque Aquático Maria Lenk e a Arena Rio 
(HSBC), que foram construídos para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e 
pertencem ao complexo, deverão ser adaptados para os Jogos Olímpicos 
por empresas ainda a ser definidas. 

Infraestrutura
No Parque Olímpico, as obras de infraestrutura foram as que avançaram 

efetivamente - mais de 60% realizadas. No total, 10,6 km de galerias de dre-
nagem, 5,3 km de tubulação de esgoto e 5,9 km de redes de água, 8,2 km de 
redes de energia de média tensão e 4,3 km de rede de iluminação pública, 5,9 
km de redes de combate a incêndio e 13,9 km de redes de telecomunicações 
estão quase prontas. 

Serão construídos 7,5 km de vias, incluindo a Via Olímpica, de 1 km, que 
lembrará em seu percurso o calçadão da praia de Copacabana e será uma 
espécie de passeio público. 

 Na área do entorno da Lagoa de Jacarepaguá haverá um outro calçadão 
de 30 m de largura. Esta área perfaz um total de 75 mil m² e será recomposta 
pelo Rio Mais com a vegetação nativa de restinga e de mangue da chamada 
faixa marginal de proteção da Lagoa. 

As vias públicas do Parque deverão ficar prontas no primeiro semestre de 
2016. O investimento em regime de parceria público-privada com a conces-
sionária Rio Mais soma R$ 1,3 bilhão e inclui, além dos trabalhos no Parque 
Olímpico, a infraestrutura da Vila dos Atletas, também na Barra da Tijuca. 

A concessão é de 15 anos a partir do fim das obras - que devem ser 
totalmente entregues seis meses antes dos Jogos, já que os equipamentos 
esportivos passarão ainda por testes. No legado do Parque Olímpico, parte será 
transformada em prédios comerciais e residenciais. Depois da Olimpíada, 40% 
do terreno será público. 

Três ginásios, o velódromo, parte do centro de tênis e o Parque Aquático 
Maria Lenk se transformarão no Centro Olímpico de Treinamento (COT), para 
atletas de alto rendimento. A Arena de Handebol será desmontada depois do 
megaevento, assim como o centro aquático.

As linhas de BRT Transcarioca e Transolímpica terão estações próximas 
ao empreendimento. 

Vila dos Atletas terá 31 edifícios
A Vila dos Atletas, que receberá os participantes dos Jogos Olímpicos, se 

insere dentro de um projeto chamado Ilha Pura, que fica próximo ao Parque 
Olímpico, na Barra da Tijuca. O consórcio da obra e de sua administração 
pós-Olimpíada é da Odebrecht Realizações Imobiliárias e Carvalho Hosken.

A área total do projeto Ilha Pura é de 820 mil m², sendo 200 mil m² 

ocupados pela Vila dos Atletas, incluindo parque de 72 mil m². Estão sendo 
erguidos 31 edifícios residenciais, com 17 andares cada, em sete condomí-
nios. No total, serão 3.604 apartamentos. O espaço terá uma ciclovia de 4,5 
km. O prazo de entrega dos prédios para atender os Jogos é março de 2016.

A infraestrutura da Vila dos Atletas está sendo realizada pela con-
cessionária Rio Mais, que também ergue o Parque Olímpico. Devido ao 
solo mole a profundidades de 20 m a 30 m, foi necessário adotar soluções, 
como laje estaqueada e colunas de brita no terreno do empreendimento. 

De acordo com a Rio Mais, foi feito teste de carga no terreno, duran-
te seis meses, cravando-se estacas. A medida garantiu segurança técnica 
para reduzir o dimensionamento da estaca, tanto em tamanho quanto 
em seção e armadura. 

Pelo projeto, a construção de outras edificações está prevista de-
pois dos Jogos, como prédios comerciais. 

Via Transolímpica  
tem 25% de execução 

 A via expressa de 13 km que ligará a Barra da Tijuca a Deodoro e por 
onde passará o BRT Transolímpica tem cinco dos seus 11 viadutos com 
estrutura pronta. Trabalhos de terraplenagem ainda são feitos em vários 
trechos da via, assim como serviços de drenagem. A obra já avançou 
25% do previsto no cronograma e deverá ser entregue no início de 2016. 

 A obra do túnel na Serra do Engenho Velho, no Maciço da Pedra 
Branca, de 1,3 km de extensão, no emboque norte, avançou 45 m na 
pista da esquerda e 140 m na da direita. No emboque sul, 2,50 m fo-
ram escavados na pista da direita. As detonações acontecem duas vezes 
ao dia. O outro túnel da via, no mesmo maciço, com 210 m, também 
está em fase de escavação, segundo o Consórcio ViaRio, formado pelas 
empresas Invepar (líder), CCR e Odebrecht Transport e responsável pela 
construção e operação durante 35 anos da via. 
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Novo Joá vai melhorar  
tráfego para a Barra

Um dos cartões-postais mais bonitos do Rio, o Elevado do Joá, que 
percorre o maciço da Pedra da Gávea, à beira-mar, entre os bairros de 
São Conrado e Barra da Tijuca, deverá ser ampliado e ganhará dois novos 
túneis paralelos aos já existentes. O projeto é da Fundação Geo-Rio.

A extensão do projeto é de 5 km, que envolve a construção de uma 
ciclovia no local. O valor da obra é de R$ 458 milhões, que já teve início 
e durará 21 meses, sendo entregue, portanto, antes dos Jogos Olímpicos. 
A previsão é que não haja interdição na via existente. A obra aumentará 
em 30% a capacidade viária de tráfego. 

Começa construção  
do complexo em Deodoro

Deodoro, o segundo cluster olímpico da Rio 2016 (o primeiro é o Parque 
Olímpico na Barra da Tijuca), é uma área carente de infraestrutura, embora parte 
da região seja zona militar. Lá, é preciso prever redundância para que a infraes-
trutura dos futuros equipamentos olímpicos seja instalada sem problemas. 

Em julho, depois de reclamações públicas do Comitê Olímpico Interna-
cional (COI), organizador do Jogos, as obras começaram, sob responsabilidade 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Complexo Esportivo de Deodoro será sede 
de 11 modalidades olímpicas (hipismo saltos, hipismo adestramento, concurso 
completo de equitação, BMX, mountain bike, pentatlo moderno, tiro esportivo, 
canoagem slalom, hóquei sobre grama, rúgbi e basquete) e quatro paralímpi-
cas (tiro esportivo, futebol de 7, hipismo e esgrima).

O local chegou a receber modalidades dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e, 
de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pelas obras, tem 60% 
das áreas de competição já construídas: centro de tiro, piscina do pentatlo mo-
derno, centro hipismo e hóquei sobre grama - mas todas precisam de adaptações. 

O complexo ganhará mais três instalações permanentes: Arena Deodoro, 
pista de BMX e circuito de canoagem slalom. A pista de mountain bike e a 
arena de rúgbi e combinado do pentatlo moderno serão provisórias, de acordo 
com a prefeitura.

Pós-Jogos, o circuito de canoagem slalom e a pista de BMX farão parte 
do Parque Radical com 500 mil m². As obras no Complexo Esportivo de Deo-
doro estão previstas para terminar no primeiro semestre de 2016. 

As intervenções no local começaram pela região norte (delimitado pela 
linha férrea que passa na região), que estão sendo realizadas pelo consór-
cio Complexo Deodoro, formado pela Queiroz Galvão e OAS. O valor da obra é 
de R$ 643 milhões. O contrato inclui as obras do circuito de canoagem slalom, 
pista de mountain bike, pista de BMX, centro de tiro, arena de rúgbi e combi-

InstALAçÕes oLímpIcAs  
Do compLexo espoRtIvo De DeoDoRo

Existentes

Centro de Tiro
Os sete estandes passarão por adequações. 
Será construído um estande temporário para 
as finais (tiro e carabina), com 2 mil lugares.

Piscina do pentatlo 
moderno

A piscina será reformada e ganhará 
uma arquibancada com 2 mil assentos 
temporários.

Centro de Hipismo

A pista de cross country, as pistas 
de treinamento e a arena de saltos e 
adestramento serão adaptadas e ampliadas. 
Haverá uma nova clínica veterinária e 
acomodações para tratadores e veterinários 
(72 apartamentos de 3 quartos), que ficarão 
como legado.

Centro de Hóquei 
sobre Grama

As duas quadras existentes serão adaptadas. 
Serão construídos vestiários, uma arquibancada 
permanente com 2.400 lugares na quadra 
principal, e um centro administrativo. Durante 
os Jogos, o centro de hóquei terá 5 mil 
assentos temporários na quadra secundária e 
7.500 na quadra principal.

 Novas instalações permanentes

Arena Deodoro Capacidade de 5 mil lugares, sendo 2 mil 
permanentes e 3 mil temporários.

Pista de BMX  Capacidade de 7.500 lugares temporários.
Circuito de 
canoagem slalom Capacidade de 8.500 lugares temporários.

 Instalações temporárias
Pista de mountain 
bike 

Capacidade de 25 mil lugares sendo 5 mil 
temporários e 20 mil em pé.

Arena de rúgbi 
e combinado do 
pentatlo moderno

Capacidade de 15 mil lugares temporários.

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

nado do pentatlo moderno, Arena Deodoro (esgrima do pentatlo moderno e 
preliminares do basquete feminino), centro de hóquei sobre grama e piscina 
do pentatlo moderno. 

As obras da chamada região sul envolvem o centro de hipismo, onde 
acontecerão as competições de cross country, saltos e adestramento. Os 
trabalhos são da IBEG Engenharia e Construções, com contrato no valor 
de R$ 157 milhões.
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O Governo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo tra-
balho de despoluição da Baía de Guanabara, já reconhece 
que não conseguirá entregar nos Jogos Olímpicos uma baía 

despoluída - todas as provas de vela acontecem no estuário. O po-
der público diz que reúne 12 iniciativas para a recuperação ambien-
tal da baía, sendo o carro-chefe o Programa de Saneamento dos 
Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (Psam).

A história de despoluição dos 380 km² de um dos mais belos cartões-pos-
tais do Rio é longa. Desde 2007 que o governo tenta efetivamente criar redes 
de esgoto e tratamento nas residências de mais de 8 milhões pessoas que 
vivem nos municípios no entorno da baía, mas nem a metade foi alcançada.

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) afirma que essa política já 
pode ser sentida com melhoria da qualidade da água no chamado canal 
central da Baía de Guanabara, que vai desde a entrada no Pão de Açúcar 
até a Ilha de Paquetá - é neste trecho, inclusive, que as provas de vela da 
Olimpíada devem acontecer e o único empecilho seria o lixo flutuante, 
já que o trecho é próprio para banho.

De acordo com o governo, existem seis projetos de tratamento de 
esgoto lançado na baía em andamento: a ETE São Gonçalo (que passa 
por obras e deve entrar em operação até o final de 2014); a ETE Al-

Baía de Guanabara é o “calcanhar de Aquiles”
cântara/São Gonçalo (em execução, que contará com 100 km de rede 
coletora); obras de esgotamento sanitário das áreas da Marina da Gló-
ria e das praias do Flamengo, de Botafogo, da Guanabara, e na Ilha do 
Governador; tronco coletor Cidade Nova (captará 1 mil litros de esgoto 
por segundo despejados no Canal do Mangue e levará para ETE Alegria); 
e construção e ampliação do sistema de coleta de esgoto da Baixada 
Fluminense, que será interligado às estações de tratamento de esgoto 
de Pavuna e Sarapuí.

Segundo o governo, está ainda em licitação a construção dos tron-
cos coletores Faria-Timbó e Manguinhos, que captarão o esgoto dos 
complexos da Maré e do Alemão, encaminhando-o para a ETE Alegria. 

As unidades de tratamento de rios (UTRs) também são outro pro-
jeto de saneamento da baía. As UTRs removem 80% de poluição de 
suas águas e estão sendo instaladas nos cursos de água que despejam 
esgoto na baía.   

A Secretaria de Estado do Ambiente também iniciou a operação 
de ecobarcos — embarcações especiais de coleta de lixo flutuante. Os 
barcos recolhem em média 35 t de lixo por mês. Outros deverão ser 
mobilizados. Resta saber se estas ações serão cumpridas, como outras 
prometidas e não realizadas ao longo dos anos.
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Augusto Diniz - Rio de Janeiro (RJ) 

No dia 1º de julho de 2016 deve entrar em operação comercial a Linha 4 
do Metrô do Rio, ligando a Zona Sul à Barra da Tijuca. Um mísero atra-
so pode representar um baque e tanto a um dos principais projetos da 

cidade para os Jogos Olímpicos. É que um mês depois milhares de pessoas de-
vem estar chegando à cidade para acompanhar o megaevento que tem a Barra 
como principal cluster olímpico. Hoje, cerca de 50% da obra já foi realizada.

Um imprevisto em maio deste ano fez com que o consórcio construtor da 
obra do trecho sul, formado pela pela Odebrecht Infraestrutura, Queiroz Galvão e 
Carioca Engenharia, passasse a realizar tratamento de solo a partir de algumas vias 
por onde o tunnel boring machine (TBM) ainda irá seguir, incluindo as ruas Barão 
da Torre e Visconde de Pirajá (Ipanema) e avenida Ataulfo de Paiva (Leblon).

O TBM tinha partido no final do ano passado da General Osório, última 
estação da Linha 1 e futuro ponto de conexão entre as linhas 1 e 4 - platafor-
mas diferentes farão a interconexão entre elas. Mas depois de percorrer 400 
m, enfrentou problemas. 

Marcos Vidigal, diretor de contrato das obras do consórcio, explica que 
em uma passagem do TBM entre rocha e areia descompactou-se o terreno. 
“Vínhamos fazendo blocos de contenção de solo, mas como uma face da ro-
cha encontrava-se fraturada, ela os afetou, desestabilizando o terreno”. Assim, 
exigiu-se que se fizesse injeção adicional de microcimento a baixa pressão 
para consolidar o solo. 

O engenheiro expõe que a área é um “depósito de areia” e com lençol 
freático alto. E que, antes mesmo do início dos trabalhos, uma extensa inves-
tigação geológica e geotécnica do terreno havia sido feita. “Definimos então 
que a melhor opção era o uso do TBM no trecho sul”, diz.

A retomada dos trabalhos com TBM está prevista para o segundo semes-
tre deste ano. Marcos diz que a prioridade agora é esclarecer à população que 
as atividades estão sendo feitas com rigoroso controle. 

Marcos conta que há também outras dificuldades pela frente com 

Linha 4 do metrô tem previsão  
de operar um mês antes dos Jogos

 Trecho sul realiza tratamento de solo para dar 
continuidade à escavação por TBM

relação ao TBM. Uma delas é preparar o equipamento para a chegada 
nas futuras estações Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de 
Quental e Gávea. “No trecho sul, há muita interferência de concessio-
nárias e solo sensível”, afirma. Segundo ele, especialistas já consideram 
a obra da Linha 4 como uma das mais difíceis de se executar no mundo.

O diretor lembra que lá atrás teve que montar um planejamento rigoroso 
para conceber, abordar, planejar e detalhar a logística da obra na Zona Sul, 
região altamente adensada do Rio, com numerosas interferências. 

Trechos
A Linha 4 do metrô do Rio é formada por dois trechos de obras. O trecho sul, 

de 4,5 km e que está sendo escavado com TBM, engloba as estações Nossa Se-
nhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental e a via até a Gávea. Já o trecho 
oeste, de 10,3 km, envolve as estações Jardim Oceânico, São Conrado e Gávea 
- neste trecho, o trabalho está sendo feito pelo método NATM com desmonte 
por meio de explosivos. O consórcio construtor do trecho oeste é composto de 
Queiroz Galvão, Odebrecht Infraestrutura, Carioca Engenharia, Cowan e Servix. 

Todas as estações da linha estão em construção. Quatro delas estão sendo 
feitas no método cut and cover (Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero 
de Quental e Jardim Oceânico), uma no método com poços (Gávea) e a última, 
NATM - drill and blast (São Conrado).

O TBM, da marca Herrenknecht, utilizado na obra da Linha 4, tem 
120 m de comprimento, incluindo acessórios, com diâmetro de 11,53 
m, peso de 2,7 mil t, raio de curvatura de 250 m e superelevação de 4%. 

No trecho sul, está sendo construído um bitúnel de 8 km, com revesti-
mento das paredes e abóbodas consolidadas com chumbadores, tela e con-
creto projetado. Uma parte desse trecho, que cruza a Pedra da Gávea, entre 
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as estações Jardim Oceânico e São Conrado, já está recebendo os trilhos. As 
escavações estão sendo feitas agora na parte que liga São Conrado à Gávea, 
atravessando o Morro Dois Irmãos. Ainda neste trecho, uma ponte estaiada 
sobre o canal da Barra, por onde passa a via antes de ingressar no túnel per-
furado na Pedra da Gávea, está com o trabalho de fundações sendo realizado. 

Uma fábrica de aduelas de revestimento do túnel do metrô foi montada 
no pátio da antiga estação de trem Leopoldina. Lá, estão sendo produzidos 3 
mil anéis para 7 km de túneis. Cada um tem diâmetro externo de 11,13 m, 
com comprimento de 1,80 m e espessura de 40 cm. Mais de 90% das aduelas 
já foram produzidas.

Há 8.500 pessoas trabalhando na obra, entre contratados e subcontrata-
dos. O investimento é de R$ 8,79 bilhões. A concessionária Rio Barra, formada 
pela Odebrecht, Queiroz Galvão e Carioca, tem 25 anos de concessão do metrô 
e, além da obra, inclui a implementação do material rodante. A Linha 4 deve 
transportar 300 mil passageiros/dia. As obras tiveram início em junho de 2010.

 Programa Transferência de Conhecimento
O Programa Transferência de Conhecimento, elaborado pelo Consórcio 

do metrô da Linha 4, desenvolve com estudantes de engenharia das quatro 
principais universidades do Estado (UFRJ, UFF, UERJ e PUC-Rio) a transmissão 
por meio de cursos das técnicas aplicadas no projeto, das atividades essenciais, 

da logística de equipamentos, das ações ambientais, da relação com a co-
munidade atingida, entre outros itens. Posteriormente, trabalhos deverão ser 
apresentados pelos universitários sobre o conhecimento adquirido. 

“Estes alunos vão chegar ao mercado de trabalho mais bem prepara-
dos, entendendo os desafios e a logística para executar uma obra de grande 
porte”, explica Marcos Vidigal, diretor de contrato das obras e um dos idea-
lizadores do programa.

Obras da estação Jardim de Alah: desafio é 
preparar o trecho para receber o TBM

Viaduto Pedro Ernesto
No Brasil desde 2011, a Mar-

tifer, empresa do segmento de 
grandes estruturas metálicas, se 
destaca nas obras das pontes do 
BRT Transcarioca (trecho Galeão-
-Penha), no Rio de Janeiro (RJ). O 
Viaduto Prefeito Pedro Ernesto, 
construído para a linha, faz a tran-
sição sobre a Avenida Brasil para 
chegar à Ilha do Fundão.

 O viaduto em arco estaiado tem uma configuração regular com ex-
tensão total de 165 m. O conjunto estrutural arco/tabuleiro encontra-se 
apoiado sobre dois pilares de concreto vencendo um vão livre total de 150 
m. O tabuleiro misto pesa 1.250 t e o arco metálico pesa 550 t.

 O processo construtivo da estrutura final divide-se em duas fases prin-
cipais, cada uma com metodologias distintas. Numa primeira fase, procede-
-se à construção e montagem do tabuleiro. Na segunda fase, realiza-se a 
montagem do arco. 

O tabuleiro é pré-montado à cota final e em posição recuada, cons-
truindo tramos a partir de módulos previamente fabricados e transportados 
para o local. À medida que é construído na zona de pré-montagem, o tabu-
leiro é lançado incrementalmente e progressivamente (em seis fases) até à 
sua posição final sobre os pilares definitivos, e sobre quatro torres metálicas 
provisórias de lançamento. Este método de montagem foi pensado para não 
haver necessidade de fechar a via que o viaduto atravessa – Avenida Brasil, 
eixo mais importante da cidade do Rio de Janeiro. 

O arco é constituído por 12 peças que são soldadas em conjuntos de 
duas peças para serem elevadas do pavimento até ao tabuleiro. Aqui, estes 
seis conjuntos são transformados em dois semiarcos que, ao serem rodados 
com apoio de guindastes esteira de alta capacidade, permitem emendá-los 
fechando o arco na posição final.

 Lote 2 do Arco Metropolitano
  A Carioca Engenharia ajudou a tornar 

realidade o Arco Metropolitano, projeto viário 
mais importante do Estado do Rio de Janeiro 
nas últimas décadas. A empresa foi líder do 
consórcio que executou o Lote 2 da via. 

Numa extensão de 19,6 km, nos mu-
nicípios de Nova Iguaçu e Japeri, a obra 
consistiu na implantação de uma rodovia 
de duas faixas de rolamento separadas por 
um canteiro central e incluiu a execução de 

um volume de aproximadamente 5,5 milhões de m³ de terraplenagem, pavi-
mentação das pistas com cerca de 150 mil t de CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), 105 mil m³ de base de brita graduada tratada com 4% 
de cimento e 67 mil m³ de base de brita graduada. 

No Lote 2,  foram executadas 36 obras de arte especiais: 18 viadutos 
e pontes com vigas pré-moldadas, duas pontes em balanço sucessivo, 14 
passagens inferiores, uma passagem de gado e uma passarela. 

Normalmente, obras rodoviárias são lineares e avançam quilômetro a 
quilômetro. Essa obra precisou ser interrompida em diversos trechos ain-
da não desapropriados. O deslocamento entre uma frente de obra e outra 
chegou a ser de 40 minutos, e isso levou à necessidade de haver várias 
equipes trabalhando simultaneamente; em 2013, havia 15 engenheiros, três 
gerentes de produção e 1.700 operários na obra. Para cumprir o cronogra-
ma apesar de todos os entraves, buscaram-se insumos na própria região e 
montou-se uma usina de asfalto apenas para atender à obra.

Além do Lote 2, a Carioca integrou também o Consórcio Arco Metálico, 
responsável pela construção de dez viadutos com estrutura metálica ao longo 
do Arco Metropolitano, dos quais oito são com arco metálico e vãos de até 91 
m, destinados à transposição de dutos da Petrobras nos municípios de Duque de 
Caxias e Nova Iguaçu; os outros dois viadutos têm 52 m de extensão cada, o que 
implicou a utilização de vigas metálicas tipo “I” com 2,50 m de altura.
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José Carlos Videira – Rio de Janeiro (RJ)

Osegmento de hotelaria não ficou para trás neste movimento de ex-
pansão por que passa o Rio de Janeiro. A capital fluminense incor-
pora vários empreendimentos no setor, de todos os portes e em todas 

as categorias.
Com inauguração prevista para dezembro do ano que vem, o Trump 

Hotel Rio de Janeiro promete ser o mais luxuoso hotel urbano do País. 
Também será o primeiro da América do Sul com a assinatura do bilio-
nário norte-americano Donald Trump, referência mundial no segmento 
de luxo.

Investimento da Polaris Brazil e LSH Barra, o empreendimento vai 
custar R$ 300 milhões, dos quais R$ 100 milhões somente com as obras 
civis. Com 16 mil m² de área total construída, o hotel terá 13 pavimen-
tos, mais dois subsolos, que abrigarão 170 unidades, com quartos de 34 
m² a suítes de 450 m², com piscina aquecida e vista para o mar.

Mas, antes de chegar a etapa de acabamento e instalações de equi-
pamentos que vão fazer a alegria de hóspedes de alto poder aquisitivo, o 
projeto vai consumir aproximadamente 5.200 m³ de concreto, 551 t de 
aço e movimentar cerca de 14 mil m³ de terra, o equivalente a mais ou 
menos mil caminhões. 

A obra foi dividida em três etapas. A primeira refere-se à fundação 
e ao escoramento da edificação. A segunda consiste na construção da 
estrutura do prédio. E a terceira etapa vai concentrar-se nas instalações 
e montagem do hotel de alto luxo.

“O projeto é simples, do ponto de vista estrutural”, resume o CEO do 
Grupo Polaris, Paulo Figueiredo Filho. Segundo ele, todas as paredes são 
de drywall e há pouca transposição de pilares. O projeto prevê laje com 
18 cm de espessura, pé-direito de 2,80 m e laje protendida somente no 
subsolo e no teto da casa noturna. 

 “O nosso principal desafio é o acabamento, com uso de muito vidro 
e materiais de primeira qualidade”, ressalta, o que inclui mármore grego 
no piso de todos os quartos e banheiros. A piscina vai ficar no terceiro 
pavimento. Tem o fundo e as laterais de vidro de 30 mm de espessura e 
capacidade para 20 mil litros de água, com vista para o mar.

A primeira etapa da obra foi 
assumida pelos próprios empreen-
dedores. Realizada com a Linear 
Engenharia, foi gerida internamen-
te pela Polaris. “Para não perder 
tempo”, admite o CEO. “E já está 
quase 100% concluída”, frisa.

Nas fundações e escoramento 
estão sendo usadas vigas de co-
roamento de ferro de 1 polegada 
e estribo de 10 mm. A armação 
abraça e une todas as estacas. “O 
prédio teve de crescer para baixo, 

Trump Hotel tem obras a todo o vapor

para evitar o sombreamento da praia e atender à legislação”, explica 
Figueiredo. Por isso, tem dois subsolos, atingindo cerca de 16 m de pro-
fundidade. “A opção foi utilizar estacas secantes”, ressalta.

Segundo o executivo, o processo consiste em cravar no solo tubos 
que são preenchidos com concreto diretamente na areia, que formam 
estacas, sem retirar terra. Quando se escava, as paredes de concreto já 
estão formadas e são ancoradas lateralmente por tirantes no subsolo. 
“Construímos primeiro a contenção para depois escavar”, detalha Figuei-
redo. Ele afirma que esse método torna a construção mais limpa e mais 
fácil de gerenciar.

As obras foram iniciadas no final do ano passado, com a demoli-
ção de um prédio em ruínas que abrigou no passado a antiga boate 
Zodíaco. Segundo o CEO da Polaris, o espaço era um dos últimos 
disponíveis no Jardim Oceânico, no bairro da Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio.

Com a construção muito próxima do mar e com subsolo profun-
do, o rebaixamento do lençol freático, segundo Figueiredo, exigiu muito 
trabalho. “Existe o efeito da maré subterrânea”, explica. Ele conta que 
foram utilizadas técnicas empregadas, nos Estados Unidos, para reduzir 
o nível de água em decorrência dos danos provocados pelo furacão Ka-
trina, na cidade de Nova Orleans.

Figueiredo lembra que o projeto de arquitetura começou a ser de-
senvolvido um ano e meio antes do início da obra. Com o projeto execu-
tivo nas mãos, só então as construtoras foram chamadas. 

A disputa para construir o Trump Hotel Rio de Janeiro envolveu dez 
construtoras, quase todas cariocas. A vencedora foi a Lafem Engenharia 
(ver página seguinte), que tem em seu portfólio a construção e reforma 
de diversos empreendimentos de hotelaria no Rio de Janeiro. O geren-
ciamento da obra está a cargo da Arquitetos do Rio, de Sérgio Dias, ex-
-secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro. 

Contra o tempo
“Todas as obras de hotéis do Rio de Janeiro têm de estar prontas até Paulo Figueiredo Filho, da Polaris
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o De frente para o mar, hotel terá 13 andares 
na superfície e mais dois no subsolo
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dezembro de 2015”, lembra Figueiredo. Segundo ele, “é o que manda 
a lei, para não perder os incentivos fiscais do Pacote Olímpico”. Essa 
agenda faz com que as obras do Trump Hotel Rio de Janeiro já tenham 
começado em ritmo acelerado. “Trabalhamos sem parar 14 horas por 
dia, seis dias por semana, das 7h às 21h”, enfatiza. Segundo ele, o 
cronograma está até bem adiantado e, nesse ritmo, a obra finaliza 
em outubro, “dois meses antes do prazo estabelecido pela prefeitura”, 
garante o CEO.

Com diárias previstas em torno de R$ 1,3 mil e R$ 1,5 mil, com 
ocupação estimada em 80%, cada dia de antecipação representa retorno 
financeiro. “Por isso, se conseguirmos antecipar, independentemente de 
legislação, vamos fazer isso.”

Figueiredo explica que, diferentemente de outros empreendi-

mentos, atraso em obra de construção de hotel representa custo e 
prejuízo elevados. “Contratamos com quase um ano de antecedência 
a maior parte dos funcionários, incluindo gerente geral, gerentes de 
recepção, camareiras etc., que representam um custo fixo de salários 
e encargos”, lembra. 

E cada dia que atrasa a inauguração é uma diária a menos no caixa 
do hotel. “Diária é o produto mais perecível que existe”, define. Segundo 
ele, a diária de hoje não pode ser recuperada no dia seguinte. E o prejuízo 
acumula, a cada dia sem operar.

Com a obra tendo de começar a todo o vapor, uma das primeiras 
providências adotadas pela Polaris foi entrar em contato com os cerca 
de 30 vizinhos do empreendimento, que moram em quatro prédios ao 
lado da obra, relata Figueiredo. “Visitamos cada um deles, nos apresen-
tamos e nos prontificamos a ter um canal sempre aberto para qualquer 
eventualidade”, diz. Afinal de contas, são dois anos de obra e todos os 
inconvenientes que ela causa até o final da construção.

“Mas já ganhamos um pouco mais da simpatia dos vizinhos com a 
demolição do antigo prédio, que estava sendo usado como banheiro por 
desocupados”, lembra Figueiredo. Mas os transtornos serão recompen-
sados. “A partir do ano que vem, vão morar ao lado do melhor hotel de 
luxo do Brasil”, garante.

Escolha técnica
A carioca Lafem Engenharia foi escolhida pela Polaris Brazil 

para erguer o Trump Hotel Rio de Janeiro. A concorrência, que du-
rou cerca de três meses, envolveu dez construtoras candidatas à 
obra do primeiro hotel na América Latina a levar a assinatura do 
bilionário norte-americano Donald Trump.

Com 30 anos no mercado, a vencedora do certame tem em seu 
portfólio obras de construção e reforma de hotéis. “O segmento 
hoteleiro responde por 40% dos nossos negócios”, ressalta o diretor 
comercial da Lafem, Paulo Renato Paquet. Segundo ele, atualmente 
a construtora executa simultaneamente quatro obras envolvendo 
hotéis no Rio de Janeiro. Um deles na cidade de Resende, na região 
sul fluminense, para a rede Venit. 

De acordo com o CEO da Polaris, Paulo Figueiredo Filho, essa 
experiência era um dos requisitos básicos para as empresas candi-
datas a construir o empreendimento. A escolha foi bem mais técni-
ca do que financeira. “O preço da Lafem foi R$ 3 milhões mais caro 
do que a segunda colocada”, diz Figueiredo.

Fundações utilizaram técnica de estaca secante, com tubos 
cravados diretamente na areia e preenchidos com concreto Fo
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Obra exige gerenciamento 
especializado

“O gerenciador é um dos agentes mais importantes da obra”, 
argumenta o CEO da Polaris. Paulo Figueiredo ressalta que são os 
olhos e os ouvidos dos donos. “Acompanha sempre de perto o cro-
nograma e o custo da obra”, acrescenta.

O gerenciamento da obra do Trump Hotel está sendo realizado, 
desde março, pelo escritório Arquitetos do Rio, de Sérgio Dias, ex-
-secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro, e um dos responsáveis 
pelo projeto do Porto Maravilha. Segundo ele, essa atividade está 
ganhando muita importância nos dias de hoje, com o nível de exi-
gência cada vez maior por parte dos empreendedores. 

“O perfil dos investidores mudou, há muitos empreendimentos 
que contam com recursos de fundos de investimentos e que exigem 
um cuidado muito maior com o custo e com o prazo”, ressalta Dias. 
Ele acrescenta que o acompanhamento da obra requer independên-
cia do construtor e confiança do contratante. 

Dias explica que hotéis são sempre projetos especiais, com um 
nível muito grande de detalhamento. “Há concorrência de projetos 
de fora do País, que muitas vezes exigem tropicalização e adapta-
ção local”, frisa. No caso do Trump Hotel Rio, Figueiredo lembra 
que o projeto de decoração é de um decorador norte-americano. 
“Tivemos de adaptá-lo ao método construtivo brasileiro”, explica.

O CEO da Polaris diz que a Arquitetos vai manter quase dez 
pessoas envolvidas com o projeto do Trump Hotel Rio de Janeiro. 
“Duas das quais em tempo integral.”
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Seguindo o planejamento britânico, uma nova empresa pública con-
trolada pela prefeitura de Londres assumiu o legado da Olimpíada 
2012, compreendendo as instalações do Parque Olímpico, agora 

chamado Queen Elizabeth, e ainda a Vila dos Atletas, transformada em 
empreendimento residencial, com um terço de apartamentos destinado 
à locação a longo prazo ou à venda para população de baixa renda. 

No último dia 27 de julho foi realizado um carnaval multiétnico no 
parque, para celebrar a data que representa a metade do tempo que falta 
para se realizar os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. A London Legacy 
Development Corp. ambiciona criar um novo polo de desenvolvimento 
urbano em East London, sabidamente uma das regiões mais pobres do 
país, embora tenha vista para os elegantes prédios empresariais do dis-
trito financeiro de Canary Wharf.

Depois de extensas consultas às comunidades locais e instituições 
de urbanismo e engenharia, o plano aprovado prevê a constituição de 
cinco bairros batizados com nomes tradicionais: Chobham Manor, East 
Wick, Sweetwater, Marshgate Wharf e Pudding Mill, amparado por um 
conjunto de normas sobre edificação, ruas, uso etc. para orientar os fu-
turos empreendedores imobiliários. Se tudo correr dentro dos conformes, 
o parque terá 10 mil novas moradias por volta de 2030, posicionadas ao 
redor de espaços verdes e praças seguindo o estilo Vitoriano. Cada bairro 
terá áreas de lazer, escolas, berçários, serviços de saúde e comunitários, 
e lojas, acessíveis a pé. A região se beneficiará ainda de diversos modais 

Parque Olímpico de Londres  
remodelado serve de inspiração

de transporte de massa em operação, originariamente construídos para 
os Jogos de 2012. 

Marshgate Wharf será um bairro de prédios baixos no coração do 
parque, próximo ao Estádio Olímpico já devidamente reduzido, com a 
remoção das arquibancadas superiores, e o centro aquático projetado 
pela arquiteta iraniana Zaha Hadid. Sweetwater fica ao lado do canal, 
entre o estádio e Fish Island, e terá um mix de casas alugadas e privadas. 
Chobham Manor é o primeiro bairro em obras, previsto para receber seus 
moradores já em 2015, com 70% das suas casas no estilo Vitoriano. A 
região em volta do parque já recebeu diversos empreendimentos resi-
denciais, alguns prontos para morar.

Os centros de Imprensa e TV dos Jogos Olímpicos de 2012 tor-
naram-se um novo distrito digital chamado Here East, valendo-se de 
uma infraestrutura de TI considerada a mais avançada da Europa, que 
será reforçada com o futuro datacenter da Infinity SDC. Entre os novos 
locatários estão a BT Sport, que começou a transmitir seus programas 
produzidos ali em agosto de 2013. Os espaços comerciais estão sendo 
oferecidos para locação a baixo custo. As obras de adequação dos pré-
dios estão em curso, com previsão de que o cluster esteja inteiramente 
operacional em 2018, quando vai gerar 7.500 empregos no local e nas 
comunidades vizinhas.

O parque Queen Elizabeth está aberto ao público, com numerosos 
espaços verdes, trilhas, cursos d’água e lagos para explorar. A parte norte 
do parque tem a Copper Box Arena, que abriu em 2013 com uma série 
de festivais e concertos. O sul do parque, com três edificações dos Jogos 
Olímpicos e a escultura monumental da ArcelorMittal Orbit, foi aberto 
em abril passado.
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Não haverá paralisação do 
fluxo de investimentos federais, 
municipais ou estaduais para a 
continuidade das obras que estão 
transformando a cidade do Rio e 
assegurando o crescimento em 
todas as regiões do Estado. Esta é 
a convicção de Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira, presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan).

Instado pela revista O Emprei-
teiro a se manifestar sobre aquela 
possibilidade, considerando que 

este é um ano de eleições e que, por causa delas, todas as coesões polí-
ticas eventualmente podem ficar instáveis, ele disse que exatamente por 
esse motivo, pela força das perspectivas da política, acredita que a cidade 
— e o conjunto dos municípios fluminenses — continuarão crescendo. 

“Vamos eleger presidente e governador e, naturalmente, o alinha-
mento entre estas duas esferas de governo, e a administração muni-
cipal, dependerá desse exercício democrático. Mesmo assim, acredito 
que teremos o nosso crescimento assegurado”, diz ele. 

Eduardo Eugenio afirma que terão prosseguimento tranquilo todas 
as obras atualmente em andamento na cidade e no Estado. Dentre elas 
destaca, como as mais significativas, o Porto Maravilha, a implantação 
dos BRTs e a expansão do metrô, com a Linha 4. O Porto Maravilha, em 
seu entendimento, vai alterar radicalmente o perfil da zona portuária 
da cidade, transformando-a em centro comercial, cultural e residencial.

“E, quando enfocamos as obras aqui mencionadas, estamos falan-
do da maior PPP em curso no País - algo da ordem de R$ 8 bilhões. 
Com as mudanças que ela está possibilitando, a zona portuária voltará 
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mesmo tempo em que tornará a região um importante centro cultural 
e de lazer, conectado à Lapa. Já as obras de mobilidade serão fun-
damentais para tornar viável a expansão populacional, em particular 
para as zonas Norte e Oeste, o que reforçará a possibilidade do surgi-
mento de novas identidades urbanas”. 

O presidente da Firjan, embora não faça comparações entre perso-
nalidades — no caso entre o prefeito Pereira Passos, no começo do sé-
culo passado, e Eduardo Paes, hoje, não deixa de salientar o seguinte: 
“Posso dizer que, assim como a administração Pereira Passos promo-
veu profundas intervenções urbanísticas no Rio daquela época, hoje 
ele vive um novo processo de revitalização e de transformação, o que 
é uma garantia para o melhor futuro da cidade e de sua população”. 

Dentre as obras que ele aponta como significativas para o cresci-
mento do interior fluminense, afirma: “Quero destacar a importância 
do Arco Metropolitano. Mas temos de evidenciar também o polo au-
tomotivo no Sul Fluminense, o Porto do Açu e o Comperj.” 

Ele acredita que diversas empresas devem procurar o Rio de Ja-
neiro, atraídas pelo Arco, na expectativa de ficarem próximas do forte 
mercado consumidor local. E, ali, estarão também perto dos maiores 
centros consumidores de São Paulo e de Minas Gerais. 

“No Sul Fluminense”, informa ele, “as montadoras já começaram 
um forte movimento de atração de fornecedores nos seus arredores e 
isto será intensificado nos próximos anos. O Porto do Açu, por sua vez, 
entrará em operação em 2014 e será uma importante base de apoio à 
exploração de petróleo. Haja vista a implantação de diversas empresas 
do setor no complexo industrial ao redor do porto. Por fim, o Com-
perj será um importante indutor na atração de prestadores de serviços 
ligados ao refino, com potencial para atrair empresas de materiais 
plásticos caso se concretize a parte petroquímica do projeto. Isso é 
o que tenho a dizer à revista O Empreiteiro”. (Nildo Carlos Oliveira)

Firjan acredita na coesão política

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, 
da Firjan

Soluções estruturais
A unidade de negócio Açotec Sistemas Estruturais da Medabil desenvolveu no Rio de Janeiro o Arco Metropolitano. O 

trabalho envolveu a execução de viadutos com estruturas de aço com vãos de até 90 m, compostos por treliças longitudinais 
com banzo superior em arco e banzo inferior horizontal funcionando como tabuleiro.

Para os banzos superior e inferior das treliças foram utilizadas vigas caixão retangulares com seção transversal máxima 
de 100 x 150 cm, e nas diagonais foram utilizados tubos circulares com diâmetro de 600 mm.

Para garantir a estabilidade do banzo superior das treliças foram utilizados tubos quadrados de 800 mm conectando os banzos superiores das duas treliças.
O tabuleiro destes viadutos é constituído por transversinas e longarinas metálicas compostas por perfis I soldados e laminados, que suportam um sistema 

de laje composto por placas pré-moldadas com espessura de 7,5 cm mais uma camada de concreto executado in loco totalizando uma espessura total de 20 cm.  
As transversinas e longarinas foram dimensionadas como vigas mistas utilizando parte da laje de concreto como elemento adicional de resistência. A conexão 

entre os elementos é garantida através da utilização de conectores tipo stud bolts. Também foi prevista a execução de um sistema de contraventamento horizontal 
no tabuleiro para garantir o correto alinhamento das treliças durante a fase de montagem.

As estruturas metálicas foram executadas com aço patinável (ASTM A 588 para perfis I laminados) e USI SAC 350 para perfis soldados. Para garantir maior 
proteção contra a corrosão foi utilizado um sistema de pintura sobre o aço patinável composto por fundo epóxi de alta espessura e tinta de acabamento poliure-
tânica. A espessura final da pintura totalizou 360 micrômetros de camada seca.

Os arcos foram montados utilizando técnicas de içamento e empurramento, sendo que para as vigas montadas pelo processo de içamento foram usados 
guindastes com capacidades máximas de 600 t. Todo o processo de montagem foi concluído em um período de 10 meses. 
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Nova subida da Rio-Petrópolis, com túnel  
de 4,6 km, fica pronta antes da Olimpíada

históricos da época do Império, além de clima serrano agradável, restau-
rantes bons, fábricas de cerveja, comércio de roupas barato e intenso, 
além de vegetação exuberante no Parque Nacional Serra dos Órgãos. 
Por certo, a cidade vai voltar a receber milhares de visitantes nos Jogos 
Olímpicos como opção turística fora do litoral carioca.

Em outra vertente, a estrada do Rio a Petrópolis é também o principal 
caminho para veículos pesados que seguem rumo a Minas Gerais, terceiro 
estado mais rico da nação, atrás do próprio Rio e também São Paulo. Só que 
o atual trecho de subida da serra é antiquado e sinuoso, foi inaugurado há 
mais de 100 anos e está saturado, não tem acostamento e é um tormento 
quando quebra um veículo em seu percurso, ou comboios de veículos pesados 
resolvem trafegar por ela ou ainda em vésperas de feriado e final de semana.

O Empreiteiro visitou os principais eixos logísticos rodoviários do Rio de Janeiro sob concessão. Há diversas obras em andamento 
nas rodovias Dutra, BR-040, BR-101 Norte e BR-393. Existem também projetos previstos de grande impacto. Os investimentos totais 
somam mais de R$ 6 bilhões. 

A seguir, um balanço do que tem sido feito para melhorar e ampliar a capacidade do tráfego rodoviário no Estado.

A cidade serrana é a maior atração turística próxima 
do Rio além do litoral; a estrada também faz a ligação 
da capital fluminense com Minas Gerais

Concessionárias investem 
mais de R$ 6 bi em obras e melhorias

eIxo LogístIco RoDovIáRIo concessIonADo  
Do RIo De JAneIRo

Rodovia Concessionária Obras principais

BR-040  
(Rio-Juiz de Fora) Concer Nova subida  

da Serra Rio-Petrópolis

BR-101 Norte Autopista Fluminense 
(Arteris)

Avenida do Contorno  
e Contorno de Campos 
dos Goytacazes

Dutra (BR-116) Nova Dutra (CCR)

Nova descida da Serra 
das Araras e ampliação 
das marginais na Baixada 
Fluminense

BR-393 Rodovia do Aço 
(Acciona)

27 km de duplicação  
e 14 km de variantes

Campos dos Goytacazes
Juz de Fora

Além Paraíba

ES

Rio de Janeiro

MG

SP

RJ
BR-101 Norte

BR-116

Via Dutra

BR-040

Volta Redonda

Niterói

pRIncIpAIs estRADAs concessIonADAs 
Do estADo Do RIo De JAneIRo

Petrópolis

Augusto Diniz - Petrópolis (RJ)

Na Copa do Mundo foi comum ver turistas brasileiros e estran-
geiros perambulando por Petrópolis. Com menos de 70 km de 
distância do Rio, a cidade possui diversos prédios e monumentos 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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É dentro desse contexto de oferecer mais fluidez ao tráfego com 
menor impacto ambiental que a chamada Nova Subida da Serra está 
sendo construída, em um custo estimado de R$ 1 bilhão. A obra hoje tem 
1.600 trabalhadores em todo seu trecho, com mais de 250 máquinas e 
caminhões em operação. 

O projeto já era discutido desde que a Concer assumiu a operação da 
rodovia BR-040 em 1996, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG), com 
passagem pelo município de Petrópolis no topo da serra, perfazendo um 
total de 180,4 km de estrada. No final do ano passado, o restante do seg-
mento da rodovia, de Juiz de Fora a Brasília, foi concessionado à Invepar. 

A nova pista da Subida da Serra tem extensão de 20,7 km e teve 
sua obra iniciada em abril de 2013. Ela parte do distrito de Xerém, em 
Duque de Caxias, no Grande Rio, e segue até o município de Petrópolis. 
Um túnel de 4,6 km é a principal etapa da obra. Há também trabalhos em 
28 pontes e viadutos no alargamento de estruturas. Depois de pronta, a 
antiga subida deve se transformar em estrada-parque já que corta áreas 
de preservação ambiental. 

As obras estão divididas em cinco lotes: lote 1, do km 103 ao 97, 
com construção de nova pista e nova praça de pedágio; lote 2, do km 
97 ao 87,5, com construção da nova pista; lote 3, do km 87,5 ao 82,5, 
com a construção do túnel; lote 4, com a ligação do túnel e a entrada de 
Petrópolis no km 82; e o lote 5, com a ligação dos bairros de Petrópolis, 
Bingen e Quitandinha, pela antiga estrada.

De acordo com a concessionária, o lote 1 apresenta muitas interfe-
rências, pois se realiza em área densamente habitada. Neste trecho foi 
preciso remanejar 1.700 m de duto de água da Petrobras, que abastece 
a Refinaria Duque de Caxias. Também nesse lote, a praça do pedágio 
está sendo transferida de local, fazendo com que o tráfego do distrito de 
Xérem com a cidade de Duque de Caxias não necessite mais passar pelo 
pedágio - a situação gerava conflitos com a comunidade, mesmo com 
acesso especial acordado com a concessionária. 

Já no lote 2 é onde ocorre a maioria das obras de alargamento de 
elevações. No lote 5, a ligação dos bairros de Bingen e Quitandinha era 
uma antiga reivindicação de Petrópolis e que agora será feita a partir 
de trecho a ser desativado da estrada por conta da construção do túnel.

Túnel
A mais complexa etapa da Nova Subida da Serra é o túnel, que 

teve o início dos trabalhos em janeiro deste ano. A escolha se procedeu 
principalmente pelo baixo impacto ambiental. A estrutura terá duas 
vias de subida, mais acostamento, com 6% de inclinação. A seção é de 
122,3 m², com a galeria de segurança confinada. O método de esca-
vação é o NATM.

Para a execução inicial tanto do emboque como do desemboque, a 

escavação se procedeu em seção mista de rocha e terra, sem detonação.
No desemboque, aplicou-se o método side drift por recomendação 

das projetistas do túnel (Intertechne e PCE). A escavação é feita com 
uma galeria em cada lateral (sendo uma maior para acesso de veículos 
ao túnel). Percorreu-se até agora 78 m usando esse processo. Somente 
depois de escavado todo o túnel é que o miolo entre as galerias será 
removido, trabalhando-se de dentro para fora.

No desemboque, os trabalhos avançam neste momento a seção ple-
na, dessa forma, um jumbo executa os furos do plano de fogo, segue-
-se a detonação, limpeza com escavadeira shovel e posterior bota-fora, 
máquina “bate-choco” para retirada de rocha fraturada, colocação de 
tirantes de 4 m, e concreto projetado – o concreto tem fibra de poli-
propileno sintético para maior segurança contra calor já que o túnel é 
bem extenso.

A escavação tem se dado em rocha gnaisse, muito abrasiva e que 
costuma gerar severo desgaste nos equipamentos. 

Hoje, o desemboque avança 4 m por dia, mas a meta é atingir 6 m/
dia em breve - acontece uma explosão por dia, mas o objetivo é ter três 
detonações a cada dois dias, alcançando 30 m semanais de escavação. 

No emboque, as escavações avançam de forma mais lenta. No final 
de julho é que começaram as detonações; até então o processo de esca-
vação se realizava com rompedor. 

Uma janela com acesso de 333 m de extensão está sendo feita 
para criar mais duas frentes de escavação do túnel - uma em direção 
ao emboque e outra na direção ao desemboque. A expectativa é que 
em novembro deste ano essas duas frentes de escavação do túnel 
estejam operando.

Esta janela atualmente está em processo de tratamento de encosta 
antes de se iniciar a sua escavação. A janela tem emboque às margens 
da pista de descida da BR-040 na serra. O local já sofreu no passado 
deslizamentos e é possível ver trabalhos de contenção antigos feitos na 
rocha naquele trecho. 

O consórcio colocou mais 350 tirantes para tratamento da encosta. 
Foram ainda colocados 1.500 m² de tela de alta resistência. Na janela, há 
um monitoramento extenso de recalque. As detonações começaram este 
mês (agosto). A janela tem seção entre 7 m e 8 m. Ela depois será usada 
como acesso de serviço do túnel.

Um sistema de exaustão especial será implementado no túnel 
pronto, com cerca de 40 ventiladores. Haverá medidores de gases em 
toda a sua extensão. Além dos veículos percorrerem grande extensão 
em confinamento, a dispersão natural das emissões de gases provo-
cadas por eles se dará na mesma direção em que os veículos estão 
seguindo, ou seja, para cima, o que exigirá um eficiente e controlado 
sistema de exaustão.

Obras no desemboque (à esquerda), na janela de acesso para acelerar as escavações (centro) e no emboque (à direita) estão na etapa inicial do túnel de 4,6 km
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Augusto Diniz - São Gonçalo (RJ)

Dois grandes desafios foram colocados à frente da Autopista Flu-
minense, controlada pela Arteris, que em 2008 assumiu os 320 
km da BR-101, de Niterói à divisa dos Estados do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo: um é ampliar a Avenida do Contorno, um dos maiores 
gargalos rodoviários do País; e o outro é fazer um contorno de 30 km em 
Campos dos Goytacazes, um dos principais municípios do Rio. O primei-
ro projeto já está com as execuções em andamento. O segundo poderá 
começar em 2017. 

A Avenida do Contorno é o início da BR-101 de quem vem da capital 
fluminense. Criada nos anos 60 para atender os estaleiros da região e ser 
opção viária entre Niterói e a populosa São Gonçalo, viu transformar-se 
em um gargalo rodoviário com a inauguração da ponte Rio-Niterói em 
1974 e, posteriormente, com a construção da Niterói-Manilha, passa-
gem para a Região dos Lagos, Norte Fluminense e Espírito Santo.

Com 2,2 km, a via recebe hoje 90 mil veículos/dia. A concessio-
nária assumiu a ampliação da capacidade da Avenida do Contorno, 
transformando duas faixas de rolamento em cada sentido sem acos-

Intervenções na BR-101 incluem  
duas obras extensas em Niterói e Campos

Investimentos nos dois projetos alcançam  
mais de R$ 1 bilhão

tamento para três faixas de rolamento 
com acostamento por sentido - po-
dendo este acostamento virar faixa 
de rolamento quando necessário em 
operações especiais. A desapropriação 
atinge pelo menos 130 edificações. 

As intervenções nesse trecho co-
meçaram em fevereiro de 2013. Na 
avenida, a concessionária constrói um 
viaduto de 350 m sobre o antigo pá-
tio da Leopoldina Railway. A estrutura 
tem 11 vãos, 24 pilares e 66 vigas (70 
t cada). Estão sendo usados 4,6 mil m³ 
de concreto e cerca de 1,5 mil t de aço.

“A região tem um terreno pantanoso. As fundações do viadu-
to foram feitas em estaca-raiz, parte em trecho alagado”, con-
ta Odílio de Jesus Ferreira, diretor-superintendente da Autopista 
Fluminense. De acordo com o engenheiro, 50 m do viaduto ainda 
precisam ser executados.

Odílio explica que a opção de alargamento inicial era no sentido 
São Gonçalo-Niterói, mas prejudicaria áreas dos estaleiros, importante 
empregador da região. Então, para minimizar o impacto, a ampliação 
acontece em 900 m no sentido São Gonçalo-Niterói e 1,3 km no sentido 
Niterói-São Gonçalo, atingindo agora pequena parte dos estaleiros, no 
trecho de transição.

Na Avenida do Contorno, está sendo feito também desmonte e re-
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Obras do Contorno de Campos 
vão transferir tráfego urbano

Odílio de Jesus Ferreira, 
da Autopista Fluminense
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moção de 40 mil m³ de rocha. O trabalho, quase concluído, está sendo 
executado a frio, sem explosivos, para evitar evacuação de moradores da 
região altamente adensada, de trabalhadores dos estaleiros, e também a 
interrupção do complicado tráfego da via.

No total, 200 trabalhadores atuam na obra. Há ainda serviços de 
adequação de passarelas. A conclusão está prevista para fevereiro de 
2015. O investimento é de R$ 65 milhões. 

Contorno de Campos
Já no contorno de Campos de Goytacazes, pelo lado oeste do muni-

cípio, de cerca de 30 km, a Autopista Fluminense desenvolve o projeto 
de engenharia. A cidade possui cerca de 500 mil habitantes e é uma das 
principais do Estado. 

A BR-101 atravessa o município, sendo 15 km em perímetro urbano, 
gerando sérios conflitos entre o tráfego local e o de longa distância. Com 
isso, o contorno tornou-se fundamental. “A travessia de Campos é um 
caos”, resume Odílio.

O projeto inicial previa um contorno de pista simples com duas in-
tersecções, mas foi mudado para pista dupla em cada sentido, com cinco 
intersecções. Serão três anos de obra.

O diretor-superintendente da Autopista Fluminense prevê dificulda-
des na execução do projeto. ”A via atravessa a bacia do rio Paraíba do Sul 
em vários trechos alagadiços”, diz. O contorno terá três pontes, a maior 
com 1 km, atravessando o próprio rio. 

A construção do contorno é entre o km 55 e o km 84,5 da BR-101. De 
acordo com o contrato de concessão, a obra tem previsão de início para 
2017 e deve custar pelo menos R$ 1 bilhão. 

Depois do contorno, rumo ao norte, ainda serão feitos 5,5 km 
de duplicação, com marginais - a partir desse ponto até a divisa RJ/
ES, de aproximadamente 40 km, não há no contrato de concessão 
cláusula de duplicação. Vale lembrar que a BR-101, no Espírito Santo, 
concessionada à Ecorodovias, precisa ser duplicada em todo o trecho 
que corta o Estado.

Duplicação 
Até agosto, a Autopista Fluminense informa ter feito investimen-

tos de R$ 900 milhões na BR-101. A concessionária calcula que mais 
R$ 1,1 bilhão será gasto nos próximos cinco anos, sem contar os 
recursos destinados ao Contorno de Campos.

A Autopista Fluminense, pelo contrato de concessão, deve duplicar 
176,6 km da BR-101, entre Rio Bonito (km 261) e Campos dos Goyta-
cazes (km 84) — de Rio Bonito até a Avenida do Contorno na BR-101, 
já encontrava-se duplicada antes da concessão. O segmento da BR-101 
a ser duplicado foi subdivido em três trechos e a previsão de conclusão 
total das obras é fevereiro de 2017. 

Atualmente, a concessionária trabalha em dois trechos para os quais 
já recebeu as licenças ambientais: entre Campos dos Goytacazes (km 84) 
e Macaé (km 144), e entre Casimiro de Abreu (km 190) e Rio Bonito (km 
261). A pista duplicada está sendo paulatinamente liberada ao tráfego 
na medida em que vai ficando pronta.

Na rodovia, se processam também correções de traçado e adequa-
ções de pontes, envolvendo incorporação de acostamento e reforço es-
trutural. No município de Casimiro de Abreu será construído viaduto de 
120 m para evitar conflito com o tráfego local.

Estrada corta  
área de preservação  
do mico-leão-dourado

Dos 320 km da BR-101/RJ Norte 
que a Autopista Fluminense administra, 
75 km são de trecho contínuo de áreas 
de preservação. O engenheiro Odílio de 
Jesus Ferreira, diretor-superintendente 
da concessionária, avalia que a libe-
ração de obras para duplicação nessa 
área exige esforço.

Do km 188 ao km 259 existe a Área 
de Proteção Ambiental (APA) da Bacia 
do Rio São João, sendo que do km 214 
ao km 218 encontra-se a Reserva Bioló-
gica Poço das Antas. Já entre o km 183 e km 190 existe a Reserva 
Biológica União.

As unidades de conservação pertencem ao ecossistema da 
Mata Atlântica e são conhecidas por abrigar um dos símbolos da 
fauna brasileira e que possui amplo programa de preservação: o 
mico-leão-dourado.

“Além disso, a rodovia cruza mananciais”, lembra Odílio. O en-
genheiro explica que a rodovia atravessa várias regiões brejosas. 
“Solo é a engenharia menos exata. É o menos preciso, mas a solução 
necessita ser eficaz e econômica na hora de fazer a construção. Essa 
é a maior dificuldade”, finaliza.

Ampliação da Estrada do 
Contorno poderá representar 

o fim de um dos maiores 
gargalos rodoviários do País
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Augusto Diniz - Rio de Janeiro (RJ)

Está nas mãos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
aguardando aprovação, o projeto da nova descida da Serra das Araras, 
na Rodovia Dutra (BR-116). O consórcio CCR Nova Dutra, que opera a 

estrada e elaborou o projeto, informa que o custo das obras é de R$ 1 bilhão. 
De acordo com os estudos, a nova descida se procederá ao lado do traçado 

da atual pista de subida da serra. A construção se dará no lado esquerdo de 
quem sobe a rodovia, sentido Rio-São Paulo. 

De acordo com Virgílio André Ramos Leocadio, gestor de Atendimento no 
trecho Rio de Janeiro da CCR Nova Dutra, o projeto é considerado prioritário 
pelo Governo Federal. “Mais de 50% da economia nacional passa de alguma 
forma pela Dutra”, afirma. “Por conta disso, o tráfego de longa distância pre-
cisa ser cuidado.”

Ele explica que o projeto foi “redesenhado”. Inicialmente, estudava-se 
duplicar a pista de descida, que foi inaugurada em 1928. Porém, o traçado 
bastante sinuoso e sem acostamento em muitos trechos fez com que a CCR 
optasse por outra solução.

“O traçado será diferente da pista de subida. Será preciso alterar alguns 
traçados. Haverá um túnel de 400 m”, conta Virgílio. Ele explica que estudos 
iniciais do atual projeto indicavam um túnel maior. A nova subida terá 8,9 km.

Baixada Fluminense
A passagem da rodovia pela Baixada Fluminense, cortando cinco muni-

cípios, é outro desafio da CCR Nova Dutra. Só que esta já recebe melhorias 
da concessionária há algum tempo visando facilitar o tráfego rodoviário. Pelo 

Construção da nova descida  
da Serra das Araras na Rodovia Dutra  
pode começar em 2015

Concessionária informa que o projeto custa R$ 1 bilhão  
e é prioritário para o Governo Federal

menos R$ 200 milhões foram investidos no 
trecho para construção de marginais, mas 
outras obras virão dentro de um pacote de 
projetos de R$ 3 bilhões, com intervenções 
diversas ao longo dos 402 km da rodovia, 
que também está na ANTT aguardando 
aprovação. “Existem obras contratuais (de 
concessão) e outras novas”, diz Virgílio. “Es-
ses projetos têm amplo impacto no entorno”.

A Dutra no trecho da Baixada Fluminen-
se, no Grande Rio, é altamente adensada e 
absorve tráfego de 170 mil veículos/dia. O 
trânsito pesado é inevitável durante várias 
horas em qualquer dia da semana. “Eles usam a rodovia como avenida. Cerca de 
90% não é tráfego rodoviário no trecho da Baixada”, relata.

Por conta disso, a CCR realizou a extensão das marginais da rodovia para 
tirar de seu eixo central os veículos que não são de longa distância. A amplia-
ção representou a ocupação de toda faixa de domínio que é de apenas 60 m 
naquele trecho. “O ideal seria termos 90 m”, expõe o gestor. 

Porém, a ocupação desordenada das margens da estrada criou dificulda-
des. “Isso é uma dificuldade de convívio muito grande, inclusive com paredes 
de casas”, cita. Embora o trecho da Rodovia Dutra na Grande São Paulo tam-
bém seja altamente adensado, a ocupação às margens se dá mais com comér-
cio e galpões industriais. Além disso, a faixa de domínio alcança até 120 m, o 
que facilita a operação e eventuais obras no trecho, ao contrário da Baixada 
Fluminense - vale destacar que no trecho da Grande São Paulo, em Guarulhos, 
também estão sendo ampliadas as marginais.

Já existem marginais no trecho da Baixada Fluminense do km 166,5 até 
ao km 176 (no sentido RJ-SP) e km 178 (no sentido SP-RJ). O projeto da CCR 
que está na ANTT prevê a extensão das marginais nos dois sentidos até km 

 Serra das Araras é um dos principais 
obstáculos naturais da Via Dutra

Virgílio André Ramos Leocadio,  
da CCR Nova Dutra
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182,5, no Viaduto das Posses, em Nova Iguaçu. Depois, a proposta é fazer uma 
faixa adicional (uma em cada sentido) até Queimados (km 190). 

Também há projeto de complementação das marginais no trecho da Dutra 
no Rio de Janeiro, que fica entre o acesso à Linha Vermelha e à avenida Brasil. 

Apesar das obras das marginas da Dutra na altura da Baixada Fluminense, 
Virgílio explica que a solução passa também pela necessidade de criar uma 
interligação dos municípios da região com as principais vias do Rio. 

Os moradores da Baixada Fluminense teriam como opção a Via Light, mas 
o gestor da CCR diz que falta a ela acesso à cidade do Rio. O Arco Rodoviário, 
recém-inaugurado e que liga a Dutra, antes da chegada à Baixada Fluminen-
se, ao porto de Itaguaí e as BR-040 e BR-101, “já tem algum reflexo positivo 

no tráfego na região”, revela Virgílio, mas ele diz que ainda precisa mensurar 
melhor os efeitos. 

Uma última opção seria a construção da Transbaixada, um projeto ainda no 
papel do governo para interligar a região. “Seria importante também criar outro 
modal de transporte para tirar o ônibus da estrada”, lembra o gestor. 

Atualmente, há três obras na Baixada de alargamento e reforço estrutural. 
Este mês (agosto), iniciam-se as obras em mais duas. No entanto, a obra mais 
importante de travessia hoje na Dutra, no trecho do Rio, realiza-se entre os 
municípios de Resende e Porto Real. Uma nova ponte de 200 m está sendo 
construída e a conclusão está prevista para o início de 2015. “Tem projeto de 
alargamento de travessias até 2020 na rodovia”, relata Virgílio.

Trabalhos de alargamento de viadutos na Baixada Fluminense prosseguem enquanto se 
estuda a ampliação das marginais no trecho marcado por trânsito intenso de veículos

Augusto Diniz - Vassouras (RJ)

Em 2008, a divisão de concessões da espanhola Acciona assumiu por 25 
anos a administração, recuperação, manutenção e operação de trecho 
da BR-393, da divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 

Além Paraíba, até a Cidade do Aço, como é conhecida Volta Redonda, municí-
pio sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

De acordo com a Acciona, até agosto, já foram investidos R$ 370 milhões 
em obras na chamada Rodovia do Aço. Mais cerca de R$ 300 milhões ainda 
serão aplicados em obras até 2018.

A rodovia atende a região mais desenvolvida do Estado do Rio, o Sul Flumi-
nense, sede de numerosas indústrias – na estrada vê-se ainda a construção de 
outros empreendimentos. São 200,4 km de rodovia, sendo que 14 km, em Volta 
Redonda, em um contorno de ligação da BR-393 a Via Dutra, ainda não foram 
repassados à gestão da concessionária porque o Dnit conclui trabalhos de cons-
trução que se arrastam há anos por conta de embargos - 80% estão construídos.

Concessionária deve investir  
R$ 300 milhões na BR-393

Intervenções para duplicação acontecerão
em diversos trechos

O engenheiro civil Moises Nonato, 
diretor-técnico da estrada, conta que nos 
primeiros anos de concessão as interven-
ções foram concentradas na recuperação da 
estrada. “A sinalização vertical e horizontal 
era muito deficiente e fizemos um extenso 
trabalho para recuperá-la. Colocamos 36 
km de iluminação em vários trechos da ro-
dovia. Além disso, recompomos o pavimen-
to”, diz. 

No total, 50 travessias, entre pontes 
e viadutos, estão sendo recuperadas, reforçadas e alargadas, atendendo as 
normas atuais para este tipo de estrutura em rodovia. De acordo com Moises, 
38 estruturas já sofreram intervenção e cinco estão com obras em execução. 
“Estamos trabalhando em cinco pontes que atravessam o rio Paraíba do Sul”, 
comenta. Foram feitas ainda na rodovia melhorias em 16 acessos.

Passivo ambiental
Para entender melhor a geografia por onde a rodovia passa no Estado 

do Rio, Moises explica que um lado dela é área de influência do rio Paraíba 
do Sul, que corre próximo, e, do outro lado, montanhas. Nessas condições, a 

Moises Nonato, 
da Rodovia do Aço
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A rodovia atravessa cinco vezes o 
rio Paraíba do Sul e todas as pontes 

sobre suas águas estão em obras

contenção de erosão e o trabalho de retaludamento, chamados de passivos 
ambientais, tornaram-se constantes. “Serão 175 pontos”, contabiliza Moises 
o número de intervenções em encostas até o décimo ano de concessão para 
evitar erosões na pista.

Ele explica que obras de talude – que variam de 10 m a 50 m - são em 
número muito maior do que estava previsto. “O solo na região é maduro (com 
característica mole). Na altura de Sapucaia (município cortado pela estrada), 
é rocha e areia”, menciona. Ele lembra que as chuvas que atingiram a Região 
Serrana do Rio, em 2012, alcançaram também a rodovia, exigindo várias in-
tervenções de contenção na via.

Os trabalhos no passivo ambiental se localizam dentro da faixa de domí-
nio ao longo de quase toda a rodovia. Para essas medidas, primeiro, estudam-
-se as condições do solo existente, dimensionamento da obra e a declividade. 
Dependendo do caso, faz-se o “desencaixe do passivo” (retirada de parte do 
solo próximo à rodovia com risco de erosão), utilizando escavadeiras. 

Após o acabamento manual, realiza-se o serviço de drenagem do talude 
em crista (da parte mais alta do talude para baixo, de seus dois lados) em 
escada hidráulica, para dissipação da energia da água. Valetas de drenagem 
complementam o serviço.

Depois, é feita a hidrossemeadura de grama no talude. Por fim, uma man-
ta de fibra de coco é colocada sobre o talude - a manta com o tempo vai se 
desfazendo na medida em que a grama cresce.

Alguns taludes em rochas – que não sofrem “desencaixe” - recebem tiran-

tes, além de uso de tela especial de aço para estabilização do solo. Em alguns 
casos também se projeta argamassa sobre a tela.

A concessionária ainda trabalha na recuperação da faixa de domínio da ro-
dovia, que varia de trechos de 35 m a 10 m, com diversas ocupações ilegais. “Infe-
lizmente encontramos a estrada desse jeito e estamos tentando remediar”, relata.

A empresa também foca na ampliação da capacidade da rodovia. Estão 
previstas para o ano que vem obras de duplicação em 27 km da rodovia na 
altura do município de Barra do Piraí, além da construção de 9 km de faixas 
adicionais em vários trechos. O projeto já foi aprovado pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) e aguarda licença.

Moises Nonato explica ainda que em 2015 serão construídas três varian-
tes no trecho da BR-393 que cruza a cidade de Sapucaia - um de 5 km, outro 
de 6 km e um último de 3 km. “No local, a via ainda é de paralelepípedo”, 
menciona. O engenheiro lembra uma variante de 5,5 km que no passado foi 
feita no município de Paraíba do Sul. “Era um ponto crítico. Hoje o acidente é 
zero no local”, afirma.

Ele, porém, revela que outros trechos deverão ser duplicados e receber 
faixas adicionais que não constam no contrato de concessão, mas que estão 
sendo diligenciados com a ANTT. A concessionária avalia que entre Volta Re-
donda e Três Rios, no entrocamento com a BR-040 (Rio-Brasília), a rodovia de-
veria ser totalmente duplicada e, a partir daí, receber novas faixas adicionais.

“A rodovia é um atalho do Rio de Janeiro. Antes se ia até o Rio para depois 
pegar a BR-116 ou a BR-040. Hoje, usa-se a Rodovia do Aço”, finaliza. 

ViaLagos instala defensas certificadas 
A ViaLagos, concessionária do grupo CCR, está instalando divisória de proteção entre as duas pistas duplas, um sentido cada, 

com o objetivo de garantir segurança aos usuários da rodovia estadual (RJ-124) que liga Rio Bonito a São Pedro da Aldeia, no 
interior do Rio de Janeiro. As defensas, fornecidas pela Armco Staco, são metálicas certificadas pela norma europeia EN-1317. 

“Até o momento, as defensas já foram instaladas em 20% da rodovia e a previsão é que toda a extensão da estrada, com 57 
km, esteja pronta até setembro deste ano. A segregação das pistas vai evitar os acidentes com colisões frontais e transversais”, 
explica Paulo Afonso Junqueira Lopes, sócio da empresa JL Representações, que representa a Armco Staco junto a ViaLagos. 

As defensas certificadas são materiais testados por intermédio de “crash test”, realizados com diversos padrões de veí-
culos, em ângulos de impacto maiores dos que ocorrem na prática e velocidades definidas (constantes). 

Outro aspecto relevante para os usuários da via será a instalação da proteção para motociclistas em curvas côncavas, a 
fim de evitar que ocorra a transposição de pistas, nas quedas ao nível do asfalto, e o impacto contra os postes das defensas. 

A ViaLagos também está realizando alargamento das pistas para instalação da divisória metálica, construção de um 
novo sistema de drenagem e recapeamento da rodovia e do acostamento, e implantação de defensas laterais e nova sinali-

zação. A realização da obra se deu a partir de um acordo da concessionária com o governo do Estado, concessionário da via.
O gerenciamento da obra é da Engelog. Jofege Pavimentação e Construção e Consórcio JRO — MJRE RJ-124 executam os trabalhos.
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Desde junho de 2013, quando as manifestações das ruas eclodiram no País, a 
população brasileira passou a cobrar uma maior qualificação das infraestruturas 
urbanas dos três níveis de governo: municipal, estadual e federal. Porém, a co-
brança é, muitas vezes, difusa, perdendo-se num cardápio de amplas carências, 
que afligem a vida do cidadão urbano.

As reivindicações da sociedade se justificam, pois a carência de infraes-
trutura urbana impacta fortemente no cotidiano da população das cidades, 
determinando uma existência insalubre, distante de oportunidades e conde-
nada a um achatamento das possibilidades de mudança. Contudo, a falta de 
objetividade das demandas, tanto por parte dos governos, como também do 
clamor das ruas, impede o estabelecimento de uma pauta hierarquizada de 
metas a ser alcançadas. 

Ao tomar a questão da situação do saneamento básico como exemplo, que 
no Brasil é vergonhosa, pois 48% dos domicílios não possuem destino adequado 
dos seus esgotos, chegamos a um passivo ambiental enorme, que impacta forte-
mente as condições de saúde da nossa população.

Na verdade, o quadro das cidades brasileiras nos demonstra a necessidade 
de os centros urbanos serem monitorados por índices socialmente compreen-
síveis, que apresentem a evolução ou involução da qualidade de vida de forma 
clara. Os índices que se consolidaram na vida contemporânea, como o IDH (Ín-
dice de Desenvolvimento Humano), ou o PIB (Produto Interno Bruto), ou ainda 
a inflação brasileira, carregam em si um certo grau de abstração, mas possuem 
o mérito de ranquear nações, ou a evolução temporal do desenvolvimento, sen-
do uma fotografia de nossas condições de existência. A medição da evolução 
ou involução das condições de vida em nossas cidades, através de índices mais 
acessíveis, será fundamental para construir convergências e transparência nas 
ações governamentais. Apenas a partir daí conseguiremos aferir mais claramente 
o desenvolvimento das condições de vida em nossas cidades.

O Rio de Janeiro, como uma 
cidade estrangulada entre o mar 
e a montanha, apresenta carac-
terísticas muito peculiares, pois 
a sua expansão é verticalmente 
concentrada. Os bairros com alta 
taxa de ocupação carecem de um 
bom serviço público de transporte 
de massa, a par da crescente de-
manda de obras de saneamento, 
inclusive drenagem superficial. 
Independentemente dos esforços 
que estão sendo feitos na cons-
trução do metrô, e que precisam 
ser radicalmente ampliados, 

é necessário construir e conservar as interligações, o que é uma imposição, 
pelos reflexos da situação atual, inclusive no dispêndio de energia nos con-
gestionamentos. Como eles vêm assumindo proporções crescentes, criam-se 
problemas adicionais que ultrapassam o consumo de energia, tais como des-
gaste de motores, poluição ambiental afetando a saúde e pelo tempo gasto em 
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Infraestrutura, medição e transparência
*Pedro da Luz Moreira

Por outro lado, algumas das condições 
das nossas cidades demandam um pensa-
mento sistêmico de longo prazo, baseado em 
planos e projetos, que reestruturem suas in-
fraestruturas. Muitas das condições existen-
tes não são passíveis de transformação, sem 
mudanças profundas, que demandam tempo 
e ações continuadas. Os índices urbanos, ci-
tados no parágrafo anterior, darão a real ne-
cessidade de se planejar e projetar as cidades 
brasileiras de forma clara e transparente, ofe-
recendo à população um instrumento para colaborar e interferir nesse vir a ser.

Algumas das infraestruturas urbanas precisam ser encaradas como siste-
mas complexos, onde uma rede implantada no território é interdependente e 
se autossuporta. Um exemplo é a rede de transporte público de uma cidade, 
que deve envolver desde um caminhar seguro para o pedestre, com traves-
sias e calçadas bem projetadas, passando por ciclovias, bicicletários, vestiários, 
chegando até o desenho dos modais de alta capacidade, como trens, metrôs 
e BRTs, que garantam em seu conjunto um deslocamento pendular rápido, 
com tarifas acessíveis. Esses desenhos e sistemas devem se complementar no 
território da cidade. O plano e o projeto devem ser submetidos ao conjunto 
da população, possibilitando a avaliação dos custos e benefícios. Essa prática 
permitirá priorizar as ações mais imediatas e as mais distantes. A presença dos 
índices e sua divulgação temporal, de mês em mês, é o instrumento que vai 
garantir a aferição e o projetar das novas condições de vida em nossas cidades.

*Pedro da Luz Moreira é presidente do Instituto  

dos Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro (IAB-RJ)

Corajoso plano de privatização
*Jaime Rotstein

transportes pela classe trabalhadora. Não é justo que isso ocorra sem mobilizar 
as autoridades constituídas e a sociedade como um todo, pois não é aceitável 
que o trabalhador tenha 25% do seu tempo acordado no interior de veículos 
de transporte. 

Cumpre registrar que a saída para os desafios que estão postos inclui um 
corajoso plano de privatização, inclusive com o uso das parcerias público-
-privadas. A Prefeitura do Rio de Janeiro vem realizando um plano de obras 
que atende parcialmente à conjuntura, inclusive com a construção da Tran-
solímpica, da Transcarioca, do VLT no centro da cidade, do Porto Maravilha, 
entre outras obras para modernizar a cidade, tanto abrindo lugar para novos 
empreendimentos mobiliários, quanto mudando a feição turística da cidade, 
degradada por distorções que se prolongaram no tempo.

O crescimento dos centros urbanos é uma característica do mundo moder-
no, trazendo demandas crescentes para atender aos padrões de vida desejáveis 
e possíveis na atualidade. O problema é o da disponibilidade de recursos e, por 
isso, abriram-se novos espaços com as parcerias público-privadas e com as 
privatizações, que ultrapassaram os problemas ideológicos e tornaram-se uma 
imposição de sobrevivência urbanística e econômica.

 *Jaime Rotstein é presidente da Sondotécnica — Engenharia de Solos
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A Lei nº 12.587/12, com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
já está em vigor e prioriza o uso de veículos não motorizados e o transporte público. 
A proposta é o caminho para cidades sustentáveis. Mas, se de um lado o governo 
quer estimular o transporte de massa, de outro incentiva a venda de automóveis e a 
construção de novas fábricas no País. 

Apesar das contradições, o Rio de Janeiro vem buscando se beneficiar dessa 
nova política e obteve vários financiamentos para promover uma grande mudança 
no seu sistema de transporte urbano. Com estas ações, espera-se uma melhora no 
trânsito, que hoje está insuportável.

O metrô no Rio, depois de mais de 30 anos, tem apenas 41 km e duas linhas. 
Agora vai ganhar mais 16 km com a Linha 4, entre a Barra da Tijuca e Ipanema.

O principal meio de transporte da cidade do Rio de Janeiro continuará a ser o 
ônibus, mas com um novo formato: o BTR (Bus Rapid Transit). Com custo bastante 
inferior ao do metrô e do trem, o BRT circula em corredores exclusivos, seguindo o 
modelo de Curitiba. Será um avanço na mobilidade do carioca quando os quatro 
corredores estiverem concluídos em 2016. Duas vias já estão em operação. 

O BRT Transoeste (63 km e 57 estações), que liga os bairros de Santa Cruz/
Campo Grande à Barra da Tijuca, e o BRT Transcarioca (39 km e 47 estações), que 
vai do Aeroporto Internacional Tom Jobim à Barra da Tijuca e tem conexões com o 
metrô e a Supervia. Os outros dois corredores são o BRT Transolímpica (26 km e 18 
estações), já em construção, de Deodoro à Barra da Tijuca, e o BRT Transbrasil (32 
km e 28 estações), em fase de licitação, que será implantado ao longo da Av. Brasil, 
entre Deodoro e o centro da cidade. Estão previstas também seis linhas de bondes VLT 

O Rio de Janeiro, com os legados da Copa e da Olimpíada, terá uma excelente 
oportunidade para desenvolver suas atividades nas áreas habitacional, comercial e 
industrial. Refiro-me aos corredores de mobilidade urbana: Transoeste, Transcario-
ca, Transbrasil e Transolímpica, que atravessam uma grande quantidade de áreas 
com terrenos que servirão para ser incluídos nos Projetos de Estruturação Urbanas 
(PEUs) que deverão permitir a criação de bairros de uso misto residencial, comer-
cial, industrial não poluente, serviços públicos de saúde, educação e segurança.

Com os corredores concluídos, já estará resolvido o problema de transpor-
te coletivo de massa de boa qualidade, faltando as instalações de infraestrutura, 
como saneamento total e energia elétrica e solar, em que o Fundo de infraestru-
tura do FGTS pode participar. Com isso, teremos uma excelente ocupação, com 
bairros de uso misto também na região metropolitana do Rio, que se somará com 
a obra parcialmente inaugurada do Arco Metropolitano (70 km concluídos), em 
cujas margens haverá muitas indústrias e, consequentemente, bairros de uso misto. 

As famílias, morando próximas de seus locais de trabalho, de escolas e 
de outros espaços de serviços públicos, poderão contar com ótima qualidade 
de vida, e poderão ter excelente produtividade tanto nos empregos quanto na 
educação. Portanto, a solução para que o funcionamento das cidades seja bas-
tante positivo será a criação dos bairros de uso misto ao longo dos corredores 
de mobilidade urbana, que evitarão os grandes e atuais “engarrafamentos”.

Para a construção civil continuar a desenvolver-se de forma segura, precisa de 
algumas medidas a ser adotadas no âmbito federal. Nesse sentido, o Sinduscon-Rio 
apresentou aos candidatos à Presidência da República as seguintes sugestões:

Oportunidade plural
*Roberto Kauffmann

- Que o Ministério das Cidades agregue 
engenheiros, arquitetos, economistas e ad-
ministradores com bons conhecimentos nas 
áreas de infraestrutura, urbanização e cons-
truções industriais, comerciais e residenciais 
e respectivos sistemas de financiamentos pú-
blicos e privados;

- Que o programa Minha Casa, Minha 
Vida seja permanente, independentemente de quem ocupe o governo e que 
sejam feitos os ajustes necessários em suas atuais regulamentações;

- Que seja definido de forma bem clara que a terceirização dos serviços 
seja permitido no setor da construção civil, e que atenda rigorosamente todas 
as legislações tributárias e trabalhistas existentes e que seja de responsabili-
dade do contratante principal exigir e fiscalizar; e

- Que seja dado apoio dos governos federal, estaduais e municipais através 
de incentivos fiscais para implantação de novas indústrias estrangeiras com 
inovações tecnológicas, nas grandes cidades para que sejam abandonados no 
País os processos construtivos ainda “artesanais” e possamos contar com pro-
cessos avançados de “montagens industriais”, de acordo com a recente norma 
de desempenho já aprovada e que qualificarão bastante todos os produtos.

*Roberto Kauffmann é presidente do Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio)

245 km de vias expressas até 2016
*Francis Bogossian

(Veículos Leves sobre Trilhos), com 28 km de vias, 
42 paradas e quatro estações.

Ao todo, com metrô, BRT e VLT, o Rio de 
Janeiro contará com 245 km de vias expressas em 2016 que beneficiarão todas as 
regiões. Espera-se uma transformação completa no sistema de mobilidade da cidade. 

Ainda na região metropolitana, os trens urbanos começaram a ser modernizados 
com a concessão dos serviços ferroviários para a Supervia. A rede tem 270 km, 99 
estações e abrange 12 municípios do Grande Rio. Mas não é um processo rápido 
face às numerosas invasões de terras nas margens da ferrovia e também ao prazo 
de substituição dos antigos trens por novos comprados na China. O Brasil não tem 
fábrica de trens. 

O maior diferencial no estado foi, no entanto, o Arco Metropolitano (RJ-109), 
inaugurado no início de julho, que cruza o Rio de Janeiro da BR-101 Norte até a BR-
101 Sul, passando pela BR-040 (RJ/MG) e BR-116 (RJ/SP). 

O novo desafio cobre a mobilidade urbana dos 65 municípios fluminenses com 
mais de 20 mil habitantes que têm prazo até abril de 2015 para entregar os projetos ao 
Ministério das Cidades. Planos individuais dificilmente resolverão o problema, principal-
mente pela deficiência de equipes técnicas nas esferas municipais. O mais eficaz seria 
um plano estadual para efetivamente reduzir os quilômetros de engarrafamento que se 
veem todos os dias, não apenas na capital, mas também nas cidades de menor porte.

*Francis Bogossian é presidente do Clube de Engenharia e do Conselho 

Consultivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj)
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Pipe rack do Comperj, uma estrutura  
de 39 mil t projetada e montada em 30 meses
Estrutura de R$ 2 bilhões é mais um exemplo,  
embora pontual, de que a engenharia precisa ter  
o seu desenvolvimento incentivado

Nildo Carlos Oliveira 

A partir do projeto, ou mesmo a partir dos primeiros passos para con-
cebê-lo, até a fase atual, quando perto de 80% dos trabalhos são 
considerados concluídos, estava claro que o pipe rack do complexo 

da Petrobras, em construção em Itaboraí (RJ), não seria executado com o 
emprego de soluções técnicas rotineiras. 

A estrutura modularizada, composta de pórticos e componentes metáli-
cos, que funciona como elemento de interligação e de alimentação entre as 
diversas unidades operacionais do processo petroquímico, chama a atenção 
por alguns fatores, dentre eles, os seguintes: ela é formada por 270 módulos 
e possui 9 km de extensão. E jamais poderia ser montada sem um rigoroso 
planejamento que previsse a interação e os prazos de todas as etapas in-
tervenientes. 

Outro dado que também se revelou significativo foi a redução dos riscos 
para os trabalhadores na construção e na montagem dos módulos. E, haja 
vista que vários dos módulos têm a altura de até um prédio de 10 pavimen-
tos. 

A obra, objeto de palestra do engenheiro Márcio Alberto Cancellara, 
presidente da Projectus Consultoria, no II Workshop sobre Gestão de Obras, 
realizado pela revista O Empreiteiro em abril deste ano, exigiu um conjunto 
de soluções, desde os estudos no escritório da empresa de engenharia de 
projeto a logística utilizada no transporte das peças e o uso da capacidade 
máxima dos equipamentos no processo de montagem dos módulos.

A qualidade da engenharia ali aplicada e os meios que permitam aten-
der ao prazo do empreendimento são atribuídos às condições de trabalho do 
consórcio CPPR Comperj, formado pelas empresas Odebrecht, UTC e Mendes 

Júnior. Já nas fases prévias dos primeiros estudos o consórcio entendeu ser 
necessário recorrer a uma maior interação das técnicas, equipamentos e 
materiais que seriam utilizados. Ele foi contratado pelo regime EPC (Engi-
neering Procurement and Construction).

A indagação, inicialmente colocada, e que levou as diversas partes 
intervenientes a adotar providências técnicas coletivamente aceitas, foi 
a seguinte: “Como poderemos compatibilizar o serviço de engenharia de 
detalhamento com as fases de construção desse empreendimento, in-
cluindo as etapas de aquisição das estruturas, a fabricação dos módulos, 
a logística de transporte e, depois, a montagem da estrutura, módulo a 
módulo, considerando, em especial, os aspectos de segurança no traba-
lho nessas operações?” 

 
A resposta da engenharia

O engenheiro Márcio Cancellara informa que, para dar resposta satisfa-

Visualização em 3D do projeto: Etapa fundamental de preparação
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tória àquela indagação, que resumia a preocupação de todos os integrantes 
das equipes, dos projetistas aos construtores, haveria a necessidade de se 
reunir todo o recurso que a tecnologia poderia disponibilizar. “A Projectus 
Consultoria foi contratada pela Petrobras para desenvolver o projeto do 
pré-detalhamento e começou a elaborá-lo em meados de 2011. Para esse 
fim foi contratada pelo consórcio CPPR. Para não atropelar o prazo de 30 
meses estabelecido para as fases de fabricação das peças e montagem do 
empreendimento, ele deveria estar concluído em 18 meses”, afirma o presi-
dente da consultora.

Ocorre que a elaboração do projeto do pipe rack, sobretudo quando as 
demais obras do complexo já estavam em andamento, não decorreria como 
se ele fosse um trabalho isolado. Desde o seu início precisou assimilar acrés-
cimos e alterações e prever adaptação a algumas exigências. Os detalhes 
foram tantos, que a projetista precisou elaborar mais de 15 mil documentos 
e supervisionar e verificar mais de 24 mil documentos de fabricação de es-
truturas metálicas. 

O diferencial na etapa do projeto e da estrutura foi a alocação de pro-
fissionais com experiência em construtibilidade. “O cálculo em si”, informa 
Cancellara, “não teria maior dificuldades”. Tínhamos de calcular os pórticos, 
avaliando os esforços em todas as direções e considerar as condições para 
receber as peças segundo as especificações corretas, para processar a mon-
tagem com a precisão necessária”.

Segundo ele, de nada adiantaria contar com as peças prontas para a 
montagem dos módulos, se as tubulações e as demais instalações não esti-
vessem também concluídas. O trabalho da projetista, em conjunto com as 
equipes do consórcio, era compatibilizar o serviço de engenharia de detalha-
mento com as demais etapas. 

O engenheiro conta que cada módulo era transportado do canteiro para 
a disposição final, com a tubulação montada, pintada e isolada e com o ca-
ble rack, que é uma peça da estrutura fixa na parte superior do módulo, do-
tado da instalação elétrica prevista. A racionalização dessas tarefas reduziu 

muito o volume de serviços e, consequentemente, a mão de obra mobilizada 
no campo, que no pico reuniu cerca de 2.500 pessoas. 

Na montagem dos módulos, o consórcio utilizou um equipamento au-
topropulsor com eixos motorizados e controlados de forma independente, 
fornecido e operado pela Mammoet Latin America, que é comandado por 
controle remoto. Como a área do Comperj é muito ampla - cerca de 45 
km² - havia situações em que, para o transporte dos módulos, tinha-se de 
percorrer distância de até 5 km, entre o canteiro onde estavam, até o sítio 
onde seriam assentados. Esse equipamento tinha de vencer essa distância 
movimentando-se a uma velocidade da ordem de 1 km por hora. No local, o 
ajuste final teria de ser rigorosamente preciso. Feito o posicionamento dos 
módulos, processava-se a soldagem para a conclusão do trabalho.

O engenheiro informa que o uso desse equipamento autopropulsor 
significou evolução notável em empreendimento desse tipo. Uma das van-
tagens é que ele elimina completamente a necessidade de montagem de 
andaimes para trabalho em altura. 

Construtibilidade
Márcio Cancellara observa que o pipe rack do Comperj sinaliza uma 

evolução da engenharia industrial, salientando que o conceito da construti-
bilidade é algo que, no País, ainda está sendo buscado. Ele significa um re-
lacionamento muito estreito entre o projetista e o construtor. “É necessário 
que, em especial em obras dessa complexidade, haja essa interação, uma vez 
que ela evita sobressaltos e alterações de última hora no canteiro”. 

E, para dar uma idéia mais clara da dimensão do trabalho, ele fornece 
alguns números do pipe rack: o volume de peças metálicas equivale ao vo-
lume das peças metálicas de seis torres Eiffel; toda a estrutura metálica e 
peças adicionais pesam 39 mil t; há 8 mil m t de tubulações; foram usados 
36 mil m³ de concreto nas fundações e 720 km de cabos elétricos e instru-
mentação. Os pórticos têm altura da ordem de 9 m a 29 m. Nas fundações 
foram cravadas 10 mil estacas. 

O processo de montagem 
contou com a operação de um 
equipamento autopropulsor 
acionado por controle remoto
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A evolução dos trabalhos dos módulos,  
ao longo de 9 km, dispensou a necessidade  
de andaimes, apesar da altura elevada em  
que os serviços se desenvolveram
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ItABoRAí - InIcIAtIvAs
Projeto Investimentos Fase atual

Hellix Business Center Não informado Em construção

Itaboraí Plaza R$ 200 milhões Em construção

Rede de esgoto R$ 89 milhões Em andamento

Construção de habitações R$ 70 milhões Em andamento

Bairro Novo R$ 62,7 milhões Em andamento

Pavimentação de 10 km de vias R$ 7 milhões Em andamento

Asfalto na Porta Não informado Em andamento

Reforma da Av. 22 de Maio R$ 180 milhões Em licitação

Carlos Brazil

Localizado a 45 km da cidade do Rio de Janeiro, o município de Itaboraí 
tem sido palco de uma ampla transformação que seus habitantes jamais 
imaginaram, antes da construção, na cidade, do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro (Comperj), da Petrobras. Atualmente, segundo a estatal, já foi 
concluída mais de 70% da obra que, quando terminada, permitirá o processa-
mento de 165 mil barris/dia de petróleo.

“O maior desafio da atual gestão municipal é planejar a cidade para todo 
esse crescimento que vem com o Comperj. Um novo Plano Diretor de Desenvol-
vimento Integrado já está sendo discutido, pois o atual não leva em conta a nova 
realidade de crescimento da cidade”, afirma o prefeito de Itaboraí, Helil Cardozo.

De acordo com a administração municipal, o aumento da arrecadação lo-
cal foi impressionante, com a construção do Comperj em uma área de 45 mi-
lhões de m² de Itaboraí. Somente em relação ao Imposto sobre Serviços (ISS), 
a arrecadação passou de R$ 45,9 milhões em 2010, para R$ 266,9 milhões no 
ano passado, um avanço de mais de 480% no período.

Em razão do crescimento provocado pelo polo petroquímico, disparam os 
investimentos imobiliários, com forte presença de construtoras e incorporado-
ras, tanto em Itaboraí, quanto nos municípios vizinhos. Segundo a prefeitura 
itaboraiense, cerca de 1.800 novas unidades residenciais estão sendo constru-
ídas na cidade, além de hotéis, shopping centers e lojas comerciais.

Um dos grandes projetos na área de construção é o complexo Hellix Busi-
ness Center, composto de duas torres comerciais, uma torre-hotel, lojas, sho-
pping center e opções de lazer. Com obras adiantadas, também está sendo 
erguido outro complexo, o Itaboraí Plaza, que inclui shopping center, salas 
comerciais e hotel.

Na área empresarial, Itaboraí recebeu, de 2008 a dezembro de 2013, cerca 
de 500 registros de novas empresas, atraídas pelo Comperj, pelo Arco Metro-
politano (complexo viária que circunda a Baía de Guanabara e se inicia em 
Itaboraí) e pela criação do Polo Industrial Geração II, que será formado por um 
conjunto de empresas do ramo industrial, de logística e de serviços.

Para atrair novos empreendedores para o Polo Industrial Geração II, ou 
para estimular a ampliação de companhias já instaladas no município, Itaboraí 
oferece os seguintes benefícios: concessão ou venda subsidiadas de terreno; 
incentivo no ISS, com desconto progressivo de até 30%; e oferta de crédito e 
microcrédito, fomentado pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio).

Problemas e soluções
Mas nem tudo é benefício com a chegada do Comperj. Segundo a admi-

nistração municipal de Itaboraí, cresceram alguns problemas decorrentes da 

Instalação do Complexo Petroquímico 
transforma cidade em polo regional

Município tem obras de infraestrutura  
e de edificações industriais e comerciais 

falta de infraestrutura, tais como o aumento da população, que acaba compli-
cando o fluxo de trânsito na cidade e a procura por escolas, postos de saúde e 
transporte. Estima-se que a população flutuante da cidade tenha aumentado 
em 50 mil pessoas. Também a especulação imobiliária fez os aluguéis dispara-
rem, segundo informa a prefeitura local.

Para lidar com alguns desses problemas, o governo de Itaboraí recuperou, 
junto ao Governo do Estado, verba no valor de R$ 89 milhões referente a 
contrapartida ambiental da Petrobras. Os recursos já estão sendo aplicados 
em obras em andamento para instalação de rede de esgotamento sanitário 
em 45 km de ruas de quatro bairros. Também estão sendo retomadas obras de 
construção de habitações com recursos do PAC em três áreas.

Outra parceria firmada com o Governo do Estado incluiu a cidade no 
programa Bairro Novo, que realiza o saneamento, drenagem, pavimentação 
e instalação de meios-fios e calçadas em 33 km de ruas da cidade, e também 
permitiu retormar o programa Asfalto na Porta, beneficiando 30 km de ruas de 
nove bairros. A prefeitura também realiza, com recursos próprios, a pavimen-
tação de mais 10 km de vias. 

Finalmente, a prefeitura já assinou convênio com o Governo do Estado 
para a reforma completa da avenida 22 de Maio, principal via da cidade, que 
abriga parte importante dos grandes empreendimentos imobiliários. O projeto 
das obras já foi lançado e encontra-se em fase de licitação.

Projeto prevê obras na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí (RJ)

R i o  d e  J a n e i r o  |  I n t e r i o r





114 | O Empreiteiro | Agosto 2014

Fábrica de tintas se instala  
em Itaboraí para atender indústria naval

Augusto Diniz - Itaboraí (RJ)

A Jotun coloca em operação em março de 2015 a sua fábrica de 
tintas voltada a indústria naval. Trata-se da primeira unidade in-
dustrial na América Latina da empresa norueguesa, que tem 40 

fábricas no mundo. A produção inicial será de 10 milhões l/ano, mas 
poderá dobrar ou triplicar, de acordo com plano de expansão.

A empresa vende tinta para decoração (como aplicação em paredes, 
por exemplo) no mundo, mas inicialmente irá fabricar no Brasil a sua 
linha para o setor marítimo, informa Noralf Handegard, gerente de pro-
jeto da Jotun. De acordo com o engenheiro norueguês, a adaptação da 
planta para o Brasil “não foi tão difícil porque, na Ásia, a fábrica tem ca-
racterísticas semelhantes às daqui”. Renã Chrisman, responsável técnico 
da empresa, explica que a Jotun cuida de todo o ciclo da pintura, desde 
a sua produção até a sua aplicação.

Embora esteja localizada na zona de influência do Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro (Comperj), a empresa irá atender a Petrobras 
e fornecedores da petrolífera nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
O investimento é de aproximadamente R$ 100 milhões. A fábrica deve 
empregar pelo menos 100 pessoas.

Medidas contra incêndio
A nova fábrica da Jotun fica em uma área de 130 mil m², sendo 11 

mil m² de área construída. O cronograma já avançou mais de 70% e 
estão hoje na obra 300 trabalhadores e mais de 20 máquinas em ope-
ração. O empreendimento é composto de 13 edificações de diferentes 
finalidades e tamanhos, incluindo depósito de matéria-prima, produção, 
depósito de produto acabado, quatro tanques de 60 mil l cada para sol-
ventes e resinas, laboratório, administração, manutenção, duas subesta-
ções (1800 kVA e 500 kVA), casa de incêndio, dentre outras.

Atualmente, processa-se a montagem industrial da fábrica, que du-

rará até o final do ano - de janeiro a março de 2015 será feito comissio-
namento. As obras civis, com uso predominante de concretagem in loco, 
já se encerraram. No período de terraplenagem, foram movimentados 
140 mil m³ de terra. Localizada às margens da BR-101, 1 km de acessos 
da estrada ao empreendimento estão sendo construídos. 

“O sistema contra incêndio foi a grande preocupação da fábrica”, 
explica Carlos Maia, coordenador de Contratos da Concremat, gestora 
da construção. A matéria-prima da tinta, como solvente, é altamente 
inflamável e precisa de cuidados especiais no manuseio. 

As edificações, por exemplo, foram construídas respeitando distân-
cia segura entre elas. A área industrial está agrupada em área oposta à 
administrativa, aponta o engenheiro da Concremat. 

Os cuidados maiores recaem sobre a unidade de produção e depósito 
das tintas prontas. Em caso de incêndio, combate-se o fogo com espuma 
de alta e baixa expansão. 

No depósito, no caso de acionamento do alarme, geradores de es-
puma de alta expansão, instalados nas extremidades da edificação e no 
centro dela, espalham o material rapidamente. A espuma é composta de 
um tipo especial de líquido viscoso que misturado com água se expande 
em 2 a 3 minutos por toda a edificação, até o seu total preenchimen-
to. Assim, a espuma abafa o fogo. Na unidade de produção, usam-se 
sprinklers que disparam espuma de baixa pressão quando acionados. 

A parede foi feita para suportar até duas horas de incêndio. Já o 
piso é capaz de drenar a espuma, caso seja usada. O material é remo-
vido para um tanque para armazenamento desse tipo de resíduo. O 
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sistema de exaustão está sendo instalado para evitar acúmulo de ga-
ses. Ele funciona com controlador de emissões de gases na atmosfera.

A cobertura das edificações industriais é composta de um face felt 
com película de alumínio para isolamento térmico e acústico. 

A segurança de toda planta atende as normas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) sobreposta à norma norte-americana 
National Fire Protection Association (NFPA).

Ficha Técnica — Fábrica Jotun em Itaboraí (RJ)
Projeto básico, executivo e EPCM: Concremat
Construtora: Gercom
Montagem industrial: Netzsch
Cobertura: Dagnese
Terraplenagem: AET

Engenheiros envolvidos no projeto: Noralf Handegard, da Jotun, Carlos Maia, da Concremat, e Renã Chrisman, da Jotun 

Beneficiada há quase 30 anos pelo pagamento de royalties sobre a 
exploração e extração de petróleo e gás de poços da Bacia de Campos (no 
litoral do Estado do Rio de Janeiro), Rio das Ostras continua entre as locali-
dades da costa fluminense que mais se beneficiam e aproveitam essa fonte 
de recursos.

Por exemplo, sua população cresceu 335% em 17 anos, avançan-
do dos pouco mais de 28 mil habitantes de 1996, para 122 mil ao 
final de 2013, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). De acordo com o Censo de 2010, a renda per ca-
pita média dos rio-ostrenses era de R$ 1.051, pouco mais que o valor 
anotado entre os habitantes da cidade de São Paulo (com R$ 1.036) e 
57% maior que os R$ 668 da média nacional.

Os recursos advindos do petróleo têm permitido ao município investir 
em iniciativas que geram oportunidades de emprego e renda à população. É 
o caso da Zona Especial de Negócios, instalada em uma área de 1 milhão de 
m² e que atualmente possui 29 empresas instaladas e em atividade.

A atual administração municipal investiu R$ 15 milhões em obras de 
infraestrutura do polo empresarial, com a pavimentação de ruas e amplia-
ção das redes de abastecimento de gás natural, água, sistema de esgota-
mento sanitário, energia elétrica, telefonia e drenagem de águas pluviais.

No mês de junho, mais uma empresa do setor de petróleo e gás firmou 
acordo com o município para instalar-se na Zona Especial de Negócios. 
Trata-se da Modec Serviços de Petróleo do Brasil, que já assinou com a 
prefeitura termo de cessão de lote no polo empresarial de Rio das Ostras 
para construção de suas instalações. A expectativa é a de que 120 novos 
empregos sejam criados com a chegada da companhia.

E no último mês de julho, o Sebrae lançou em Rio das Ostras o 
Programa de Desenvolvimento Empresarial do Comércio Varejista da 
Construção Civil, voltado a dar apoio às cerca de 200 empresas do 

setor instaladas no município. O objetivo é oferecer capacitação aos 
gestores de pequenos e médios negócios da região.

Duplicação de rodovia
Um importante projeto em desenvolvimento, que deverá beneficiar Rio 

das Ostras e Macaé, é a proposta de duplicação da Rodovia Amaral Peixoto 
(RJ-106), que liga os municípios. A parceria entre as prefeituras prevê a 
construção de uma ponte e de uma via paralela à já existente, com o obje-
tivo de melhorar e dar mais segurança e fluidez ao trânsito em um trecho 
de 6 km da via.

“A Rodovia Amaral Peixoto comporta um fluxo de até 50 carros por 
minuto. Porém a atual ponte que liga os municípios comporta apenas a pas-
sagem de 26 veículos no mesmo tempo, o que causa a retenção do trânsito, 
prejudicando a população que faz esse trajeto diariamente. Nosso trabalho 
pretende minimizar esse problema e levar mais conforto e segurança para 
os que utilizam a RJ-106”, explica Wayner Fajardo, secretário de Obras de 
Rio das Ostras.

Royalties do petróleo mudam Rio das Ostras

Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras 
possui 29 empresas instaladas
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Nildo Carlos Oliveira

C
erca de oito anos depois da primeira descoberta das reservas 
de petróleo sob a camada pré-sal,  na Bacia de Santos,  a 
Petrobras e empresas associadas informam que superaram a 
marca de 500 mil barris de petróleo/dia (bpd).

A empresa registra compreensível euforia dando conta 
de que, para alcançar patamar de produção semelhante, anteriormen-
te, ela trabalhou 31 anos ininterruptamente, desde a sua fundação, em 
1953, por Getúlio Vargas, até 1984. E há outro dado que ela considera 
expressivo. Em 1984, a estatal chegou àquele volume de produção, de-
pois de operar 4 mil poços.  Na camada pré-sal, o mesmo volume foi ob-
tido operando apenas 25 poços.  Com esse resultado, o pré-sal passaria 
a responder por 22% da produção da empresa. 

Técnicos da estatal estão avaliando que a partir de 2018 aquelas 

Com produção recorde de 500 mil barris/dia 
de petróleo, já foram extraídas da Bacia de 
Santos 360 milhões de barris de óleo, desde 
2008. A região deve responder por metade 
da produção da Petrobras a partir de 2018.
Perspectivas tão alvissareiras contrastam 
com o noticiário negativo dos últimos meses

As informações positivas 
que vêm da camada pré-sal

reservas responderão por mais de 50% da produção. José Formigli, di-
retor de exploração e produção, revela, por exemplo, que a produção 
acumulada na região, de 2008 até hoje, chegou a 360 milhões de barris 
de óleo (petróleo e gás).  A prática, segundo ele, mostrou que foi possível 
desmistificar algumas ideias correntes na época, quando dizia que as 
brocas utilizadas nos trabalhos  de perfuração  acabariam se derretendo 
na medida em que  fossem intensificadas as operações na camada de 
sal. Nada disso aconteceu e os serviços diários estariam avançando sem 
sobressaltos. 

A empresa informa que os poços instalados na região das reservas 
têm apresentado produtividade acima da média internacional.  A média 
de produção, por poço em operação comercial, no polo da Bacia de San-
tos, tem sido da ordem de 25 mil barris de petróleo/dia, maior, segundo 
ela, do que a registrada no Mar do Norte, que é de 15 mil barris de petró-
leo/dia. E maior ainda do que no Golfo do México, onde a produção tem 
sido da ordem de 10 mil barris de petróleo por poço/dia. 

Tecnologia  estruturada
A Petrobras chegou às reservas sob a camada pré-sal com uma tecnolo-

gia cuidadosamente estruturada. O pré-sal é uma camada de rochas porosas 
localizadas entre 5 e 6 mil m abaixo do leito submarino e aproximadamente 
400 km da costa. A temperatura local varia de 80ºC a 100ºC. Aliada à alta 
pressão, as rochas se alteram e adquirem  propriedades elásticas, o que difi-
culta o trabalho de perfuração. Para que o sítio da perfuração não se feche 
e haja perda do poço, as equipes operadoras têm de revesti-lo rapidamente. 

Para chegar àquelas camadas a estatal teve de planejar diversas eta-
pas de trabalho, cada uma com características diferentes. O tubo que vai 
da plataforma até o fundo do mar, por exemplo, chamado de riser,  teria 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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de suportar ondas sísmicas, correntes marítimas  e flutuação da base. 
“Mas chegamos lá”, diz um técnico, lembrando que outro problema com 
que as equipes se defrontaram foi a corrosão provocada pelo dióxido de 
enxofre, um dos maiores entraves para a exploração daqueles campos. 

José Formigli assinalou, em um dos episódios das perfurações,  que 
um poço de petróleo não é um furo vertical, mas um caminho proje-
tado matematicamente para que seja possível a obtenção do melhor 
rendimento possível. “Uma de nossas maiores dificuldades, na camada 
pré-sal, é mudar a direção das brocas sem causar desmoronamento  nas 
paredes do poço. Para atingi-lo, o tubo mais profundo tem 6 mil m até a 
superfície e um diâmetro da ordem de 10 cm e 20 cm. 

A empresa informa que o volume de equipamentos e matéria-prima 
para extrair petróleo e gás do pré-sal é muito grande. Tanto assim que, 
entre 2014 e 2020, para a construção das plataformas de produção, son-
das e barcos de apoio, será necessária a produção de 360 mil válvulas de 
uso geral; 60 mil t de flanges e conexões; 27 mil válvulas de controle; 
1.700 trocadores de calor; 13.500 km de cabos de controle de instru-
mentação e telecomunicações; mais de 5 mil bombas centrífugas; mais 
de 440 “árvores de natal” molhadas;  4.490 km de linhas flexíveis; 2.170 
filtros; 490 compressores centrífugos;  513 guinchos e 1.350.000 t de 
aço estrutural. 

Plataformas e sondas em construção
Atualmente estão em construção no País dez plataformas de pro-

dução próprias que serão destinadas aos campos do pré-sal. São oito 
FPSO (Unidades Flutuantes de Produção, Armazenamento e Transferên-
cia de petróleo)  Replicantes e quatro FPSO cessão onerosa. No caso dos 

replicantes, os cascos estão sendo construídos no Estaleiro Rio Grande 
(RS), e os módulos serão fornecidos pelos canteiros Tomé-Ferrostaal (AL), 
DM/TKK Engenharia (SC) e IESA (RS), bem como pelos estaleiros Bras-
FELS (RJ), OSX-UCN (RJ) e Jurong Aracruz (ES), estes três responsáveis 
também pela integração das unidades. Para os FPSO cessão onerosa, a 
conversão dos cascos ocorre no Estaleiro Inhaúma (RJ), e a construção 
dos módulos e integração das unidades serão realizadas pelos estaleiros 
EBR - Estaleiros do Brasil (RS), Honório Bicalho (RS) e Unidade Techint 
Offshore (PR). As unidades serão entregues entre 2016 e 2018, com con-
teúdo local entre 65% e 70%.

Também para operação em campos do pré-sal deverão ser entre-
gues, ainda este ano (2014), as unidades afretadas FPSO Cidade de 
Ilhabela e FPSO Cidade de Mangaratiba, pelos estaleiros Brasa (RJ) e 
BrasFELS (RJ), respectivamente. Ambas as unidades tiveram o casco 

Impressoras CAD
A Epson apresentou três novos modelos da 

sua linha de impressoras CAD, para escritórios 
de engenharia, arquitetura, empresas dos ramos 
de construção e imobiliário. Os produtos T3070, 
T5070 e T7070 fazem parte da linha SureColor Sé-
rie T e são dedicadas a impressão de alto desem-
penho de mapas, documentos, projetos e imagens.

Equipados com cabeças de impressão fixas 
e mais resistentes, os novos modelos dispensam 
trocas constantes e reduzem os custos de ma-
nutenção e tempo de ociosidade das impresso-
ras, prometendo uma economia de até 59% no 
custo de novas cabeças de impressão. A Epson 
afirma ter o menor custo de impressão por página do mercado, proporcio-
nando economia de 30% no custo de tinta por litro empregado. 

Unidade offshore inicia obras da P-76
A Unidade Offshore da Techint 

(UOT), localizada no Pontal do Pa-
raná (PR), prepara-se para realizar 
as obras do projeto P-76, que será 
desenvolvido para o cliente Petro-
bras Netherlands BV. O trabalho será 
conduzido pelo Consórcio TTP-76 
(formado por Techint e Technip) e 
consiste na construção e integração 
de módulos para um navio do tipo 
FPSO. O escopo do trabalho engloba 
transporte, operação assistida e a 
certificação do FPSO.

Os trabalhos de engenharia e suprimentos já estão em andamento, en-
quanto a fabricação, montagem e posterior integração dos módulos, acon-
tecerão na UOT, com início previsto para o segundo semestre de 2014. O 
navio será fornecido pela petrolífera e o número de funcionários no pico 
poderá chegar a 2.500.

Inaugurada em julho de 2012, a UOT destina-se à construção e monta-
gem de equipamentos, módulos e jaquetas para a exploração de petróleo. A 
área tem no total 200 mil m², sendo 185 mil m² de área operacional e 15 mil 
m² de área administrativa. A unidade possui, ainda, um cais de 300 m, com 
calado de 9 m de profundidade. A UOT possui capacidade de processamento 
de aço de 7 mil t/ano.
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convertido no exterior. Contudo, as ativida-
des de construção de módulos e integração 
ocorrem no Brasil. O conteúdo local contra-
tado para unidades é de 65%.

A Petrobras deverá receber 28 unida-
des entre 2015 e 2020, todas construídas 
no País, pelos seguintes estaleiros: BrasFELS 
(RJ), Jurong Aracruz (ES), Estaleiro Ensea-
da do Paraguaçu (BA), Estaleiro Rio Grande 
(RS) e Estaleiro Atlântico Sul (PE). O conte-
údo local das unidade será de 55% a 65%.  

Obras e investimentos  
da empresa

Renata Baruzzi,  gerente executiva de en-
genharia da Petrobras,  informa que o Plano 
de Negócios e Gestão (PNG) 2013-2017 prevê 
obras em todos os segmentos de atuação da 
companhia e de suas subsidiárias. Dentre as 
principais atualmente em curso no Brasil se 
incluem  plataformas do tipo FPSO já mencio-
nadas, além de 28 sondas de perfuração para o pré-sal.  Ela destaca tam-
bém a construção da  Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE); o Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ);  os navios do 
Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro – Promef, 
sendo quatro  Panamax, oito Gaseiros, 10 Suezmax e 20 Comboios - e as 
unidades de fertilizantes nitrogenados III  em Três Lagoas (MS) e as unidades 
de processamento de gás natural de Cabiúnas, em Macaé (RJ).

“Paralelamente às obras citadas”, diz a gerente, “posso informar que 
atualmente a carteira de projetos do Plano de Negócios e Gestão (PNG) 
2013-2017 totaliza investimentos de US$ 236,7 bilhões, entre projetos em 
implantação e em avaliação”. 

Para ela, os investimentos e obras  da empresa continuam a provocar 
impacto muito positivo no País. Ela assinala: “A Petrobras investe em pes-
quisa e desenvolvimento para aumento de conteúdo local, da qualidade e da 
produtividade e também em inovação tecnológica, segurança e gestão de 

seus empreendimentos. Assim, estamos fortalecendo a engenharia nacional, 
possibilitando a consolidação de uma política de conteúdo local em bases 
competitivas e sustentáveis”.

Renata Baruzzi diz que a primeira fase da Refinaria Abreu e Lima pode 
entrar em operação em novembro deste ano. Ela acredita que a unidade 
deverá processar 230 mil barris diários de petróleo tão logo a  segunda fase, 
que pode ser entregue em maio de 2015, entre em operação. 

Abreu e Lima deverá ser a unidade operacional da Petrobras com maior 
taxa de conversão de petróleo em diesel: o equivalente a 70% da produção 
da unidade. Serão produzidos ali, diariamente, cerca de 26 milhões de litros 
de combustível com baixo teor de enxofre (até 10 partes por milhão), o 
diesel S-10, compatível com os padrões internacionais. A refinaria produzirá 
também outros derivados, como nafta petroquímica, coque de petróleo e 
gás liquefeito de petróleo (GLP).  As unidades de abatimento de emissões 
atmosféricas gerarão ainda, como subproduto, o ácido sulfúrico.

Área do Pré-sal brasileiro

Guindaste flutuante auxilia estaleiro
O maior guindaste flutuante da América Latina chegou ao Brasil no final de julho. Pertencente ao Estaleiro Jurong 

Aracruz (EJA), o equipamento chegou ao País por uma embarcação do tipo semissubmersível. A descarga da embarcação 
foi realizada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ), devido ao porte do navio e ao tipo de operação.

Com dimensões de 140 m de altura, 110 m de comprimento e 46 m de largura, o guindaste flutuante impressiona 
tanto pelo tamanho quanto pela capacidade de içamento, de 3.600 t, distribuída em quatro ganchos de 900 t cada. Além 
disso, possui sistema de posicionamento dotado de quatro thrusters azimutais de 710 kW cada. 

Construído no Japão em 2014, o equipamento de última geração possui bandeira e tripulação brasileiras.
O guindaste flutuante será utilizado pelo estaleiro Jurong Aracruz na construção de navios-sonda para o pré-sal do 

Brasil e integração de módulos de plataformas do tipo FPSO. O EJA, que se encontra em fase de execução, possui contrato 
com Sete Brasil para construção de sete navios-sonda para serem afretados pela Petrobras e operados pelas empresas 
norueguesas Seadrill e Odjefell.

Equipado com tecnologia de ponta, o guindaste flutuante também prestará serviço para outras empresas, através da Jurong do Brasil,  em atendimento às 
demandas do mercado brasileiro nas áreas de construção civil, portuária, estaleiros, metal-mecânica, entre outras.  
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Carlos Brazil

Maior empresa brasileira, presente em 17 países, com valor de mer-
cado de R$ 217,7 bilhões e lucro líquido de R$ 5 bilhões nos seis 
primeiros meses de 2014, a Petrobras  tem estimulado a economia  

e a engenharia do País. No entanto, passa por um momento de instabilidade 
em sua gestão e resultados.

Alguns questionamentos parecem parodoxais, como o fato de o governo 
federal ter-lhe concedido, sem licitação, o direito de explorar reservas do pré-
-sal que somam, segundo estimativas, de 10 a 15 bilhões de barris de óleo 
equivalentes (BOE), o que praticamente irá dobrar as reservas atualmente à 
disposição da companhia (estimadas em 16,57 bilhões de BOE em 2013).

A objeção se dá ante o fato de que ela  deverá desembolsar até 2018 – 
muito antes, portanto, do momento em que poderá auferir lucros com a em-
preitada – R$ 15 bilhões pela concessão, dos quais R$ 2 bilhões já em 2014. A 
venda de ativos da estatal  para gerar caixa e cumprir a meta fiscal do governo 
também é vista com desconfiança.

Outros temas delicados para a empresa são: a aquisição da refinaria de 
Pasadena, nos Estados Unidos, a um valor considerado muito acima do ade-

Apesar das incertezas, estatal projeta 
investimentos de US$ 220 bilhões até 2018

Represamento do reajuste dos preços  
dos combustíveis no varejo, desembolso  
de R$ 15 bilhões pela concessão  
de exploração do pré-sal, prejuízos com  
a venda de ativos no exterior preocupam  
investidores, que temem pelo futuro econômico  
da maior empresa brasileira

quado no caso, o que levou a Polícia Federal a investigar suposto envolvimento 
de ex-diretores nas transações; e o represamento do reajuste de preços dos 
combustíveis no varejo, provocando prejuízos e obrigando a empresa a im-
portar derivados de petróleo a preços mais  elevados do que os praticados no 
mercado interno.

Diante de tantos fatores julgados negativos, a Petrobras parece se des-
dobrar em esforços para reverter este cenário. Podemos citar, por exemplo, 
alguns recordes de produtividade recentemente atingidos, como os 2,246 mi-
lhões de barris/dia de petróleo produzidos, na média do mês de junho em todo 
o País, dos quais mais de 90% sob responsabilidade da estatal. Ou os 546 mil 
barris extraídos no dia 13 de julho passado, somente na província do pré-sal.

Iniciativas em andamento e avaliação
Em seu mais recente Plano de Negócios e Gestão, a Petrobras estima 

investir US$ 220,6 bilhões (o equivalente a R$ 500 bilhões, em meados de 
agosto deste ano) nos projetos em andamento e em avaliação, até 2018. Desse 
total, US$ 153,9 bilhões (R$ 350 bilhões) devem ser desembolsados para a 
área de extração e produção de petróleo, seu principal negócio. Outros US$ 
38,7 bilhões (R$ 88 bilhões) serão destinados à rede de abastecimento, que in-
clui importantes refinarias, e US$ 10,1 bilhões (R$ 23 bilhões) serão dedicados 
às áreas de gás e energia.
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O maior volume desses recursos (US$ 206,8 bilhões) está empenhado nos 
projetos já em implantação ou em processo de licitação. Os demais US$ 13,8 
bilhões (R$ 31 bilhões) referem-se a iniciativas ainda em avaliação.

O grande objetivo é o de elevar a produção média diária de petróleo do 
1,93 milhão de barris/dia ao final de 2013, para 3,2 milhões em 2018, com a 
perspectiva de alcançar 4,2 milhões de barris/dia em 2020. Para isso, a partir 
deste segundo semestre de 2014, deve começar a entrar em operação, no 
prazo de quatro anos, 25 novas unidades estacionárias de produção, formadas 
por plataformas e embarcações destinadas à extração de óleo (sendo 19 no 
pré-sal).

Para dar apoio a esta expansão, o Programa de Modernização e Expansão 
da Frota (Promef) prevê a contratação de 45 navios de transporte de óleo e 
derivados no período.

Setor de abastecimento
Com US$ 38,7 bilhões (R$ 88 bilhões) em investimentos previstos até 

2018, o segmento de abastecimento também tem importância significativa 
nos planos da Petrobras. É nele que se encontram as grandes refinarias em 
construção ou em projeto.

O mais avançado dos projetos é a Refinaria do Nordeste (Rnest) ou Abreu 
e Lima. A expectativa é a de que a primeira fase do projeto, orçado em US$ 
18,5 bilhões (R$ 42 bilhões), seja concluída até o final de 2014. Instalada em 
Ipojuca (PE), no Complexo Industrial e Portuário de Suape, a refinaria terá 
capacidade para processar 230 mil barris/dia de petróleo.

“A Rnest já está, digamos, em procedimento de partida, vamos dizer assim. 
Porque sistemas estão sendo liberados, a área de utilidade já está praticamen-
te de serviço, geração de energia, tratamento de água, a destilação já estão 
entregues, assim como os fornos. Então, nós estamos vivendo um processo já 
de entrega de vários sistemas para começarmos,  vamos dizer assim, o proces-
samento”, disse José Carlos Consenza, diretor de Abastecimento da Petrobras, 
durante a teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2014 
da companhia.

O projeto da Refinaria Abreu e Lima, no entanto, também continua en-
volto em controvérsias, já que, originalmente, a planta seria construída em 
parceria entre a Petrobras e a PDVSA, petrolífera estatal da Venezuela, que 
abandonou a obra. Dos US$ 2,4 bilhões (R$ 5,5 bilhões) inicialmente previstos 

para serem desembolsados com a refinaria, os custos arcados pela Petrobras 
subiram para US$ 18,5 bilhões. Para justificar a diferença, a estatal alega mu-
danças consideráveis no projeto inicial.

Outra planta cercada de questionamentos em relação aos altos custos é o 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que vem sendo constru-
ído em Itaboraí. Atualmente, com mais de 75% das obras físicas concluídas, 
o projeto deve consumir investimentos equivalentes a US$ 13,5 bilhões (R$ 
30,6 bilhões) para a conclusão de sua primeira fase, que terá capacidade de 
processamento de 165 mil barris/dia de petróleo.  A expectativa é a de que 
o projeto inicial seja concluído em 2016. No entanto, diversas empresas de 
engenharia abandonaram os serviços nos meses recentes, alegando desacordo 
com a estatal sobre preços e pagamentos nas obras do Comperj.

A Petrobras realiza ainda obras iniciais de instalação da refinaria Premium 
I, no município de Bacabeira, Estado do Maranhão. A previsão é a de que a 
planta, ao custo projetado de R$ 45 bilhões, seja a maior refinaria da estatal, 
com capacidade inicial de processamento de 300 mil barris/dia de petróleo, 
com projeção de que chegue aos 600 mil barris/dia na etapa final. O início de 
operação é previsto para 2018.

Já a Premium II, refinaria a ser instalada no município de Caucaia, den-
tro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na região metropolitana de 
Fortaleza (CE), terá capacidade de processamento de 300 mil barris/dia de pe-
tróleo a partir de 2019. A previsão de investimentos chega aos R$ 25 bilhões. 
A nova planta já conta com licença ambiental para sua obra. 

Com as novas refinarias em operação, e a modernização das antigas plan-
tas, a Petrobras estima que poderá voltar a alcançar a autossuficiência em 
refino de petróleo a partir de 2017. Para 2020, a projeção é a de que a capa-
cidade de processamento chegue aos 3,3 milhões de barris/dia de petróleo. 
Vale lembrar que, diante da extração estimada em 4,2 milhões de barris/dia 
de petróleo em seis anos, o Brasil contará com excedente considerável de óleo 
bruto para exportação.

O Complexo Petroquímico de Suape (PE) já iniciou as operações de sua 
planta de produção de ácido tereftálico purificado (PTA). Seguem em fase de 
conclusão as unidades de fabricação de politereftalato de etileno (PET) e de 
poliéster parcialmente orientado (POY). Previstas para serem concluídas este 
ano, as duas plantas estão incluídas em um orçamento de R$ 8,3 bilhões.

Gás e energia
Com previsão de investimentos de US$ 10,1 bilhões nos segmentos de gás 

e energia, a Petrobras estima aplicar recursos na ampliação da rede de pontos 
de entrega de gás natural ao longo do Gasbol – Gasoduto Brasil-Bolívia e das 
malhas Nordeste e Sudeste de transporte do produto, aumentando em 33% a 
capacidade de fornecimento do combustível.

Em relação à capacidade de geração de energia da companhia, a expec-
tativa é ampliá-la em 20%. Destaque para a instalação em perspectiva dos 
seguintes projetos de usinas termoelétricas movidas a gás natural: UTE Azulão 
(AM), com capacidade de geração de 110 MW, em 2017; UTE Bahia II (BA), 
com potencial de produzir 300 MW, em 2020; e UTE Sudeste VI (RJ), com 500 
MW, também em 2020.

Oportunidades
O grande diferencial deste novo ciclo, segundo avalia João Antonio de 

Moraes, da Federação Única dos Petroleiros, é que atualmente existe o com-

Petrobras estima investir U$ 10,1 bilhões  
na ampliação da rede de gás natural
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promisso e a exigência por lei da participação de conteúdo nacional nos pro-
jetos do setor de petróleo. A nova legislação sobre exploração de óleo exige 
patamares mínimos de utilização de conteúdo local no desenvolvimento das 
iniciativas. “E isso vai possibilitar o desenvolvimento das indústrias e do País”, 
avalia o dirigente.

Ele dá como exemplo a indústria naval. De acordo com João Antonio, até 
2002, o setor empregava cerca de 2 mil trabalhadores em todo o País. Com a 
criação da legislação que exige conteúdo nacional nos projetos do setor pe-
trolífero, a partir de 2003 houve uma retomada daquela indústria, culminando 
com o emprego de mais de 80 mil trabalhadores até 2014. Entretanto, há pelo 
menos um estaleiro no Rio de Janeiro com salários atrasados há meses. 

No entanto, ele alerta que essa transferência dos recursos investidos 
pela Petrobras só se consolidará quando as localidades, representadas pelos 
governos municipais e estaduais, estiverem preparadas para oferecer mão 
de obra qualificada, empresas tecnologicamente capacitadas e os equipa-
mentos demandados.

Entre os problemas apontados por João Antonio devido à profusão de 
recursos advindos da presença da Petrobras, ele destaca o grande salto no 
número de trabalhadores que costuma acontecer no período de implantação 
dos projetos. Após instalados, a demanda por mão de obra recua drastica-

mente. “Os municípios precisam se preparar para lidar com este salto de 
população”, explica.

Outro alerta feito pelo dirigente é em relação ao uso adequado dos re-
cursos. “É preciso investir em infraestrutura. O dinheiro do petróleo tem de ser 
utilizado em empreendimentos de longo prazo, como educação e infraestru-
tura viária.”

Petrobras - investimentos
Projeto Valor Fase atual

Extração e Produção  
de Petróleo R$ 350 bilhões Em execução

Rnest R$ 42 bilhões Em conclusão

Comperj (fase 1) R$ 30,6 bilhões 75% das obras 
executadas

Refinaria Premium I R$ 45 bilhões Início de obras

Refinaria Premium II R$ 25 bilhões Em projeto

Complexo Petroquímico  
de Suape R$ 8,3 bilhões Em conclusão

Projetos de Gás e Energia R$ 23 bilhões Em execução

Muito se fala sobre problemas de infraestru-
tura e de atraso em grandes obras no Brasil, mas 
se olharmos friamente, o primeiro passo, que é 
uma boa engenharia, não é bem dado. Diversas 
obras no país começam – acredite – sem projeto. 
O que agrava ainda mais esse cenário é o fato de 
que a engenharia de projeto é a base de tudo.

Sempre que há um problema em uma obra, o 
motivo invariavelmente não é a construção nem 
a montagem, mas a falta de engenharia básica. 
Por outro lado, o sucesso de qualquer empreen-
dimento é medido pela qualidade da engenharia, 
que é responsável por viabilizar o projeto dentro 
do custo programado e do prazo estipulado.

Se a quantidade de empreendimentos de 
engenharia industrial em andamento no Brasil é escassa, o desaquecimento torna-se 
ainda mais preocupante no que se refere à engenharia de projetos, que cumpre o 
relevante papel de elo de toda a cadeia.

Outro fator que mais prejudica as empresas de engenharia industrial diz respeito 
aos períodos de alta na implementação dos empreendimentos. Por isso, o importante 
é a continuidade e a sustentabilidade dos projetos. Ocorre que não há novas obras 
para cobrir aquelas que estão em fase final. E que são bastante necessárias para o 
desenvolvimento do País.

A proximidade do término das grandes obras que tomaram o Brasil nos últimos 
anos, sejam referentes ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) ou decor-
rentes da Copa do Mundo, já tem afetado a engenharia de projetos brasileira, que, 
em função do contexto econômico, vem apresentando significativa redução da sua 
capacidade produtiva.

É exatamente na fase da engenharia de projetos que equipamentos e materiais 

que integrarão a unidade industrial são especificados e adquiridos. Desse modo, a 
engenharia executada fora do País tenderá a nos deixar cada vez mais reféns de for-
necedores do exterior, gerando uma espiral declinante de ocupação e competência. 
O início desse processo já pode ser constatado com a redução de milhares de postos 
de trabalho no segmento nos últimos 12 meses, com a consequente perda de investi-
mentos em treinamento de mão de obra especializada e novas tecnologias.

Pesquisa recente realizada pela Associação Brasileira de Engenharia Industrial 
(Abemi) com seus associados em todo o País sobre as expectativas para 2014 revela 
que a maioria das empresas dos setores de Energia, Mineração e Siderurgia, Óleo 
e Gás, Infraestrutura, Papel e Celulose e Química e Petroquímica irá reduzir ou 
manter os investimentos previstos para este ano. De acordo com o levantamento 
da Associação, se 42% das empresas do setor diminuíram o número de projetos 
em carteira em 2013, a previsão para este ano é que esse percentual seja elevado 
para 61%.

A relação entre produtividade e remuneração no Brasil em relação a outros paí-
ses ajuda a ilustrar a situação. De 2004 a 2014, o Brasil aumentou sua produtividade 
em apenas 3%, ao passo que os Estados Unidos incrementaram em 19% e o México, 
um concorrente direto brasileiro, em 53%. Já o crescimento do salário no mesmo 
período se deu de maneira inversa no Brasil: chegou a 100%, contra 27% nos Estados 
Unidos e 67% no México.

Diante do panorama apresentado, é veemente a necessidade de novos proje-
tos que assegurem o fortalecimento da engenharia brasileira. Afinal, nenhum país 
pode obter um crescimento sustentável e perene sem que a sua engenharia seja 
suficientemente competente e preparada para garantir esse desenvolvimento com 
qualidade e padrões internacionais, em se considerando a velocidade da evolução 
tecnológica atual.

*Antônio Müller é presidente da Associação Brasileira  

de Engenharia Industrial (Abemi)

O p i n i ã o

As adversidades da engenharia
*Antônio Müller
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Muito temos discutido sobre a ocorrência de acidentes importantes na 
nossa engenharia. Sabemos todos que temos obrigação de zelar pela segurança 
e bem-estar dos usuários de nossas obras. Quando nos defrontamos com uma 
situação, em que lamentavelmente isto não é cumprido, é gerada uma insta-
bilidade em todo setor. 

Estamos sempre questionando onde estão as falhas: técnicas, de processo, 
de formação profissional, de equipamentos, licitações, contratações, tempo de 
execução, tecnologias empregadas... O que não deu certo. Qualquer perda, por 
menor que seja, atinge toda classe. 

Normalmente, temos uma somatória de cada um destes fatores que cul-
mina no desastre. Como podemos evitá-los?

Na minha opinião, existe um hiato na formação dos profissionais de 
engenharia, que foi provocado pelos anos em que muito pouco se construiu 
no Brasil. A formação acadêmica dos profissionais é bastante importante, um 
bom curso de engenharia, um aperfeiçoamento contínuo. Incluo neste bom 
desempenho não só a escola, mas também a postura do aluno. Isto é essen-
cial para o sucesso profissional, mas não basta. Para uma formação completa 
precisamos de obras, de prática, exercer a engenharia ao lado de profissionais 
experientes. Temos de investir muito para acabar com este hiato e termos o 
número necessário de profissionais bem formados no mercado. 

Outro ponto que pode colaborar para a ocorrência destes insucessos 
é o não cumprimento das regras, já estabelecidas e muitas vezes consa-

O Brasil tem o sétimo maior PIB do mundo, mas em 2013 alcançou ape-
nas a 22ª posição no ranking de exportação de bens, com 1,32% do total. 
Por sua vez, as exportações brasileiras de serviços estão na 31ª posição no 
ranking mundial, com 0,80% de participação. Dentre elas, destacam-se as 
exportações de serviços de engenharia. 

Quando se fala em exportação de serviços de engenharia, a primeira 
impressão é que se refere apenas à venda de serviços propriamente ditos. 
Contudo, também integram essas exportações equipamentos que fazem par-
te da obra, como turbinas, caldeiras e tubulações, além daqueles utilizados 
para executá-las, como caminhões, tratores, ônibus, britadeiras e guindastes, 
entre outros. Estes produtos serão utilizados para concretizar a execução 
do serviço contratado, que pode ser uma rodovia, ferrovia, aeroporto, porto, 
hidrelétrica etc.

Portanto, sem a atuação das empresas de serviços de engenharia, pro-
dutos sofisticados e de alto valor agregado não poderiam ser exportados. 
Além disso, para a execução de um projeto de engenharia no exterior são 
contratadas, no Brasil, cerca de 2 mil empresas. Trata-se de micro, pequenas 
e médias empresas que, isoladamente, não teriam condições de acessar o 
mercado internacional. 

Em se tratando de serviços de engenharia, o financiamento é o fator 
preponderante para se fechar um negócio. No Brasil, o BNDES é o braço 
governamental de apoio financeiro a longo prazo para as exportações. As 
condições para empresas de serviços de engenharia financiarem suas expor-
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Hiato que afeta os profissionais
*Suely B. Bueno

gradas. Como a falta de co-
nhecimento e uso das nor-
mas técnicas, a aceitação de 
obras sem projetos específi-
cos e sem as devidas aprova-
ções, a falta de fiscalização 
do exercício da profissão, o 
excesso de confiança. 

A forte pressão por pra-
zos mais curtos pode estar levando à supressão de etapas importantes de con-
trole e exige um aumento de risco, pois é necessário fazer mais e mais rápido. A 
estrutura das equipes está sendo submetida a uma enorme pressão pelo prazo. 

Esta é uma conquista que tem de vir aos poucos, com muito investimen-
to em treinamento, tecnologia, formação profissional, educação. Aguardamos 
tanto para que no processo de projeto e execução sejam tomadas decisões 
pouco importantes e não nos sobra tempo para desenvolver nosso trabalho 
sem queimar etapas. 

Fazemos obras sensacionais, mas ainda não conseguimos impor esta exce-
lência a todos os empreendimentos. Temos muito a conquistar. 

*Suely B. Bueno é presidente da Associação Brasileira  

de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece)

Ajustes na exportação
*José Augusto de Castro

tações podem ser considera-
das adequadas, porém ajustes 
devem ser feitos para elevar 
o nível de competitividade 
externa das empresas nesse 
concorrido mercado.

O governo precisa carac-
terizar as empresas exporta-
doras de serviço de engenha-
ria como instrumento de política estratégica de comércio exterior, conferindo 
celeridade operacional na análise de seus processos de exportação, de forma 
a reduzir o atual prazo, acima de um ano, necessário para aprovar a operação 
e liberar seus recursos.     

As empresas de serviços de engenharia já demonstraram ter condições de 
participar do competitivo mercado internacional. A conquista de novos mer-
cados ou a ampliação de antigos, com a consequente elevação da participação 
brasileira neste segmento exportador, depende apenas de decisões internas. 

Além disso, exportar serviços de engenharia significa status num mundo 
dominado por cerca de 15 países exportadores, entre os quais o Brasil, e não é 
para quem quer, mas para quem pode. O Brasil e suas empresas podem, e querem.

*José Augusto de Castro é presidente da Associação  

de Comércio Exterior do Brasil (AEB)
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porém, os tataranetos daqueles pioneiros parecem estar perto de ver a 
promessa da “terra prometida” se materializar do outro lado do Atlântico.

Maior cidade de Santa Catarina, com 546 mil habitantes, Joinville é 
o epicentro de uma onda de crescimento que engloba uma região bem 
maior, começando em Jaraguá do Sul e se estendendo pelos eixos que 
levam aos portos de São Francisco do Sul e Itapoá, ao longo da BR-101, 
na chamada região norte do Estado. Um estudo da consultoria McKinsey, 
realizado em 2011, apontou essa área como a região urbana brasileira 
com mais de meio milhão de moradores que mais vai crescer até 2025.

A tentativa de medir o crescimento da região pelo mero avanço do 
PIB (Produto Interno Bruto) costuma apresentar um retrato do passado, 
porque os números apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) são divulgados com o atraso de dois ou três anos - 
Joinville detinha o terceiro maior PIB da Região Sul do País em 2011, com 
R$ 18,8 bilhões, atrás apenas das capitais paranaense e gaúcha, Curitiba 
e Porto Alegre. Mas há outras formas de quantificar o crescimento.

A evolução recente fica mais visível no consumo de eletricidade, in-
sumo básico para qualquer atividade econômica moderna. O balanço 
da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), a companhia de ener-
gia que serve a região, mostra que entre os meses de janeiro e abril 
deste ano o volume consumido pelas indústrias saltou 51% em relação 
aos mesmos quatro meses de 2009, para 727 milhões kWh. Na mes-
ma comparação, o índice de consumidores industriais aumentou 25% 
em cinco anos, passando de aproximadamente 9 mil para 11,3 mil em 
2014. Os números são uma mostra regional, porque englobam toda a 

Da clareira na mata ao  
polo de desenvolvimento
Em 160 anos a região norte de Santa 
Catarina evolui de isolada colônia  
de imigrantes ao conjunto de cidades 
médias que mais deve crescer no Brasil  
até 2025

Lúcio Mattos – Joinville (SC)

P
ara os primeiros 118 imigrantes, o dia da chegada deve ter sido 
um imenso choque. Vindos da Suíça e Alemanha, tiveram de 
enfrentar horas de viagem de barco a remo em meio ao calor 
abafado da selva tropical, seguindo o estreito curso do rio Ca-
choeira - isso depois de semanas no oceano a bordo da Barca 

Colón, na travessia entre Hamburgo e o Porto de São Francisco do Sul. Ao 
finalmente aportar na Colônia Dona Francisca, que daria origem à atual 
Joinville (SC), em março de 1851, o que encontraram estava longe do pa-
raíso romanticamente propagandeado pela Sociedade Colonizadora. O que 
havia era apenas uma clareira de 200 m por 1.000 m em meio à floresta 
virgem e um vasto lodaçal deixado pelas chuvas de verão, em boa parte 
ainda coberto por uma enorme quantidade de tocos das árvores recém-
-derrubadas para abrir espaço na mata. Pouco mais de 160 anos depois, 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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chamada Agência Joinville da distribuidora, incluindo, além de Joinville, 
os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá e São 
Francisco do Sul.

Novas indústrias
A instalação de grandes empresas na região norte, outro sinal apa-

rente do crescimento, tem se tornado uma constante nos últimos anos. 
A mais recente é a chegada de uma fábrica da BMW, a primeira da 
montadora alemã na América Latina. Ainda em construção, a unidade 
ocupará uma área de 500 mil m² às margens da BR-101, no município 
de Araquari, vizinho a Joinville, com expectativa de começar a produzir 
até o final do ano. Com um investimento de R$ 600 milhões, serão cria-
dos 1.300 empregos diretos, com a previsão de alcançar a capacidade 
máxima do complexo em 2016, montando 32 mil veículos por ano. Serão 
cinco os modelos fabricados no Norte catarinense: Série 1, Série 3, X1, 
X3 e a versão estendida do Mini Cooper.

A vinda da BMW é um exemplo do novo modelo de crescimento da 
região. Apesar de o centro de atração continuar a ser Joinville, a falta de 
terrenos adequados para empreendimentos industriais de grande porte na 
cidade desvia os gigantes para os municípios vizinhos. Se os alemães estão 
a caminho, os sul-coreanos chegaram antes, em outubro do ano passado, 
quando foi inaugurada em Garuva (a 38 km de Joinville) uma fábrica de 
tratores da LS Tractor, a primeira do grupo LS Mitron fora da Ásia. Com 
investimento de R$ 150 milhões, os planos são de produzir 5 mil tratores 

Fábrica de tratores  
da sul-coreana LS Tractor  
foi a primeira fora da Ásia

Porto de Itapoá tem projeto de construção 
de um terceiro berço de atracação e a 
instalação de oito novos portêineres

de pequeno e médio porte por ano (de 25 a 100 cavalos de potência), com 
o objetivo de assumir a liderança do mercado brasileiro até 2020.

No dia da inauguração, o presidente da LS Mitron no Brasil, Jung 
Soo Yoo, resumiu as razões da opção pelo Norte de Santa Catarina: uma 
combinação única no Brasil de portos, estradas e mão de obra qualifica-
da. Joinville está no meio da Região Sul, a 100 km de Curitiba (PR) e 625 
km de Porto Alegre (RS), e a 500 km de São Paulo (SP), o maior mercado 
consumidor do País. Cortada pela BR-101, maior ligação Norte-Sul do 
Brasil, a área é servida por dois portos, Itapoá (80 km) e São Francisco 
do Sul (40 km). Curiosamente, a localização, vista como entrave ao de-
senvolvimento no século retrasado, tornou-se a maior vantagem com-
petitiva da antiga colônia de imigrantes na logística internacionalizada 
do mundo atual.

Para completar, a tradição industrial que desenvolveu gigantes como 
Embraco (compressores para refrigeração), Tupy (fundição) e Tigre (co-
nexões de PVC) em Joinville, além de WEG (motores elétricos) e Malwee 
(têxtil) em Jaraguá do Sul, facilita a formação e contratação de pessoal 
qualificado para os recém-chegados. “Em se tratando de Brasil, temos 
uma infraestrutura diferenciada”, afirma Mario Cezar de Aguiar, vice-
-presidente da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina) e pre-
sidente da Câmara para Assuntos de Transporte Logístico da entidade. 
“Temos complexos portuários invejáveis e uma rodovia duplicada que 
atende a região, além de mão de obra qualificada e fornecimento garan-
tido de gás e energia elétrica.”

Expansão do Porto de Navegantes
A Portonave, controladora do Porto de Navegantes (SC), deu início às 

obras de expansão do pátio de contêineres, o que vai dobrar sua capacidade 
de armazenagem de 15 mil para 30 mil TEUs (unidade que equivale a um 
contêiner de 20 pés). Os trabalhos fazem parte da segunda fase do terminal 
portuário, previstos desde o início da sua construção, e exigirão investimen-
tos de R$ 120 milhões. A construtora contratada é a Triunfo.

O pátio atualmente tem 270 mil m2 de área e passará a 400 mil m², 
obra que tem prazo de 15 meses para a conclusão. Com a expansão, o porto 
também aumentará em aproximadamente 40% a disponibilidade de toma-
das para contêineres refrigerados, os chamados reefers, passando de 1.890 
para 2.700. A oferta de 810 novas tomadas é importante porque 50% da 
movimentação do terminal envolve carga refrigerada, principalmente fran-
go para exportação.

Também faz parte das obras a construção de uma nova subestação de 
energia, com capacidade para 10 Megavolt Ampére, o suficiente para aten-
der toda a demanda da empresa. Ainda nesta etapa, a Portonave ampliará o 
armazém para inspeção de cargas e a área de Despacho de Trânsito Adua-
neiro, que juntos passarão de 2 mil m² para 3.900 m².

Para atender à demanda crescente de movimentação de cargas no termi-
nal, a Portonave investiu na aquisição de equipamentos. No ano passado fo-
ram comprados três portêineres e cinco transtêineres. Assim, a empresa soma 
seis portêineres, que são os principais equipamentos para operação de carga e 
descarga dos navios, e 18 transtêineres, responsáveis pela movimentação dos 
contêineres na área do terminal. Também foram adquiridas 15 carretas do tipo 
Terminal Tractor e 25 semirreboques, que são pranchas móveis para sustentar 
o contêiner durante o transporte da carreta. Com os novos equipamentos a 
empresa conta agora com 39 Terminal Tractors e 54 semireboques.
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O último grande empreendimento industrial a se instalar de fato em 
território de Joinville foi a GM, que inaugurou uma fábrica de motores 
em fevereiro do ano passado, também em um terreno às margens da 
BR-101, com o objetivo de abastecer suas unidades de Gravataí (RS) e 
Rosário (Argentina), para equipar os modelos Chevrolet Onix e Prisma. 
O investimento foi de R$ 350 milhões, criando uma estrutura capaz de 
produzir 120 mil motores e 200 mil cabeçotes por ano.

Ampliação dos portos
Se não há mais espaço para novas grandes indústrias em Joinville, 

a cidade não deixa de se beneficiar do crescimento nos seus arredores, 
aprofundando sua metamorfose de polo industrial para um centro regio-
nal de comércio e serviços. Um exemplo disso é a transferência do Cen-
tro de Distribuição de Veículos da BMW para o município em fevereiro 
do ano passado, que antes ficava localizado em São Bernardo do Campo 
(SP), uma medida que se antecipou à abertura da fábrica. Um por um, 
os automóveis da marca importados para o Brasil passam pelo galpão 
localizado no Perini Business Park, um condomínio industrial na zona 
norte do município, onde por vezes precisam sofrer algumas adaptações 
que os ajustam às leis brasileiras. A expectativa da montadora alemã é 
que 20 mil veículos sejam vendidos no Brasil neste ano, e cada um deles 
terá sido transportado até Joinville, a maior parte desembarcada nos 
portos vizinhos.

Para acomodar todo esse crescimento, uma série de melhorias na 
infraestrutura da região está em andamento, incluindo a ampliação dos 
dois portos e obras nas estradas que levam a eles, além da ampliação da 
capacidade de distribuição de energia.

Em Itapoá, um novo acesso ao porto está sendo construído, partin-
do da BR-101, o chamado Contorno de Garuva. A obra, realizada pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina, contempla 9 km de uma estrada 
nova, incluindo um elevado sobre a rodovia que conecta o sul e o norte 
do País, com investimento de R$ 27,1 milhões. Os trabalhos, desenvol-
vidos por um consórcio entre as empreiteiras Empo e Fortunato, co-
meçaram em abril do ano passado e têm prazo previsto de entrega em 
fevereiro de 2015.

Vinte por cento das obras estão concluídas, de acordo com o 
superintendente da Secretaria de Estado da Infraestrutura para a 
Região Norte, Ademir Machado. “Todo o entorno do Porto Itapoá 
vai crescer muito. Imagine onde os fornecedores dessas grandes 
empresas que estão chegando vão se instalar?”, situa Machado. “E 
não estamos falando nos próximos 50 anos, mas em cinco”.

Para aliviar o tráfego de veículos de passeio em direção a São 
Francisco do Sul via BR-280 (a rodovia que corta a região, desde 
Jaraguá do Sul) – que causam impacto direto no acesso ao porto 
-, o Governo do Estado está pavimentando a Estrada Rio do Morro, 
uma ligação entre a Vila da Glória (em São Francisco) e a locali-
dade de Jaca (em Itapoá). Destinos de veraneio dos joinvilenses, 
os dois municípios têm congestionamentos frequentes durante o 
verão. Asfaltada, a Estrada Rio do Morro será uma alternativa para 
os turistas, reduzindo o fluxo na BR-280.

As obras, iniciadas em abril do ano passado e realizadas pela 
empreiteira Vogelsanger Pavimentação, têm previsão de término 

em fevereiro de 2015, segundo Machado. Serão 9,3 km de pavimen-
tação, com investimento de R$ 13,1 milhões. Dez por cento do total 
foi concluído.

BR-238
A BR-280 em si, principal ligação entre Jaraguá do Sul e Joinville e 

o Porto de São Francisco do Sul, é a questão mais delicada. A estrada 
tem pista simples e sua duplicação é uma antiga demanda regional, pro-
metida pelo Governo Federal desde os anos 90. Dividida em três lotes, a 

Desenvolvimento da região norte de Santa 
Catarina acontece ao longo da BR-101, 

principal rodovia do Estado

Crescimento do porto de São 
Francisco do Sul depende da 

duplicação da BR-238, antiga 
reivindicação das cidades próximas
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obra terá investimento total de R$ 955 milhões, sob a responsabilidade 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O 
projeto para duplicar 74 km da rodovia enfim saiu do papel em junho, 
quando começaram os trabalhos em um dos três trechos licitados, entre 
Guaramirim e Jaraguá do Sul, a cargo da empreiteira Cetenco. Entre os 
km 51 e km 54 a empresa está realizando a remoção de solo inservível 
e substituindo-o por pedra detonada. Concluída esta etapa, começará a 
terraplenagem, prevista para ter início em agosto. 

Entre Guaramirim e a BR-101, a Sulcatarinense, empresa vencedora 
da licitação feita para as obras, já recebeu as notas de serviço e está 
pronta para começar os trabalhos entre os km 45 e km 50. Ao longo de 
outras áreas do trecho ainda são necessárias desapropriações para abrir 
novas frentes de trabalho, segundo o Dnit.

O lote mais extenso (entre o Porto de São Francisco do Sul e a BR-
101), no entanto, teve a licitação embargada na Justiça a pedido de uma 
das empreiteiras envolvidas no processo de seleção (a Sulcatarinense), 
e ainda aguarda uma solução. O Dnit informa que pretende lançar um 
novo edital para o trecho em agosto. Para os outros dois trechos (38 km), 
a expectativa de conclusão é final de 2017.

Os dois portos da região norte também se mexem para aproveitar 
a onda de crescimento. Em São Francisco do Sul foi concluída em no-

vembro do ano passado a obra de ampliação de um dos seis berços de 
atracação (o 201), que passou de 150 m para 280 m, possibilitando um 
aumento de 30% no volume de movimentação anual. O investimento 
foi de R$ 35 milhões, sendo R$ 30 milhões do Governo Federal e R$ 5 
milhões do próprio porto.

O Porto Itapoá tem um plano ainda mais ambicioso de expansão, 
incluindo a construção de um terceiro berço de atracação (hoje há dois), 
a instalação de oito novos portêineres super-post Panamax (guindastes 
que carregam os navios), elevando o número desses equipamentos de 
quatro para doze, além de triplicar a área do seu pátio, dos atuais 156 
mil m² para 467 mil m². O custo total das obras, que vão quadruplicar 
a capacidade de movimentação (dos atuai 500 mil TEUs ao ano para 2 
milhões de TEUs anuais), é estimado em R$ 700 milhões.

O início dos trabalhos ainda depende do processo de licenciamento 
ambiental pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis) para começar. A autorização era esperada 
para fevereiro, mas ainda não saiu. A estimativa do Porto Itapoá é que as 
obras de expansão levem um ano e meio para ser realizadas, a partir do 
momento em que forem liberadas.

Na BR-101, principal rodovia da região, a Autopista Litoral Sul, con-
cessionária da rodovia, realiza obras de reforço e alargamento de duas 

Avaliação das estradas gaúchas
A Pavesys Engenharia firmou contrato de três anos com o Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) para avaliação da malha rodoviá-
ria do Estado do Rio Grande do Sul. Estão sendo realizados levantamentos de 
campo em aproximadamente 7.500 km de rodovias para análise da condição de 
defeitos de superfície (LVC), condição estrutural com o levantamento deflecto-
métrico com FWD, condição de conforto pelo levantamento de irregularidade 
longitudinal com equipamento laser e registro em vídeo (com duas câmeras de 
alta qualidade). O objeto do contrato é possibilitar ao DAER um retrato consis-
tente da atual condição da malha rodoviária estadual gaúcha. 

Com o objetivo de avaliar de forma completa os pavimentos da rede esta-
dual de Santa Catarina, a Pavesys Engenharia recentemente concluiu um con-
trato com o Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA). Foram realiza-
dos levantamentos de campo em aproximadamente 10 mil km de rodovias para 
avaliar a condição de defeitos de superfície (LVC), condição estrutural com o le-
vantamento deflectométrico com FWD, condição de conforto pelo levantamen-
to de irregularidade longitudinal com equipamento laser e registro em vídeo. 

Recuperação, obras de reforço e alargamento de pista estão em 
andamento na BR-101 pela concessionária Autopista Litoral Sul

Fábrica de cilindros
A Construtora Premold reali-

zou as obras da fábrica de cilindros 
da fabricante de motosserras Stihl, 
em São Leopoldo (RS). A área total 
de instalação é de aproximadamen-
te 25,6 mil m², com o edifício prin-
cipal ocupando 22,5 mil m2.

A obra foi feita dentro dos 
padrões FM Global, com a facha-
da pré-fabricada, equipada com 
isolamento térmico e revestimen-
to industrializado de plaquetas, 
além de vigas de cobertura e ter-

ças de concreto protendido. O escritório de arquitetura responsável foi o 
GPS KAL Assessoria e Projetos, de Blumenau (SC).
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Contorno de Garuva
Obra Novo acesso entre BR-101 e Porto Itapoá
Investimento R$ 27,1 milhões
Extensão 9 km, incluído um elevado sobre a BR-101
Início Abril de 2013
Prazo Fevereiro de 2015
Andamento 20% concluída, a base da rodovia está sendo feita
Empreiteiras Consórcio Empo e Fortunato

Estrada Rio do Morro

Obra Pavimentação do trecho entre Vila da Glória 
(São Francisco do Sul) e Jaca (Itapoá)

Investimento R$ 13,1 milhões
Extensão 9,3 km
Início Abril de 2013
Prazo Fevereiro de 2015
Andamento 10% concluída

BR-101

Obras

Reforço e alargamento na ponte sobre o Rio 
Canela – Km 24 (Joinville) - 98% completa
Reforço e alargamento na ponte sobre o Rio 
Piçarras – Km 99 (Piçarras) - 97% completa
Execução da marginal na pista sul – entre  
Km 42,4 e Km 43 (Joinville) - 49% completa

Investimento R$ 639 mil
Empreiteira Fortunato

Obra Execução da marginal na pista norte – entre  
Km 44,2 e Km 47 (Joinville) - 74% completa

Investimento R$ 2,8 milhões
Empreiteira Fortunato

Obra Execução da marginal na pista sul – entre Km 
83,6 e Km 84,9 (Barra Velha) - 22% completa

Investimento R$ 856 mil
Empreiteira Fortunato

Obra
Execução da marginal na pista sul – entre 
Km 101,2 e Km 102,7 (Piçarras) - 77% 
completa

Investimento R$ 2,1 milhões
Empreiteira Vogelsanger

Obra
Implantação de viaduto transversal às pistas 
norte e sul – Km 108,3 (Penha) - 8,5% 
completa

Investimento R$ 2,4 milhões
Empreiteira Vogelsanger

BR-280

Obra Duplicação da rodovia entre Jaraguá do Sul  
e São Francisco do Sul

Trechos

Lote 1.1 – Porto de São Francisco do Sul  
à BR-101 (Km 0,7 a Km 36,7)
Lote 2.1 – Guaramirim à BR-101 (Km 36,7  
a Km 50,8)
Lote 2.2 – Guaramirim a Jaraguá do Sul  
(Km 50,8 a Km 74,6)

Investimento
Lote 1.1 – R$ 324,9 milhões
Lote 2.1 – R$ 131,5 milhões
Lote 2.2 – R$ 498,6 milhões

Extensão 74 km

Início Junho de 2014

Prazos
Lotes 2.1 e 2.2 devem ser entregues até  
o final de 2017
Lote 1.1 ainda não tem prazo definido

Andamento
Lote 2.2 os trabalhos começaram em junho 
Lote 1.1 tem novo edital previsto para ser 
publicado em agosto

Empreiteiras
Lote 1.1 – Consórcio BTE (embargado na Justiça)
Lote 2.1 - Sulcatarinense
Lote 2.2 – Cetenco Engenharia

Porto Itapoá

Obras

Construção de um novo berço de atracação, 
elevando o número de dois para três 
Expansão do pátio do porto, que terá o triplo da 
área atual (156 mil m²), atingindo 467 mil m²
Ampliação do cais do porto, de 630 m para 
1.200 m de extensão 
Instalação de oito novos portêineres Panamax, 
passando de quatro para 12

Investimento R$ 700 milhões

Prazo 18 meses a partir da liberação da licença 
ambiental do Ibama

Empreiteira Ainda não definida

Porto de São Francisco do Sul

Obra
Porto de São Francisco do Sul
Ampliação do berço 201 de atracação,  
de 150 m para 280 m

Investimento R$ 35 milhões

Início 2008

Prazo Inaugurada em novembro de 2013

Empreiteira 10º Batalhão de Engenharia do Exército,  
de Lages (SC)

Fontes: Secretaria de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina para a Região Norte, Dnit, Autopista 
Litoral Sul, Porto de São Francisco do Sul, Porto Itapoá e Celesc

pontes, a execução de marginais auxiliares na estrada em Joinville, Barra 
Velha e Piçarras, além de um novo viaduto de acesso, no município de 
Penha. Segundo a empresa, 28 mil veículos passam pela praça de pedá-
gio de Garuva diariamente, em média, e a projeção é de um crescimento 
anual de 4% nesse fluxo.

Pelo lado da energia, a Celesc estabeleceu um plano de obras para am-

pliar a oferta de eletricidade à região, com investimento total de R$ 133,3 
milhões no período 2011-2015, incluindo as agências regionais de Joinville 
e Jaraguá do Sul (que engloba os municípios de Corupá, Guaramirim e 
Schroeder). Foram construídas cinco novas subestações de distribuição, 
três em Joinville, uma em Garuva e uma em Itapoá. Do total investido, 
75% foram destinados para a alta tensão, que é utilizada pelas indústrias.

Obras na regiãO nOrte de santa Catarina
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Guilherme Azevedo — Imperatriz (MA)

A
s tiras de plástico verde, amarelo, azul e branco, penduradas 
em cordões paralelos estirados de um lado a outro da rua, 
formam a bandeira do Brasil no ar, tremulando contra o céu 
azul-azul de Imperatriz, município maranhense localizado 
no sudoeste do estado, a 630 km da capital São Luís. É uma 

imagem que emociona e acalenta, arquetípica, o vento soprando e as 
fitas farfalhando, no interior profundo do Brasil. Nos recorda da capa-
cidade singela da gente simples de produzir coisas belas e também de 
que tudo muda, com o vento. The wind of change. Estamos às vésperas 
da Copa do Mundo: sim, #vaitercopasim, ela começa depois de amanhã.

Ainda não há para mim processo fabril, produção, produtividade, di-
gestor, nem lignina, nem celulose. Só o balouçar do corpo na canoa que 
singra as águas mágicas de um rio mágico, o rio Tocantins, com seus 2,4 

O ouro branco
                      de Imperatriz (MA)

Com investimento de US$ 3 bilhões,  
nova fábrica de celulose da Suzano acena 
com desenvolvimento na divisa Maranhão, 
Tocantins e Pará

mil km de extensão, o segundo maior rio exclusivamente em território 
nacional. Seu Miúdo, na popa, e Caíque, barqueiros, me conduzem pelo 
curso d’água, ao lado de lá. A água do Tocantins é verde-clara e tépida e 
tranquila. E nela me demoro tarde adentro, até o sol redondo ir se pondo 
tão laranja e a lua, bola clara, ir chegando olhando lá de cima da noite 
azul-escura.

Logo mais, à noite, a afamada panelada das barraquinhas dos 
quiosques das Quatro-bocas, feita de miúdos e glândulas do boi, 
aventura gastronômica só para os fortes, suspende minha abstinên-
cia de Coca-Cola, de anos; tomo logo duas, uma imediatamente após 
a outra, por cima e depois do prato, por necessária precaução e remé-
dio. As panelonas de alumínio no quadrado de madeira do quiosque, 
com bancos para a gente se sentar no entorno, apoiando o prato 
no balcão e assistindo ao Jornal Nacional na televisão pequena. A 
panelada: coloração meio rosa-estranho, sem o caldo, por favor, mas 
com farinha. Grossa.

A fábrica
Glaucia, assessora da Suzano Papel e Celulose, me pega no hotel 

na manhã do dia seguinte (eu, recuperado ou quase da surra de boi 
da noite anterior) e seguimos de carro, por vias ora enlameadas, ora 
esburacadas, como tem motocicletas por aqui!, rumo à nova planta 
industrial, localizada junto da chamada Estrada do Arroz, que liga Im-
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peratriz a Cidelândia (MA). A fábrica foi inaugurada oficialmente no 
dia 20 de março deste ano, mas a partida produtiva ocorrera antes, 
exatamente às 14h30 do dia 30 de dezembro do ano passado, horário 
local. Tem capacidade produtiva de 1,5 milhão de t/ano de celulose e 
foi criada para não parar: 354 dias de produção ininterrupta, com 11 
dias para manutenção.

A memória do empreendimento, Volnei Hilbert a tem por inteiro. Ele é 
o gerente industrial da unidade de Imperatriz e tem a função de coordenar 
todo o processo fabril. Responsabilidade de monta, que exige monitora-
mento a todo instante, correções de curso, para garantir a continuidade e 
a qualidade da produção de celulose local. É Volnei, aliás, quem nos recep-
ciona, quando chegamos à nova fábrica, neste manhã de sol: um homem 
alto e corpulento, de tez clara e cabelos grisalhos e encaracolados, olhos 
doces e sorriso sutil. Lembra aqueles personagens literários que são enor-
mes no tamanho e na ternura. Nos apresentará daqui a pouco o processo 
fabril ali utilizado, as suas minúcias, num giro pelas instalações. 

O investimento total no empreendimento chama atenção: US$ 3 
bilhões (R$ 6,7 bilhões). Um total de 96 mil m2 de área construída, em 
terreno de 1,5 milhão de m2. Produz celulose para exportação aos mer-
cados dos Estados Unidos e da Europa, vendida em placas brancas que 
formam fardos de 250 kg.

Volnei exibe orgulho: a nova fábrica (a sexta unidade produtiva do 
grupo Suzano no Brasil) segue padrão mundial. “Está instalada no Brasil 
porque nossos custos aqui são competitivos, mas poderia ser instalada 
no Canadá, nos Estados Unidos, na Finlândia, Alemanha, em qualquer 
lugar do mundo, porque atenderia a todos os requisitos legais, princi-
palmente ambientais.”

É preciso separar a celulose da lignina
Uma fábrica para produção de celulose, substância de base para 

toda a produção de papel, é um sistema químico fechado e tem a se-
guinte constituição e sentido. Alimenta-se da madeira de eucalipto, tra-
zida em toras com 6 m de comprimento, cortadas de florestas próprias 
e próximas e trazidas por via terrestre, sobre caminhões. Essa madeira é 
picada e transformada no que Volnei descreve, brincando, como “chips 
de eucalipto”. Chama-se cavaco e será a raiz do processo. Do cavaco é 
mais eficiente a extração da celulose presente, separando-a da lignina, 
substância que aumenta a rigidez da parede celular vegetal.

O isolamento da celulose da lignina se obtém com o cozimento do 
cavaco, a elevada temperatura e pressão. Isso tem lugar no digestor, espé-
cie de “panela de pressão” com 75 m de altura e 12 m de diâmetro. Ele é 
ladeado por outra estrutura metálica, denominada vaso de impregnação, 
uma “panela”, digamos, convencional. Depois do cozimento, o líquido re-
sultante é quase só celulose, mas ainda há lignina, eis por que o conteúdo 
mostra tonalidade meio amarelada, meio marrom. Tudo segue agora para 
lavagem e branqueamento. Como a fábrica da Suzano em Imperatriz pro-
duz exclusivamente celulose, a etapa seguinte já é a de secagem, feita 
em duas máquinas. Para ser exportada, a celulose precisa estar livre de 
umidade ou quase: ter só 10% de presença de água. A capacidade total do 
processo é de 2,5 mil t/dia. Então chegou a hora de cortar a celulose em 
placas, formar os fardos e deixar tudo pronto para embarcar.

Energia autossustentável
Uma das características que tornam a unidade de Imperatriz modelar do 

ponto de vista da sustentabilidade é a do aproveitamento energético. Com 
o auxílio de duas turbinas de geração de energia Siemens, de 125 MW de 
capacidade cada, o sistema é capaz de dar suporte elétrico a toda a produ-
ção e ainda gerar um excedente de 100 MW, o suficiente para alimentar um 
município com 300 mil habitantes. Metade do excedente, 50 MW, é utiliza-

Imperatriz se vestiu de cores para celebrar a Copa; à direita, os barqueiros do rio Tocantins
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Volnei Hilbert, gerente 
industrial, com o 

Tocantins ao fundo
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Início da terraplenagem. 
O terreno: 1,5 milhão de m2

Montagem industrial ocorre 
em paralelo com outras obras

A hora agora é de aprendizado. 
Acompanhamento, ajuste

O corpo central da fábrica 
(digestor e caldeira) tomam forma

Com a terraplenagem praticamente 
concluída, tem início obra civil
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do no próprio sítio da indústria, onde estão instaladas outras duas empresas 
químicas, fornecedoras de insumos ao processo industrial: a AkzoNobel, com 
produtos químicos para o tratamento da celulose, e a Air Liquide, com oxi-
gênio gasoso. Os 50 MW restantes são vendidos à rede de energia pública.

No quesito energia, um outro equipamento se alteia entre os primei-
ros: a caldeira de recuperação química, com 105 m de altura, a maior em 
operação no mundo, segundo a Suzano. Ela tem duas tarefas: produzir 
energia, oriunda da queima dos próprios resíduos da madeira (lignina); 
e recuperar produtos químicos, processo de calcificação para reagir e 
produzir soda. São 7 mil t de sólidos secos queimados ao dia. “Toda a 
energia de que a gente precisa para fabricar celulose, esse vapor para fa-
zer o cozimento, vem desse resíduo. Só tenho por volta de 5% de energia 
que preciso queimar, que é do forno de cal, mas 95% são energia verde”, 
marca Volnei o viés ambientalmente correto do processo.

Captação de água na fonte
A água é também protagonista dessa história. Sem ela celulose não 

há. E ela provém do rio do começo dessa história. Uma estação de cap-

Maio 2011 Abril 2012 Novembro 2012 Janeiro 2013 Julho 2013 Fevereiro 2014 Agosto 2014

A chegada das toras de eucalipto ao 
estoque da fábrica. Dali seguem para 

o picador e são transformadas em 
pequenas lascas, chamadas de cavaco
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Crônica de uma fábrica anunciada

tação de água, situada à margem do Tocantins, bombeia de lá 2 m3/s, 
conforme outorgado pela Agência Nacional de Águas (ANA). A água então 
palmilha 6 km por adutora com tubulações de aço de 1,2 m de diâmetro, 
até chegar à fábrica. O caminho é uma planície alagadiça, de várzea, que 
percorremos de automóvel, e em que ponteiam buritis, a palmeira carac-
terística da região, e não raro répteis de grande porte, de carcaça dura e 
grandes mandíbulas e presas, que rebolam pelos úmidos, os jacarés — pena 
que não tinha nenhum hoje. Depois de cumprir a função essencial de fazer 
circular o processo, a água retorna ao Tocantins tratada, por outra adu-
tora, de iguais dimensões, que corre em paralelo. A volta ao rio se efetiva 
em três pontos distintos, por meio de três emissários fluviais. Dos 2 m3/s 
de água que foram, volta 1,8 m3/s, ou mais de 90% de seu total. “A gente 
reúsa; faz todo o processo e devolve”, resume o gerente industrial.

O processo de produção segue uma ordem espacial: da direita para 
a esquerda de quem mira a fábrica de frente. Portanto, na extremidade 

Estruturas mais altas, como a 
chaminé, já despontam no horizonte

Com as instalações prontas, planta já se 
tornou produtiva. Do cavaco à celulose
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direita se situa a madeira bruta e na extremidade esquerda, a celulose 
pronta. No eixo, estão equipamentos de grandes portes, de variadas 
alturas, grandes tanques, torres, com extensa e intrincada tubulação 
metálica, por onde correm os líquidos. Para subirem, descerem e segui-
rem adiante, precisam de impulso. Daí o expressivo número de bombas 
(são cerca de mil e, em sua maior parte, centrífugas), acompanhadas 
de 2,5 mil motores elétricos, que as acionam, incentivando. “Na vida, 
tudo é bombear. E o que a gente mais faz aqui é isso”, sorri Volnei, no 
duplo sentido.

Ramal ferroviário próprio
Com o processo fabril concluído, a celulose pronta, embalada, o 

esforço de logística agora se faz presente. Um ramal ferroviário, com 
28 km de extensão, foi construído. Ele parte exatamente de dentro do 
armazém de estocagem, dentro da fábrica, onde entram quatro vagões 
para ser carregados por vez. O trem por fim carregado, de propriedade da 
Vale, segue então até a conexão com a ferrovia Norte-Sul e por ela viaja 
outros 100 km, até chegar à estrada de ferro dos Carajás. Nesses trilhos 
serão percorridos mais 500 km, até o porto do Itaqui (MA). Ali a Suzano 
mantém armazém e acordo de prioridade de embarque de sua carga. 
Nas contas do gerente industrial, a posição geográfica, mais próxima dos 
mercados norte-americano e europeu, dá uma vantagem competitiva de 

quatro dias de frete em relação a competidores de outras latitudes, o 
que, naturalmente, reflete no custo e na margem de lucro. O mercado de 
celulose, uma commodity, se conquista ou se perde nos detalhes. Pois a 
Suzano, que completa 90 anos de atividades em 2014, é a segunda maior 
produtora de celulose de eucalipto no mundo e a nona maior produtora 
de celulose do mercado.

No voo de volta a São Paulo, com origem no aeroporto Prefeito Re-
nato Moreira, em Imperatriz, e conexão em Brasília (DF), um homem 
puxa conversa comigo. É um sujeito simpático, de cabelos parcialmente 
grisalhos, como os meus, e de olhos claros, como os meus. Logo des-
cobrimos uma origem comum: a fábrica da Suzano em Imperatriz. O 
engenheiro Carlos Eduardo teve participação importante na obra de edi-
ficação, vai contando, sentado à minha esquerda: foi ele quem cuidou 
em grande parte da contratação de fornecedores de insumos e equipa-
mentos, um número estimado em 700, sendo 40% deles locais. Falamos 
do empreendimento, de seu histórico, de dificuldades do processo, de 
idas e vindas. “... mas não diz que fui eu que te contei isso, hem?” O.k., 
Carlos Eduardo, mas não me furto a compartilhar a tua dica, porque só 
quem lê essa reportagem e eu vamos prosperar como nunca e ficar ricos: 
“Quando puder, compre lote de ações da Suzano. Não tem como não 
ganhar. É ouro branco”. Está combinado. Agora só me falta o dinheiro, 
amigo engenheiro!

O trabalho de erguer do chão uma fábrica de celulose vai muito 
além de execuções civis e eletromecânicas, de montagens e ins-
talações industriais. É o fator humano que está aqui em jogo.

Imperatriz, segundo município mais rico e populoso do Maranhão, 
com Produto Interno Bruto de R$ 2,456 bilhões (dado de 2011, do IBGE) 
e população estimada em 251 mil habitantes (IBGE, 2013), não teve es-
tímulo continuado à vocação industrial. Quem conta a história do mu-
nicípio é Juarez Sanches, gerente do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) de Imperatriz, e Carlito Negreiro, supervisor técnico 
da unidade. Foi ficando meio que acomodado, o município, como centro 
de abastecimento comercial de regiões fronteiriças sob sua influência: 
o norte do Tocantins, o sul do Pará e o sudoeste do próprio Maranhão.

É aquela velha história: os ciclos que vêm e vão, como espasmos 
econômicos. O primeiro em Imperatriz foi o do garimpo do ouro, a partir 
dos anos de 1970. Depois do arroz. E depois da madeira, com o desmata-
mento descontrolado. É bom lembrar que Imperatriz já possuiu extensa 
porção de floresta amazônica.

O anúncio da chegada de uma fábrica de grande porte, como a da 
Suzano, exigiu, portanto, muito planejamento e preparação, para inclu-
sive formar uma cadeia e cultura industrial ali inexistentes, ou apenas 
latente. A fase de construção atraiu um contingente muito numeroso: 11 
mil trabalhadores. Mas para chegar até a eles foi preciso um longo cami-

Estudar, trabalhar, crescer
nho de formação, sobretudo.

“As pessoas vinham falar 
comigo: ‘Puxa, Volnei, como 
você vai fazer com mão de 
obra? Está faltando mão de 
obra’. Então a gente tem a 
receita. Fizemos muito bem 
o nosso papel”, orgulha-se o 
gerente industrial da unidade 
de Imperatriz da Suzano Pa-
pel e Celulose, Volnei Hilbert. 
“Partiu a fábrica: tinha gente 
experiente, tinha gente nova. 
Conseguimos realmente vencer esse desafio de mão de obra. Esses são os 
desafios de fazer coisas novas. Numa região que nunca teve uma fábrica 
de celulose, começar do zero.” Hoje, a área industrial da Suzano, pontua 
Volnei, emprega 60% de trabalhadores de fora e 40% da região. 

Foram estabelecidas parcerias com as principais entidades locais de 
formação técnica, como o Senai e o Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Maranhão (Ifma). Dois cursos técnicos foram de 
fundamental relevância para a futura operação da fábrica: de papel e 
celulose; e de aperfeiçoamento em manutenção. No caso do primeiro 

Juarez Sanches, do Senai/Imperatriz: 
Contra o “marasmo”
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Ficha Técnica -
Fábrica da Suzano em Imperatriz (MA)
Propriedade: Suzano Papel e Celulose (fábrica de celulose)
Investimento total: US$ 3 bilhões
Área do terreno: 1.500.000 m²
Área construída: 96.000 m²
Construção civil: Construcap e Fortes
Gerenciamento: Pöyry e Guimar
Projeto de arquitetura: Ilhas de processo - Valmet e BOP 
(Balance of Plant) Pöyry
Projeto de engenharia: Ilhas de processo - Valmet e BOP 
(Balance of Plant) Pöyry
Projeto estrutural: Ilhas de processo - Valmet e BOP (Balance 
of Plant) Pöyry
Projeto de instalações hidráulicas e elétricas (sistema de 
distribuição e energia): Siemens
Paisagismo: Teperman Arquitetos
Serviços de terraplenagem: Construcap
Serviços de fundações: Construcap e Fortes
Montagem industrial: Imetame, Passaura e Milplan
Principais fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais 
e insumos: Valmet, AkzoNobel e Air Liquide

Thompson Nogueira, assessor de 
projetos especiais da prefeitura:  

“Pleno desenvolvimento”
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Locadora abre seis novas filiais
A empresa AuraBrasil – Máquinas e Equipamentos, pertencente ao Grupo 

LM, oferece locação de equipamentos, mas se destaca pela busca da excelência 
no pós-venda no setor. “Os serviços que estão acoplados às nossas negociações 
são essenciais, por isso investimos em pós-venda, equipamentos novos e per-
sonalização de contratos e demandas”, afirma Aguinaldo Garcia, diretor de De-
senvolvimento de Negócios da AuraBrasil Garcia. Atualmente, a equipe trabalha 
com meta de reduzir o tempo de resposta ao cliente, que hoje é de até 12 horas. 

Somente no primeiro semestre do ano, a empresa já investiu R$ 50 mi-
lhões na aquisição de novos equipamentos. Hoje, a AuraBrasil contabiliza mais 
de 800 plataformas aéreas, utilizadas na construção civil, estando entre as 

seis maiores de plataformas deste tipo no Brasil. A meta agora, de acordo com 
Garcia, é a criação de um outro produto – já em estudo – e a aquisição de mais 
plataformas até o final do ano. “Estas ações fazem parte do nosso projeto de 
aumentar o market share da AuraBrasil”, afirma o diretor, respaldado ainda na 
regulamentação do trabalho em altura no País.

A empresa se consolidou também como prestadora de serviços nos segmen-
tos industrial, de mineração, automobilístico, química, de bebidas e alimentício, 
entre outros. Até o final de 2014, a empresa espera contabilizar seis novas filiais, 
nas cidades de Parauapebas (PA), Jacareí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), 
Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG). De acordo com o diretor, além de reduzir o 
custo para a empresa, a presença física nas regiões proporciona mais agilidade 
no atendimento, desde a venda até a manutenção dos equipamentos. 

curso, a duração foi de um ano, com uma bolsa mensal de R$ 800,00. A 
primeira parte foi teórica e a segunda, mais prática. “Pegamos todo esse 
pessoal e levamos para as nossas fábricas no Sudeste, e eles ficaram seis 
meses fazendo estágio lá e depois trouxemos para cá e eles acompanha-
ram toda a montagem e a partida da fábrica”, recorda Volnei. Outras seis 
mil pessoas foram treinadas para trabalhar diretamente na execução da 
obra, via cursos como os de pedreiro, armador e carpinteiro.

Decerto o esforço para confirmar uma nova e consistente vocação 
industrial em Imperatriz precisa necessariamente contar com o apoio e 
incentivo do poder público, em todas as suas esferas, municipal, estadual 
e federal. É o que cobra Juarez Sanches, gerente do Senai/Imperatriz: 
“O poder público tem de se mexer, sair do marasmo, do comodismo. 
A população daqui já está saindo, o que é uma dificuldade. Imperatriz 
não é uma cidade industrial, não tem essa cultura. Até já teve, há muito 
tempo, na área madeireira, ela era polo. Mas isso foi trinta anos atrás”.

Na prefeitura
Na secretaria de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos de 

Imperatriz, Thompson Fernando Martins Nogueira, advogado e assessor 
de projetos especiais da prefeitura, se diz otimista com as possibilidades 
de desenvolvimento local. É o segundo mandato do prefeito Sebastião 
Madeira (PSDB), reeleito ainda no primeiro turno. Foi a primeira vez 
que um prefeito obteve a reeleição na história de Imperatriz, um dado 
marcante em termos de continuidade de projetos, sobretudo de infra-
estrutura, de prazos normalmente mais longos. Thompson cita os mais 
de 20 novos empreendimentos ora em execução no município, como 
hotéis (quatro) e edificações residenciais e comerciais, e confirma o que 
ouvi pelas ruas, de que se vive, aqui, um boom na construção civil e de 
investimentos. “Imperatriz está em crescimento. Pelo que a gente vê e 
vivencia dia a dia, esse crescimento não vai parar tão cedo. Vemos, a 
cada dia que passa, mais investimentos novos”, garante Thompson. “Uma 
fábrica do porte da Suzano não se mantém sozinha. Daqui a pouco, com 
certeza, vão começar a vir outras fábricas que deem suporte a ela. É uma 
cidade em pleno desenvolvimento.”

O fundamental, a partir de agora, é ter a consciência cristalizada e 
funda de que a vida se vence no tempo lento, sem milagres e sem booms 
econômicos. Acreditar numa construção paciente, laboriosa e lenta, mas 
de verdade, resistente, de base. O tempo de canoa, de motor de popa, 

como aquele do barqueiro Miúdo, que vive da travessia de gente pelo 
Tocantins, de uma margem a outra, me parece um símbolo. Com humil-
dade, disposição e conhecimento, não há rio que não nos dê vau, que não 
nos permita chegar ao outro lado de lá. (Guilherme Azevedo)
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Sinobras confirma expansão em Marabá (PA)
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formação do sonhado polo metal-mecânico local

escoada via terrestre, por caminhões (mesmo modal utilizado para rece-
ber minério), com um fluxo de saída de cerca de 1 mil caminhões/mês.

Nova unidade produtora
Em Marabá, a Sinobras dispõe hoje de quatro unidades operacionais: 

alto-forno, para produção do ferro-gusa; aciaria, para fabricação de tarugos 
de aço; laminação, para preparação de laminados de aço (vergalhão e fio-
máquina); e trefila, para entrega de derivados de fio-máquina (como fios de 
aço para construção civil SI 60, arames lisos para a indústria e arames recozi-
dos para construção).

O plano de expansão inclui nova área produtiva, chamada Laminação 2, 
que terá capacidade de 500 mil t/ano e produzirá bobinas convencionais de 
fio-máquina nas bitolas de 5,5 mm a 25 mm, de vergalhão nas bitolas 6,3 mm 
a 16 mm e de bobinas compactas de vergalhão nas bitolas de 10 mm a 25 mm. 
A operação da Laminação 2 se constitui também de forno de reaquecimento, 
laminador e saída de bobinas convencionais e compactas com capacidade de 
110 t/hora. A unidade deve entrar em atividade em março de 2016.

O projeto prevê também a implantação de nova subestação e linha de 
transmissão, de 230 kV, com 13 km de extensão. Projetada para entrar em 
operação em março de 2015, a nova infraestrutura de energia visa suprir as 
necessidades advindas do crescimento da produção e permitir a utilização fu-
tura de energia gerada na usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no 
município de Altamira (PA). Outro novo equipamento, para triturar e beneficiar 
sucata, chamado shredder, com capacidade de 170 mil t/ano, tem início de 
operação previsto para dezembro deste ano.

A Sinobras estima que a fase de construção empregará 1.500 trabalha-
dores e a de operação das novas instalações, 300 novos colaboradores. “Nós 
temos grandes desafios, mas a Sinobras acredita fortemente no desenvolvi-
mento da região em que está instalada e tem trabalhado para isso”, confia 
Milton Lima, o diretor industrial.

A Marabá, palco de lutas renhidas e sangrentas pela posse da terra e de suas 
riquezas a partir pelo menos da década de 1970, deve caber outro papel, hoje. O 
processo civilizatório pelo aço e sua cadeia produtiva complementar é a possibi-
lidade de um caminho sobretudo próspero e pacífico. Do pó veio ao aço seguirá.

Guilherme Azevedo

Depois de a crise financeira internacional iniciada em 2008 ame-
açar diretamente a própria sobrevivência do polo siderúrgico no 
município de Marabá, no sudeste do Pará, o anúncio de investi-

mentos que devem dobrar a capacidade local da Siderúrgica Norte Brasil 
(Sinobras) parece indicar que o sonho não acabou.

Já em execução, as obras civis e de montagem industrial da segunda 
fase de investimentos da Sinobras em Marabá correspondem a US$ 200 
milhões. Devem adicionar mais 500 mil t/ano de aço laminado à produ-
ção atual de 380 mil t/ano. 

As atividades locais da Sinobras tiveram início no mesmo ano da eclosão 
da crise internacional, numa área de 140,23 ha com sede no distrito indus-
trial do município. Hoje a siderúrgica emprega 1.284 funcionários. Pertence 
ao grupo Aço Cearense, que controla outras cinco empresas e duas plantas 
industriais em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza (CE).

Por um polo metal-mecânico
As ações para expandir as atividades da Sinobras em Marabá refor-

çam o antigo projeto de polo metal-mecânico local. Para tanto, traba-
lham há tempo a prefeitura e a associação comercial locais, em conjunto 
com a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), a secretaria estadual de 
Indústria e Comércio e ainda o governo federal. Mas o projeto, contudo, 
sofreu muitas idas e vindas e agora caminha para a consolidação.

O município atrai: é centro administrativo e econômico da região 
sudeste do Pará e produz R$ 3,742 bilhões anuais em bens e serviços, 
segundo dados do IBGE de 2011. Desempenho econômico que o coloca 
na quarta posição do Produto Interno Bruto no estado. A população es-
tava estimada, em 2013 (IBGE), em 251 mil pessoas, tornando-o o quarto 
município paraense mais populoso.

Pesa também em favor de Marabá, localizado na confluência dos 
rios Itacaiúnas e Tocantins, a proximidade das minas de ferro da região, 
entre elas as de Parauapebas, fonte do minério de ferro utilizado pela 
Sinobras para produzir aço. A indústria siderúrgica é uma das principais 
multiplicadoras de postos de trabalho: para cada emprego direto, gera 
outros 23 indiretos, segundo cálculos da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A projetada expansão do polo siderúrgico, com a cadeia do segmen-
to metal-mecânico se alimentando do aço gerado, pode evitar o que se 
verificou após 2008, quando a suspensão de pedidos externos, em con-
sequência da crise, descontinuou grande parte da produção local. Nas 
contas das entidades de classe, de 11 siderúrgicas em atividade à época 
acabaram ficando um terço ou menos. A Sinobras é uma das resistentes 
decerto porque destina sua produção para consumo no próprio Brasil. É 
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Cerca de 1.300 trabalhadores 
movimentam produção local; mais 
300 devem ser contratados

N o r t e  |  S i d e r u r g i a





152 | O Empreiteiro | Agosto 2014

Projeto muda de nome, 
tem avanço lerdo e pode  
custar mais de R$ 8,2 bi
Embora seja considerada a mais 
importante iniciativa do governo federal 
na Política Nacional de Recursos Hídricos, 
a Transposição do Rio São Francisco, 
agora chamada de Integração do Rio São 
Francisco, segue morosa, não deve operar 
antes de 2015 e quase dobrou seu custo 
inicial, que era de R$ 4,5 bilhões

Diversas frentes de trabalho estão procurando 
agilizar a concretagem dos canais de ligação da obra  
que, com novo prazo e preço, poderá favorecer uma 
população da ordem de 12 milhões de pessoas
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Nildo Carlos Oliveira

O 
governo até que tem se esforçado para mostrar serviço. Re-
conheceu que antes de 2011 a gestão era falha, não costu-
rava as pontas soltas dos projetos executivos ao longo dos 
470 km de obra linear e que, quando uma frente avançava, 
outra ficava para trás, por motivos diversos. Ou seja, uma 

obra pública típica. 
O conjunto dos trabalhos complicou-se mesmo em 2010. O Minis-

tério de Integração Nacional argumenta que os atrasos ocorreram “pela 
complexidade e necessidade de executar trabalhos não contemplados 
nos contratos de então, exigidos pela distância entre canais, pela di-
versidade de tipos litológicos (terrenos arenosos e pedregosos) e pela 
variação de intempéries”.

Ele quis dizer que havia, nesse caso, alternância de tempos secos 
com períodos chuvosos, ocorrências que fizeram os trabalhos se arras-
tar, devagar, quase parando, ao longo de sete anos. Por causa disso, ele 
adotou uma decisão: mandou introduzir aperfeiçoamentos no sistema 
de gerenciamento, estabeleceu novo modelo de licitação e contratação 
e passou a apertar o monitoramento nos seis trechos de obras, que pas-
saram a ser chamados de Metas 1N, 2N, 3N, 1L, 2L e 3L, qualificando, 
assim, as divisões no eixo Norte e no eixo Leste. Agora, portanto, segun-
do assessores do ministério, “a coisa vai”.
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 A distribuição das obras, na atual fase em que o Ministério informa 
terem sido concluídos 70% dos serviços, é a seguinte:

• Meta 1L. Compreende a captação no reservatório de Itaparica até o 
reservatório Areias, ambos em Floresta (PE). É uma meta piloto para testes 
do sistema de operação. A meta 1L apresentaria 93% de conclusão. 

• Meta 2L (167km). Começa na saída do reservatório Areias, em 
Floresta (PE), e segue até o reservatório Barro Branco, em Custódia, tam-
bém em Pernambuco. A Meta L2 teria 65% dos serviços executados. Eles 
se desenvolvem nos municípios de Floresta, Custódia e Betânia, todos 
naquele Estado.

• Meta 1N (140 km). Vai da captação do rio São Francisco, 
no município de Cabrobó (PE), até o reservatório de Jati, no Ceará. 
Essa meta estaria com 71,1% dos serviços em andamento. Os tra-
balhos seguem 24 horas por dia. As obras passam pelos municípios 
de Cabrobó, Terra Nova, Salgueiro e Verdejante (PE) e seguem até 
Penaforte (CE). 

• Meta 2N (39 km). Começa no reservatório Jati (CE) e de-
semboca no reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE). 
Esta meta apresenta 29,1% de execução, segundo o ministério. Os 
trabalhos se desenvolvem ininterruptamente nas 24 horas do dia. 
O trecho passa pelos municípios de Jati, Brejo Santo e Mauriti, em 
território cearense.

• Meta 3N (81 km). Estende-se do reservatório Boi II, em Brejo 
Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávidos, no município de 
Cajazeiras (PB). Esta meta apresenta 59,3% de execução. O trecho 
alcança os municípios de Brejo Santo, Mauriti e Barro, no Ceará, 
avançando para Monte Horebe, São José de Piranhas e Cajazeiras, no 
Estado da Paraíba.

Segurança hídrica
O Ministério de Integração Nacional informa que a transposição 

deve garantir segurança hídrica para 390 municípios do Nordeste Seten-
trional. As bacias a serem favorecidas pelas águas do velho Chico serão: 
Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó e bacias do Agreste, em Pernambu-
co; Jaguaribe e Metropolitanas, no Ceará; Apodi e Piranhas-Açu, no Rio 
Grande do Norte; Paraíba e Piranhas, na Paraíba. 

Essas bacias, segundo dados do ministério, têm uma oferta hídri-
ca per capita muito inferior à considerada ideal pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), que é de 1.500m³/hab/ano. A disponibilidade no 
Nordeste Setentrional por habitante ao ano é de 450m³, em média. 

“Por isso, esse empreendimento, além de recuperar 23 açudes, está 
construindo 27 reservatórios que funcionarão como pulmões de água 
para os sistemas de abastecimento do agreste, fornecendo 6 m³ por se-
gundo”, afirma. 

Em razão das críticas à transposição – agora chamada de integração 
- o ministério relaciona várias obras semelhantes no mundo: o Projeto 
Colorado-Big Thompson, nos Estados Unidos, que abrange um conjunto 
de 12 reservatórios, 56 km de túneis e 153 km de canais que trans-
põem as águas do rio Colorado, a oeste das Montanhas Rochosas, para 
sua vertente leste rumo ao rio Big Thompson; o sistema hidrelétrico das 
montanhas Snow, na Austrália; a transposição Tejo-Segura, na Espanha, 
e o projeto do canal El-Salaam, no Egito, entre outras obras. 

 

Transposição do rio são Francisco
obras e empresas

Meta 1L e Meta 2L
Consórcio São Francisco, formado 
pelas empresas S. A. Paulista  
e Somague

Meta 2L, que corresponde 
ao antigo lote 10 EMSA e Mendes Júnior

Meta 3L
Consórcio Bacia do São Francisco, 
formado pelas empresas  
S. A. Paulista e FBS Construtora

Supervisão das obras  
do Eixo Leste

Consórcio formado pelas empresas 
Ecoplan, Techne e Skil

Meta 1N Mendes Júnior

Meta 1N, englobando  
os lotes 1 e 2

Conta com os serviços  
do Consórcio Águas do São 
Francisco, formado pelas empresas  
S. A. Paulista, Carioca  
e Serveng-Civilsan

Meta 2N Serveng

Meta 3N Queiroz Galvão 

Meta 3N, que 
corresponde ao lote 14 

Construcap, Toniolo, Busnello  
e Ferreira Guedes

Supervisão das obras  
do Eixo Norte

Engevix, Quanta Engenharia  
e Magna Engenharia 

Nordeste recebe novo centro comercial
Fazendo o uso de tecnologia de construção de pré-fabricados, o RioMar 

Shopping, em Fortaleza (CE), foi erguido em menos de um ano e meio (17 
meses). Com investimento de R$ 600 milhões e 307 mil m² de área construí-
da, será o maior centro de compras do Nordeste e o segundo maior do Brasil. 
O empreendimento, o 12º shopping center do Grupo JCPM no Brasil, teve as 
obras realizadas pela T&A Pré-Fabricados.

As peças de concreto foram produzidas nas duas fábricas de Maracanaú 
(CE) e na unidade industrial de Igarassu (PE). O empreendimento utilizou 35 
mil m³ de concreto em 807 pilares de até 23 m de altura, 4.586 vigas (al-
gumas chegando a 18 m de comprimento na área do cinema), 16.746 lajes 
alveolares, além de 384 painéis de fechamento.

“A escolha de um processo construtivo industrializado é essencial para 
uma obra de varejo e, por isso, a nossa tecnologia tem sido largamente 
utilizada para a construção de shoppings centers em todo o país, já que ela 
chega a reduzir em até 30% o tempo médio de construção quando com-
parado ao sistema convencional de concreto moldado no local”, afirma o 
presidente da T&A, José Almeida. 

Para que os prazos pudessem ser cumpridos, a T&A instalou uma nova 
fábrica em Fortaleza. Com capacidade para produzir 10 mil m² de lajes por 
mês, o parque fabril produziu exclusivamente para a obra do RioMar duran-
te todo o ano de 2013.
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Augusto Diniz - Salvador (BA)

A Concessionária CCR Metrô Bahia, do grupo CCR, promete para 
setembro o início da operação comercial do metrô de Salvador. O 
primeiro trecho da Linha 1 opera de forma assistida desde o início 

de junho. A linha liga as estações Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Acesso 
Norte e Retiro e possui 7,3 km de extensão. 

A empresa explica que a operação assistida é padrão nos sistemas 
metroviários e serve para “realizar ajustes finos no sistema, trens e vias 
para otimizar o serviço”. Na operação comercial, a previsão é de que pelo 
menos 50 mil pessoas/dia usem a linha. 

“Assinamos o contrato em outubro de 2013 e, em oito meses, tor-
namos o desejo dos soteropolitanos realidade, iniciando a operação as-
sistida do metrô em 11 de junho de 2014. Tanto montar as equipes de 
trabalho como treiná-las, e entregar as obras e o serviço no mais alto 

Metrô de Salvador entra  
em operação comercial, como concessão

Depois de mais de uma década, sistema metroviário 
da capital baiana é finalmente inaugurado, agora 
sob administração privada, com cinco estações — 
até 2017 serão abertas mais 14; a concessionária 
responsável pela rede já construiu  
2,2 km de via permanente

padrão de qualidade, nos exi-
giu muito em curto prazo”, 
afirma Harald Peter Zwetko-
ff, diretor-presidente da CCR 
Metrô Bahia.

Obras em 
andamento

O consórcio construtor do 
metrô de Salvador (composto 
das empresas CCR - líder -, 
Andrade Gutierrez e Camar-
go Corrêa) executou até este 
mês (agosto) cerca de 2,2 km de vias permanentes (aproximadamente 1,1 
km construído na superfície e 550 m em elevação), a partir do pátio de 
manobras perto da estação Acesso Norte até a estação Retiro, recém-
-aberta. Dos 7,3 km da Linha 1 em funcionamento hoje, 5,1 km do trecho 
foi construído no passado, mas que não chegou a entrar em operação, 
exigindo que o grupo concessionário atual o reformasse para colocá-lo em 
funcionamento. A mobilização desta obra começou em dezembro de 2013. 

No primeiro trecho construído, o método adotado para o obra da via 
foi o LVT (Low Vibration Line) em que se concreta o dormente alinhado 
em bibloco na laje - nos 5,1 km de linhas que existiam no metrô de 
Salvador os dormentes de concreto estão sobre brita. A construção da 
via permanente se processa em solo argiloso expansivo, característico da 
capital baiana. No restante da obra da via estuda-se a continuidade ou 
não da adoção do método LVT.

Harald Peter Zwetkoff, 
da CCR Metrô Bahia

Pelo menos 2 mil operários trabalham nas 
obras da Linha 1, que deverá ter mais duas 

estações entregues no início de 2015
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Aeroporto 

Mussurunga 

Bairro da Paz 

Tamburugy  

Flamboyant  

Pituaçu 

CAB

Imbuí

Pernambués 

Acesso 
Norte

Rodoviária

Detran

BonocôLapa      Campo   Brotas 
          da Pólvora

Pirajá   

Bom Juá   

Retiro

A estação Retiro, construída em elevado, é toda metálica e segue o 
padrão das outras que serão construídas na linha. Ela possui 5,8 mil m². 
De acordo com o consórcio construtor, a sua estrutura foi executada de 
forma independente da via permanente, o que otimizou o prazo de en-
trega. Um terminal de integração de ônibus urbano também foi erguido 
em área contigua à estação, assim como uma subestação de energia 
(mais sete subestações serão construídas em todo o sistema). 

No elevado que dá acesso da via à estação Retiro, vigas remanescentes 
da antiga obra do metrô foram aproveitadas.  

A estação Retiro dá início a atendimento a uma área populosa da 
capital baiana. Desta estação, vê-se em progresso, em um de seus ex-
tremos, a construção de um viaduto e, na sequência, obras de terraple-
nagem para dar prosseguimento às execuções da Linha 1. Mais à frente, 
também está em progresso obra de mais uma travessia. Um desmonte de 
9 mil m³ de rocha foi feito nesse caminho. 

Um complexo de operação e manutenção está sendo construído no 
bairro Pirajá e atenderá todo o sistema metroviário de Salvador. O lo-
cal já passa por trabalhos de terraplenagem e fundações. O complexo, 
previsto para ser inaugurado em abril em 2015, terá oficina, centro de 
operações e de administração da empresa.

Atualmente, seis trens da marca Rotem (que pertence ao grupo sul-

coreano Hyundai) rodam nos 7,3 km da Linha 1. Mais 28 trens da empre-
sa já foram comprados para ser usados no sistema e até 2017 mais seis 
serão adquiridos, perfazendo um total de 40 para atender a rede. Cada 
um tem capacidade de transportar 1 mil passageiros. 

O sistema de sinalização é da Thales. Já o sistema de telecomuni-
cações e elétrico (rede aérea), da Siemens. As subestações estão sendo 
montadas pela ABB.  

A Linha 2 que será construída no metrô de Salvador, prevista em 
contrato, percorrerá boa parte do canteiro central da avenida Luís Viana, 
mais conhecida como avenida Paralela, com 18 km de extensão, e corta 
a cidade de Salvador até a divisa com o município de Lauro de Freitas. 
Atualmente, processa-se trabalhos de sondagens de solo no trecho.

O prazo curto da obra e as interferências urbanas são considerados 
as maiores dificuldades do projeto pelo consórcio construtor.

Sonho antigo
O sonho de construir metrô em Salvador vem desde a década 

de 1980, mas somente nos anos 2000 é que a obra teve início. 
Mas uma sucessão de problemas, como suspeitas de corrupção e 
superfaturamento, além de falhas no projeto, atrasou os trabalhos. 

A aquisição da frota de trens em 2008, mesmo com o trabalho 
inconcluso, foi mais um capítulo da longa crise que foi a imple-
mentação do sistema na capital baiana envolvendo os governos 
municipal e estadual.  

Na medida em que era adiado o início da operação do sistema, 
a população protestava contra os sucessivos atrasos, chegando a 
níveis insuportáveis em 2012. 

A partir daí, o Governo do Estado passou a controlar o sistema, 
processo quecom a concessão do metrô ao grupo CCR. O acordo 
previa a avaliação das obras que já tinham sido feitas e do material 
rodante. Os trens adquiridos no passado precisaram ser desmonta-
dos, revisados peça por peça e remontados. 

mapa das LinHas 1 e 2 do meTrÔ de saLVador

Estações integradas de ônibus

Futuras estações integradas de ônibus

Obs.: As linhas pontilhadas representam 
as futuras extensões do sistema e estações 
do metrô de Salvador

Estação Acesso Norte será, no futuro, ponto de 
interconexão da Linha 1 com a Linha 2 do sistema 

metroviário da capital baiana
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Entrega das estações
No início do ano que vem, duas novas estações serão incorpo-

radas ao sistema: Bom Juá e Pirajá. A linha passará a ter 11 km de 
extensão. Em outubro de 2015, prevê-se a entrega do primeiro trecho 
da Linha 2, com 2,2 km de extensão e que vai da estação Acesso Nor-
te (que se conecta com a Linha 1) à estação Rodoviária - entre elas 
ficará ainda a estação Detran. Na mesma ocasião, a estação Bonocô 
será incorporada à Linha 1- ela funcionará entre as já inauguradas 
estações Brotas e Acesso Norte.

Em abril de 2016, haverá a entrega do segundo trecho da Linha 2 
entre as estações Rodoviária e Pituaçu, incluindo quatro novas estações: 
Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu.

Em outubro de 2016, será feita a entrega do terceiro trecho da Li-
nha 2 entre as estações Pituaçu e Mussurunga, incluindo outras quatro 
novas estações: Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga. 

Em abril de 2017, haverá a entrega da estação Aeroporto, comple-

tando as 19 estações previstas no contrato de concessão - nessa data, 
mais de 500 mil pessoas/dia estarão usando o sistema. 

No total, a Linha 1 contará com oito estações e extensão de 12,2 km: 
1,6 km em trecho subterrâneo, 4 km em elevados e 6,6 km em superfície. 
No trecho da Linha 1 já em operação, as estações Lapa e Campo da Pól-
vora são subterrâneas; Brotas é elevada; Acesso Norte foi construída na 
superfície e Retiro é também elevada. 

Já a Linha 2 terá 12 estações, com 21,2 km de extensão, sendo tre-
chos em elevados e em superfície. A CCR Metrô Bahia pretende apresen-
tar ao governo um estudo de viabilidade técnico-econômica para uma 
futura extensão da Linha 1, entre as estações Pirajá e Cajazeiras/Águas 
Claras. O contrato de concessão também prevê uma possível extensão da 
Linha 2, entre a estação Aeroporto e Lauro de Freitas. 

Caso execute as extensões, o sistema metroviário somará 22 es-
tações e 41,8 km de extensão, sendo 17,6 km da Linha 1 e 24,2 km da 
Linha 2. 

A CCR Metrô Bahia também é responsável pela administração dos 
terminais de integração de ônibus de Mussurunga, Iguatemi, Pirajá e Ro-
doviária, que se interligam ao sistema metroviário e serão reformados e 
ampliados. Outros cinco terminais de integração serão construídos pelo 
consórcio, sendo que um já foi entregue - o de Retiro.

O sistema de metrô foi concedido por 30 anos (implantação e 
operação) pelo governo estadual à CCR por meio de parceria públi-
co-privada (PPP). O contrato prevê investimentos da ordem de R$ 
3,6 bilhões. A CCR Metrô Bahia investirá R$ 1,4 bilhão, o governo 
do Estado da Bahia destinará recursos na ordem de R$ 1 bilhão e o 
Governo Federal irá repassar R$ 1,2 bilhão, com recursos oriundos 
do PAC.

Mais de 4 mil pessoas estão envolvidas hoje na construção e opera-
ção do sistema metroviário de Salvador.

Um complexo de operações está sendo 
construído no bairro Pirajá. Hoje, o centro de 

controle funciona na estação Acesso Norte 
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As estações elevadas são 
padrão, com cobertura 
em estrutura metálica
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Metrôs se expandem  
com PPP e capital global 

Dados da Associação Internacional de Transporte Público mostram que 
há 148 redes de metrô no mundo, transportando todo dia 150 milhões de 
passageiros através de 11 mil km de trilhos, distribuídos por 540 linhas e 
atendendo a 9 mil estações no subsolo, ao nível do solo ou em elevação. 

A história do metrô começou há mais de um século. Nos anos 60, São 
Petersburgo, na Rússia, inovou ao introduzir portas de vidro deslizantes 
nas bordas das plataformas, permitindo que as estações fossem climati-
zadas no inverno russo. Em 1987, Cingapura fez o mesmo porque o clima 
tropical exigia o ar refrigerado nas plataformas. Londres, na Inglaterra, 
também adotou-as na linha Jubilee, em 1997, e Copenhague, na Dina-
marca, está acrescentando essa melhoria nas estações existentes.

Os metrôs mais antigos dão certa sensação de claustrofobia por 
causa do teto baixo, corredores estreitos e cores neutras. Projetos mo-
dernos ampliaram os espaços das estações, passando a utilizar cores 
e acabamentos diversos nas paredes e iluminação estética, além de 
permitir a propaganda que sempre traz o elemento humano. 

Para o passageiro, talvez o advento do cartão magnético fosse a 
mudança mais agradável. Mas hoje ele também exige informação so-
bre o trajeto em tempo real, qual é a demora do próximo trem na esta-
ção etc. Isso impõe wi-fi de alta capacidade e conectividade móvel de 
celular, o que ainda pode ser problemático em túneis mais profundos.

Uma inovação tecnológica que se difunde é a operação automáti-
ca dos trens, sem condutor humano. A Linha Victoria, em Londres, foi 
a pioneira ainda em 1967. O metrô de Paris, na França, está conver-
tendo algumas linhas para esta operação automática, bem como o de 
Nuremberg, na Alemanha. 

O de Honolulu, no Havaí, previsto para entrar em serviço em 2017, 
será inteiramente automático, assim como o de Doha, no Catar, progra-
mado para funcionar em 2020. Os trens poderão viajar a intervalos de 
90 segundos, o que permite transportar maior número de passageiros.

Londres,
Inglaterra
402 km

Paris,
França
214 km

Moscou,
Rússia
325,4 km Pequim,

China
456 km

Tóquio,
Japão
310 km

Nova York
EUA
367 km

Madri,
Espanha
293 km

Guangzhou,
China
232 km

Shangai,
China
538 km

Madri,
Espanha
293 km

Seul,
Coreia do Sul
940 km

Imposto sobre vendas financia metrô de Los Angeles
Nos Estados Unidos, diversas cidades 

estão ampliando suas redes de metrô, 
tendo à frente Nova York, Los Angeles, 
São Francisco e Baltimore. A primeira 
tem conduzido programas regulares de 
modernização ao longo dos anos, que 
poucas vezes foram interrompidos pelas 
sucessivas administrações na prefeitura, 
além de receber ainda verbas federais. 

A população de Los Angeles aprovou 
a Medida R, criando um imposto sobre 
vendas para levantar US$ 20 bilhões ao 
longo de 30 anos, que está em vigor há cinco anos. A Medida R2 deverá 
se tornar efetiva em 2016, tornando este imposto permanente, de forma a 
gerar recursos para transporte de massa no período pós-2030. 

Na Califórnia, o eleitorado aprova novos impostos nas eleições 
para fins específicos. A sueca Skanska, em consórcio com a Traylor 
Bros, trabalha na construção de uma linha.

Denver, também nos EUA, está se valendo de uma parceria público-
-privada (PPP) “chamada Eagle P3” para contratar na modalidade proje-
to-construção-operação-manutenção uma linha metroviária nova de 56 
km, em três corredores. O projeto começou em 2010 e inaugura o serviço 
em 2016. Balfour Beatty em consórcio atua nesse empreendimento.

Em março passado, Lima, no Peru, assinou o contrato da linha 2, 
de 35 km, no subsolo, com o consórcio Nuevo Metro de Lima, formado 
pela ACS e Fomento de Construcciones, empresas da Espanha, e Salini 
Construttori e Finmeccanica, ambas da Itália. O projeto de US$ 5,7 bi-
lhões vai receber US$ 3,7 bilhões do governo para as obras e os trens, 
além de US$ 490 milhões para desapropriações, enquanto o consórcio 
vai contribuir com US$ 1,47 bilhão.

A China tem superado os demais países no transporte metroviário 
das suas grandes cidades, todas com população entre um milhão e três 
milhões. Das 22 redes em operação, 17 delas foram comissionadas a 
partir de 2000. Mais 14 estão em obras, com início de serviço até 2020. 
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Carlos Brazil

Beneficiado por uma localização privilegiada e por possuir um lençol 
freático de águas abundantes e de excelente qualidade, o município 
baiano de Alagoinhas é um exemplo de localidade que soube apro-

veitar e valorizar seus diferenciais para atrair empresas.
A pouco mais de 100 km ao norte de Salvador e atravessada pela BR-

101 – uma das principais rodovias brasileiras, que corta o País do Rio Grande 
do Sul ao Rio Grande do Norte ao largo da região litorânea – e pela BR-110 
– que parte da capital baiana, passando pelo interior de Pernambuco, Para-
íba e Rio Grande do Norte –, Alagoinhas se transformou a partir de 1997, 
quando a então indústria de bebidas Schincariol instalou na cidade uma 
fábrica para atender a região Nordeste do Brasil.

A industrialização do município ganhou força a partir de 2009, quando 
o governo local passou a conceder incentivos para a atração de empresas. 
A fábrica de bebidas, atualmente pertencente ao grupo Brasil Kirin, foi du-
plicada, com investimentos de R$ 400 milhões e criação de 1.100 empregos 
diretos, na cidade que tem hoje mais de 152 mil habitantes, de acordo com 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao final do ano passado, o grupo cervejeiro Petrópolis também inau-
gurou sua fábrica em Alagoinhas. A planta contou com R$ 600 milhões 
em investimentos, além de outros R$ 500 milhões que foram aplicados em 
estrutura de distribuição, gerando 1.200 empregos diretos e 3 mil, indiretos.

Com a presença de grandes empresas do ramo de bebidas, Alagoinhas 
também recebeu investimentos de companhias do segmento de embala-
gens, como a Latapack-Ball, Central de Embalagens e APS. A cidade conta 
ainda com uma unidade fabril da empresa Malu Calçados.

Diante do crescimento local, Alagoinhas precisa ainda “importar” pres-
tadores de serviços. “Devido à grande demanda das indústrias que estão 

se instalando e das que já operam na cidade, os empresários ainda bus-
cam prestadores de serviços fora do município. No entanto, essa busca 
vem diminuindo gradativamente com o crescimento das áreas voltadas à 
educação, como universidades públicas e privadas e o instituto de ensino 
técnico federal, que preparam a mão-de-obra especializada que cada vez 
mais foge dos grandes centros caóticos e busca cidades de médio porte 
que oferecem uma boa infraestrutura e lazer”, explica Rannyery Miranda, 
secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente da cidade. 

Localização e qualidade de suas águas  
seduzem empresas a Alagoinhas

iniciaTiVas - aLagoinHas (ba)
Projeto Investimentos Fase atual

Duplicação da BR-101 
entre Feira de Santana  
e divisa com Sergipe

R$ 1 bilhão Em licitação

Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano R$ 46 milhões Em andamento

Investimentos em 
infraestrutura US$ 11,5 milhões Em fase de projeto

Fábrica da Preformax Até R$ 30 milhões Em fase de concessão 
de terreno

Loja Assaí A definir Em negociação

Fábrica de água  
da Coca-Cola A definir Em negociação

Cerâmica Rocha Forte A definir Em negociação

Mais Sabor A definir Em negociação

Pavimentação da rodovia 
BA-504 R$ 21 milhões Em finalização

Despoluição e urbanização 
de margens de rios e lagoas A definir Em análise pelo 

Ministério das Cidades

O grupo cervejeiro Petrópolis inaugurou fábrica 
no final do ano passado, atraindo investimentos 
do setor de embalagens para a cidade
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Para atrair empresas, o município oferece a doação de terreno, redução 
de ISS de 5% para até 2% por no máximo 10 anos, isenção de IPTU por até 
10 anos e isenção parcial de taxas para concessão de alvarás. Em relação à 
infraestrutura local, as autoridades municipais, estaduais e concessionárias 
investiram em perfuração de poços artesianos, criação e pavimentação de 
vias de acesso, ampliação de redes de gás natural e de energia elétrica.

O governo de Alagoinhas está concluindo negociações para a instalação 
de uma fábrica de embalagens do tipo PET da empresa Preformax. Os inves-
timentos previstos podem chegar a R$ 30 milhões, com a geração de até 
300 postos de trabalho. Outro grande projeto em andamento é a instalação 
de uma unidade da empresa atacadista Assaí, do grupo GPA.

O município mantém ainda negociações para a instalação de uma uni-
dade para engarrafamento de água mineral do grupo Coca-Cola, de uma 
planta da Cerâmica Rocha e uma fábrica da Mais Sabor. 

Infraestrutura
A Prefeitura de Alagoinhas tem investido nos últimos anos em obras pelo 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano - Alagoinhas 2030, além de 
contar com recursos do Governo Federal para obras de saneamento básico, 
drenagem, rede de coleta e implantação de estação de tratamento de esgotos. 
Foi construída, também, uma grande avenida de ligação ao centro da cidade, 
assim como pavimentada praticamente toda a malha viária na região.

“Ainda neste ano de 2014, foram aprovados também recursos captados 
pelo município com a CAF (Cooperação Andina de Fomento) na ordem de 
US$ 11,5 milhões para mais investimentos em infraestrutura, abertura de 
cinco novas avenidas de ligação do centro à periferia e pavimentação de 
ruas em outros bairros”, acrescenta Sônia Fontes, secretária de Infraestru-
tura do município.

A região será beneficiada pela duplicação do trecho da BR-101 entre 
Feira de Santana (BA) e a divisa com o Estado de Sergipe. O Governo Federal 
prepara a licitação da obra. Já o Governo da Bahia está concluindo a pavi-
mentação da rodovia BA-504, que facilitará o deslocamento entre Alagoi-
nhas e a Linha Verde, via que atende o litoral norte do Estado.

Arena Castelão
Com as obras realizadas em regime de controle de custos e de gestão, 

baseadas no modelo EPC (Engineering, Procurement and Construction, na 
sigla em inglês), a Arena Castelão, em Fortaleza (CE), foi o primeiro estádio 
da Copa do Mundo da FIFA 2014 a ser entregue com 100% dos trabalhos 
concluídos, com quatro meses de antecipação.

Inaugurada em dezembro de 2012, o estádio tem área construída 
de 188 mil m² e 65 mil lugares, todos cobertos. As obras foram realiza-
das pelo Consórcio Castelão, formado por Galvão Engenharia S.A. e An-
drade Mendonça Construtora, em uma PPP (Parceria Público-Privada) 
com o governo do Estado do Ceará. Além da arena, o contrato incluía 
a construção da sede da Secretaria Estadual de Esportes no local, de 
um prédio administrativo e de dois estacionamentos com capacidade 
para 1.900 veículos. 

Para produzir chapas de drywall
Com investimentos de R$ 150 milhões, a multinacional alemã Knauf 

inaugurou em Camaçari (BA) uma nova fábrica de sistemas de construção a 
seco (drywall), que vai ampliar em 80% a capacidade produtiva da empresa 
no Brasil. A companhia já tinha uma unidade em Queimados (RJ).

Ocupando um terreno de 157 mil m², a planta foi instalada em uma 
estrutura inacabada, que foi totalmente reformada, somando cerca de 20 
mil m² de área construída. A expectativa é que a fábrica gere 150 empregos 
diretos e indiretos na região.

A escolha por Camaçari foi decidida em razão da participação da Bahia 
no consumo de chapas de drywall no Nordeste. Com a nova fábrica, a de-
manda pelos produtos na região deve crescer entre 15% e 20% ao ano nos 
próximos três anos, de acordo com Günter Leitner, diretor geral da Knauf 
do Brasil. “Esta nova fábrica nos permitirá atender melhor nossos parceiros 
das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Além disso, estamos 
próximos da nossa matéria-prima para fabricação do gesso, a gipsita, que é 
um facilitador de processos e logística da empresa”, afirma.

Projeto privilegia versatilidade
A construtora Sertenge  entre-

gou em 2014 a nova sede da DE-
SENBAHIA - Agência de Fomento 
do Estado da Bahia. A edificação, 
localizada na avenida Paralela, em 
Salvador, é composta por térreo, 
cinco pavimentos e salas de servi-
ços nos três pavimentos de gara-
gem. O projeto privilegiou a versa-
tilidade e flexibilidade. 

Os pavimentos tipo foram 
executados com pisos elevados 
nas áreas de trabalho, que permi-
tem a passagem dos dutos de climatização e redes de cabeamento estru-
turado e elétrica, permitindo e facilitando a adequação de layout sempre 
que necessário. O auditório foi projetado e construído com material de 
tratamento acústico com design inovador, que une a elegância da madeira 
à elevada performance acústica e é produzido em processo sustentável 
com gestão de resíduos. 

A fachada do edifício foi executada em pele de vidro com sistema uniti-
zado e utilização de vidro com alto índice de reflexão de raios UV, proporcio-
nando menor consumo de energia para refrigeração dos ambientes internos. 
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Planta de R$ 1,2 bi da Basf será
inaugurada em Camaçari até final do ano

A cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador (BA), 
possui um dos mais importantes polos industriais de toda a 
América Latina, concentrando aproximadamente uma centena 

de empresas dos mais variados ramos, com destaque para o químico e 
petroquímico – que deram origem ao processo de industrialização do 
município, em 1978 –, automotivo, de celulose, metalurgia, têxtil, de 
bebidas e produção de equipamentos para geração de energia eólica. 
Ali se concentram, também, diversas empresas prestadoras de serviços.

A grande expansão do Polo Industrial de Camaçari se deu a partir da 
chegada ao local, em 2001, da fábrica da Ford. Atualmente, pelo menos 
13 empresas têm sua instalação no polo, ou a ampliação das atuais ins-
talações, já acertada, o que equivale a investimentos de US$ 6,5 bilhões 
até 2015, segundo o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic).

Um dos grandes destaques desse crescimento é a chegada do com-
plexo acrílico da Basf, maior investimento da história da companhia na 
América do Sul, e que deverá iniciar as atividades produtivas em Cama-
çari ao final de 2014. O complexo, onde será produzido ácido acrílico, 
acrilato de butila e polímeros superabsorventes (SAP), está recebendo 
investimentos da ordem de R$ 1,2 bilhão.

Outro grande projeto que deve ser instalado no Polo Industrial de 
Camaçari é a nova fábrica da chinesa JAC Motors. A expectativa é a de 
que o empreendimento, dedicado à montagem de veículos de passeio e 
comerciais leves, seja inaugurado ao final do ano que vem. Apesar da 
divulgação de notícias de que a JAC estaria estudando a troca do local 
de sua futura fábrica – abandonando o Estado da Bahia, em Camaçari, 
para o Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul –, a própria companhia des-
mentiu em nota essa informação, reafirmando a intenção de instalar-se 
na região metropolitana de Salvador.

Uma nova fábrica do Grupo O Boticário também deve iniciar suas 
atividades em Camaçari ainda este ano. Com investimentos de R$ 380 
milhões, a nova unidade da empresa de perfumes e cosméticos terá 65 
mil m² de área construída e será maior que sua própria fábrica-sede, em 
São José dos Pinhais (PR).

Na área da construção civil, Camaçari vai abrigar uma nova fábrica do 
Lapp Group, de origem alemã. Com previsão de inauguração para outubro 
deste ano, a planta – que receberá investimentos de R$ 50 milhões e terá 10 
mil m² de área construída – produzirá fios e cabos flexíveis. Além disso, foi 
recém-inaugurada no polo industrial uma nova fábrica da Knauf do Brasil, 
dedicada à produção de sistemas de construção a seco (drywall). Ali, foram 
investidos R$ 150 milhões, com a geração de 150 postos de trabalho.

O crescimento acelerado da população local está estimulando também 
outro segmento, que é o de habitação. No mês de julho passado, represen-
tantes da construtora Tenda reuniram-se com a prefeitura local para tratar 
da construção de cinco novos empreendimentos residenciais na cidade. Os 
projetos, totalizando 3.500 unidades, devem ser destinados a habitações 
para famílias de renda entre 3 e 10 salários mínimos. A expectativa é a de 
que os empreendimentos sejam lançados no mês de setembro.

Entre as grandes obras de infraestrutura na região de Camaçari, des-
taque para a implantação do Contorno Ferroviário Camaçari-Araújo de 
Lima, dedicado à ligação do polo industrial ao Porto de Aratu, com o 
objetivo de dinamizar a logística de escoamento da produção industrial 
local. Iniciadas em 2010, as obras foram paralisadas, segundo o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por restrições 
impostas ao traçado planejado — que cortaria uma área pertencente à 
comunidade quilombola do município de Simões Filho (BA) -, mas devem 
ser retomadas ainda neste segundo semestre de 2014. (Carlos Brazil)
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Carlos Brazil 

Localizada a 63 km ao norte de Recife, Goiana está formando um 
dos mais recentes e prósperos polos empresariais do Estado de Per-
nambuco e de todo o Brasil. Para confirmar esta percepção, basta 

citar que o município vai abrigar duas grandes indústrias, que vão movi-
mentar a região e promover a atração de muitas outras empresas para o 
local: a Fiat Chrysler e a Hemobrás.

De acordo com a prefeitura local, Goiana hoje é a cidade de seu por-
te (com pouco menos de 80 mil habitantes em 2013, segundo projeção 
do IBGE) que mais recebe investimentos no continente. 

Projeto Pernambuco 
Só a Fiat Chrysler e seus fornecedores estão investindo cerca de R$ 

7 bilhões no chamado Projeto Pernambuco. O polo automotivo ali em 
desenvolvimento será composto pela fábrica de automóveis, parque de 
fornecedores de primeiro nível, centro de capacitação e treinamento, 
pista de testes e campo de provas. 

A Fiat informa que as obras de sua unidade em Goiana seguem em 
ritmo acelerado, conforme o cronograma acertado. Atualmente, 85% 
das instalações da nova planta estão concluídos. A previsão para inau-
guração é o primeiro trimestre de 2015. 

“O Grupo Fiat Chrysler criou uma oportunidade histórica e única 

,dando origem ao Projeto Pernambuco. A planta será a mais moderna 
do Grupo Fiat Chrysler no mundo”, afirma Stefan Ketter, vice-presidente 
Mundial de Manufatura e do Projeto Pernambuco da Fiat Chrysler.

 A planta da Fiat Chrysler terá capacidade para produzir 250 mil 
veículos por ano. O Projeto Pernambuco é o maior empreendimento in-
dustrial já realizado pela companhia. Será a sua fábrica mais moderna e 
com flexibilidade para produzir diversos modelos. 

O parque industrial de fornecedores integrado à fábrica contará com 
16 empresas, que se instalarão em 12 edifícios e produzirão 17 linhas 
estratégicas de componentes. As obras do parque de fornecedores esta-
rão prontas neste terceiro trimestre de 2014 para receber as instalações 
e equipamentos das empresas.

 A iniciativa está também beneficiando prestadores de serviço locais 
nessa etapa de construção. Além do parque industrial de fornecedores 
instalado no polo automotivo, o projeto atrairá muitas outras empresas, 
segundo avalia a companhia. Está projetada, também, a instalação de 
um segundo parque de fornecedores, em um raio de 20 a 30 km da fá-
brica, em local ainda não definido. 

A planta em Goiana será uma fábrica completa de produção, com-
posta de cinco edificações principais, com seções para prensas, funilaria, 
pintura, montagem e centro de comunicação. Ao todo, a fábrica ocupará 
260 mil m² de área construída.

Hemobrás
Estatal vinculada ao Ministério da Saúde, a Empresa Brasileira de He-

moderivados e Biotecnologia (Hemobrás), responsável pela produção de 
medicamentos derivados do sangue ou obtidos por engenharia genética, 
está também instalando em Goiana uma grande fábrica, que está dando 
origem a um importante polo fármacoquímico no Nordeste do País.

Orçado em R$ 850 milhões, o empreendimento terá 17 prédios, dis-

Goiana atrai novas fábricas

Pelo menos 100 empresas se instalarão na cidade, 
na esteira de investimentos de quase R$ 8 bilhões, 
somente com a implantação das unidades de 
produção da Fiat e da Hemobrás

Principais negócios industriais na cidade 
pernambucana se concentram nos setores 
farmacoquímico e automotivo
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tribuídos em 48 mil m² de área construída, em um terreno de 25 ha. As 
obras civis têm previsão de conclusão em 2015, e a operação industrial 
deve iniciar-se em 2017. Porém, uma importante parte da unidade já 
está em operação: em setembro de 2012, o bloco B01, que contempla 
uma câmara fria, entrou em funcionamento. 

Em razão da presença da Hemobrás, algumas empresas do segmento 
estão também se instalando no novo polo fármaco-químico de Goiana. 
Entre elas, estão: Multisaúde, Normix, White Martins, Farma Logística, 
Inbesa Rishon, Hair Fly, Vitaderm e Brasbio Combustíveis. A maioria delas 
se encontra em estágio de instalação.

A cidade
Estimulada pela instalação dos polos automotivo e fármaco-quími-

co, a cidade de Goiana também está passando por inúmeras interven-
ções.  Na área de infraestrutura, está sendo realizado, graças a uma par-
ceria público-privada (PPP), o maior projeto de saneamento da história 
de Pernambuco. Quase 90% do centro da cidade e de seus distritos serão 
saneados, segundo informa a prefeitura local. O processo começou há 

um ano, e o prazo para conclusão das obras é de até 
dois anos. 

“Goiana está passando pela maior transformação 
em seus 444 anos de história. É preciso cautela, pla-
nejamento e investimento para que nosso povo seja 
protagonista deste desenvolvimento, e que os impac-
tos negativos sejam amenizados”, afirma Fred Gadê-
lha, prefeito de Goiana.

A prefeitura local estima que, junto com a Fiat e a 
Hemobrás, cerca de 100 novas empresas, chamadas de 
sistemistas, estão em processo de implantação em Goia-
na. Os empreendimentos interessados em ali se instalar 
recebem incentivos fiscais e tributários do governo esta-
dual, além de ter acesso a facilidades logísticas com a du-
plicação já concluída da BR-101, que corta o município.

Entre os benefícios oferecidos às novas empresas, destaque para: 
possibilidade de doação de área ou venda subsidiada de terreno; inves-
timentos em infraestrutura; suporte durante o processo de instalação; 
e acesso a amplo leque de incentivos fiscais, entre eles o Programa de 
Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe), que no município garante 
redução de até 85% no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para projetos industriais. 

“Além disso, o cenário pernambucano já é bastante favorável ao in-
vestidor. Em primeiro lugar, porque Pernambuco possui uma localização 
geográfica estratégica. Em segundo lugar, o Estado dispõe hoje de infraes-
trutura adequada, como rodovias, portos e aeroportos, redes de gasoduto 
e de abastecimento d’água, para receber grandes empreendimentos. Isso, 
sem falar na infraestrutura social, com escolas em tempo integral, escolas 
técnicas, novas unidades de saúde e um premiado programa de prevenção 
e combate à criminalidade, que é o Pacto pela Vida”, conclui Márcio Ste-
fanni, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado.

goiana - empreendimenTos

Projeto Investimentos Fase atual

Polo Automotivo -  
Fábrica da Fiat Chrysler R$ 7 bilhões 85% das obras 

concluídas*

Fábrica Hemobrás R$ 850 milhões Em execução

*Percentual relativo à Fábrica da Fiat Chrysler, exclusivamente

Fábrica de vidros planos
A construtora Hochtief do Brasil entregou em Goiana, novo polo indus-

trial de Pernambuco, no início de ano, fábrica de vidros planos, vidros lami-
nados e espelhos. A unidade pertence a Vivix Vidros Planos e foi instalada 
em um terreno de 992 mil m², sendo 78 mil m² de arruamento. A unidade 
tem área construída de 114 mil m².

Os pontos relevantes da obra incluem áreas de processo com piso em 
concreto de alta resistência, fechamentos laterais em alvenaria e telhas me-
tálicas e coberturas metálicas. Já a área administrativa possui fachadas em 
pele de vidro.

O piso do armazém é protendido com 15 cm de espessura - índices de 
planicidade e nivelamento FF ≥50 e FL ≥ 50. Na área do forno, foi utilizado 
concreto aluminoso (concreto refratário).

Foram ainda utilizadas portas seccionais industriais e portas de enrolar 
(marca Hormann). A planta de beneficiamento de matéria-prima teve im-
plantação no regime design & building.

O projeto de arquitetura foi da empresa alemã Schittkowski Architekten 
e a tropicalização do projeto foi da Promon Engenharia.

A fábrica de vidros planos 
Vivix foi uma das indústrias 
de transformação que se 
instalou em Goiana

Novartis produzirá vacina
Está em andamento a construção de uma fábrica da indústria farma-

cêutica Novartis em Jaboatão dos Guararapes (PE), que irá produzir um dos 
componentes da vacina contra a meningite. Planejado para ser o modelo 
construtivo a empresa na América Latina, o empreendimento terá seis blo-
cos separados de atividades, com uma área construída total de 14 mil m². 
Os trabalhos, que devem ser concluídos até dezembro, estão a cargo da 
Tessler Engenharia.

Entre os principais desafios da obra estão a exigência de realização de 
concretagem única (one pour concrete) em 6 mil m², a necessidade de içar 
os módulos e o transporte para o interior da fábrica, além da instabilidade 
do solo no local, em razão de ser uma área de mangue.
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Contando atualmente com mais de 105 empresas em operação – que 
movimentaram cerca de R$ 50 bilhões em investimentos e geram 25 
mil empregos diretos –, o Complexo Industrial Portuário de Suape é 

um dos principais polos de atração de investimentos ao Estado de Pernam-
buco. Suas instalações estão divididas entre os municípios de Ipojuca e Cabo 
de Santo Agostinho, que se beneficiaram significativamente com os recursos 
gerados pelo núcleo empresarial que se desenvolveu na região, contiguamente 
ao Porto de Suape.

Localizado na região metropolitana de Recife, a apenas 40 km da capital 
pernambucana, o complexo industrial tem atraído uma grande variedade de 
segmentos produtivos, com destaque para indústrias de produtos químicos, 
metal-mecânicas, navais e empresas de logística.

No setor portuário de Suape, os principais projetos estão relacionados às 
áreas de infraestrutura e mobilidade. As obras de acesso rodoviário aos esta-
leiros Atlântico Sul e Vard Promar encontram-se em fase de conclusão. Ali 
estão sendo investidos R$ 110 milhões em recursos. Há também o terminal 
para carregamento de açúcar, a ser entregue em 2015, ao custo de R$ 120 
milhões; e um novo pátio público de veículos, para 2014, com R$ 22 milhões 
em investimentos.

Entre os grandes projetos a serem implementados estão o Terminal de 
Graneis Sólidos de Cocaia, ao custo de R$ 1,5 bilhão; a construção de um novo 
terminal de contêineres, por R$ 837 milhões; e o terminal de trigo, que deve 
exigir R$ 148 milhões em recursos. Todas essas obras dependem de lançamen-
to de licitação pela Secretaria de Portos da Presidência da República.

Refinaria
Na área empresarial, destaque para a instalação da refinaria Abreu e Lima, 

da Petrobras. Após considerável polêmica em razão da enorme divergência 
entre o valor inicial previsto para o projeto (US$ 2,5 bilhões) e os investimen-
tos que de fato estão se concretizando (US$ 18,5 bilhões, de acordo com a 
estatal), a expectativa é que a planta comece a operar ainda este ano.

Em fase de conclusão de seu projeto inicial, a Petroquímica Suape já ini-
ciou as operações de sua planta de produção de ácido tereftálico purifica-
do (PTA). Seguem em fase de conclusão as unidades de fabricação de polite-
reftalato de etileno (PET) e de poliéster parcialmente orientado (POY). Previstas 
para serem concluídas este ano, as duas plantas estão incluídas em um orça-
mento de R$ 8,3 bilhões.

Outro projeto a ser instalado naquela região é a Companhia Siderúrgica Su-
ape. Com capacidade produtiva de 1 milhão de t/ano de processamento de aço 
e laminação de aços planos, a siderúrgica exigirá investimento de R$ 1,8 bilhão.

Na área de serviços, o Centro Administrativo de Suape ganhará neste ano 
um novo edifício sede. A instalação, a ser concluída até 2017, será composta 
por dez edifícios empresariais, um hotel com 248 quartos e centro de con-
venções com 300 lugares e um open mall com até 38 posições de serviços 
variados. O empreendimento está orçado em R$ 500 milhões.

O Complexo de Suape receberá a construção da primeira fábrica do Brasil 
de flanges eólicas (estruturas de fixação usadas em geradores). A empresa 
Iraeta já iniciou as obras da unidade, com investimento total de R$ 70 milhões. 
Finalmente, deverá abrigar, em breve, dependendo das perspectivas de merca-
do, uma termoelétrica a gás, orçada em R$ 3,5 bilhões. 

Vale destacar que, na relação com seus fornecedores e prestadores de servi-
ços, Suape tem priorizado empresas de Pernambuco. “A administração de Suape 
faz articulações constantes para que as empresas pernambucanas forneçam 
seus serviços e produtos para os empreendimentos instalados no complexo in-
dustrial portuário”, afirma Caio Ramos, vice-presidente do Complexo de Suape.

Complexo de Suape diversifica  
produção petroquímica

compLexo indusTriaL porTuário de suape 
inVesTimenTos

Projeto Valor Fase atual

Terminal de Cocaia R$ 1,5 bilhão Pré-licitação

Terminal de Contêineres R$ 837 milhões Pré-licitação
Terminal de Trigo R$ 148 milhões Pré-licitação
Acesso a estaleiros R$110 milhões Em conclusão
Terminal de Açúcar R$ 120 milhões Em execução
Pátio de veículos R$ 22 milhões Em conclusão
Refinaria Abreu e Lima US$ 18,5 bilhões Em conclusão
Petroquímica Suape R$ 8,3 bilhões Em conclusão
Siderúrgica Suape R$ 1,8 bilhão Em projeto
Centro Administrativo  
de Suape R$ 500 milhões Em execução

Fábrica de Flanges Iraeta R$ 70 milhões Início de obras
Termoelétrica a gás R$ 3,5 bilhões Em projeto

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Costa de Santo Agostinho
O município de Costa de Santo Agostinho vem sendo beneficiado por 

grandes empreendimentos imobiliários, especialmente condomínios residen-
ciais e comerciais. Entre os destaques estão a Reserva do Paiva, cujas obras 
foram iniciadas em 2007 e hoje encontram-se em 15% de execução. Trata-
-se de um bairro planejado que inclui condomínio habitacional e empresarial, 
hotéis, centro de compras, campo de golfe e marina.

Outro bairro planejado em fase inicial de implantação é o Cidade Convida, 
que reunirá condomínio habitacional e empresarial. Já o Engenho Caramuru 
deve ter suas obras iniciadas em 2015, e concentrará um condomínio habita-
cional e empresarial. 

O bairro planejado Cone Suape será formado por condomínio dirigido a 
empresas de logística, serviços e industriais. Instalado em área de 1 milhão de 
m², possui 20% de suas obras concluídas. Outro condomínio com estas carac-
terísticas é o Armazenna, instalado em área de 175 mil m² e que tem 15% das 
intervenções concluídas.

Na área hoteleira, o Shopping Costa Dourada está agregando a constru-
ção de um hotel com 296 quartos. As obras já atingiram os 50% de execução.

Segundo Marcos Germano, secretário de Planejamento e Meio Ambiente 
de Cabo de Santo Agostinho, “existem ainda outros empreendimentos em pro-
cesso de construção e ampliação no município, como os Hospitais Hope, Altino 
Ventura, Samaritano e São Sebastião”.

Ipojuca
O projeto de destaque no município do Ipojuca é a construção de um fu-

turo aeroporto. Ainda em fase de estudos de viabilidade, um grupo de empre-

sários tem demonstrado interesse em instalar um parque aéreo para receber 
voos charter no distrito de Serrambi. 

A prefeitura do Ipojuca está reformando a praça José Mario de Santana 
para transformá-la na “Academia do Povo”. O projeto, dedicado aos idosos, 
incluirá novos equipamentos de cultura, lazer, esportes, saúde e segurança. A 
conclusão do projeto deve acontecer em outubro.

Após impermeabilização do aterro sanitário do município, a prefeitura 
está concluindo a pavimentação de um trecho de 6 km de extensão da estrada 
de acesso ao local de destinação de resíduos sólidos.

Na área da educação, a administração constrói seis novas creches no 
município, que serão instaladas em todos os distritos do Ipojuca. Já na Saú-
de, Ipojuca está construindo uma nova Unidade de Pronto Atendimento, com 
conclusão prevista para o final deste ano.

Refinaria Abreu e Lima entra em operação 
até o final do ano, estabelecendo nova fase 
para o desenvolvimento de Suape

Pecém estimula expansão  
de São Gonçalo do Amarante

Carlos Brazil

Desde meados dos anos 1990, com o lançamento do projeto de instala-
ção do porto do Pecém em sua costa, o município de São Gonçalo 
do Amarante (CE) vem passando por enormes transformações. O 

empreendimento é considerado um dos dez mais importantes terminais 
portuários do País, tendo movimentado 4,2 milhões de t de cargas ao 
longo do primeiro semestre de 2014.

Além do próprio porto, a região passa por significativo desenvol-
vimento industrial, especialmente em razão da expansão do Com-

plexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP), contíguo ao terminal. 
Hoje, os principais projetos são a Companhia Siderúrgica do Pecém 

(CSP), a ampliação do porto do Pecém, a futura construção da refinaria 
Premium II, da Petrobras, além da criação de um distrito industrial dentro 
da cidade, onde 17 empresas do segmento metal-mecânico e de servi-
ços já assinaram protocolos de intenção para instalação na área. Dentre 
estas últimas, destaque para a Companhia Interamericana de Tecnologia 
Aeroespacial (Citasa), de origem norte-americana, que projeta investir 
R$ 450 milhões em suas instalações e gerar 900 empregos diretos.

“A possibilidade de implantar um novo polo aeronáutico no Brasil re-
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flete a expectativa por parte dos investidores de obter custos mais inte-
ressantes que os apresentados nos polos já desenvolvidos e consolidados 
no País”, afirma Cláudio Pinho, prefeito de São Gonçalo do Amarante, 
referindo-se à Citasa.

Localizado a 60 km de Fortaleza, na região metropolitana da capital 
cearense, São Gonçalo do Amarante tem hoje mais de 46 mil habitan-
tes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nos últimos 20 anos, sua população tem visto o município se 
transformar de uma economia baseada na agropecuária, comércio e tu-
rismo, para a predominância de atividades que têm demandado mão de 
obra mais especializada, especialmente nos ramos da construção civil, 
indústria e logística.

O setor industrial é o que mais emprega no município, destacando-
-se a construção civil. Também são grandes geradores de empregos os 
segmentos de serviços de transporte e de comunicação, além do comér-
cio varejista.

CSP 
Prevista para entrar em operações no segundo semestre de 2015, a 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) está sendo instalada em uma 
área de 980 ha na Zona de Processamento de Exportações (ZPE), dentro 
do CIPP, em São Gonçalo do Amarante. A implantação da companhia, 
formada pela brasileira Vale e as sul-coreanas Dongkuk e Posco, receberá 
investimentos orçados em US$ 4,86 bilhões e terá capacidade de proces-
samento de 3 milhões de t de placas de aço ao ano.

A empresa prevê uma ampliação futura, que poderá dobrar a capa-
cidade de produção, para 6 milhões de t de placas de aço anualmente.

Conjuntamente ao projeto, está prevista a instalação de usina ter-
moelétrica com capacidade de produzir 200 MW de energia, a partir do 
aproveitamento dos gases gerados nos processos de produção siderúr-
gica, tornando a CSP autossuficiente em seu consumo de eletricidade.

Hoje, a execução das obras de instalação da CSP atinge mais de 60% 
do total. A primeira estaca das fundações foi fincada em julho de 2012. 
Entre 2012 e 2013, a intervenção consumiu US$ 1,7 bilhão em investi-
mentos. Já para este ano, a previsão é de desembolsos de US$ 2 bilhões. 
Mais de 8 mil profissionais atuam no projeto, sendo que a empreitada con-
ta com o apoio de 117 empresas contratadas e subcontratadas. Quando 
entrar em operação, a previsão é a de que o projeto empregue diretamente 
4 mil trabalhadores e gere outros 10 mil empregos indiretos.

Ampliação do porto
O Porto do Pecém passa atualmente por obras de ampliação. As in-

tervenções têm o objetivo de atender à demanda futura dos projetos 
em desenvolvimento na região, com destaque para a CSP e a refinaria 
Premium II da Petrobras – cujo projeto que prevê capacidade de pro-
cessamento de 300 mil barris/dia de petróleo encontra-se em fase de 
reavaliação técnica e econômica.

O projeto de expansão está estruturado em três blocos. Inicialmente, 
está sendo construída uma ponte de acesso ao quebra-mar existente, 
com 1.520 m de extensão e 33 m de largura. A seguir, será realizada a 
adequação de 1.065 m do quebra-mar, com sua pavimentação, para que 
passe a ser usado como rodovia, dando acesso a novos píeres a serem 
construídos. Também está prevista a ampliação do quebra-mar em cerca 
de 90 m, e um alargamento em 33 m. 

A última parte da obra de ampliação prevê: construção de 600 m de 
cais com dois berços de atracação de navios cargueiros ou porta-contêine-
res; e a ampliação do pátio da retroárea em aproximadamente 69 mil m².

Os investimentos no projeto devem chegar a R$ 568,7 milhões. 
As obras foram iniciadas em janeiro, e o seu término é estimado em 
30 meses.

“O porto do Pecém  é o instrumento que visa não só alavancar a 
movimentação de cargas no Estado do Ceará, como também permitir 
que dentro da área do complexo sejam implantadas as grandes indús-
trias”, esclarece Luiz Hernani de Carvalho Júnior, diretor de Implantação 
e Expansão da Cearáportos, empresa que administra o porto do Pecém.

compLexo indusTriaL porTuário do pecém - obras

Projeto Investimentos Fase atual

CSP US$ 4,86 bilhões Mais de 60% concluídos

Ampliação Porto  
do Pecém R$ 568,7 milhões Obras iniciadas

Refinaria Premium 
II – Petrobras

US$ 11 bilhões 
(estimativa)

Projeto em reavaliação 
técnica e econômica

Citasa R$ 450 milhões Terreno concedido

Distrito Industrial A definir

Áreas definidas 
- 17 protocolos 
de instalação de 
empresas assinados

Companhia Siderúrgica do 
Pecém é a maior obra em 
andamento hoje no complexo
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Produção agrícola e industrial  
do Planalto Central  
encontra novas rotas 
Goiás e Mato Grosso se destacam na região 
com investimentos com foco na melhoria 
da logística de escoamento de produtos 
agrícolas e industriais para os grandes 
centros do País

A industrialização do Centro-Oeste tem se concentrado no eixo Goiânia-
-Anápolis-Brasília. Os destaques são para a indústria automotiva, farmacêuti-
ca, alimentícia, têxtil, minerais e de bebidas. 

Goiás é o Estado mais industrializado da região, com destaque para o Distri-
to Agroindustrial de Anápolis (Daia), um dos mais importantes do Centro-Oeste, 
que tem atraído nos últimos anos investimentos de indústrias de diferentes seto-
res, mas com uma grande concentração na produção de medicamentos.

De acordo com dados da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, nos 
últimos anos, o Estado foi destino de R$ 10,6 bilhões de investimentos priva-
dos. Os setores que mais receberam investimentos foram os da Construção 
Civil, com 27,4%, Bebidas, com 21,7%, e Automotivo, com 8%.

O Distrito Agroindustrial de Anápolis (GO) tem forte capacidade 
de atrair empresas pela sua infraestrutura logística
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José Carlos Videira

C
om um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 396,4 bilhões, que re-
presenta 9,6% do PIB nacional, a região Centro-Oeste detém uma 
vigorosa produção de grãos, que contribui para o fortalecimento 
do agronegócio e para  manter positivas as taxas de crescimento 
do Brasil. A safra de grãos da região deverá totalizar 80,1 milhões 

de t neste ano, aumentando 2,1% em relação à safra anterior, de acordo com o 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de junho, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produtividade do campo tem atraído, nos últimos anos, muitas indús-
trias alimentícias para a região a fim de aproveitar a proximidade das maté-
rias-primas. Mas outros segmentos da indústria também enxergam o poten-
cial logístico do Centro-Oeste, favorecendo sobretudo o Estado de Goiás, o 
mais industrializado da região.

BR-163 rumo a Mirituba (PA), às margens do rio Tapajós, 
é uma das opções de escoamento da produção agrícola
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O Estado do Mato Grosso está sendo contemplado neste ano com 
R$ 28 bilhões de recursos provenientes do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Somente a duplicação dos mais de 400 km das 
BR-163 e BR-364, de Rondonópolis a Cuiabá e de Cuiabá a Posto Gil, 
representa investimento de R$ 1,8 bilhão. O total de investimentos via 
PAC do Governo Federal para o Estado é de R$ 48,4 bilhões. 

A obra de duplicação da BR-163 vai melhorar o acesso ao Com-
plexo Intermodal Rondonópolis (CIR), operado pela América Latina Lo-
gística (ALL). Inaugurado em setembro do ano passado, o CIR faz parte 
dos investimentos da ALL na expansão da malha Norte. 

A obra, que fez parte do PAC2, representou um investimento total 
de R$ 880 milhões para a ALL, dos quais R$ 150 milhões apenas no 
Terminal Ferroviário. A empresa ampliou em 260 km a sua linha fer-
roviária de Alto Araguaia até Rondonópolis, expandindo o corredor de 

Complexo Intermodal Rondonópolis
exportação até o porto de 
Santos, em São Paulo.

O CIR ocupa uma área 
total de 385,1 hectares, e 
está a 28 km da cidade de 
Rondonópolis. Integrado ao 
CIR, o terminal da ALL tem 
capacidade para escoar mais de 5 milhões de t por ano e carregar 120 
vagões graneleiros em cerca de 3,5 horas.

Além da ALL, outras 20 empresas também vão instalar terminais 
e indústrias no CIR, com um investimento adicional estimado em R$ 
700 milhões nos próximos cinco anos. Entre elas, está a Brado Logís-
tica, subsidiária da ALL para o transporte intermodal de contêineres, 
que já opera seu terminal no complexo intermodal.

A Plataforma Logística Multimodal, que será implantada em Anápo-
lis, ficará próxima às ferrovias Norte-Sul e Centro-Atlântica, às BRs 060 e 
153; à Estação Aduaneira (porto seco) e bem ao lado do futuro Aeroporto 
de Cargas de Anápolis.

Numa área de 600 hectares, o empreendimento é uma aposta do 
governo de Goiás na localização estratégica da cidade. “Anápolis sempre 
teve uma vocação de distribuição de produtos, em função da sua posição 
geográfica privilegiada”, ressalta o coordenador de Implantação da Plata-
forma Logística Multimodal, João Bosco Adorno.

A cidade de Anápolis está a menos de 1.000 km de grandes capitais 
e próxima a 75% da população do País, informa o governo goiano. A 
expectativa é de que a Plataforma Logística tenha abrangência nacional e 
internacional  e gere um corredor de desenvolvimento para abrigar inves-
timentos comerciais e industriais.

Adorno garante que a pista do novo aeródromo fica pronta em se-
tembro. A cargo da Loctec Engenharia, as obras para a adequação do ter-
reno e a construção da pista do aeroporto de cargas de Anápolis represen-
tam um investimento de R$ 240 milhões do governo do Estado de Goiás.

Com 3,3 km de extensão por 45 m de largura, a pista já está nos 
arremates finais, segundo o coordenador. “Estará adequada para receber 
aviões cargueiros de grande porte, como o Boeing 747-400”, frisa Adorno. 
Mas os desembolsos do governo no projeto param por aí. 

Aeroporto de Cargas de Anápolis
Com a pista pronta, de 

acordo com Bosco, o governo 
realiza o processo licitatório 
para a escolha do operador da 
Plataforma Logística. O restan-
te das obras ficará por conta 
de quem vencer a licitação para operar a Plataforma Logística Multimodal.

A ideia, segundo o coordenador, é que o grupo vencedor faça as in-
tervenções no projeto de acordo com seu perfil logístico e estratégia de 
operação do aeroporto. Por isso, a construção da torre de controle, do 
pátio de manobras, da brigada de incêndio, entre outras intervenções, 
serão realizadas depois da licitação. 

Muitos detalhes vão depender do perfil do concessionário, que vai 
finalizar o desenho do aeródromo. “Preparamos o casamento, mas quem 
vai vestir a noiva é o noivo”, brinca. Segundo ele, a expectativa é que esse 
modal seja voltado para cargas de maior valor agregado.

A decisão de o governo goiano bancar a obra da pista, segundo Ador-
no, foi estratégica. “A topografia do terreno não ajudava muito, mas a 
localização era a mais adequada”, justifica.

Para adequar e preparar o terreno para a implantação da pista, cuja 
cabeceira ficou com 37 m de altura, foi necessário fazer um aterro e um 
corte que movimentaram mais de 6,5 milhões de m³ de terra. 

O secretário de Indústria e Comércio de Goiás, William O’Dwyer, atribui o 
crescimento do Estado aos programas de incentivos e benefícios fiscais con-
cedidos a quem se dispõe a investir na região. “Têm sido de importância ímpar 
para o desenvolvimento do nosso Estado”, ressalta. Ele diz que, “graças a essas 
ações, Goiás aparece com destaque nas principais estatísticas nacionais indi-
cadoras de desenvolvimento”, garante o secretário. 

O´Dwyer ressalta que o Estado detém 6% da produção automotiva bra-

sileira. Também é o  segundo polo farmacêutico da América Latina e segundo 
do Brasil, onde ostenta a segunda colocação na produção de medicamentos 
genéricos. “O Estado de Goiás ainda se destaca como o segundo mercado em 
manutenção de aeronaves do País.”

Quarto maior produtor brasileiro de grãos, Goiás também é o segundo 
maior produtor de etanol. No setor de minérios, responde por mais de 80% da 
produção nacional de níquel, e é o segundo maior produtor de ouro do Brasil.
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“O Estado do Mato Grosso ainda tem os maiores problemas de 
infraestrutura do Centro-Oeste”, avalia o diretor executivo do 
Movimento Pró-Logística, encabeçado pela Aprosoja-MT, Edeon 

Vaz Ferreira. Segundo ele, as rodovias do Estado ainda são da década 
de 1970, quando Mato Grosso produzia 6 milhões de t. “Hoje produz 
43 milhões de t, e tem potencial de produzir 100 milhões de t”, calcula.

Mas o especialista também enxerga boas perspectivas para a logísti-
ca do Estado. “Mato Grosso hoje é um grande canteiro de obras”, observa 
o especialista. “Não tenho dúvidas de que os projetos em implantação 
vão melhorar muito a logística do Mato Grosso”, afirma. 

Ferreira explica que, na 
região Centro-Oeste, princi-
palmente no Mato Grosso, a 
produção é basicamente de 
commodities agrícolas, cujos 
preços são baseados no mer-
cado internacional. “Por isso, 
é fundamental ter modais 
de transporte de baixo valor, 
para se aumentar a compe-
titividade do produto”, frisa. 
Ele conta que o modal mais 
barato é o hidroviário; em se-

gundo lugar “deveria ser o ferroviário, mas no Brasil isso ainda nem sem-
pre é uma realidade”, diz. O modal rodoviário é ideal para trechos de até 
500 km. Mas praticamente metade da produção do Estado percorre até 
quase 3 mil km sobre caminhões com destino a portos do Sul e Sudeste.

Por isso, estradas em boas condições e ferrovias competitivas são 
uma prioridade. “Já melhorou bastante, para quem não tinha nem pers-

pectiva”, afirma. Ele acrescenta que o Brasil ficou 30 anos sem nenhum 
investimento em infraestrutura, e isso já começou a mudar.

Mais da metade da produção de grãos do Estado do Mato Grosso 
do Sul é escoada por intermédio de portos localizados nas regiões 
Sul e Sudeste. Segundo o diretor executivo do Pró-Logística, dos 
43 milhões t de soja e de milho produzidas no Estado, 28 milhões 
de t são exportadas pelos portos de Vitória (ES), Santos (SP) e Pa-
ranaguá (PR), o equivalente a 65% do total. “Exceção de 5 milhões 
de t que saem pelo norte, o restante é escoado por esses terminais 
portuários”, diz.

Novos caminhos
Mas as obras de infraestrutura que ampliam, modernizam e implan-

tam novas rodovias e ferrovias no Centro-Oeste abrem grandes perspec-
tivas para a logística do agronegócio da região, sobretudo do Estado do 
Mato Grosso. O diretor do Movimento Pró-Logística diz que já é possível 
definir três rotas que prometem ser promissoras para o crescimento da 
produção do Mato Grosso. 

Rota-1, pela BR-364, escoa a produção da região oeste do Estado. Se-
gue pela rodovia até a hidrovia do Madeira, em Porto Velho (RO), de lá se-
gue por barcaças até o porto de Itaquatiara, no Amazonas e Santarém, no 
Pará. “Neste ano, essa rota transportou 4 milhões de t”, calcula. Segundo 
ele, para 2015, a estimativa é que esse volume chegue a 12 milhões de t.

Rota-2, pela BR 163 (produção das regiões Centro e Norte do 
Estado), segue até Miritituba, distrito de Itaituba (PA), margem direi-
ta do rio Tapajós. “Em Miritituba existe uma estação de transbordo 
de carga em funcionamento e mais duas já têm licença para início 
das obras”, afirma Ferreira. Segundo ele, neste ano, 2 milhões de t 
utilizaram essa rota. “No próximo ano, a previsão é de 6 milhões de 

A caminho do Norte

Edeon Vaz Ferreira,  
do Movimento Pró-Logística

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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t; em 2016, chegará a 12 milhões de t.”, calcula. “Para 2025, será a 
principal rota de escoamento da safra, com o transporte de 38 mi-
lhões de t”, antecipa.

Rota-3, pela BR 158 (produção do Nordeste no Estado — Vale do 
Araguaia). A pavimentação de um trecho de 185 km da rodovia no Mato 
Grosso, obra que, segundo o diretor do Movimento Pró-Logística, será 
licitada ainda neste ano, e permitir o escoamento da produção pela fer-
rovia Norte-Sul e também por hidrovia do rio Tocantins, em Marabá (PA). 
De acrodo com Ferreira, essa rota já vem sendo utilizada. “Em 2013, pas-
saram por ela 800 mil t; neste ano, foi 1,5 milhão de t”, lembra. Segundo 
ele, essa rota deve ser responsável pelo escoamento de 10 milhões de t 
por ano, em 2025. “Vamos ter ainda a Ferrovia de Integração Centro-
-Oeste, que vai ligar Campinorte (GO) a Lucas do Rio Verde (MT), que 
deve ser licitada neste ano ou início de 2015”, prevê. Essa ferrovia deve 
escoar mais 10 milhões de t. “No total, essa rota chegará a 20 milhões 
de t/ano.”

Para se ter ideia da vantagem dessas novas rotas, Ferreira compara. 
“Pela BR-163, o custo do frete cai 34% em relação ao embarque por 
Santos, porque, de Sorriso a Miritituba, a carga percorre 1.000 km de 

hidrovia”, diz. Segundo ele, essa redução se dá pela hidrovia. “O percurso 
para o Sul é rodoviário e ferroviário, mas o custo da ferrovia é igual ao 
da rodovia”, diz. “Todo o crescimento de produção do Estado vai sair pelo 
norte”, antecipa.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PRIVADOS,  
NOS ÚLTIMOS ANOS EM GOIÁS  

(EM R$ bILhãO)

Mitsubishi 1,200

BP (British Petroleum) 1,100

São Martinho (energia) 1,000

Heinz Alimentos 1,000

ETH Energia 1,000

Pepsico 0,900

CAOA (Hyundai) 0,900

Alphaville 0,900

Usina Safira 0,667

Yamana Gold 0,600

Cargill 0,600

Hypermarcas Cosméticos 0,550

Bionasa Energia 0,430

Pif-Paf Alimentos 0,260

Hypermarcas Farmacêutico 0,250

Ambev 0,250

Nardine Agroindustrial 0,230

Total 10,637

Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás

PRODuçãO DE SOjA DE MATO GROSSO
(EM MILhõES DE T)
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SETORES quE RECEbEM MAIS INVESTIMENTOS

Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás

Construção Civil 27,4%

Bebidas 
21,7%

Automotivo 
8%

Outros 
49,2%

Estádios pigmentados
Quatro estádios brasileiros construídos para a Copa do Mundo da FIFA 

2014 fizeram uso de pigmentos inorgânicos para colorir áreas de concre-
to, que oferecem maior resistência à luz, intempéries e materiais químicos, 
além de ampliar a vida útil da pintura. Os produtos empregados no Mara-
canã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Arena das Dunas (Natal) e 
Arena Pantanal (Cuiabá) foram fornecidos pela alemã Lanxess.

A utilização de tintas convencionais não seria adequada ao clima bra-
sileiro, com sol quente, chuvas fortes e alta umidade, segundo Hans-Peter 
Baldus, líder da unidade de negócios de Pigmentos Inorgânicos da empresa 
na região das Américas. “Outra vantagem do uso de concreto colorido é o 
baixo custo de manutenção por um longo período de tempo”, afirmou.
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Os sete túneis do traçado dão complexidade 
à execução. Eles são o gargalo

Guilherme Azevedo

A
s obras do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-21) 
acontecem em todos os seis lotes do empreendimento, con-
forme cronograma. A execução teve início em março de 
2013 e deve terminar no prazo contratual de 36 meses, isto 
é, em março de 2016. São 6 mil trabalhadores nos canteiros.

O valor total do empreendimento, contratado inicialmente por R$ 
5,6 bilhões, subiu para R$ 6,75 bilhões. O custo com as obras foi mantido 
em R$ 3,9 bilhões, mas o valor a ser desembolsado com desapropria-
ções, reassentamentos, compensações ambientais, projetos, supervisão, 
gerenciamento, comunicação e obras complementares subiu de R$ 1,7 
bilhão para R$ 2,85 bilhões. 

O acréscimo, segundo a Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), 
autora do projeto básico do empreendimento e responsável pela gestão 
dele, se deveu a correção monetária passada e futura (calculada em 6%, 

Gestão conjunta libera frentes  
de obras do trecho Norte
Cerca de 30 empresas/consórcios atuam 
conjuntamente, sob a supervisão da Dersa,  
para bem gerir o empreendimento; 
valor total subiu de R$ 5,6 bilhões 
para R$ 6,75 bilhões
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até 2016) e ao número maior de desapropriações 
e reassentamentos.

O trecho Norte terá 44 km de extensão, mais 
uma ligação rodoviária de 3 km ao Aeroporto In-
ternacional de São Paulo André Franco Montoro, 
em Guarulhos (Grande São Paulo). Atravessa três 
municípios (São Paulo, Guarulhos e Arujá) e faz 
a junção dos trechos Oeste (em operação des-
de 2002, com 32 km) e Leste (inaugurado par-
cialmente em julho último, que terá 43,5 km no 
total). O trecho Sul (com trajeto de 57 km) está 
em operação desde 2010. Quando o trecho Norte 
estiver pronto, o Rodoanel terá quase 180 km de 
extensão total.

Do ponto de vista da mobilidade, o trecho 
Norte deve atrair o tráfego que hoje precisa en-
trar no município de São Paulo para seguir rumo ao Sul do País. A propó-
sito, a via conectará, em trevo, com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116, 
principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro) e com a 
rodovia Fernão Dias (BR-381, mais importante conexão sobre rodas de 
São Paulo a Belo Horizonte). Inicialmente projetado para atrair o tráfego 
de caminhões, o Rodoanel vem se consolidando como alternativa de rota 
para o motorista de automóvel que trafega entre as regiões de São Paulo 
e os municípios da região metropolitana. O trecho Norte também deverá 
assumir essa função.

É uma obra de grande porte que muito depende de boa gestão, de 
modo a antecipar problemas e coordenar as múltiplas questões envol-
vidas, como a ambiental e a social, e garantir a liberação das frentes de 
trabalho, evitando atrasos. Em larga medida, o traçado do trecho Norte 
segue por regiões densamente habitadas, sobretudo na Zona Norte de 
São Paulo, o que exige esforço (e custo) extra.

A execução propriamente dita foi distribuída por seis lotes, com a 
assinatura de seis contratos diferentes. As obras do lote 1 (extensão de 
6,42 km) são atribuição da Mendes Júnior e da Isolux (subsidiária da 
espanhola Isolux Corsán); as dos lotes 2 (4,88 km) e 3 (3,62 km), da OAS; 
as do lote 4 (9,09 km), da Acciona (com matriz na Espanha); as do lote 
5 (7,88 km), da Construcap e da Copasa (de origem espanhola); e as do 
lote 6 (11,96 km mais o acesso ao aeroporto de Guarulhos), da Acciona.

Incluindo as empreiteiras, a Dersa trabalha em conjunto com 28 
empresas/consórcios. Grande parte delas contratada para dar suporte 
técnico à tarefa de gerir e supervisionar os trabalhos. Há equipes de 
supervisão técnica e ambiental em cada um dos lotes, nos canteiros. Há 
empresas atuando no gerenciamento mais ligado ao planejamento, em 
questões, como desapropriações remanescentes, reassentamentos, esco-
lha das frentes prioritárias, entre outras que envolvem o levantamento e 
resolução dos entraves. 

Quem explicita esse modo de fazer é Pedro da Silva, diretor de enge-
nharia da Dersa. “Temos de fazer a gestão de tudo isso de forma concisa 
e com sinergia. Porque de nada adianta ter o projeto, mas não ter a de-
sapropriação. Ou ter a desapropriação e o projeto, mas não ter a licença 
ambiental. Ou ter a licença e não ter o projeto nem a desapropriação. 
A Dersa desenvolveu muito bem essa simbiose”, defende o engenheiro, 

sentado à cabeceira da comprida mesa de madeira de seu escritório, 
no décimo andar da sede da empresa, na capital paulista. A Dersa tem 
procurado se manter umbilicalmente ligada às construtoras, cita o en-
genheiro, para que possa conciliar o que o projeto determina com a 
necessidade de revisão de rotas, que vai se entremostrando conforme a 
execução avança. Obra não é algo tão linear, não.

Emboque liberado de túnel do lote 2. 
Desmonte é feito com auxílio de explosivosFo
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Monitoramento policial
Foi inaugurado em junho o novo 

COPOM (Centro de Operações da Po-
lícia Militar), em São Paulo (SP), um 
investimento de R$ 85 milhões. A obra 
ampliou a capacidade de recebimento 
de ligações do número de emergên-
cia 190 e instalou o maior videowall 
da América Latina, com 95 monitores 
de 55 polegadas cada, que permitem 
monitorar a cidade em tempo real por 
meio de imagens de câmeras e mapas 
georreferenciados, com posicionamen-
to das ocorrências e a localização das 
viaturas policiais. Os trabalhos foram realizados sob a responsabilidade da 
MHA Engenharia.

A construção foi projetada quase que em sua totalidade com laje ner-
vurada. Para as áreas com pé-direito duplo foi executada parte da estrutura 
com vigas metálicas, para minimizar o tempo de obra e garantir a entrega 
antes da Copa do Mundo da FIFA 2014. Em todas as áreas técnicas e de 
atendimento foi utilizado piso elevado, que permite o acesso a todas as 
instalações. Foi executado também o restauro da fachada e a reforma in-
terna de uma casa existente no terreno, tombada pelo Patrimônio Histórico 
de São Paulo. 

“Para todos os sistemas elétricos, eletrônicos e de ar-condicionado 
foram instalados equipamentos em redundância de maneira a garantir a 
continuidade do atendimento em qualquer situação”, afirma Márcia Cristina 
Brandão, gestora de projetos da MHA Engenharia. “Entregamos à cidade 
um dos maiores e mais modernos centros de atendimento policial de todo 
o continente”.
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Com a experiência de pioneiro do Rodoanel, presente desde a instala-
ção do primeiro canteiro de obras do empreendimento, em 1998, do tre-
cho Oeste, Pedro da Silva vê ganho de qualidade, trecho depois de trecho. 
Um dos principais é o que chama de conquista da “credibilidade ambien-
tal e social”. Lá nos anos 1990 pairavam dúvidas, por exemplo, sobre as 
promessas de compensações ambientais e sociais feitas pela companhia, 
seriam mesmo para valer? Ou mais uma fantasia pública, lançada para nos 
iludir? A desconfiança se refletia, naturalmente, nos prazos de obtenção 
das licenças, longos, e na resistência a realocação, firme, da população 
impactada pelas obras. “Fomos ganhando credibilidade no processo.” Re-
sultado, pontua, do respeito às normas ambientais e do pagamento efetivo 
das desapropriações e indenizações a moradores. Daí o prognóstico posi-
tivo que o dirigente faz, sorrindo: “Vamos acabar a obra do trecho Norte e 
vão perceber que ela só trouxe benefícios”. Tomara.

Execução
Este mês (agosto), de acordo com a Dersa, 80% da área do projeto 

fora desapropriada, índice que chega a 100% em alguns lotes. Já foram 
transferidas quase 3 mil famílias (aproximadamente 10 mil pessoas) e 
outras 1,5 mil famílias também serão realocadas; a Dersa oferece com-
pensação financeira ou outro imóvel.

A obra do Rodoanel Norte utiliza métodos de construção tra-
dicionais, o que não significa a ausência de complexidades. Uma 
característica do empreendimento sobressai, como dificuldade: a 
numerosa presença de túneis no trajeto, sete, no total, como op-
ção ambientalmente menos agressiva, reduzindo a necessidade de 

Compactador tem dupla aplicação
A Bomag produz no Brasil o 

compactador vibratório de solo 
modelos BW 211 e 212. Os equipa-
mentos trazem motor potente de 
fabricação nacional e com baixas 
emissões (Tier 3). O compactador 
liso, para materiais não coesivos, 
pode ser adaptado para a utiliza-
ção em materiais coesivos, pois 
traz a cinta de envoltura de pé 
de carneiro em três seções. Possui 
dupla amplitude com a máxima de 
até 2 mm, para grande densidade 

de compactação mesmo com a envoltura pé de carneiro instalada.
 Os compactadores trazem cilindros tracionados de série, além de eixos 

excêntricos com dupla lubrificação e com especificação de lubrificantes co-
muns e de baixo custo. As juntas articulatórias e oscilatórias da Bomag não 
possuem pontos de engraxe, pois são blindadas e livres de manutenção. O 
eixo traseiro é antideslizante de série com 100% de bloqueio.

A operação dos compactadores Bomag é extremamente simples e pre-
cisa. O compactador foi concebido para facilitar a interação dos operadores: 
o painel é autoexplicativo e seus comandos por botões garantem maior agi-
lidade, segurança e suavidade de trabalho. A linha nacional é equipada com 
os motores Cummins QSB 4.5 Tier III, com 130 HP. 

remoção vegetal. “Os túneis são o gargalo do projeto, porque não há 
como adiantá-los”, situa Pedro da Silva. De acordo com o engenhei-
ro, os emboques de seis deles já foram liberados, isto é, dispõem de 
aberturas estruturadas para que as escavações avancem. O desmonte 
é feito com o auxílio de jumbos e explosivos. O avanço estimado é de 
1,5 m, 2 m por dia, quando em rocha; e de 0,8 m, quando em solo. O 
túnel de pouco mais de 300 m, no Jardim Paraná, Zona Norte pau-
listana, é o único que segue sem emboque, por causa da dificuldade 
de remoção de famílias, segundo a Dersa. Uma descoberta encanta e 
assombra: a de um paredão de rocha, com cerca de 30 m de altura e 
90° de inclinação, bem no caminho do túnel de pouco mais de 1 mil 
m, já na franja da Serra da Cantareira. Trabalho duro de desmonte.

Toca o telefone na redação de O Empreiteiro. Uma mulher reclama 
de rachaduras na casa, após detonações do Rodoanel Norte. É um sinal e 
a vida ensinou que é melhor confiar nos sinais. Esse será de que a gestão 
do empreendimento precisa estar ainda mais atenta a possíveis efeitos 
colaterais da execução de uma obra importante e modelar para São Pau-
lo e o Brasil? Eu tenho certeza que sim.

As construtoras  
espanholas presentes 
no Rodoanel Norte

Acciona Infraestructuras
Com presença em cinco continentes, o grupo espanhol, com 

sede em Madri, surgiu em 1997, com a junção de duas empresas 
tradicionais: a Entrecanales & Tavora e Cubiertas & MZOV. No Bra-
sil, a Acciona se faz presente em grandes obras, como a construção 
dos diques externos e do estaleiro do Porto do Açu, no litoral norte 
do Rio de Janeiro, a fábrica da Volkswagen em Resende (RJ) e a 
reforma da Estação da Luz, em São Paulo

Isolux Corsán
Com sede em Madri e presente em quatro continentes, o grupo 

espanhol nasceu em 2004, com a fusão das empresas de engenharia 
Isolux Watt e de construção Corsán-Corviam, tradicionais em suas 
áreas, com cerca de 80 anos de atividades. No Brasil, a Isolux, ao 
lado da brasileira Infravix, do grupo Engevix, administra mais de 
600 km das rodovias BR-324 e BR-116, na Bahia. É a concessioná-
ria ViaBahia. Também conquistou projetos da Linha 4-Amarela do 
Metrô de São Paulo.

Copasa
O grupo foi fundado em 1985, em Ourense, região da Galícia, 

na Espanha. Tornou-se uma das principais construtoras de seu país, 
e hoje está presente em quatro continentes. Atua em obras rodovi-
árias, ferroviárias, hidrelétricas, hidráulicas e de edificações gerais, 
além de prestar serviços, como o de conservação de rodovias. No 
Brasil, participa diretamente do mercado de construção imobiliária, 
por meio da Syene Empreendimentos, fundada em 2007 e com sede 
em Salvador (BA).
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Empresa Serviço

Engevix/Planserv execução do projeto básico

JGP Consultoria/Prime
elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima)

Coprape/APPE
gerenciamento com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), financiador da obra

Ineco/Ebei gerenciamento do empreendimento

Prime/Ambiente Brasil/JHE gerenciamento ambiental do 
empreendimento

Diagonal/Cobrape/Hagaplan gerenciamento social em São Paulo

Iemei Brasil/Núcleo gerenciamento social em Guarulhos (SP)

JGP Consultoria supervisão ambiental do Lote 1

Geotec/Conan supervisão ambiental do Lote 2

Etel/Hagaplan supervisão ambiental do Lote 3

Lec/Ptran supervisão ambiental do Lote 4

Sistran supervisão ambiental do Lote 5

Umah/Rara supervisão ambiental do Lote 6

TCRE/Contécnica
cadastramento de propriedades 
na faixa de domínio do 
empreendimento

CTAGEO Engenharia avaliações das propriedades a ser 
desapropriadas

Falcão Bauer supervisiona trecho Norte
Quando em 1953 Luiz Alfredo Falcão Bauer implantou um centro tecnológico de controle da qualidade, o 

engenheiro tinha o objetivo de garantir a qualidade dos processos, materiais e produtos utilizados pela indústria da 
construção civil. Ficou conhecida uma frase dele em que diz: “A qualidade presente, garantindo o futuro”. De lá para 
cá, o Grupo Falcão Bauer “garantiu” a concretização de numerosos projetos. 

Um dos mais recentes é a execução do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo (SP). Na 
obra, o Consórcio Falcão Bauer-LBR-Contécnica está prestando serviços técnicos especializados de engenharia 
para apoio à fiscalização, à supervisão e ao acompanhamento das obras de construção do lote 4, sendo realizados 
os mais diversos serviços, que vão desde o cercamento da faixa de domínio, até trabalhos de drenagem, galerias, 
remoção e troca de solos orgânicos, terraplenagem, obras de contenção geotécnica no emboque do túnel e muro 
armado para contenção de aterros, infra, meso e superestrutura de pontes e viadutos, escavação dos túneis com 
uso de explosivos e outros serviços. 

É de responsabilidade da Falcão Bauer interpretar os projetos de engenharia; acompanhar cada etapa da obra, 
com pessoal especializado e equipamentos apropriados para o cumprimento dos projetos e especificações técnicas do contratante; propor soluções técnicas para 
eventuais problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta aspectos físicos e financeiros; controlar e se apropriar de todos os elementos de campo 
referentes aos serviços executados pela construtora, necessários para elaboração de medições; zelar pelo atendimento às obrigações ambientais e de segurança 
do trabalho; realizar conferência geométrica e conduzir liberação topográfica das frentes de trabalho da obra; conferir, acompanhar e validar o controle tecno-
lógico dos materiais e serviços realizados; efetuar os controles físico-financeiros das obras, elaborar relatórios mensais com informações sobre o andamento dos 
contratos e das obras, tanto sob os aspectos técnicos como financeiro e administrativos; e elaboração e apresentação do “as built”, incluindo desenhos, quadros, 
planilhas, listas, relatórios e memoriais de cálculo e descritivos, com anotações referentes a todas as modificações introduzidas nas obras.

A abrangência e a complexidade dos serviços da Falcão Bauer são necessárias para que se efetue a plena assessoria, conforme contratada e demandada pela 
Dersa, para a conclusão do trecho Norte, com as características previamente definidas, no prazo e com o custo estipulados e com a qualidade ideal, esperadas 
pelo contratante.

As empresAs que trAbAlhAm diretAmente no projeto do rodoAnel norte

Empresa Serviço

IPT

medições geológicas e geotécnicas 
e realização dos laudos prévios 
das residências nas áreas de 
interferência do empreendimento

Engevix/Pron projeto executivo dos Lotes 1 e 2

Maubertec/Setepla projeto executivo do Lote 3

Planservi/Typsa/Engecorps projeto executivo dos Lotes 4 e 5

Vetec/Lec projeto executivo do Lote 6

EPT/Astec/Planal supervisão técnica do Lote 1

Sondotécnica/Encibra/
Argeplan supervisão técnica do Lote 2

Concremat/Sistema PRI/Bureal supervisão técnica do Lote 3

Falcão Bauer/LBR/Contécnica supervisão técnica do Lote 4

Maubertec/Pluri/Alphageos supervisão técnica do Lote 5

Geribello/Geosonda/Urbaniza supervisão técnica do Lote 6

Mendes Jr./Isolux Corsán execução das obras no Lote 1

OAS execução das obras nos Lote 2 e 3

Acciona execução das obras nos Lotes 4 e 6

Construcap/Copasa execução das obras no Lote 5

Fonte: Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa)
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Porto de São Sebastião vem recebendo 
investimentos de melhoria  
e requalificação, incluindo reforço  
da estrutura do cais e da retroárea

Carlos Brazil - Santos (SP)

Aos poucos vão se tornando realidade projetos prometidos no litoral do 
Estado de São Paulo. É o caso de um segmento que concentra recursos 
vultosos: o portuário. Destaque para o porto de Santos, que demanda 

recursos consideráveis não só para sua operação e manutenção, mas, espe-
cialmente, para sua modernização e constante expansão; e o porto de São 
Sebastião, que será expandido ao custo de R$ 2 bilhões.

Em relação às rodovias de acesso e de deslocamento no Litoral Paulista, 
destaque para o início da construção dos lotes 3 e 4 da Nova Tamoios Con-
tornos, em São Sebastião. Já os investimentos em mobilidade urbana estão 
espalhados entre: a construção da linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 
em Santos; o projeto do túnel submerso Santos-Guarujá; e a implantação do 
Sistema Metropolitano com corredor de ônibus entre Santos e São Vicente.

Há ainda um importante projeto na área ambiental. Desenvolvido pela 
Sabesp, companhia estatal que atende mais de 350 municípios no Estado, o 
Programa Onda Limpa vem realizando obras para adequar a destinação de 
efluentes dos esgotos sanitários no Litoral Paulista.

Investimentos da Petrobras
Em razão das descobertas de petróleo e gás na província do pré-sal, na 

Bacia de Santos, a Petrobras vem realizando investimentos significativos na 
região. Na cidade de Santos, a estatal está instalando sua nova sede da Uni-
dade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos (UO-BS), em 
um complexo formado por três torres e custo de R$ 380 milhões. Encontra-se 
em fase de acabamento o primeiro edifício de 14 pavimentos das instalações.

Atualmente, oito sistemas de extração e produção sob gestão da UO-BS 
operam na Bacia de Santos. Agora para o segundo semestre de 2014, dois 
novos sistemas entrarão em operação na Bacia de Santos. 

Obras de infraestrutura se antecipam  
ao impacto dos projetos do pré-sal 

Obras portuárias em Santos e São Sebastião  
e a Nova Tamoios melhoram logística

Em seus planos até 2018, a Petrobras está investindo US$ 153,9 bilhões 
em exploração e produção de petróleo e gás, sendo, desse total, cerca de US$ 
80 bilhões para a área do pré-sal, que engloba a Bacia de Campos, no Rio de 
Janeiro, e a Bacia de Santos. Até 2018, a UO-BS ampliará sua mão de obra 
local dos pouco mais de 1 mil profissionais ao final de 2013 para quase 3.700 
funcionários em 2018.

Até dezembro de 2014, a Petrobras deve também concluir o processo de 
construção de dois berços de atracação no Porto de Santos para atender em-
barcações a serviço das plataformas da Bacia de Santos. Na área da formação 
de mão de obra especializada, a companhia prepara investimento de R$ 77 
milhões em um novo Centro de Tecnologia de Pesquisa na Baixada Santista, 
em parceria com USP, Unesp e Unicamp.

Portos de Santos e São Sebastião
O Porto de Santos passa por uma série de adequações e ampliações, além 

de projetar novos investimentos para breve. De acordo com a Companhia Do-
cas do Estado de São Paulo, que administra o terminal portuário, o projeto 

Plataformas 
articuladas

A General Motors do Brasil 
contratou a locação de quatro pla-
taformas articuladas a diesel mo-
delo Z45/25 RT e uma plataforma 
elevatória tesoura GS3246 para 
sua fábrica de São Caetano do Sul 
(SP), fornecidas pela empresa Tópi-
co. Essas estruturas podem ser uti-
lizadas para instalação de ilumina-
ção, distribuição de força, detecção 
e combate a incêndios. 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Nova usina gravimétrica no mercado
A usina tipo gravimétrica modelo Jus-

tBlack da suíça Ammann já está disponível 
na sede da empresa em Gravataí, Região 
Metropolitana de Porto Alegre (RS). O equi-
pamento foi projetado para atender as mais 
variadas demandas de infraestrutura viária. 
Com alto grau de padronização e opcionais 
claramente definidos, oferecem ao mercado 
elevado retorno de investimento.

Os modelos JustBlack (com as capaci-
dade de 80, 160, 200 e 240 t/h) utilizam 
as principais soluções e componentes da 
marca, como: misturador, secador, filtro e peneira vibratória. O maquinário 
conta também com tecnologia de ponta quanto ao controle, sensores e apa-
relhos eletrônicos que possibilitam a montagem de um produto de fácil ope-
ração, alta qualidade e consistência. Todos os módulos da torre de mistura 
são projetados com total mobilidade para transporte e para um carregamento 
com medidas de 20 pés. Na versão Quick (rápida) a JustBlack é apoiada sobre 
estruturas de aço, sem a necessidade de utilizar bases de concreto. O com-
ponente facilita a realocação rápida da usina em um curto período de tempo. 

Cobertura da Arena Corinthians
Uma parceria entre duas em-

presas brasileiras (Alufer S.A. e 
Brafer Construções Metálicas S.A.) 
é responsável pela fabricação da 
cobertura de aço com 32,3 mil m² 
utilizada na Arena Corinthians, es-
tádio que recebeu em junho o jogo 
de abertura da Copa do Mundo da 
FIFA 2014, em São Paulo (SP).

O projeto da cobertura foi concebido pelo escritório alemão Werner 
Sobek, tendo como escritório de arquitetura responsável CDCA Arquitetos. A 
construtora contratada para a obra foi a Norberto Odebrecht.

em realização que tem consumido mais recursos é a unificação da dragagem 
do canal do porto, com investimentos de R$ 500 milhões. O alinhamento do 
Cais de Outeirinhos – obra que foi paralisada durante a Copa do Mundo, para 
permitir a atração de navios de passageiros – já foi retomado. Ali, estão sendo 
investidos R$ 289 milhões.

Encontra-se em fase de lançamento de licitação o reforço do cais para 
aprofundamento de berços, com investimentos previstos de R$ 204 milhões. 
Nesta mesma fase está o projeto de reforço de dois berços de atracação da 
Ilha Barnabé, ao custo de R$ 52 milhões, assim como programas ambientais 
exigidos para licenciamento, com desembolsos de R$ 59 milhões.

Com obras concluídas recentemente, por R$ 200 milhões, foi realizado o 
aprofundamento do canal do porto em seu trecho de número 4. Em fase final 
estão o reforço parcial e recuperação de píeres, ponte de acesso e tubovias do 
Terminal da Alemoa, ao custo de R$ 38 milhões.

Na área de mobilidade próxima do porto, serão investidos R$ 110 milhões 
em obras na Avenida Perimetral, entre os bairros de Macuco e Ponta da Praia. 
A iniciativa encontra-se em fase de definição de projeto executivo. Após a 
conclusão da primeira etapa das obras na Avenida Perimetral Margem Esquer-
da (em Santos), encontra-se também em fase de definição de projeto executi-
vo a segunda etapa das intervenções naquela via, ao custo de R$ 5,3 milhões.

Para a modernização do Porto de Santos, encontra-se em fase de licitação 
o projeto de aquisição e instalação do sistema tecnológico de controle de trá-
fego de embarcações VTMIS (Vessel Traffic Management Information System), 
ao custo de R$ 36,5 milhões.

Após a conclusão de suas obras da primeira fase de implantação e do 
recente início de operações, serão retomados no futuro breve os investimen-
tos privados para conclusão dos projetos da Embraport (Empresa Brasileira de 
Terminais Portuários), que consumirá R$ 2,3 bilhões em recursos totais até sua 
conclusão, e do BTP (Brasil Terminal Portuário), que deve empregar cerca de R$ 
2 bilhões em recursos ao todo até ser finalizado.

Já o Porto de São Sebastião vem recebendo R$ 176 milhões em inves-
timentos em melhorias e qualificação do terminal portuário. De acordo com 
a Companhia Docas de São Sebastião, encontra-se em fase de conclusão o 
projeto de reforço da estrutura do cais e da retroárea, com investimento de R$ 
110,8 milhões. Também deve ser entregue em 2014 a recuperação e adequa-
ção do pátio 1 e armazéns 4, 5 e 6, ao custo de R$ 11,7 milhões.

Outros R$ 44,8 milhões estão sendo destinados à elaboração de projetos 
de construção de pátios, com finalização prevista para outubro deste ano. Nos 
armazéns dos pátios 4, 5 e 6, as lonas de cobertura estão sendo substituídas 
por placas de alumínio, ao custo de R$ 2,2 milhões. Outro R$ 1,6 milhão foi 
destinado à execução da estação de armazenamento temporário de resíduos.

 Além das melhorias realizadas, o porto será ampliado. Realizada em eta-
pas, e com projetos executivos já concluídos, a ampliação possibilitará que a 
área portuária de São Sebastião passe dos atuais 400 mil m², para 800 mil m² 
de operações. A previsão de investimentos soma R$ 2 bilhões.

Nova Tamoios
Pouco antes do início da Copa do Mundo, em junho, o governo do Estado 

de São Paulo anunciou o início das obras dos lotes 3 e 4 da Nova Tamoios Con-
tornos. O trecho estende-se por 9,3 km, entre a Costa Norte de São Sebastião e 
o porto daquele município. Estão sendo investidos no projeto R$ 818 milhões. 
As obras dão continuidade aos lotes 1 e 2 da rodovia, localizados em Cara-
guatatuba e que seguem em obras desde outubro de 2013. Somados todos os 
trechos, os investimentos chegam a R$ 1,8 bilhão.

Mobilidade urbana na Baixada Santista
As maiores obras de mobilidade urbana do Litoral Paulista estão sendo 

realizadas ou projetadas para atender a população de Santos, São Vicente e 
Guarujá, beneficiando mais de 1 milhão de habitantes dessas três localidades.

 Com a conclusão de cerca de 70% das obras de seu primeiro trecho 
(entre o Terminal Barreiros, em São Vicente, e a Avenida Conselheiro Nébias, 
em Santos), segundo a Gerência de Marketing Institucional da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 
da Baixada Santista deverá atender a aproximadamente 70 mil passageiros/
dia. Nesta fase das obras, são previstos investimentos de R$ 313 milhões. O 
projeto completo deve exigir R$ 980 milhões. 
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O primeiro dos 22 trens espanhóis que circularão na linha de VLT chegou 
ao Porto de Santos ao final do mês de maio. A previsão é de que o trecho inicial 
do novo transporte comece a operar nos primeiros meses de 2015. Quando 
concluído, o VLT ligará São Vicente às proximidades do porto santista.

Outro grande projeto histórico para a Baixada Santista está em fase de 
preparação para o lançamento de licitação. Trata-se do Túnel Submerso San-
tos-Guarujá. A proposta lançada ao final do ano passado prevê a construção, 
ao custo de R$ 2,7 bilhões, de um túnel de mais de 700 m de extensão entre o 
centro de Santos e o Guarujá, passando sob as águas do canal do porto. Vale 
lembrar que a Dersa revogou a licitação lançada em dezembro de 2013 para 
construção do Túnel Submerso, mas este mês (agosto) relançou concorrência.

Também no mês de junho, foi anunciada pelo governo federal, em parce-
ria com a administração municipal santista, a liberação de recursos do Pacto 
de Mobilidade Urbana para obras de implantação do Sistema Metropolitano 
de Transporte Público, que prevê a criação de um corredor de ônibus entre 
Santos e São Vicente, incluindo a construção de túneis entre os dois municí-
pios. Serão destinados R$ 456,3 milhões para a implantação do projeto.

Onda Limpa
De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp), o programa Onda Limpa, voltado à recuperação ambiental 
pela coleta, tratamento e destinação adequada de esgotos, foi lançado em 
2007 na Baixada Santista, tendo recebido até o final de 2013 R$ 1,9 bilhão 
em investimentos. 

Em novembro de 2013, foi lançada a fase complementar do programa 
em três cidades – Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém –, incluindo quase 

200 km de redes coletoras e aproximadamente 25 mil novas ligações domi-
ciliares de esgoto.

Contando com os três municípios iniciais, a segunda fase do Onda Limpa 
encontra-se em processo de elaboração dos projetos executivos para constru-
ção total de 600 km de redes coletoras de esgoto, oito estações de tratamento 
de efluentes e 50 mil ligações domiciliares, com conclusão programada para 
2017 e investimentos de cerca de R$ 700 milhões, dos quais R$ 300 milhões 
para a construção de emissário submarino da Praia Grande, que responde por 
R$ 300 milhões desse montante.

No Litoral Norte, o programa já demandou recursos da ordem de R$144 
milhões. Até 2016 ainda estão previstos investimentos de mais R$ 510 milhões 
naquela região.

A duplicação da região de planalto da Rodovia Tamoios 
foi entregue, mas existem intervenções grandes ainda a 
ser feitas nos trechos de serra e litoral

Torre instala terceira passarela 
A WTorre realizou este mês (agos-

to) o içamento da terceira passarela 
suspensa (no total de cinco) que vai 
interligar as alas da torre do WTorre 
Morumbi. O empreendimento é o pri-
meiro no mundo a possuir cinco dessas 
estruturas no mesmo edifício. 

O processo de elevação é extrema-
mente complexo. A própria estrutura 
da torre serve de elemento para a fixa-
ção de vigas, posicionadas na 31ª laje 
e em balanço. Nessas vigas, macacos 
hidráulicos, controlados por computa-

dores por meio de um software específico, permitem a elevação de 6 m por 
hora, sem utilização de guindastes. 

O WTorre Morumbi é um empreendimento “triple A” e está localizado 
na Marginal Pinheiros, próximo à Chucri Zaidan, em uma das regiões de São 
Paulo em que o mercado imobiliário corporativo e de entretenimento mais 
crescem. O projeto contempla duas alas com 31 andares interligadas por 
passarelas suspensas, totalizando mais de 172 mil m² de área construída.

 As obras foram iniciadas em abril de 2012 e serão concluídas em de-
zembro de 2014. O projeto arquitetônico é da Aflalo & Gasperini e segue 
todas as recomendações para obtenção do certificado LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), sistema internacional de certificação e 
orientação ambiental para edificações, na categoria Silver. 

Obra reforça rede da Comgás
A obra de reforço da Rede Tubular de Alta Pressão (Retap), executada 

para a Comgás, trouxe aumento da capacidade de transporte de gás natural 
para a região metropolitana de São Paulo. Ao longo de 11 meses foram 
construídos 27 km de tubulação, para interligar um novo ponto de entrega, 
no município de São Bernardo do Campo, até a Usina Termoelétrica Fernan-
do Gasparian, em São Paulo, sendo 25 km submersos na Represa Billings, 
representando grande obra de engenharia. 

Com 20 polegadas de diâmetro, a tubulação, na parte terrestre, partiu do 
Citygate, cruzou a rodovia Anchieta com um furo direcional e entrou na vala de 
transição. Um dos pontos notáveis desta obra foi a execução de um furo direcio-
nal, totalizando 1,7 km, que partiu da Empresa Metropolitana de Águas e Ener-
gia (Emae) e encontrou a outra parte da tubulação já posicionada na represa. 

A solução subaquática foi escolhida por ser a de menor impacto so-
cioambiental, mas trouxe novidades para a equipe de engenharia no pla-
nejamento e na execução da obra, como a montagem de embarcações de 
grande porte numa represa, o transporte e fechamento de tie-in em balsas 
apropriadas, entre outras.

O trecho aquático apresentou diversos desafios, desde a preparação da 
infraestrutura apropriada para a montagem da tubulação nos canteiros, que 
funcionou como um processo de linha de montagem industrial, possibili-
tando o deslizamento da tubulação pelo canteiro até chegar na água, até o 
perfeito assentamento da tubulação no leito da represa.

Com o novo gasoduto, o abastecimento para a Usina Fernando Gaspa-
rian passa a ter uma segunda fonte de suprimento. Essa usina é uma das 13 
termelétricas que compõem o parque gerador da Petrobras.
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litorAl pAulistA - investimentos
Projeto Valor Fase atual Empresas responsáveis

Nova sede Petrobras R$ 380 milhões Em conclusão 1ª torre Construcap

Exploração e produção de petróleo  
da Petrobras

US$ 80 bilhões  
até 2018 Em execução -

Contratação de dois berços de atracação 
no Porto de Santos Não divulgados Em licitação -

Novo Centro de Tecnologia de Pesquisa  
na Baixada Santista R$ 77 milhões Em estudo -

Unificação da dragagem do canal - Santos R$ 500 milhões Em licitação -

Alinhamento do Cais de Outeirinhos – Santos R$ 289 milhões Em execução
Consórcio formado pelas empresas 
Serveng-Civilsan, Empresas Associadas 
de Engenharia, Constremac e Constran 

Reforço do cais para aprofundamento  
de berços – Santos R$ 204 milhões Lançamento de licitação -

Reforço de 2 berços – Ilha de Barnabé – 
Santos R$ 52 milhões Lançamento de licitação -

Programas ambientais R$ 59 milhões Lançamento de licitação -

Aprofundamento do canal  
do Porto de Santos – trecho 4 R$ 200 milhões Concluída -

Reforço e recuperação de píeres – Santos R$ 38 milhões Em finalização Consórcio formado pelas empresas Engrest 
Engenharia Estrutural e Dratec Engenharia

Obras Av. Perimetral entre Macuco  
e Ponta da Praia – Santos R$ 110 milhões Definição de projeto 

executivo -

Obras Av. Perimetral Margem Esquerda – 
Santos R$ 5,3 milhões Definição de projeto 

executivo -

Sistema VTMIS – Santos R$ 36,5 milhões Em licitação -

Embraport R$ 2,3 bilhões Obras de conclusão de 
projeto em andamento -

BTP R$ 2 bilhões Obras de conclusão de 
projeto em andamento -

Reforço de estruturas do cais e retroáreas - 
Porto de São Sebastião R$ 110,8 milhões Em finalização Serveng-Civilsan e Empresas Associadas 

de Engenharia

Recuperação de pavimentos –  
Porto de São Sebastião R$ 11,7 milhões Em finalização Construção Brasília Guaíba

Construção de pátios – Porto de São Sebastião R$ 44,8 milhões Em finalização Planave – Estudos e projetos de Engenharia

Obras de expansão – Porto de São Sebastião R$ 2 bilhões Projetos executivos 
concluídos -

Nova Tamoios
Contornos – Lotes 1 e 2 R$ 800 milhões Obras iniciadas Serveng-Civilsan

Nova Tamoios
Contornos – Lotes 3 e 4 R$ 1 bilhão Obras iniciadas Queiroz Galvão

VLT Santos-São Vicente – Lote 1 R$ 313 milhões 70% de obras  
do 1º trecho executadas

Consórcio Expresso VLT Baixada Santista 
- Construtora Queiroz Galvão e Trail 
Infraestrutura

Túnel submerso Santos-Guarujá R$ 2,7 bilhões Pré-licitação -

Sistema Metropolitano de Transporte  
Público Santos-São Vicente

R$ 456,3 
milhões Pré-licitação -

Onda Limpa – Emissário submarino de Praia 
Grande R$ 300 milhões Em elaboração  

de projetos executivos -

Onda Limpa – 600 km de redes coletoras, 50 
mil ligações domiciliares, estações elevatórias 
e de tratamento etc.

R$ 400 milhões Em elaboração  
de projetos executivos -

Onda Limpa – Litoral Norte R$ 510 milhões Em pré-projeto -
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Augusto Diniz - Cajamar (SP)

Mais um shopping é erguido na Grande São Paulo. O Anhanguera 
Parque Shopping, que está sendo construído em Cajamar (muni-
cípio com população estimada pelo IBGE em 70 mil habitantes), 

aproveitou estrutura existente de uma fábrica de pré-moldados desativada 
para ser erguido. O sistema acelerou a obra, mas fez também com que o em-

preendedor tomasse medidas de corre-
ção, complementação e adequação 
para instalar o novo empreendimento.

A Falcão Bauer fez análise de 
toda a estrutura existente, com tes-
tes e ensaios, antes de iniciar os tra-
balhos do centro comercial. A prática 
visava avaliar as reais condições da 
antiga fábrica da Rodrigues Lima, e 
se ela poderia ser usada para a cons-
trução do shopping. O local possuía 
peças pré-moldadas armazenadas 
que também foram avaliadas para 
saber se poderiam ser usadas. 

Aquilo que não foi utilizado na estrutura foi britado, por exemplo, 
pequenas áreas construídas não aproveitadas pelo shopping - com ex-
ceção do prédio administrativo, que poderá virar um estabelecimento 
educacional. O material descartado tem sido usado como sub-base 
dos acessos, além de outras aéreas. “Quando o projeto foi elaborado, 
pedimos que fosse aproveitado tudo, desde a estrutura até o entulho 
produzido”, conta o engenheiro civil Antonio Carlos Chapela, do grupo 
empreendedor do shopping RGR.

A fábrica existente possui na área industrial galpão pré-moldado, 
com uma curiosidade: 2,5 m de declive. O pé-direito começava com 
cerca de 10 m e terminava com aproximadamente 14 m. “Inicialmente 
pensou-se em nivelar tudo, mas depois resolvemos conviver com isso”, 
explica Antonio Carlos. 

No projeto do shopping, em um determinado ponto do empreendi-
mento, ele ganha dois andares, aproveitando a diferença de altura exis-
tente. Vale ressaltar que severas complementações com vigas e pilares 
foram realizadas, além de toda estruturação da laje do segundo piso.

O projeto manteve o declive, mas aterrou 1,5 m o piso existente. A 
terra utilizada no aterro foi retirada de um pedaço de morro predomi-

Primeiro shopping de Cajamar testa  
potencial fora da grande cidade

Localizado na Grande São Paulo,  
centro comercial aproveita a estrutura  
de uma fábrica de pré-moldados desativada

nantemente de argila, existente no fundo do terreno e cortado para dar 
lugar a uma complementação do empreendimento de cerca de 5 mil m² 
de área construída. A movimentação de terra no empreendimento foi de 
70 mil m³.

A construção do shopping, iniciada em janeiro de 2013, está sendo 
feita em duas etapas. A primeira terminou no ano passado com a inau-

Engenheiro Antonio Carlos Chapela

Instalações em shopping
A Planem Engenharia, fundada em 1974, é uma empresa com longa 

experiência na execução de instalações e montagens elétricas, hidráulicas e 
mecânicas nos segmentos comercial, industrial, hospitalar, shopping center, 
residencial e infraestrutura. Tem mais de 1.200 contratos executados no País. 
No entanto, recentemente, participou de três significativos empreendimentos. 

Um foi na construção do Praça Uberaba Shopping Center, em Uberaba 
(MG). O outro foi na ampliação e modernização do Via Parque Shopping, 
no Rio de Janeiro. O último também foi no Rio de Janeiro: a construção do 
Windsor Hotel Barra da Tijuca. 

Nos três projetos, o escopo do trabalho incluía várias atividades di-
ferentes. Veja a seguir quais são elas, sendo que algumas foram feitas em 
todos os projetos e outras em dois ou um empreendimento: subestação 
elétrica, grupo gerador, cabos alimentadores de MT e BT, distribuição de 
iluminação e tomadas, instalação de luminárias, infraestrutura para dados, 
voz e CFTV, automação predial, controle de acesso e detecção, alarmes de 
incêndios, sistema de proteção contra descargas elétricas, redes de água 
potável, água fria e quente, esgoto, águas pluviais, água de reúso, gás GLP, 
rede de hidrantes e sprinklers, geradoras de água quente, e louças e metais. 
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Perspectiva da fachada do empreendimento
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O Brasil precisa de uma política de desenvolvimento das cidades que enfa-
tize melhores práticas de planejamento urbano, a curto, médio e longo prazo. 
Considerando a diversidade do tamanho, número de habitantes, características 
geográficas e econômicas, cada município precisa ter um plano diretor especí-
fico e personalizado. Porém, há algumas diretrizes gerais importantes a serem 
observadas.

A primeira delas é que não basta construir habitações. É preciso que a 
moradia esteja inserida num contexto mais amplo, no qual as empresas e os 
empregos, sistemas de transportes, escolas, postos de saúde, hospitais, centros 
de lazer, cultura e compras estejam próximos da população. Com isso, em es-
pecial nas grandes cidades, as pessoas deixariam de percorrer longas distâncias 
para ir trabalhar diariamente e atender as suas necessidades rotineiras.

Também é necessário aprimorar o modelo de ocupação do solo, tornando os 
centros habitacionais mais inclusivos, sustentáveis, com espaços públicos maio-
res e mais bem pensados para as pessoas. Nesse sentido, é necessário priorizar 
o bem-estar dos habitantes e sua inclusão social, estruturando-se políticas que 
melhorem os atuais padrões de crescimento das cidades. Dois aspectos devem 
ser considerados com muita atenção: evitar a expansão dispersa; e garantir um 
adequado adensamento populacional, com melhor aproveitamento dos espaços.

O modelo de desenvolvimento urbano deve contemplar a criação de em-

guração de uma grande rede de supermercado no local, ocupando 5,5 
mil m² de área construída. A segunda está com previsão de conclusão em 
novembro - a parte civil está em fase final e a montagem eletromecânica 
está em rápido desenvolvimento. O terreno tem área total de 60 mil m² e 
área construída de 35 mil m². A área bruta locável (ABL) é de 17.647 m².

O fechamento do prédio é feito com parede de alvenaria de 6 m a 
partir do piso, mais placas metálicas de 8 m até a cobertura. As divisórias 
entre as lojas é de gesso acartonado. Um vão na entrada, onde ficará a 
praça de eventos, será fechado com vidro para entrada de luz natural.

A telha já existente recebeu uma manta termoacústica - porém, na 
praça de alimentação, será trocada por cobertura de estrutura metálica 
para aproveitamento de luz natural. As galerias pluviais também foram 
aproveitadas. Os acessos internos somam 1 km. O empreendimento terá 
que fazer como contrapartida asfaltamento de uma rua paralela, além 
de urbanizá-la. 

O Anhanguera Parque Shopping tem três salas de cinema, três 

Empreendimento recebe complementações de vigas e pilares, 
além de lançamento de laje para construção do segundo piso

lojas-âncora e 800 vagas de estacionamento na área externa, boa 
parte na frente do shopping.

Hoje, 100 pessoas trabalham na obra. O investimento gira em torno 
de R$ 100 milhões. Há um projeto em área adjacente, de construção de 
sete torres residenciais de 12 andares cada. 

Ficha Técnica 
Anhanguera Parque Shopping - Cajamar (SP)
Empreendedor: RGR
Planejamento, comercialização e administração: Lumine
Gestor da obra: RBN Engenharia 
(empresa pertencente ao grupo empreendedor)
Construtora: Seron
Pré-moldados: Leonardi
Fechamento metálico: Isoeste

Política de desenvolvimento urbano
*Luiz Augusto Pereira de Almeida

pregos, a diversidade social e 
cultural e a sustentabilidade 
ambiental. É necessário agi-
lizar as aprovações dos pro-
jetos de uso e ocupação do 
solo, desburocratizando-as, 
rever sob foco mais contem-
porâneo as exageradas legis-
lações técnicas e ambientais cada vez mais restritivas e gerenciar corretamen-
te os recursos e investimento.

O Brasil precisa consolidar novos conceitos de urbanismo, nos quais habi-
tação, comércio e serviços possam interagir com altas densidades e eficientes 
sistemas de mobilidade (transporte público, privado, ciclismo e caminhada). 
Cidades compactas, adensadas e conectadas viabilizam melhor aproveitamen-
to da infraestrutura urbana, seja ela energética, de saneamento básico ou de 
gestão de resíduos, criam mais oportunidades de convívio familiar e interação 
social e propiciam mais segurança e qualidade de vida.  

 

*Luiz Augusto Pereira de Almeida é diretor da Federação 

Internacional das Profissões Imobiliárias (Fiabci/Brasil) 

O p i n i ã o
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Obras concluídas - 4.416 km (Destaques)

BR-060/GO Duplicação Lotes 0, 3, 4 e travessia de Rio Verde 119 km jun./2014

BR-110/RN Construção e pavimentação Mossoró - Campo Grande 78 km jun./2014

BR-408/PE Duplicação Carpina - entrocamento BR-232 22 km jun./2014

BR-101/SE Lote 3 30 km abr./2014

BR-101/SC Duplicação Palhoça - Divisa SC/RS 142 km mar./2014

BR-251/MG Travessia de Unaí 8 km mar./2014

BR-135/MG Montes Claros - entrocamento BR-040 197 km jan./2014

Obras de construção e pavimentação em andamento - 4.674 km (Destaques)

BR-319/RO Construção de ponte sobre o Rio Madeira 1 km 98% realizados

BR‐163/PA/MT Santarém - Guarantã do Norte 999 km 73% realizados

BR‐101/SC Construção ponte de transposição da Lagoa do Imaruí 3 km 73% realizados

BR‐235/PI Construção Gilbués - Divisa PI/MA 130 km 69% realizados

BR‐242/MT Construção Querência - Sorriso 481 km 40% realizados

BR‐101/SE Ponte sobre o Rio São Francisco 860 m 13% realizados

BR‐020/CE Construção de ligação entre ponte Sabiaguaba e Anel Viário de Fortaleza 14 km 7% realizados

Obras iniciadas - 584 km (Destaques)

BR‐146/MG Pavimentação Passos - Bom Jesus da Penha 44 km jun./2014

BR‐101/SC Adequação Contorno do Morro dos Cavalos 3 km mai./2014

BR‐381/MG Duplicação Governador Valadares ‐ Belo Horizonte 317 km mai./2014

BR‐235/PI Construção divisa BA/PI ‐ Bom Jesus 151 km mai./2014

BR‐282/SC Travessia de Xanxerê 14 km abr./2014

BR‐154/MG Pavimentação entrocamento BR‐364 - entrocamento BR‐365 51 km abr./2014

BR‐235/BA Construção lotes 1 e 5 155 km abr./2014

Fonte: Décimo balanço do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Março a junho/2014

Um total de 3.003 km de obras em rodovias já foi concluído den-
tro do escopo do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), o 
principal plano do governo federal de planejamento e desenvol-

vimento de ações estruturantes no Brasil. Outros 1.413 km foram trans-
feridos, na forma de concessões, à iniciativa privada. Há também 7.357 
km em obras, sendo 2.683 km de duplicação e adequação e 4.674 km de 
construção e pavimentação. Os números constam do décimo balanço do 
PAC 2, referente ao período de março a junho deste ano.

No quesito manutenção de rodovias, cujo órgão executor é o De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 49.275 km 
foram contratados até junho: 4.415 km de restauração; 10.930 km de 

RODOVIAS FEDERAIS

conserva; 18.360 km de Crema (Contrato de Restauração e Manutenção) 
primeira etapa; e 16.020 km de Crema segunda etapa. Outros 15 mil km 
na modalidade Crema devem ser contratados ainda este ano.

Entre as obras concluídas, destaca-se a duplicação da BR-101/SC, entre 
o município de Palhoça (SC) e a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande 
do Sul, totalizando 249 km (do km 216,5 ao km 465). Contratada pelo Dnit, 
a execução terminou em março, com investimento de R$ 2,40 bilhões.

No chamado Eixo Transportes, que computa todos os investimentos em 
todos os modais, estão previstos recursos de R$ 58,9 bilhões dentro do PAC 2.

Veja a seguir os principais empreendimentos rodoviários concluídos 
ou em execução, de acordo com o décimo balanço.

Governo federal soma  
3 mil km de obras concluídas

RODOVIAS FEDERAIS  
SOb ADmInIStRAçãO DO DnIt

Rede não pavimentada 12.710 km

Rede pavimentada 52.900 km

Total 65.610 km

Fonte: Sistema Nacional de Viação, junho/2014. Exclui 
concessões, convênios, MP 082 (RO/PE) e parte MP 082 (MG).

R o d o v i a s  F e d e r a i s
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Oportunidade à infraestrutura
*José Alberto Pereira Ribeiro

O Brasil vive em 2014 um ano de eleições e, este, é um bom período para se 
repensar e salvar a infraestrutura de transportes do País, que vem sendo destru-
ída pela falta de investimento. 

Se olharmos a economia brasileira, hoje, constatamos facilmente que o cres-
cimento tem sido modesto nos últimos anos. Alguns setores cresceram, como o 
agronegócio; outros estão paralisados, como a indústria, que estagnou; e outros 
retrocederam e começam a comprometer o desenvolvimento do País, como é o 
caso da infraestrutura de transporte - rodovias, ferrovias, hidrovias e portos.

A nossa infraestrutura está atrofiada por falta de investimentos durante 
décadas. A infraestrutura de transportes, em especial, continua acanhada em 
relação à dimensão da nossa economia (apontada como a sétima do mundo); à 
extensão do nosso território e a ao aumento de nossa população, hoje de 203 
milhões de pessoas.

 É óbvio que o Brasil não pode pensar em crescer a taxas de 5% ao ano 
sem ter capacidade para escoar a produção e atender ao mercado interno e  
externo. A infraestrutura de transporte é hoje o gargalo que impede o cresci-
mento a altas taxas e falta ao País um planejamento adequado para resolver 
esse problema.

No entanto, há, dentro desta atividade, grandes oportunidades de negó-
cios e de mudanças, se soubermos discutir no processo eleitoral como realizar 
os grandes projetos que podem acabar com o gargalo que trava o País. São 
projetos que podem ser executados pela iniciativa privada, pela União, esta-
dos e municípios. Usando o atraso da infraestrutura de transportes como uma 
grande opção de investimentos, poderemos alavancar o nosso desenvolvimen-
to nos próximos dez anos. 

A eleição é o momento de avaliar o que deu certo e o que deu errado e de 
avaliar o que fazer, em conjunto com a sociedade, do ponto de vista de novos 
projetos e novas metas. 

 O Brasil de hoje tem 1,7 milhão de km de rodovias, mas apenas 215 mil km 
estão asfaltados. Isso é muito pouco. Mais de 1,3 milhão de rodovias pertencem 
aos estados e municípios. Eles podem dar uma boa resposta se houver mobili-
zação e planejamento para as suas ações. A França e a Alemanha, que têm um 
território igual ao do Estado de São Paulo, têm mais de 890 mil km de rodovias 
asfaltadas. A Rússia, o Canadá e a Índia têm mais de 500 mil km e a China, 

mais de um milhão. Os Estados Unidos têm 
mais de 3,5 milhões de km de rodovias as-
faltadas de um total de 6 milhões de km 
de rodovias. O Brasil, portanto, que dispõe 
dessa dimensão continental e conta om o 
terceiro maior território e a segunda maior 
frota de veículos do mundo, só tem 215 mil 
km de rodovias asfaltadas. A União está fracassando no planejamento e na exe-
cução de obras nessa área, que é um dos grandes gargalos de nossa economia e 
poderia estar puxando o desenvolvimento do País.

Na área de ferrovias o Brasil também está muito atrasado. E o mais estranho 
é que não faltam recursos. Nos últimos anos, não conseguimos investir no setor 
os recursos orçamentários previstos no orçamento do Dnit para desenvolver es-
ses modais de transporte. Foram recursos aprovados pelo Congresso, reservados 
pelo Tesouro e que voltaram por falta de aplicação. No ano passado, por exemplo, 
o Dnit tinha R$ 13 bilhões no orçamento para investir e só conseguiu investir R$ 
6,5 bilhões, repetindo a mesma situação de anos anteriores. 

No tempo do PAC 1, o governo contava com recursos da Cide-combustível, 
um tributo criado há 12 anos para investir especificamente em infraestrutura 
de transporte. Este recurso destinava 29% de sua receita aos estados para 
aplicar em rodovias, ferrovias e metrôs. A receita aplicada nos estados era de 
R$ 2,9 bilhões por ano. O Estado de São Paulo, por exemplo, recebia R$ 400 
milhões/ano.

Contudo, o Brasil cresceu modestamente — menos de 2% em média — nos 
últimos anos, porque parou de investir no setor de construção e deixou que o 
setor de transporte se transformasse em um gargalo que impede a circulação 
de mercadorias. 

Neste momento, portanto, é necessário analisar com mais atenção essas 
informações. E se torna urgente que tenhamos uma agenda positiva, capaz de 
ajudar o País a construir uma boa estrutura de transporte em favor do cresci-
mento econômico. 

*José Alberto Pereira Ribeiro é presidente da Associação 

Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor) 

Quarta ponte de Vitória (ES)
A EGT Engenharia, fundada em 1994, desenvolve projetos de engenharia civil e atualmente trabalha na realiza-

ção da quarta ponte de Vitória (ES). O viário localiza-se sobre a Baía de Vitória, ligando a Rodovia do Contorno – BR-
101, em Cariacica, e a Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.

A estrutura terá a implantação de quatro faixas para o tráfego de veículos, sendo duas por sentido, duas faixas 
exclusivas para corredor de ônibus do tipo Bus Rapid Transit (BRT), e duas faixas para passeio e ciclovia, com extensão 
total de 13,60 km e 76.500 m2 de área de tabuleiro de obras de arte especiais.

Os seguintes tipos de estruturas compõem as obras de arte especiais da travessia: ponte estaiada com aduelas pré-moldadas, com vão central de 200 m e 
vãos laterais de 90 m; obras em balanços sucessivos moldados in loco, para os acessos à ponte no município de Vitória e para viaduto sobre o Manguezal (Parque 
Natural Municipal do Manguezal de Itanguá); obras em vigas pré-moldadas, do trecho do início da ponte no município de Cariacica, passando sobre a via férrea 
seguindo na direção da BR-101; e obra em caixão para o viaduto sobre as pistas com destino ao Terminal de Itacibá.

A maior parte da ponte será construída sobre a baía, com fundações em tubulões mecanizados com ponta fixada na rocha. A altura do vão central da ponte 
é de 20 m acima do nível d’água médio, mantendo-se com cota compatível da parte elevada no município de Cariacica.
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Operadoras privadas programam 
investir ainda R$ 20 bilhões  
nos terminais concedidos
Soma inclui planos de expansão pós-Copa 
para Guarulhos, Galeão, Brasília, Confins, 
Viracopos e São Gonçalo do Amarante; 
aeroportos regionais receberão  
mais R$ 7,3 bilhões

Guarulhos
O Aeroporto Internacional de Guarulhos André Franco Montoro, em 

São Paulo, tem um plano de investimentos de R$ 2 bilhões a ser cum-
prido até o final da concessão, pouco mais da metade do projetado para 
todo o período (20 anos), no total de R$ 4,5 bilhões.

Lúcio Mattos

O
s seis aeroportos brasileiros concedidos à iniciativa 
privada têm previstos investimentos de R$ 26 bilhões 
nas próximas décadas, dos quais parte já foi realizada 
para atender a Copa do Mundo. A isso, somam-se R$ 
7,3 bilhões prometidos pelo Governo Federal para a 
reforma e ampliação dos aeroportos regionais - ao 
mesmo tempo em que as passagens aéreas com des-

tino a eles terão subsídios para torná-las mais baratas para o usuário. 

Terminal 3, recém-inaugurado em Guarulhos (SP), custou mais de R$ 2 bilhões

Programa de Investimentos em Logística - Aeroportos

Investidor Governo Federal

Valor R$ 7,3 bilhões

Aeroportos beneficiados 270

Distribuição

Região Nordeste  
(64 aeroportos) R$ 2,1 bilhões

Região Norte  
(67 aeroportos) R$ 1,7 bilhão

Região Sudeste  
(65 aeroportos) R$ 1,6 bilhão

Região Sul  
(43 aeroportos) R$ 994 milhões

Região Centro-Oeste 
(31 aeroportos) R$ 924 milhões

Fontes: Secretaria de Aviação Civil (SAC), Infraero e concessionárias

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br

I n f r a e s t r u t u r a  A e r o p o r t u á r i a
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Parte das obras de expansão já foi entregue 
pela concessionária (GRU AirPort) em maio, in-
cluindo um novo terminal de passageiros exclusivo 
para voos e conexões internacionais (o T3), com 
investimento de R$ 2,5 bilhões. A estrutura tem 
área de 192 mil m², dobrando o espaço total de 
terminais para 387 mil m2, além de aumentar a 
capacidade de movimentação do aeroporto em 
12 milhões de pessoas/ano, para um total de 43 
milhões de passageiros anuais. Desde a concessão, 
o número de vagas de estacionamento passou de 
3.900 para 8 mil e o número de posições para ae-
ronaves em pátio foi expandido de 61 para 108.

Rio de Janeiro
No Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/Galeão Tom Jobim, a concessionária 
Aeroporto Rio de Janeiro tem um plano de in-
vestimento de R$ 2 bilhões a ser cumprido até 
abril de 2016, a tempo de atender ao público 
dos Jogos Olímpicos, ampliando a capacidade 
do complexo dos atuais 17,3 milhões de passa-
geiros anuais para 20 milhões ao ano. Em todo 
o período de concessão (25 anos), o investi-
mento será de R$ 5 bilhões.

O projeto completo contempla a construção 
de um novo prédio ao lado do Terminal 2, 26 no-
vas pontes de embarque (hoje há 23), 68 novas 
posições de check-in (passando das 227 atuais 
a 295) e 47 novas posições de aeronaves (am-
pliando o número das 50 de hoje a 97). O pátio 
de aeronaves aumentará para 500 mil m2 (80% 
maior que o atual), e o estacionamento ganhará 
2.765 vagas adicionais, passando a 7.049. 
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O Aeroporto de São Gonçalo do Amarante foi construído para a Copa 
e mais R$ 240 milhões serão aplicados até o final da concessão 

Aeroporto Internacional de Guarulhos 
André Franco Montoro (SP)

Concessionária
GRU AirPort, formado por Invepar  
e ACSA (Airports Company South Africa), 
da África do Sul

Leilão de concessão Fevereiro de 2012

Prazo 20 anos

Valor pago R$ 16,2 bilhões

Investimento previsto R$ 4,5 bilhões

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
Tom Jobim (RJ)

Concessionária
Aeroporto Rio de Janeiro, formado por 
Odebrecht TransPort e Changi Airports 
International, de Cingapura

Leilão de concessão Novembro de 2013

Prazo 25 anos

Valor pago R$ 19 bilhões

Investimento previsto R$ 5 bilhões

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek
Brasília (DF)

Concessionária
Consórcio Inframérica, formado por 
Infravix (Grupo Engevix) e Corporación 
América, da Argentina

Leilão de concessão Fevereiro de 2012

Prazo 25 anos

Valor pago R$ 4,5 bilhões

Investimento previsto R$ 2,85 bilhões

Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves 
Belo Horizonte (MG)

Concessionária

BH Airport, formado por CCR, Zurich 
Airport International AG, da Suíça,  
e Munich Airport International 
Beteiligungs GMBH, da Alemanha

Leilão de concessão Novembro de 2013

Prazo 30 anos

Valor pago R$ 1,8 bilhão

Investimento previsto R$ 3,5 bilhões

Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas (SP)

Concessionária

Aeroportos Brasil, formada por UTC 
Participações S.A., Triunfo Participações 
e Investimentos S.A. e Egis Airport 
Operation, da França

Leilão de concessão Fevereiro de 2012

Prazo 30 anos

Valor pago R$ 3,8 bilhões

Investimento previsto R$ 9,5 bilhões

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante – Natal (RN)

Concessionária
Consórcio Inframérica, formado por 
Infravix (Grupo Engevix) e Corporación 
América, da Argentina

Leilão de concessão Agosto de 2011

Prazo 28 anos

Valor pago R$ 170 milhões

Investimento previsto R$ 650 milhões
Secretaria de Aviação Civil (SAC), Infraero e concessionárias

Brasília
O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF), tem 

um plano de investimentos de R$ 2,85 bilhões para os 25 anos de con-
cessão, que ampliará a capacidade de movimentação do complexo dos 

atuais 25 milhões de passageiros/ano para 41 milhões de pessoas anuais.
Em maio a concessionária (Consórcio Inframérica) entregou a primeira 

fase das obras de ampliação, no valor de R$ 900 milhões, aumentando 
o número de pontes de embarque do aeroporto de 13 para 29 - o que 
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elevou a capacidade do terminal de 16 milhões 
para 25 milhões de passageiros/ano. A área do 
terminal ficou 45% maior, passando de 60 mil 
m2 para 110 mil m2. Pistas de pousos e decola-
gens foram reformadas e ampliadas, atingindo 
juntas 300 mil m2.

Belo Horizonte
No Aeroporto Internacional de Confins 

Tancredo Neves, de Belo Horizonte (MG), a 
concessionária BH Airport tem um plano de 
investimento de R$ 3,5 bilhões para seus 30 
anos de contrato, que inclui a construção de 
um novo terminal de passageiros, uma pista de 
pousos e decolagens adicional, 14 pontes de 
embarque e a ampliação da área de estaciona-
mentos. O programa aumentaria a capacidade 
do aeroporto dos atuais 17,1 milhões de passa-
geiros por ano para 43 milhões anuais.

Outras obras ainda estão em andamento 
a cargo da Infraero, como a transformação do 
antigo Terminal de Aviação Geral em terminal 
de passageiros, disponibilizando uma área adi-
cional de 5.400 m2, prevista para estar pronta 
até o final de agosto. Já a ampliação do pátio de 
aeronaves (de 113 mil m2 para 369 mil m2) foi 
parcialmente concluída e aguarda homologação 
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) – 
e parte dos trabalhos, porém, terá cronograma 
redefinido junto com a concessionária.

Viracopos/Campinas
A concessionária Aeroportos Brasil Viraco-

pos tem um plano de investimentos de R$ 9,5 
bilhões para o aeródromo de Campinas (SP), a 
ser cumprido nos 30 anos do contrato, dividido 
em cinco ciclos.

O primeiro ciclo de expansão está em an-
damento, com investimentos de R$ 2,06 bi-
lhões, e tem prazo de conclusão previsto para 
outubro. Nesta fase será entregue um novo 
terminal de passageiros, com 28 pontes de em-
barque, sete novas posições de estacionamen-
to de aeronaves e um edifício-garagem com 
capacidade para 4 mil vagas, além da amplia-
ção das pistas de taxiamento. Os outros qua-
tro ciclos de investimento, no valor de R$ 7,46 
bilhões, permitirão a ampliação da capacidade 
do aeroporto para 22 milhões de passageiros 
até 2018, passando a 45 milhões de pessoas 
em 2024, 65 milhões em 2033 e 80 milhões a 
partir de 2038.



Árvores metálicas
A concepção arquitetônica do novo terminal de passageiros chama a 

atenção de quem passa pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Cam-
pinas (SP). As colunas inclinadas empregadas na estrutura lembram árvores 
metálicas, formadas por quatro hastes, com cada conjunto pré-montado 
pesando 50 t. O projeto foi desenvolvido pela EMTEC, uma empresa que atua 
no ramo de construções metálicas desde 2000, que foi responsável também 
pelo fornecimento e montagem de aproximadamente 5.500 t de estruturas 
de metal em um cronograma apertado.

Para que os prazos fossem cumpridos e a empresa tivesse agilidade 
na montagem, foram planejadas duas frentes de trabalho, com o uso de 
dois guindastes sobre esteiras trabalhando simultaneamente, um de 750 t 
e outro de 400 t. 

São Gonçalo do Amarante
A região metropolitana de Natal (RN) ganhou um novo complexo 

aéreo em maio, o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, 
a primeira concessão do Governo Federal que previa a construção e ope-
ração de um terminal. O investimento a cargo do Consórcio Inframérica, 
que tem licença para administrá-lo por 28 anos, foi de R$ 410 milhões.

Com área total do terminal de 40 mil m2, 45 balcões de check-in, 
oito pontes de embarque e estacionamento com 850 vagas, o aeroporto 
tem capacidade anual para receber 6,2 milhões de passageiros. Até o 
final da concessão, o consórcio deve investir mais R$ 240 milhões, no 
total de R$ 650 milhões.

Aeroportos regionais
Lançado em novembro de 2012, o Programa de Investimentos em Lo-

gística: Aeroportos tem R$ 7,3 bilhões em investimentos prometidos pelo 
Governo Federal para ampliar a malha de aeroportos regionais do País, 
destinados a um total de 270 aeródromos. Os investimentos seriam repar-
tidos entre as cinco regiões brasileiras: R$ 1,7 bilhão para 67 aeroportos 
na Região Norte, R$ 2,1 bilhões para 64 aeroportos no Nordeste, R$ 924 
milhões para 31 aeroportos no Centro-Oeste, R$ 1,6 bilhão para 65 ae-
roportos no Sudeste e R$ 994 milhões para 43 aeroportos na Região Sul.

Em julho, a Secretaria de Aviação Civil anunciou que a partir de 2015 
o governo irá conceder subsídios a aeroportos com capacidade anual 
de até 1 milhão de passageiros, estimados em R$ 1 bilhão por ano. O 
programa ainda terá que ser regulamentado por decreto neste ano, mas 
na prática significará a concessão de isenção de tarifas aeroportuárias 
para voos com origem ou destino aos aeroportos regionais, além da sub-
venção de passagens.
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                O campeonato não terminou

                                        
                                     *José Roberto Bernasconi

O Brasil conseguiu realizar uma Copa do Mundo da Fifa de forma razoavelmente bem-sucedida, considerando-se as 
desconfianças que pairavam sobre o evento. Jornalistas, delegações e turistas estrangeiros, um contingente respeitável que 
envolveu mais de 800 mil pessoas, no total, saiu de nosso País com boa impressão, em sua maioria. 

Pesaram para essa percepção positiva a beleza e a qualidade arquitetônica/construtiva das nossas novas arenas, fruto da competência da arquitetura e da engenharia 
de projetos e de construção brasileira, a relativa tranquilidade no desembarque e embarque nos aeroportos, os transportes públicos razoáveis em dias de feriados e no perí-
odo de férias escolares e, especialmente, nossas belezas naturais e a índole acolhedora e a simpatia da maioria do povo brasileiro com os turistas estrangeiros e nacionais.

O Brasil poderia ter se saído melhor, sem dúvida. Especialmente naquele que é o ponto nevrálgico de nossas metrópoles - a mobilidade urbana. Em março último, o Sinaenco desen-
volveu estudo em 75 obras, que totalizam R$ 15,4 bilhões, de mobilidade urbana (incluindo o entorno dos estádios) e dos aeroportos previstos no conjunto da Matriz de Responsabilidade.

Os investimentos para mobilidade urbana e acesso aos estádios somam R$ 7,5 bilhões, referentes a 45 obras, dos quais R$ 2 bilhões foram para nove obras 
contratadas via RDC e que correspondem a expressivos 27% do total investido. Entretanto, apenas um contrato, de R$ 8,7 milhões, relativo às obras de “pavimen-
tação e qualificação de áreas públicas no entorno” do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, foi concluído (0,11% do total). 

Nos aeroportos, das 30 diferentes modalidades de obras, que somam investimentos de R$ 7,9 bilhões, 11 empreendimentos, em sete aeroportos (Belo Hori-
zonte/Confins, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e Salvador), foram contratados via RDC, correspondentes a R$ 1 bilhão (13% do total). Somente 
os contratos referentes a “serviços técnicos de apoio à Infraero”; “ampliação de pátio de estacionamento de aeronaves” e “construção da torre de controle” do 
aeroporto de Salvador foram concluídos, somando R$ 32 milhões (0,41% do gasto total em aeroportos). 

O levantamento do Sinaenco mostra que, para não “amarelar” diante dos desafios, é melhor o governo se empenhar no planejamento e na contratação do bom 
projeto, procedimento fundamental para a obtenção de obras de boa qualidade, construídas no prazo e ao custo adequado, em benefício da sociedade.

*José Roberto Bernasconi é presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco)
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A chave do progresso do País
*Silvio Ciampaglia

O ano de 2014 começou sob o 
signo de perspectivas otimistas em 
relação ao crescimento da economia e 
mais investimentos em setores básicos 
da infraestrutura, como o de trans-
portes, fundamental para um país de 
dimensões continentais e produção 
agroindustrial crescente e significativa 
para a economia como um todo.

Em seguida, nuvens escuras co-
meçaram a nublar os horizontes em 
cadência preocupante. O rebaixamen-

to da nota de crédito do País pela Standard & Poor’s, bem como de empresas 
do porte da Petrobras e Eletrobrás, sob o pretexto da falta de confiabilidade em 
suas gestões, acenderam mais uma vez os sinais da apreensão e do pessimismo, 
que vêm marcando o Brasil há décadas.

Felizmente, ao mesmo tempo a sociedade começou a despertar para questões 
que inibem o desenvolvimento sustentável e passou a clamar por soluções urgentes 

O p i n i ã o

e adequadas. Ênfase preferencial e permanente em educação, saúde, segurança, 
mobilidade urbana e melhorias substanciais em todos os modais de transporte 
voltaram a incendiar os debates, além das prometidas reformas política, tributária 
e previdenciária, sempre confinadas nas gavetas da indiferença oficial.

O aumento dos investimentos e a desburocratização de processos em todos os 
níveis, além da redução de impostos incidentes em serviços essenciais, como ener-
gia elétrica, transportes e combustíveis foram algumas das soluções apontadas pe-
los participantes do 1º Fórum Nacional da Infraestrutura, promovido pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado em fins de março, com participação de 
especialistas, ministros e várias outras autoridades.

As discussões deram origem a diversas proposições e documentos que ser-
virão para subsidiar mudanças concretas na legislação e na metodologia de en-
quadramento dessas propostas. O senador Fernando Collor (PTB), presidente da 
Comissão, destacou a importância capital dessa maneira de enfocar questões 
basilares, lembrando inclusive que algumas áreas, como transporte, necessitam 
da participação dos municípios, o que irá exigir maior entrosamento dos ges-
tores municipais e estaduais.

Ao encerrar o fórum, o embaixador Rubens Barbosa, coordenador do Con-
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selho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp), descreveu entraves na infraestrutura que aumentam o custo Brasil e 
geram retração de investidores, nacionais e estrangeiros. Relutam em avançar 
quando não enxergam perspectivas claras e transparentes nessas parcerias ou 
quando observam o Estado crescer sua participação, com a correspondente 
diminuição do papel das agências reguladoras.

Colocou, ainda, preocupantes dados de organismos internacionais, situan-
do o Brasil em 114º lugar na questão da infraestrutura entre um total de 148 
países, e citou estudo recentemente divulgado pelo Banco Mundial que regis-
tra a perda pelo país de 20 pontos no ranking global de logística. E seguem os 
números, em diversas apreciações e esferas, todos demonstrando cabalmente 
que o País precisa mudar o rumo de seu enfoque nessa fundamental questão, 
triplicando os investimentos no setor nos próximos 20 anos, dinamizando a 
logística e transparência de todos esses procedimentos.

Postergando pela enésima vez tais medidas, e se não agirem efetivamente 
os homens públicos e essa letargia continuar sendo aceita pelas diferentes 
lideranças, continuamos todos retrocedendo de forma escandalosa e injuriosa 
para o Brasil e os brasileiros. É mais do que hora de agir e voltar a colocar o 
País em suas reais dimensões no conceito internacional. 

*Silvio Ciampaglia, engenheiro, presidente do Sindicato da 

Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo 

(Sinicesp)

Caminhos na implantação do ERP 
O ERP (Enterprise Resourse Planning) tem por objetivo minimizar a 

complexidade do acompanhamento isolado de cada processo dentro de 
uma empresa, funcionando como um grande arquivo, com dados que 
interagem e se realimentam a cada nova informação que é gerada ou 
inserida. No entanto, a implantação deste software, se mal conduzida, 
pode influenciar de forma inadequada o ambiente corporativo.

Para obter sucesso na adoção de um ERP, Marcos Paulo Malagola, 
diretor-executivo da Mega Sistemas Corporativos, empresa que oferece 
soluções tecnológicas de gestão empresarial para companhias em diver-
sos segmentos, oferece cinco dicas: escolha o software adequado para 
atender às necessidades da empresa, de acordo com o seu setor de atu-
ação; faça treinamento rigoroso dos usuários que utilizarão os softwa-
res após a implantação; promova o envolvimento de todas as áreas da 
empresa e seus gestores ao projeto, não se limitando a responsabilidade 
do sucesso apenas para o fornecedor contratado; revise os processos 
utilizados pela empresa e elimine os vícios adquiridos ao longo do tempo 
durante a instalação do ERP; e monitore constantemente o uso da ferra-
menta, para evitar que se deixe de usar certas funcionalidades, adotando 
planilhas e controles paralelos.  
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Tatiana Bertolim

U
m ano depois de implementada a reforma portuária, ainda 
faltam ajustes para que se possa destravar investimentos 
no setor. Embora a Lei dos Portos tenha trazido avanços, o 
processo licitatório para os novos arrendamentos esbarra 
em falhas nos estudos de viabilidade e em discrepâncias 

regulatórias, enquanto a necessidade de movimentação de cargas no 
Brasil continua a crescer.

“A lei foi   muito boa. Deu um alívio ao mercado e aos exportado-
res porque, sem competitividade, os preços só subiam. Mas, na hora de 
regulamentar, o governo meteu os pés pelas mãos”, afirma Marcos Ven-
dramini, diretor-geral da Moffatt & Nichol Engenharia e Consultoria, 
especializada em infraestrutura portuária.

O grande gargalo, afirma Marcos, foi o caminho adotado pelo governo 
para balizar as novas concessões. No intuito de agilizar o processo, o poder 
público entregou à Empresa Brasileira de Projetos (EBP) – contratada sem 
licitação – a tarefa de realizar os estudos de viabilidade de 159 terminais 
portuários. Além disso, a estatal deveria ser ressarcida em R$ 400 mil para 

Reforma portuária atrai  
R$ 54 bilhões, mas depende  
de ajustes da nova Lei
Só os investimentos com novos 
arrendamentos devem chegar  
a R$ 20 bilhões

cada estudo. “Era como deixar a raposa tomar conta do galinheiro”, diz.
Em três meses, os trabalhos estavam concluídos. No entanto, a con-

tratação da EBP foi questionada e só em maio o Tribunal de Contas da 
União (TCU) votou pela liberação dos estudos, mas a expectativa é que o 
Ministério Público Federal também intervenha no caso, o que deve gerar 
novos atrasos. Só depois de solucionada a pendenga é que devem sair os 
primeiros editais para os novos arrendamentos.

Mesmo que o imbróglio seja resolvido, os problemas não terminam 
por aí. Marcos aponta uma série de falhas técnicas nos estudos de viabi-
lidade. “Uma companhia vai fazer proposta baseada naquilo e depois vai 
ver que é inexequível”, afirma. Quando finalmente o nó for destravado, 
o consultor estima que serão investidos entre R$ 15 bilhões e R$ 20 
bilhões nos novos arrendamentos em cinco anos.

Além das licitações, também tem sido lento o processo de adaptação 
à nova lei de contratos firmados antes do marco regulatório atual e já 
em operação. O primeiro dos chamados “contratos de adesão” só foi as-
sinado no fim de junho. Nele, a ADM Portos foi autorizada pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) a explorar o terminal de 
Ponta da Montanha, no Pará, que vai movimentar grãos. Há mais de cem 
contratos de terminais de uso privado que precisam ainda ser adaptados, 
mas não há previsão para que esse trâmite seja concluído.
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Insegurança jurídica impede investimento 
privado em vários portos brasileiros

Falta agilidade do sistema
Outro ponto controverso da nova legislação é que ela centraliza em 

Brasília – na Secretaria Especial de Portos (SEP) e na Antaq – o pla-
nejamento e o poder de tomada de decisões no setor, esvaziando as 
companhias docas e o Conselho de Autoridade Portuária (CAP). Na visão 
de alguns especialistas, o modelo tira agilidade do sistema. “Causa retra-
balho e aumenta os custos portuários”, afirma Wagner Moreira, diretor-
-técnico da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP).

Em seminário sobre infraestrutura realizado no fim de maio pela Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o assessor especial 

da SEP José Newton Barbosa Gama defendeu a centralização ao dizer 
que a lei trouxe uma reacomodação institucional para o setor. Segundo 
ele, as autoridades portuárias passam agora a concentrar seu foco na 
administração direta dos portos.

Sancionada em 5 de junho de 2013, a nova Lei dos Portos (12.815/13) 
trouxe como grande mudança a permissão para que a iniciativa privada possa 
investir em terminais privados para a movimentação de carga de terceiros. Até 
então, empresas privadas somente podiam operar terminais para o transporte 
de sua própria carga. Com isso, equacionou um dos grandes desincentivos a 
investimentos no setor, que havia sido imposto pelo decreto 6.620, de 2008.
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Nas estimativas da SEP, a reforma portuária vai gerar investimentos 
de R$ 54,2 bilhões até 2017, incluídos aí recursos da União e dinheiro 
privado. Desse total, a expectativa é que R$ 31 bilhões sejam implemen-
tados entre este ano e 2015. Porém, esses projetos só vão sair do papel 
quando forem resolvidos os gargalos que ainda travam sua execução, o 
que não parece tão simples.

Em paralelo aos atrasos nos novos arrendamentos, persiste a insegu-
rança jurídica no que diz respeito à renovação de áreas já arrendadas. Os 
contratos anteriores a 1993 tinham direito a ser prorrogados, mas a nova 
lei diz que serão licitados à medida que vencerem. Para continuarem 
em atividade, alguns terminais recorreram à Justiça e estão operando 
por força de liminares. “Não lhes foi dado o direito de adaptação e re-
novação a que fazem jus, o que provocou judicialização e interrupção 
de investimentos em mais de 21 terminais”, observa Moreira, da ABTP.

Enquanto não se chega a uma solução definitiva, algumas empresas 
estão recorrendo à renovação antecipada de contratos que só vencem 
daqui a alguns anos. Em troca, firmam o compromisso de fazer investi-
mentos imediatos no aumento da capacidade dos terminais.

Reforma não trouxe redução de custo
Na primeira leva de autorizações nesse sentido, a Antaq aprovou a re-

novação antecipada dos contratos da Copape e da Ageo, que operam cargas 

líquidas no Porto de Santos. Como contrapartida, serão investidos mais de 
R$ 200 milhões até 2017. Pelo menos outros 40 pedidos, que podem somar 
cerca de R$ 10 bilhões em investimentos, estão à espera de aprovação.

Diante dos nós que ainda persistem no setor portuário, a reforma 
ainda não trouxe a redução nos custos do transporte de cargas esperada 
com o aumento da competição. Além disso, o sistema vai operar com 
assimetria de preços nos portos públicos, já que as antigas licitações 
tinham como critério o valor das outorgas e as novas serão baseadas no 
conceito de modicidade tarifária. 

Para alguns usuários, a falta de controle da Antaq sobre os armado-
res também pode jogar contra a redução de custos, pois não há garantias 
de que a economia obtida pelas companhias de navegação será repassa-
da. Numa entrevista recente, o fundador da Associação dos Usuários dos 
Portos de Santa Catarina (Usuport), Osvaldo Agripino, observou que as 
companhias de navegação são quem escolhe o terminal e a Antaq não 
tem nenhuma ingerência sobre elas.

Com isso, embora a avaliação no mercado seja de que a reforma 
portuária avançou na direção correta, o primeiro aniversário da nova le-
gislação foi marcado mais por expectativas que por realizações. É preciso 
ainda resolver incoerências e reduzir a burocracia.

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Seca expõe fragilidade  
da infraestrutura para navegação

Transporte de longo curso pelo Tietê  
está interrompido desde fim de maio;  
obras de melhoria importantes ainda aguardam 
licenças e não foram executadas

drovia, do ponto de vista da logística do transporte de carga: aquela que 
atrai e ajuda a escoar parte da produção graneleira do Centro-Oeste, 
rumo ao Sudeste, depois ao exterior, via porto de Santos (SP). Especifi-
camente, a indisponibilidade atinge o transporte hidroviário desde São 
Simão (GO), onde está o porto local, no rio Paranaíba, que atrai grande 
parte da safra de soja e milho da região que é líder nacional. Mesmo que, 

Guilherme Azevedo

A estiagem que se demora no estado de São Paulo tem servido para 
colocar à mostra problemas que costumavam ficar invisíveis, ou 
submersos, como no caso do modal hidroviário. Exemplo emble-

mático, e crítico, é o da hidrovia Tietê-Paraná, com 2,4 mil km de exten-
são, cuja navegação encontra-se parcialmente suspensa.

A interrupção ocorre justamente no trecho mais importante da hi-

A redução do volume da vazão no rio Tietê lança  
o dilema: transportar cargas ou produzir energia?
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e do uso prioritário da vazão para a produção de energia. É que, nos 
mananciais que formam a hidrovia, embarcações e usinas hidrelétricas 
compartilham o mesmo recurso hídrico e o mesmo espaço, com o uso de 
eclusas para transpor os desníveis das barragens.

O calado mínimo normalmente exigido pela Marinha, para a opera-
ção dos comboios (empurrador mais quatro chatas), é de 2,20 m. Desde 
fevereiro a operação hidroviária ocorria com restrições e, em maio, es-
tratégia emergencial para contornar o problema foi lançada: a adoção 
da prática de ondas de vazão no rio, isto é, de manobra pela qual se 
turbina a geração de energia em Nova Avanhandava para aumentar o 
nível da água e auxiliar na passagem do comboio pela eclusa local. Se-
gundo o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo (DH), órgão 
que administra a hidrovia Tietê-Paraná em sua porção paulista (800 km), 
a medida teve alcance relativo, ao possibilitar a passagem de sete das 
21 embarcações que utilizam a via para navegação de longo curso. Em 
29 de maio, sem ondas de vazão, o calado caiu para apenas 1 m e a 
passagem foi proibida.

Muitas pedras no caminho
O trecho mais crítico está localizado entre as usinas hidrelétricas 

de Três Irmãos e Nova Avanhandava, ambas no Tietê, em São Paulo. É o 
canal de navegação de Nova Avanhandava, em cujo leito se multiplicam 

ali, a navegação esteja liberada, de nada adianta o embarque, pois não 
há passagem à frente, para o transbordo e a conexão com outros modais, 
o ferroviário (em Pederneiras, SP) e o rodoviário (em Anhembi, SP).

A interrupção total da navegação de longo curso com destino aos 
terminais localizados no rio Tietê teve início no dia 30 de maio devido 
à redução expressiva do calado para navegação, resultante da estiagem 
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pedras e bancos de areia. Com a estiagem, o obstáculo 
se colocou formalmente como problema. Aliás, existe 
projeto de derrocamento do canal, para aumentar sua 
profundidade em mais 2 m, mas ele ainda se encontra 
em fase de licenciamento ambiental, segundo o DH. 
A previsão é encerrar projetos e estudos da interven-
ção no canal até outubro deste ano e pré-qualificar 
empresas até o fim do ano, para iniciar as obras no 
primeiro semestre de 2015. O projeto está estimado 
em R$ 200 milhões.

A movimentação de carga pela hidrovia Tietê-
-Paraná vinha num crescendo ano a ano, conforme 
dados do Departamento Hidroviário: em 2000, fora 
de 1,724 milhão de t, volume que em 2013 chegou a 
6,1 milhões de t. Os principais produtos embarcados 
foram soja, milho, cana e areia.

Embora estratégico, como meio de transporte econômico e adequa-
do ao transporte de commodities agrícolas e minerais (base da expor-
tação brasileira), o modal hidroviário segue no País com baixo índice 
de utilização. Segundo o Ministério dos Transportes, hidrovias absorvem 
apenas 13% do total transportado, contra 61% das rodovias. No estado 
de São Paulo, de acordo com a secretaria estadual de Logística e Trans-

O conjunto tradicional de carga que navega pela 
hidrovia Tietê-Paraná, formado por empurrador e 

chatas; navegação está interrompida desde 30 de maioFo
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portes, o modal hidroviário atrai apenas 0,5% do total transportado, 
contra 93,10% do modal rodoviário. 

O reflexo dessa situação naturalmente se sente no aumento do cus-
to do produto brasileiro e em margens menores de rentabilidade. É um 
problema já antigo e muito bem conhecido. Um país que se quer grande 
e eficiente não pode negligenciar uma questão tão importante assim.
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“É uma afronta”
O Movimento Pró-Logística, que reúne entidades dos setores agropecuário, industrial e comercial e da sociedade civil de Mato Grosso 

em defesa da melhoria da infraestrutura de transportes, considera priorizar a produção energética “uma afronta ao uso multimodal das 
águas do rio Tietê”. A crítica vem do diretor-executivo da entidade, Edeon Vaz Ferreira. Refere-se ao fato de a navegação pela hidrovia estar 
interrompida em parte pela seca, em parte pelo aproveitamento da vazão para gerar energia nas usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Três 
Irmãos, ambas no Tietê.

Segundo ele, como o sistema de energia do País é interligado e está sob a coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
a redução da energia produzida nessas usinas poderia ser compensada com a gerada em outras regiões. Edeon pede que se proceda a uma 
diminuição temporária da vazão com fins energéticos (por 15 a 20 dias), de modo a elevar o nível do rio e permitir novamente a passagem dos 
comboios de carga.

Nas contas do Movimento Pró-Logística, a interrupção da passagem no Tietê deverá gerar custo extra de US$ 37 milhões, devido à contra-
tação de cerca de 45 mil caminhões para fazer o transporte dos produtos locais. Isso já vem ocorrendo desde fevereiro, quando as restrições à 
navegação no Tietê tiveram início. 

Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), a safra de soja no estado, este ano, é de 28 milhões de 
t e a safra de milho, de 17 milhões de t. O transporte de grãos mato-grossenses pelo Tietê ainda é comparativamente pequeno em relação aos 
demais modais: menos de 1% do total (mais ou menos 1 milhão de t/ano).

O Movimento Pró-Logística aponta o desenvolvimento de hidrovias como prioritário, uma vez que o item logística, segundo os produtores, 
é o que mais onera o produto e, portanto, fator decisivo de ganho (ou perda) de valor. “Hidrovia é o modal de transporte mais econômico e 
ecológico que existe. O País precisa investir nele”, defende o diretor-executivo. (Guilherme Azevedo)
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Tatiana Bertolim

D
ois anos após o governo anunciar um megapacote de con-
cessões para estimular investimentos em infraestrutura, as 
obras de ferrovias ainda custam a sair do papel. Falhas nos 
projetos e riscos regulatórios identificados pelos investido-
res têm levado a atrasos.

Uma solução para o impasse é aguardada com expectativa no setor, 
já que o Programa de Investimentos em Logística (PIL), de agosto de 
2012, prevê investimentos de R$ 99,6 bilhões na construção e na me-
lhoria de 11 mil km de vias férreas. 

O grande nó reside no modelo de concessões previsto pelo governo, 
segundo o qual o direito ao transporte de carga ficará com a estatal Va-
lec. A empresa comprará 100% da capacidade de transporte das futuras 

Discussão do modelo e o risco 
Valec atrasam concessões
Potenciais investidores questionam 
segurança do formato e temem não receber 
no futuro pagamentos da estatal
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concessionárias e revenderá o direito de uso dos trilhos. No entanto, 
investidores questionam a segurança desse formato e veem risco nos 
pagamentos pela estatal, que carrega há anos imagem ruim por casos de 
má gestão, atrasos em obras, dívidas e corrupção.

O desconforto tornou-se tão grande que os potenciais investidores 
passaram a se referir ao “risco Valec” para justificar sua insatisfação com 
o modelo. Para contornar a situação, o governo anunciou em junho que 
apresentará garantias de pagamento com cinco anos de antecedência, 
lastreadas em títulos do Tesouro Nacional e depositadas em contas es-
pecíficas. Os empréstimos terão prazo de 30 anos, com cinco anos de ca-
rência, e envolverão BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Também em junho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) publicou a resolução que regulamenta a figura do Operador Fer-
roviário Independente (OFI), ou seja, que vai operar as estradas de ferro 
sem ser o proprietário dessa infraestrutura.

A regulamentação do OFI era um passo necessário para viabilizar as 
licitações dos12 trechos contemplados pelo programa e dois acrescenta-
dos posteriormente. As chamadas públicas para apresentação de estudos 
complementares referentes a seis deles já foram publicadas: Açailândia 
(MA) - Barcarena (PA), Anápolis (GO) - Corinto (MG), Estrela D’Oeste 
(SP) - Dourados (MS), Belo Horizonte (MG) - Guanambi (BA), Sinop (MT)-
-Miritituba (PA) e Sapezal (MT) - Porto Velho (RO).

De qualquer forma, o mais provável é que os processos licitatórios 
sejam empurrados para 2015 em diante. O primeiro projeto a ser licitado 
deverá ser a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), de 883 km e 
fundamental para o escoamento da produção de grãos. Porém, ainda não 
há data prevista.

Pedido de mudanças
Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) enviou 

aos principais candidatos à presidência da República um documento pe-
dindo mudanças no modelo das licitações no setor ferroviário. Para os 
empresários, a separação entre o gestor da infraestrutura e o operador 
pode criar dificuldades na acomodação de várias empresas na mesma 
linha e não teve a eficácia esperada nos países que atuam dessa forma.

Outro aspecto levantado pela CNI é que deixar a União como garan-
tidora das receitas pelos 25 anos da concessão é um risco, já que nada 
impede governos futuros de suspender os repasses.

As garantias propostas pelo governo para mitigar o “risco Valec” 
podem até surtir efeito, afirma Hostílio Ratton, professor associado do 
Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Coppe, da UFRJ. 
Para ele, no entanto, há problemas no conceito das licitações. O desenho 
prevê que o vencedor será quem oferecer o menor preço pelo uso da ca-
pacidade de tráfego ofertada. Para ele, tal critério não faz sentido, já que 

www.revistaoempreiteiro.com.br | 221



numa ferrovia o tráfego é previsível e deixa pouca margem para ganhos 
adicionais, diferentemente do que ocorre nas rodovias.

“Para mim, o mais lógico seria mudar o modelo da concorrência, 
trocando a seleção pelo menor preço da capacidade pela seleção pelo 
maior preço do direito de operação. Com a liberdade de negociar tari-
fas com os operadores de trens, não haveria necessidade de o governo 
comprar toda a capacidade da via, apenas aquela que o concessionário 
não conseguisse vender”, afirma Hostílio. “Nesse caso, o impedimento 
de negociar diretamente o preço a cobrar com cada um dos operadores 
de trens não teria mais sentido, e o operador da via poderia ter margens 
mais interessantes na venda dos horários mais disputados.”

O professor também vê a necessidade de se tornarem mais claras as 
regras de convivência entre as concessões do modelo antigo, verticaliza-
do, e as novas, baseadas na separação entre infraestrutura e operação. 
Isso porque certamente haverá casos em que trens das novas ferrovias 
muitas vezes terão de circular na malha antiga, cujos donos não têm, a 
rigor, o compromisso de admiti-los. É preciso definir quem vai ser res-
ponsável por essa negociação.

Em meio à indefinição do modelo de concessão, o governo enfren-
ta outro problema envolvendo grandes empresas. O sistema ferroviário é 
considerado estratégico para megagrupos do agronegócio e de mineração, 
o que torna a participação deles na construção de novas ferrovias um 

desafio de conciliação de interesses. O assunto é ainda pouco discutido 
no mercado e, por enquanto, circula somente nos bastidores do processo. 

As tradicionais concessionárias do País, que inicialmente haviam sido 
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convidadas para participar das licitações ferroviárias, principalmente por 
terem tido desempenho preponderante no sucesso dos leilões recentes 
de rodovias, passaram a ter um papel menor de uma hora para outra. É 

que o governo se viu obrigado a ouvir inúmeras propostas de empresas 
que controlam as plantações de soja, milho e algodão e a exploração de 
minérios em terras onde o plano de ferrovias foi traçado.
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Falta de mão de obra especializada
Além de questões regulatórias, falhas nos projetos e nos estudos de 

viabilidade são outros entraves aos investimentos na malha ferroviária. 
Faltam também técnicos e mão de obra qualificada, consequência de 
décadas de quase abandono nos investimentos no setor. Agora, “a pres-
sa para fazer as coisas empurra para contratação compulsiva”, além da 
utilização de estudos pouco aprofundados, o que deixa brechas para a 
aplicação de aditivos aos contratos, observa Hostílio.

“Hoje, há uma grande dificuldade de se encontrar profissionais capa-
citados na área ferroviária. Para suprir essa lacuna, as concessionárias aca-
bam investindo na formação de pessoal”, observa Gustavo Bambini, diretor-
-executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF).

Para ele, as dificuldades de fazer deslanchar os investimentos no 
setor não decorrem apenas do modelo em si, mas da alta complexidade 
e dos retornos apenas no longo prazo. “Além disso, o modal ferroviário 
passou um longo período de declínio, entre os anos 50 e início dos anos 
90”, diz Gustavo, acrescentando que tais restrições explicam a exigência 
de mais garantias por parte dos investidores. 

As soluções para o setor, entretanto, estão distantes. Além dos en-
traves nas novas concessões, projetos antigos também convivem com 
dificuldades e atrasos. O caso mais grave é o da Ferrovia Norte-Sul, que 
foi lançada em 1987 para ligar o Pará ao Rio Grande do Sul e ainda está 

longe de ficar pronta. O trecho entre o Tocantins e Goiás, o último que 
foi construído ficou pronto há pouco tempo.

Na Transnordestina, a situação também é crítica. Iniciadas em 2006, as 
obras para a construção de 1,7 mil km deveriam ter sido concluídas em 2010. A 
nova previsão é que a ferrovia – que vai atravessar do Piauí ao Ceará – só fique 
pronta daqui a dois anos e custando quase o dobro dos R$ 4,5 bilhões orçados.

Até setembro, as obras da Transnordestina estavam a cargo da Odebrecht, 
mas a TSLA (Transnordestina Logística S.A.), subsidiária da Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), rescindiu o contrato e alegou que havia falhas no projeto. 
A construção não foi retomada desde então - e o poder concedente que é o 
governo, pelo seu lado, também não cobra o retorno aos trabalhos.

Hoje, as ferrovias de cargas no Brasil somam 27,8 mil km. Desses, 
mais de 4 mil km não estão operando plenamente. 

Os atrasos nas novas e antigas obras pressionam a malha rodovi-
ária e comprometem a eficiência de algumas das principais atividades da 
economia brasileira. No ano passado, foram transportados 490 milhões de t 
de cargas por essa malha, dos quais 75,71% referentes a minério de ferro e 
carvão e 14,86% em commodities agrícolas. O volume de grãos - hoje feito 
em grande parte por estradas, com todas as perdas decorrentes desse méto-
do – poderia ser muito maior com o destravamento dos projetos ferroviários. 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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CRCC chinesa deve participar  
das concessões do modal no Brasil

No noticiário da imprensa brasileira sobre a visita do presidente 
da China, Xi Jinping, em julho passado, consta a assinatura de 
um protocolo de intenções referente a investimentos chineses na 

infraestrutura nacional, com destaque para a próxima rodada de licita-
ções de linhas ferroviárias, na qual a participação da estatal CRCC-China 
Railway Construction Corp. é dada como certa. 

A história dessa empresa se confunde com o próprio país e ela já fez 
parte do Ministério de Ferrovias. Foi desmembrada anos depois, incorpora-
da em 2007 e listada nas bolsas de Xangai e Hong Kong. Seu faturamento 
em 2013 foi de US$ 97,66 bilhões e possui 246 mil empregados. É conside-
rada a construtora chinesa que mais cresceu no exterior, com projetos hoje 
em mais de 60 países, começando pela primeira obra que foi a ferrovia 
Tanzam, ligando Tanzânia a Zâmbia, até o maior projeto atual — o progra-
ma de modernização ferroviária na Nigéria, ao custo de US$ 8,3 bilhões.

Em junho passado, a primeira ligação ferroviária moderna na Nigéria 
construída pela CRCC havia alcançado 100 km de extensão no percurso en-
tre Abuja e Kaduna. A linha segue os padrões de primeira classe das ferrovias 
chinesas para carga pesada. O contrato dessa obra foi assinado em 2006 e 
prevê ligar a capital Lagos com Kano ao norte, num percurso total de 1.315 
km, e inclui também o treinamento do pessoal operacional. Uma das empre-
sas envolvidas, a Lagos Consultancy, informou que a despeito de dificuldades 
e desentendimentos no início do projeto, o padrão da obra é excelente e está 
de acordo com as especificações contratadas pelo Ministério dos Transpor-
tes local, que tem ainda uma consultoria italiana no gerenciamento. 

O estado deplorável do transporte ferroviário na Nigéria, com 4.300 km 
de trilhos, fica evidente com a notícia publicada pelo site de um jornal local 
em 23 de março de 2011: “A ferrovia nigeriana está de volta para valer.” A 
matéria descreve a viagem feita por jornalistas a bordo de um trem gratui-
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to, de oito carros, saindo da estação Iddo, em Lagos, às 9h35 da manhã. À 
baixa velocidade, ele chegou a Mushin às 10h, onde uma pequena multidão 
estava para testemunhar a passagem do trem. Duas dezenas de passageiros, 
executivos da estatal nigeriana e seis jornalistas embarcaram no vagão VIP, 
que comporta 98 pessoas, com ar condicionado, ventiladores, televisão etc.

“O ruído produzido pelo trem nos trilhos dificultava a conversação en-
tre os passageiros. Às 11h o trem chega a Ijoko, onde começa uma linha 
nova e 50 pessoas embarcaram. Alguém comenta que a viagem do trem é 
mais rápida do que o ônibus. Quando o trem passa pela fábrica de cimento 
Ewekoro, vê-se caminhões carregados de sacos de cimento que um trem 
transportaria mais barato e em maior quantidade. Às 12h48, após três horas, 
o trem chega a Abeokuta, depois de parar em cada estação no caminho, ao 
longo do qual muitos moradores acenavam para a composição que por ali 
não passava havia anos.”

As ferrovias têm uma trajetória de 130 anos na China, começando em 

1876 quando comerciantes ingleses construíram a linha Xangai-Wusong, 
de apenas 15 km. No ano de 1949, a rede ferroviária já somava 21.800 km 
mas, por causa da guerra, apenas 10 mil km operavam. A República Popular 
da China recuperou toda a rede até fins de 1950, construiu novos trechos, 
como Chengdu-Chongquing e Chengdu-Kunming, e expandiu as linhas a 
48.600 km em 1978. Em 1996, a ferrovia Beijing-Kowloon entrou em servi-
ço, com seus 2.553 km, atravessando nove províncias até a parte continental 
de Hong Kong. 

Mas é no segmento de trens de alta velocidade que a China tem 
construída sua fama — embora o pioneirismo tenha sido do Japão com o 
Shinkansen (trem bala) seguido pelo TGV francês. Em meros cinco anos, a 
rede de TAV chegou a 10 mil km, mais do que a Europa toda. A primeira 
linha ligou Beijing ao porto próximo de Tianjin em 2008; agora mais de 100 
cidades estão interligadas, inclusive da capital até Shenzhen na divisa com 
Hong Kong, em um percurso de 2.400 km. Os TAVs levam mais de 2 milhões 
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de passageiros/dia, cerca de um terço do total transportado sobre trilhos na 
China. Essa é a linha TAV mais longa no mundo; cruza seis províncias e 28 
cidades, e chegará a Hong Kong em 2015.

Competência técnica e financiamento não parecem ser obstáculos para 
CRCC construir sua primeira ferrovia no Brasil. Mas a legalização de enge-

nheiros e trabalhadores chineses perante a lei brasileira pode ser um pro-
blema, bem como a importação de locomotivas, vagões e trilhos – práticas 
essas costumeiras entre as construtoras da China quando executam obras 
no exterior, que já criaram alguns conflitos, inclusive na África, na questão 
da mão de obra.
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Em fevereiro passado, o parlamento europeu aprovou o quarto con-
junto de regulamentação ferroviária, após longas discussões, que 
unifica e simplifica as especificações vigentes de modo que um 

vagão de nova geração possa atender às normas técnicas e de seguran-
ça em qualquer país da Europa. Isso parece um passo gigantesco para 
liberalizar o tráfego ferroviário no continente, onde uma companhia fer-
roviária poderia trafegar por todos os países, numa competição livre e 
aberta. Mas a realidade é diferente, porque as ferrovias estatais nacio-
nais – às vezes privatizadas em parte - continuam mantendo privilégios, 
como no caso da Deutsch Bahn (DB), na Alemanha, e da SCNF, na França, 
consideradas exemplos clássicos de protecionismo velado.

A DB opera para lá de 30 mil trens por dia, e seu concorrente ime-

Deutsch Bahn opera 30 mil trens por dia
diato, a HKX, 25 mil trens por dia. Essa operadora privada tem seis trens 
todo dia entre Colônia e Hamburgo e suas passagens custam a metade 
se comparadas com a DB. No site da DB, há informações sobre as rotas 
das empresas concorrentes, mas não há preço de passagem e apenas um 
aviso de que não é possível efetivar a compra. No travel center das es-
tações ferroviárias alemãs, não se vendem as passagens das operadoras 
concorrentes ou elas são sobretaxadas com comissão.

Na Alemanha dominada pela DB, ela é a principal responsável pelo 
estágio de amadurecimento do transporte ferroviário, que se acentuou 
com a introdução dos trens de alta velocidade nas duas décadas mais 
recentes nas principais rotas, de modo que o TAV já responde por 66% 
dos passageiros que viajam a velocidades de até 250 km/h.

Segundo o professor e engenheiro Eberhard Jaensch, consultor de 
TAV e editor da publicação RTR Rail Technology Review, de Frankfurt, o 
trem de alta velocidade foi oficializado pela DB em 1984, quando duas 
novas linhas dedicadas — chamadas NBS — já estavam em construção 
havia dez anos. Uma delas ligava Hannover a Wurburg, e a outra conec-
tava Manheim a Stuttgart, num total de 425 km. 

O  TAV foi um desdobramento natural da rede 
ferroviária alemã e não um projeto isolado
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 33% 67% 
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Antes do Thalys

Depois do Thalys

Antes do AVE

Depois do AVE

Paris - Bruxelas - 320 km / 1h25

Madri - Sevilha - 471 km / 2h15

 
custos mÉdios do tav na euroPa

Construção de 1 km de linha € 12-30 milhões 
Manutenção de 1 km de linha € 70 mil/ano
Custo de um trem TAV  
(350 lugares) € 20-25 milhões
Manutenção de um trem TAV € 1 milhão/ano

tav e seus números

1,5 bilhão Nº de passageiros transportados por TGV  
na França (desde 1981)

380 mil
Nº de passageiros/dia na linha Tokaido 
Shinkansen do Trem-Bala japonês  
(515 km entre Tóquio e Osaka)

1964 Ano em que começa a operar o primeiro 
TAV do mundo (Tóquio - Osaka)

5,5 mil Nº de TAVs previstos até 2025  
(metade na Europa)

Na época, um protótipo do TAV estava pronto, podendo trafegar a 350 
km/h. No entanto, a crise do petróleo de 1974 reduziu as ambições da DB 
quanto ao TAV, de modo que as duas novas linhas de alta velocidade opera-
riam em conjunto com a malha ferroviária existente, onde trens de passageiros 
viajariam a velocidades entre 160 km/h e 200 km/h e os de carga a 80 km/h.

O projeto oficial do TAV anos depois trouxe uma guinada radical — a 
velocidade máxima inicial nas novas linhas subiu para 250 km/h, para 
chegar a 280 km/h em seguida, e os trens de carga trafegariam a 120 
km/h. O uso misto das linhas foi preservado, visando a maximizar o uso 
da infraestrutura existente, construída com dinheiro público. Um amplo 
conjunto de pequenas obras, indispensáveis para eliminar gargalos e in-
terferências em cruzamentos e estações, foi realizado a um custo total 
relativamente baixo, inclusive a sinalização. 

Uma missão dada como impossível pelos técnicos ferroviários da es-



cola tradicional, um programa computacional conhecido como UIC 505 foi 
desenvolvido, agilizando uma extensa série de estudos e cálculos sobre as 
tolerâncias e obstruções da infraestrutura existente, inclusive nas estações, 
possibilitando as medidas corretivas. Isso permitiu ainda projetar o vagão 
do TAV com largura generosa de até 3,02 m, com 26,4 m de comprimento.

Para uma potência do comércio global como a Alemanha, este projeto 
também tornou possível transportar os bens importados desembarcados 
nos portos do Mar do Norte ao sul do País em apenas uma noite, com os 
produtos de exportação fazendo o mesmo percurso em sentido contrário.

Para assegurar a velocidade de 120 km/h, os trens de carga e a rede 
de trilhos foram equipados com o sistema de controle contínuo e auto-
mático de tráfego LZB (sigla em alemão), com dispositivos de segurança 

redundantes. Por exemplo, nas novas linhas o LZB reconhece perigos a 
10 km de distância, permitindo longos percursos de frenagem aos trens 
de carga comuns.

Mesmo usando as mesmas linhas, os TAV viajando de dia ficaram 
de fato segregados dos trens de carga, de operação noturna. Assim, o 
sistema ICE foi concluído entre 1991 e 1993, interligando as principais 
cidades alemãs via TAV. 

Uma nova linha dedicada a passageiros foi entregue em 2002 entre 
Colônia e a região Rhine/Main, construída com características técnicas 
das mais rigorosas adotadas até hoje, na qual o trem trafega a 300 km/h. 
O ICE 3 percorre os 180 km entre Colônia e Frankfurt em 63 minutos, 
incluindo a parada no aeroporto desta. A linha mais recente colocada em 
serviço foi em 2006, entre Nuremberg e Ingolsdadt, para tráfego misto.

Em 2007, os trens ICE de alta velocidade chegaram a Bélgica e Fran-
ça, ampliando a malha para mais de 8 mil km, dos quais 1.400 km per-
corridos a 200 km/h — podendo chegar a 2.000 km em mais alguns anos 
se as obras prometidas forem executadas. O volume de tráfego está em 
alta — a frota ICE transportou 23,9 milhões de passageiros/km em 2010, 
o que representa 66% dos passageiros de longo percurso da DB. Nas 
distâncias médias, como Frankfurt-Munique, cujos 420 km são vencidos 
em 3h15 minutos, os trens ICE respondem por 50% dos passageiros em 
relação a todos os modais de transporte.
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Tatiana Bertolim

O 
prolongado período de baixo crescimento brasileiro e a re-
cuperação da economia mundial em ritmo mais lento que 
o esperado, fazem de 2014 mais um ano desafiador para os 
setores de mineração e siderurgia. Com preços contraídos e 
capacidade excedente, os dois segmentos contam com uma 

retomada só no próximo ano. 
“Estamos num momento de baixa de um ciclo que começou em 2000, 

entre outros motivos, com a urbanização da China”, afirma Marcelo Tunes, 
diretor de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 

Agora, é novamente o gigantismo do mercado chinês que está de-

À espera da China
Crescimento previsto em 2015 é de 5%;  
o mercado diz que o pior já passou

sequilibrando o jogo — mas em sentido contrário. A desaceleração do 
gigante asiático tem reduzido a demanda por minério de ferro e aço. 
Ainda no front externo, Estados Unidos e Europa estão longe de demons-
trar o vigor de outrora, mesmo já tendo deixado para trás o pior da crise. 
Do lado de cá, o ano encurtado pela Copa do Mundo e pelas eleições 
também pressiona o mercado interno. 

Os preços do minério de ferro têm se mantido abaixo de US$ 100 por 
t. Desde o início do ano, acumulam queda de 27%. Diante desse cenário, 
a expectativa do Ibram é que a produção mineral brasileira atinja, em 
2014, um valor de US$ 43 bilhões, representando uma queda de 2,3% 
em relação ao ano passado e o pior desempenho desde 2010. 

A previsão de investimentos das mineradoras também está no pa-
tamar mais baixo em cinco anos, com previsão de US$ 53,7 bilhões em 
desembolsos até 2018. A agência de classificação de riscos Standard & 
Poor`s vê menor disposição de gigantes como Vale, BHP Billiton e Rio 
Tinto para investir neste ano. 

A boa notícia é que o pior já pode ter ficado para trás. Nas últimas 
semanas, os preços do minério de ferro também pararam de cair e 
têm se mantido estáveis. Para Marcelo, a desaceleração da economia 
chinesa já bateu no fundo do poço e, a tendência, daqui em diante, é 
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de retomada da demanda, o que favorece diretamente os setores de 
mineração e siderurgia. 

“Tudo indica que daqui para a frente pode haver uma recuperação 
da China e melhora nos Estados Unidos e na Europa”, afirma o diretor 
do Ibram, embora ainda haja dúvidas no mercado sobre a intensidade 
da freada da China. Para ele, o Brasil tem uma vantagem em relação a 
outros países produtores que é um mercado interno grande. Com isso, a 
expectativa é que em 2015 a produção aumente em torno de 5%.

As mineradoras também vão entrar no próximo ano com questões 
em aberto. O novo código de mineração, costurado recentemente após 
anos de discussão, ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. Nem 
há expectativa de que entre em pauta até dezembro. O temor é que em 
2015, com um Legislativo renovado após as eleições, os parlamentares 
queiram rediscutir um texto que custou em se tornar consenso. “Agora, 
não se sabe como será”, diz Marcelo.

Siderurgia
Na siderurgia, a situação é ainda mais delicada. O excedente na 

oferta global de aço chega a 600 milhões de t. Executivos e governantes 
do mundo todo têm se debruçado sobre a questão para debater soluções. 

Em junho, representantes dos países membros da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) se reuniram em 

InvestImentos no setor mIneral em bIlhões de Us$ 
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Londres para discutir o assunto. No entanto, cortar a produção ainda é 
um tema que enfrenta resistências. 
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do setor nos primeiros meses do ano. Conforme os dados mais recen-
tes do Instituto Aço Brasil, as vendas de janeiro a maio no mercado 
interno recuaram 2% em relação ao mesmo período do ano passado, 
para 9,2 milhões de t. As exportações, por sua vez, recuaram 18% em 
volume e 7,9% em valor, ficando em US$ 2,4 bilhões nos primeiros 
cinco meses do exercício. Em contrapartida, as importações totaliza-
ram pouco menos de 1,7 milhão de t, a um valor de US$ 1,8 bilhão 
(alta de 2,3%). 

A tendência é que a Copa do Mundo, com feriados e uma redução 
no ritmo de atividade, tenha ampliado essa queda nos meses de junho 
e julho. A expectativa das empresas é que haja alguma melhora neste 
segundo semestre. 

As companhias do setor começaram 2014 mais otimistas. Porém, 
foram reduzindo suas perspectivas à medida que a economia brasileira 
se mostrou mais fraca que o esperado e a recuperação dos países desen-
volvidos ainda é lenta. 

Inicialmente, o Instituto Aço Brasil previa que as vendas de produtos 
siderúrgicos no mercado doméstico chegariam a 23,7 milhões de t neste 
ano, com alta de 4,1% em relação a 2013. A projeção para o consumo 
aparente era de 27,3 milhões de t, o que representaria crescimento de 
3%. Entretanto, os números estão sob revisão. 

“A solução dos problemas da indústria brasileira do aço está no Bra-

Numa conferência sobre o tema realizada no início de junho em 
Moscou, Edwin Basson, diretor-geral da Worldsteel, associação mundial 
que reúne empresas do setor, destacou que a chave para a sustentabili-
dade das siderúrgicas nos próximos anos “está no foco em eficiência na 
transformação de matérias-primas em aço”. 

No Brasil, esse cenário é agravado por fatores que têm prejudicado 
a competitividade das companhias locais perante seus concorrentes in-
ternacionais. As importações têm aumentado e, com a taxa de câmbio 
atual, as empresas não conseguem exportar a produção.

A economia brasileira em marcha lenta fez estragos nos números 
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sil. A manutenção das assimetrias tributárias e o câmbio valorizado con-
tinuam a impedir que a indústria brasileira do aço volte a evidenciar sua 
alta competitividade estrutural. As assimetrias precisam ser corrigidas. 
Além disso, o mercado interno precisa crescer”, afirma Marco Pollo de 
Melo Lopes, presidente-executivo do Instituto Aço Brasil. 

Para a entidade, a crise econômica internacional evidenciou a falta 
de competitividade brasileira e, corrigir essa situação exige uma série de 
medidas. Entre as propostas do instituto, estão a utilização de incenti-
vos ao uso de conteúdo nacional pela indústria e a extinção de assime-
trias tributárias que têm favorecido as importações. “Defesa comercial 
e melhoria da competitividade do setor são as principais medidas para 
fomentar o desenvolvimento do setor”, afirma marco Pollo. 

Também é preciso haver uma retomada dos investimentos. “O cresci-
mento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do 
nosso consumo per capita, que está estreitamente correlacionado com a 
elevação da taxa de investimentos da economia do país”, diz o executivo. 

Com eleições em outubro — fator que tem deixado muitas empresas em 
compasso de espera —, não se deve imaginar uma mudança significativa 
nesse cenário ainda em 2014. Uma retomada mais consistente na atividade 
interna não deve vir antes do próximo ano, e já há economistas prevendo 
que 2015 também será um ano difícil para a economia brasileira, com a 
necessidade de ajuste fiscal e de um controle mais forte sobre a inflação.  Fo
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Televisionamento 360º
Já está em uso no Brasil uma tecnologia de investigação do solo que 

garante mais segurança na realização de escavações. Chamada de Televi-
sionamento 360º, a técnica permite que se investigue a rocha através de 
imagens obtidas das paredes de furos de sondagens, o que corta os custos 
de pesquisa em 30% e reduz o tempo despendido no processo em 50%, em 
comparação a outros métodos. O serviço é oferecido pela Alphageos Tecno-
logia Aplicada, uma empresa brasileira com sede em Barueri (SP).

A técnica é utilizada em uma das primeiras etapas de qualquer construção, 
a investigação geológico-geotécnica do subterrâneo da área de implantação do 
empreendimento, onde serão assentadas as fundações. O Televisionamento 360º 
permite entender o substrato geológico local, definindo o tamanho e a estrutura 
de eventuais maciços rochosos (incluindo fraturas e falhas), orientando a estra-
tégia para obter uma amostra representativa e planejar a obra.

“Tudo pode ser captado e medido com exatidão, evidenciando riscos e 
colaborando para o desenvolvimento dos projetos de engenharia”, explica 
Ruy Thales Baillot, diretor da Alphageos.

A tecnologia já está em uso em obras de infraestrutura em curso no 
Brasil, como as Linhas 4 (Amarela), 5 (Lilás) e 15 (Branca) do Metrô de São 
Paulo (SP), a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro (RJ), as usinas hidrelétricas 
de Jirau (RO), e Belo Monte, em Altamira (PA), além do Projeto Apolo, uma 
mina da Vale.

100 mil m de eletrocalhas 
Cerca de 100 mil m de 

eletrocalhas foram forneci-
das pela Mopa Indústria e 
Comércio na reforma do es-
tádio Mineirão, utilizado na 
Copa do Mundo realizada no 
Brasil. O produto, do tipo Ele-
trofort, foi montado na arena 
pela Temon Técnica de Mon-
tagens e Construções.

As eletrocalhas, com de-
signer exclusivo, permitiram 
a incorporação de vantagens 
técnicas e econômicas à reforma. Reforços longitudinais na base e nas la-
terais proporcionam maior capacidade de carga; dobras a 180º nas abas das 
calhas e nas tampas tornam as peças 100% seguras ao manuseio e integri-
dade aos fios e cabos; tampas com encaixe em canal externo à eletrocalha, 
não necessitando de presilhas ou aparafusamento e, ao mesmo tempo, sen-
do extremamente eficaz, pois prende sob pressão sem interferir na área útil 
interna da eletrocalha.
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Prédio metálico do britador
A Megatranz, empresa de transporte de cargas excepcionais e superpesadas, movimentou 

com sucesso prédio metálico britador Thyssenkrupp pesando 1.241 t para a Mineração Maracá, 
do grupo Yamana Gold, na mina Alto Horizonte, em Goiás. O equipamento possui dimensões 
excepcionais de 26,60 m de comprimento, 16,60 m de largura e 31,46 m de altura. 

Por razões de segurança e ganho de produtividade, a Mineração Maracá optou por fazer a 
montagem do prédio do britador em um pátio independente, para não causar nenhuma inter-
rupção nas operações do transporte de minério da mina.

Entre o local definido para a montagem do prédio do britador e o nicho onde houve o 
posicionamento final da carga, existia uma distância aproximada de 1 Km, com um desnível de 
55 m entre eles, que representou no percurso um aclive com 8% no transporte.

A engenharia da Megatranz, em conjunto com a Mineração Maracá e a Thyssenkrupp, 
determinou a inclinação máxima da rampa de descida entre o local de montagem e o local 
do nicho, o peso máximo do prédio montado e a estrutura de apoio da carga sobre a carreta, 
viabilizando assim a logística e o transporte, que representaram um grande ganho de produção 
e de tempo para a mineradora, eliminando a interferência da montagem do prédio do britador 
e a produção diária da planta. 

A equipe operacional da transportadora, após análise, executou o transporte com um 
conjunto transportador com 54 linhas de eixo, marca Scheuerle, divididos em três carretas 
modulares hidráulicas autopropelidas, com 18 linhas de eixos cada e 864 pneus.
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Carlos Brazil

Os principais projetos em desenvolvimento pela Vale estão no 
Pará. No Estado, os investimentos somam US$ 20 bilhões. 
Mas há também investimentos expressivos em Minas Gerais, 

Ceará e no Exterior. 
Os projetos em andamento no Pará são: novo complexo de mi-

neração e processamento em Carajás Serra Sul, conhecido como 
S11D, conjuntamente com a expansão de linha férrea (conhecida 
como Capacitação Logística Norte - CLN S11D) para atender ao 
novo polo produtivo no Estado, com investimentos totais previstos 
em US$ 8,089 bilhões e de US$ 11,582 bilhões, respectivamente; 
além da nova planta de mineração e processamento de minério de 
ferro Serra Leste, com investimentos de US$ 478 milhões.

Em Minas Gerais, destaque para os projetos em desenvolvimento 
no município de Itabira, onde nasceu a Vale: a usina Vargem Gran-
de Itabiritos, para beneficiamento de minério de itabiritos de baixo 

Projetos da Vale no Pará somam US$ 20 bi
teor, com investimentos totais de US$ 1,91 bilhão; a instalação de 
tratamento de minério Conceição Itabiritos II, com recursos da ordem 
de US$ 1,189 bilhão; e a Cauê Itabiritos, adaptação de planta para 
processamento de itabiritos, no valor de US$ 1,504 bilhão.

No Estado do Ceará, a Vale está construindo, em parceria com 
as sul-coreanas Dongkuk e Posco, a Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP), localizada no Complexo Industrial Portuário do Pecém, 
no município de São Gonçalo do Amarante. No total, os investimen-
tos previstos somarão US$ 4,86 bilhões, sendo destes US$ 2,570 
bilhões sob responsabilidade da Vale, e sua capacidade produtiva 
chegará a 3 milhões de t/ano de placas de aço. 

Outros investimentos de vulto da Vale estão ocorrendo em suas 
instalações no exterior. Apesar de ter dado sinais ao mercado de 
que pretende reduzir sua participação nos projetos em desenvol-
vimento em Moçambique (África), a companhia segue com seus 
desembolsos em grandes projetos naquele país, como o Corredor 
Logístico Nacala, incluindo linha férrea, totalizando US$ 4,444 bi-
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Obras do projeto S11D têm 
mais de 50% de avanço

lhões em investimentos, e a mina de carvão Moatize II, com US$ 
2,068 bilhões a serem despendidos na planta.

Finalmente, na Malásia (Sudeste Asiático), a mineradora bra-

sileira está concluindo as obras do terminal marítimo e centro de 
distribuição de minérios Teluk Rubiah, com investimentos que so-
mam US$ 1,371 bilhão.
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S11D tem 52% das obras concluídas
De acordo com a Vale, o projeto que reúne as novas ins-

talações de Serra Sul S11D, em conjunto com o CLN S11D, é um 
empreendimento de dimensões superlativas, que representará o 
maior volume de investimento privado no Brasil nesta década, to-
talizando US$ 19,671 bilhões. 

O projeto, que já teve 52% da obras concluídas, tem caracterís-
ticas que o diferenciam de outros empreendimentos desenvolvidos 
pela Vale. Em relação ao processo de lavra, os tradicionais cami-
nhões fora de estrada, comuns na mineração, serão substituídos por 
um sistema composto por escavadeiras, correias transportadoras e 
britadores móveis, conhecidos como “truckless”. Com isso, o minério 
será transportado por um sistema de correias com 9 km de extensão 
entre o local da extração e a usina de processamento do minério. 
Sem os caminhões, a Vale reduzirá em 77% o consumo de diesel, 
diminuindo significativamente as emissões de gases do efeito es-
tufa — algo essencial pelo fato de a mina se localizar na Floresta 
Amazônica.

tabela de InvestImentos da vale - 2014

Projeto Data de start-up 
estimada

Investimento 
esperado US$ milhões

2014 Total
Minério de Ferro – Mineração e Logística

Carajás Serra Sul S11D
Desenvolvimento da mina e usina de processamento, localizadas na serra sul de Carajás, Pará. 
Capacidade nominal estimada de 90 Mtpa.

2º sem. 2016
 

1.091
 

8.089
 

CLN S11D
Aumento da capacidade logística do Sistema Norte para apoiar S11D, incluindo a duplicação 
de aproximadamente 570 km da estrada de ferro, a construção de um ramal ferroviário 
com 101 km, aquisição de vagões e locomotivas e expansões onshore e offshore no terminal 
marítimo de Ponta da Madeira. Aumento da capacidade logística nominal da Estrada de Ferro 
Carajás (EFC) para aproximadamente 230 Mtpa.

1º sem. 2014 a 
2º sem. 2018

 

1.914
 

11.582
 

Serra Leste
Construção de nova planta de processamento, localizada em Carajás. Capacidade nominal 
estimada de 6 Mtpa.

2º sem. de 2014
 

34
 

478
 

Vargem Grande Itabiritos
Construção da nova planta de beneficiamento de minério de ferro, localizada no Sistema Sul, 
Minas Gerais. Capacidade adicional estimada de 10 Mtpa. 100% pellet feed, com 67,8%  
Fe e 1,2% sílica.

2º sem. de 2014
 

376
 

1.910
 

Conceição Itabiritos II
Adaptação da planta para processamento de Itabiritos de baixo teor da mina Conceição, 
localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. Capacidade nominal estimada de 19 Mtpa, sem 
adição de capacidade. 31,6% sinter feed, com 66,5% de teor de Fe e 3,8% sílica, e 68,4% pellet 
feed, com 68,8% de teor de Fe e 0,9% sílica.

2º sem. de 2014
 

240
 

1.189
 

Cauê Itabiritos
Adaptação da planta para processamento de Itabiritos de baixo teor de Minas do Meio, 
localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. Capacidade nominal estimada de 24 Mtpa, com 
adição líquida de capacidade de 4 Mtpa em 2017. 29% sinter feed, com 65,3% de teor de Fe 
e 4,4% sílica, e 71% pellet feed, com 67,8% de teor de Fe e 2,8% sílica.

2º sem. de 2015
 

373
 

1.504
 

Cobre – Mineração
Salobo II
Expansão de Salobo, elevação de barragem e aumento da capacidade da mina, localizada 
em Marabá, Pará. Capacidade nominal adicional estimada de 100.000 tpa de cobre em 
concentrado.

1º sem. de 2014
 

332
 

1.707
 

 

Trabalhos de duplicação  
da ferrovia dos Carajás para  
atender novo complexo de 
mineração da Vale vão até 2018
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O projeto também inova ao utilizar na construção estruturas 
industriais fabricadas e instaladas em módulos, conceito já usado 
pela indústria de petróleo na construção de plataformas marítimas. 
Com isso, houve um ganho substancial no prazo de execução com 
essa abordagem.

Em termos comparativos, a produção total da Vale em 2013 
foi de 299.795 milhões de t de minério de ferro.  Somente a S11D 
deverá produzir 90 milhões de t/ano, quando atingir sua capacidade 
máxima. O projeto deverá gerar 3.600 postos permanentes de tra-
balho na região, e outros 9.800 indiretos no Estado do Pará.

Balanço
De acordo com o balanço do segundo trimestre de 2014, a Vale 

obteve uma receita bruta de R$ 22,478 bilhões entre abril e junho 
deste ano. O lucro líquido da companhia ficou em R$ 3,187 bilhões 
no período, e somou R$ 9,096 bilhões nos seis primeiros meses do 
ano. Já em termos de investimentos em execução, a companhia de-
sembolsou US$ 3,398 bilhões no primeiro semestre, o equivalente a 
R$ 7,482 bilhões ao final de junho.

“Estamos bastante satisfeitos com o desempenho da empresa 
e é dessa forma que nós queremos continuar. Cada vez mais com-
petitivos”, afirmou Luciano Siani, diretor-executivo de Finanças e 

Relações com Investidores, durante a divulgação dos resultados do 
segundo trimestre de 2014 da mineradora.

vale - novos empreendImentos
Projeto Investimentos Fase atual

Carajás Serra Sul S11D US$ 8,089 bilhões 52% concluídos

CLN S11D US$ 11,582 bilhões 18% concluídos

Serra Leste US$ 478 milhões 99% concluídos

Vargem Grande Itabiritos US$ 1,910 bilhão 91% concluídos

Conceição Itabiritos II US$ 1,189 bilhão 87% concluídos

Cauê Itabiritos US$ 1,504 bilhão 63% concluídos

CSP US$ 2,570 bilhões* 60% concluídos

Terminal Teluk Rubiah US$ 1,371 bilhão 98% concluídos

Mina Moatize II US$ 2,068 bilhões 66% concluídos

Corredor Nascala US$ 4,444 bilhões 59% concluídos

*Parcela de investimento da Vale, no projeto em conjunto com as sul-coreanas Dongkuk e Posco, que 
demandará no total US$ 4,86 bilhões em recursos

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Projetos em curso da Anglo, Usiminas, CSN e Votorantim 
A Anglo American está em fase de comissionar o seu gigantesco projeto de mineroduto Minas-Rio, cujos custos extrapolaram todas as 

estimativas, chegando a US$ 8,8 bilhões (equivalentes a aproximadamente R$ 20 bilhões em meados de agosto). O projeto inclui a estrutura de 
extração de 26,5 milhões de t/ano de minério de ferro da Mina Anglo American, em Conceição do Mato Dentro (MG), o maior mineroduto do 
mundo (com 525 km de extensão) e um terminal no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). 

Outro projeto de grande porte é o Pedra de Ferro, no município de Caetité (Sudoeste baiano), onde a Bahia Mineração espera extrair 20 
milhões de t/ano de minério de ferro. O investimento previsto é de US$ 3 bilhões (R$ 6,8 bilhões), incluindo os dispêndios nas instalações da 
mina e a construção de um terminal de uso privado no Complexo Sul Ilhéus (BA). No entanto, seu sucesso depende da construção da Ferrovia 
Oeste-Leste para avançar e da viabilização do terminal portuário.

A Usiminas Mineração acaba de colocar em operação em março passado a primeira fase do projeto Friáveis. No total, após a conclusão de 
sua segunda etapa, a companhia deve desembolsar R$ 800 milhões em investimentos. A expectativa é aumentar sua capacidade produtiva de 8 
milhões de t/ano para 12 milhões de t/ano de minério de ferro. Segundo a empresa, a última etapa do projeto depende do início das operações 
do Porto Sudeste, em Itaguaí (RJ). Após a conclusão do Friáveis, a Usiminas projeta iniciar o chamado projeto Compactos. As minas da região 
de Serra Azul, onde está localizada, são formadas por 10% de minério friável e 90% de minério compacto. O minério compacto demanda um 
processo de beneficiamento mais intenso, o que demandará investimentos e permitirá ampliar a produção da empresa para 29 milhões de t/ano. 

A CSN está investindo R$ 1,5 bilhão na expansão de sua produção na centenária mina Casa de Pedra, em Congonhas (MG). O objetivo é 
ampliar gradualmente, a partir de 2015, a produção da planta das atuais 20 milhões de t para 40 milhões de t/ano de ferro.

A Votorantim Cimentos conduz desde 2007 o maior programa de investimentos de sua história, e prevê desembolsar R$ 11 bilhões até 2016. 
Até 2018, a companhia pretende adicionar 8 milhões de t a sua capacidade produtiva. Mantém projetos de construção de novas fábricas em Ede-
alina (GO), com investimentos de R$ 600 milhões; Primavera (PA), que consumirá R$ 500 milhões; e Sobral (CE), que receberá R$ 700 milhões.
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Empresa amplia leque de serviços no S11D
A Construtora Barbosa Mello, que trabalha na implantação da infraestrutura do Projeto S11D, da Vale, no 

Pará, já concluiu as obras de implementação do Canteiro Sudeste, destinado a sediar os escritórios principais 
da mineradora naquela região e pelas áreas destinadas a estocagem dos equipamentos e as pré-montagens dos 
módulos metálicos que vão compor a planta de beneficiamento do projeto. Concluiu ainda a estrada de ligação 
deste canteiro à planta de beneficiamento, com 42 km de extensão especialmente projetada e construída para 
possibilitar o transporte dos módulos metálicos de até 1 mil t de peso, bem como a infraestrutura para a implantação da subestação elétrica do empreendimento. 

De acordo com o diretor de Desenvolvimento de Negócios da construtora, Rodrigo Torres, a empresa vem atuando em cinco frentes de trabalho na implan-
tação do Projeto S11D. São elas: conclusão em setembro deste ano dos serviços complementares para os alojamentos destinados aos trabalhadores e demais 
escritórios que já abrigam a Vale e as empresas prestadoras de serviços; execução da estrada de acesso à mina com 25 km de extensão; execução das obras de 
infraestrutura e civis destinadas à implantação dos transportadores de correia de longa distância (TCLD) que conduzirão o minério de ferro extraído na mina até 
a planta de beneficiamento, bem como as obras destinadas a implantação do sistema truckless. Este sistema, inédito no Brasil, prevê a exploração da mina com o 
mínimo possível de utilização de caminhões, gerando redução significativa de emissão de gases. 

Além disto, a Barbosa Mello iniciou recentemente os serviços de terraplenagem de grande porte, movimentando inicialmente 48 milhões de t de material 
escavado, com respectivas drenagens preparatórias à exploração da mina pela Vale. 

A Barbosa Mello supera os R$ 2,2 bilhões de serviços contratados com a mineradora neste projeto, com previsão da participação de aproximadamente 6 mil 
profissionais diretos nas obras em curso e 30 mil indiretos, sendo a maioria deles contratados no Estado do Pará.

Em 2013, a construtora atingiu o índice de 100% de aproveitamento nos requisitos de desempenho ambiental avaliados pela Vale em suas obras no Projeto S11D.
O programa completo do Projeto S11D é composto por uma mina, transporte interno do minério de ferro por meio dos TCLD para a planta de beneficiamento 

e do rejeito para a pilha de estocagem, planta de beneficiamento em Canaã dos Carajás, ramal de acesso e duplicação da Ferrovia de Carajás, ampliação das áreas 
de estocagens e do porto Ponta da Madeira, em São Luís (MA). O início das operações da mina está programado para o segundo semestre de 2016. O Projeto S11D, 
que adota o processo a seco, sem utilização da água e o inédito sistema truckless, aumentará a produção do minério de ferro pela Vale em 90 milhões de t/ano.
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Tatiana Bertolim

O 
Brasil está diante de um paradoxo estrutural. O País precisa 
dobrar sua produção energética nos próximos 15 anos para 
fazer frente a um crescimento econômico de 4% ao ano, 
segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, o 
que vai exigir um volume inédito de investimentos. Tal in-

cremento na capacidade passa necessariamente pela diversificação da 
matriz. No entanto, as condições para a geração por fontes alternativas 
aos recursos hídricos ainda a torna pouco competitiva. 

Um dos principais entraves do setor reside nas termelétricas movidas 
a gás natural – justamente a opção que, na teoria, é a mais viável para 
complementar a produção de energia do país. 

Atrasos em projetos das novas hidrelétricas e a seca que atingiu boa 
parte do território brasileiro neste ano elevaram de 4,4% para 11,3% a 
participação das usinas térmicas a gás na matriz energética brasileira 
desde 2011. Prevista para ser acionada periodicamente, essa fonte pas-
sou a ser utilizada de forma ininterrupta. 

Falta de fonte complementar  
emperra geração
Redução de preço impositiva feita pelo 
governo abalou a confiança no modelo  
do setor elétrico e inibiu investimentos

Até aí, tudo bem. A questão é que os novos projetos de termoelétri-
cas a gás, que preveem a instalação de mais de 20 mil megawatts (MW) 
nos próximos anos, não têm conseguido fechar contratos nos leilões de 
energia porque o custo não é competitivo para elas. O critério dos leilões 
tem sido o da modicidade tarifária. 

“A solução precisa ser mais bem planejada e contemplar os recursos 
hídricos, a energia eólica e as térmicas”, afirma Erik Eduardo Rego, diretor-
-executivo da consultoria Excelência Energética. O problema, diz ele, é que 
a oferta de gás natural é insuficiente e monopolizada pela Petrobras. “Fica 
ao desejo da Petrobras, mas o planejamento é pensado só no setor elétrico.” 

Um grande dilema é que as novas usinas hidrelétricas – como Belo 
Monte, Jirau e Santo Antônio, em desenvolvimento – têm sido feitas com 
reservatórios os menores possíveis. A ideia é reduzir o impacto ambiental 
desses empreendimentos, especialmente por se tratar da região amazônica, 
mas o outro lado da moeda é que o potencial de geração de energia desses 
projetos cai para apenas 20% da capacidade nominal em épocas de seca. 

Nesse aspecto, o uso das térmicas como fonte complementar torna-
-se indispensável. Porém, o governo ainda não chegou a um modelo que 
viabilize novos investimentos nessa matriz. Projetos movidos a gás não 
vencem licitações de compra e venda de energia nos leilões federais des-
de 2011, o que acarreta uma paralisação na instalação de novas usinas 
dessa fonte nos três anos seguintes.  

“Pode haver falta de investimentos, o que compromete a oferta de 
energia”, observa Jorge Trinkenreich, diretor da consultoria PSR, espe-
cializada nessa área. 

Hidrelétrica de Santo Antônio, em obras: 
potencial de geração no período de seca 

é questionado

Obra da Hidrelétrica de Santo Antônio, uma 
das usinas que terá reduzido reservatório

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br

E n e r g i a



Governo otimista
As projeções do governo, em contrapartida, são otimistas, como 

sempre. A expectativa é que a área de energia receba investimentos 
públicos e privados de R$ 1,15 trilhão até 2022, dos quais R$ 835 
bilhões em petróleo e gás (boa parte da Petrobras), R$ 260 bilhões 
em eletricidade e o restante, em biocombustíveis. Segundo estima-
tiva apresentada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério das Minas e Energia, Altino Ventura Filho, em 
seminário realizado no fim de maio em São Paulo, os desembolsos vão 
representar 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) anual nesse período.

 Além de aumentar a capacidade instalada, esse montante recorde 
tem o objetivo de diversificar a matriz energética brasileira. Mesmo re-
presentando a maior parte dos desembolsos previstos para os próximos 
anos, a expectativa do governo é que o setor de petróleo e gás reduza 
sua participação, atualmente na casa dos 39%. Também se prevê que 
as hidrelétricas recuem de 70% para 47% até 2022, contrastando com 
o crescimento de fontes como energia eólica (de 3% para 20%) e de 
biomassa (que pode chegar a 22%) - mas vale ressaltar que muitos 
parques eólicos instalados no País estão sem gerar energia porque as 
linhas de transmissão ainda não foram concluídas.

No entanto, há percalços nesse caminho, decorrentes da insatis-
fação das companhias do setor com a política de redução tarifária 

imposta na gestão da presidente Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo em 
que precisa atrair investimentos privados, o setor de energia não con-
segue deixar de lado a dependência das empresas estatais para fechar 
novos projetos – seja de geração, seja de transmissão.  

“Todas as últimas licitações de hidrelétricas tiveram participação 
grande das estatais. É um sinal econômico não adequado”, diz Jorge. 
“Há que se refinar a comercialização de energia, e o planejamento do 
setor precisa ter um caráter mais indicativo.” 

Para o consultor, uma das chaves do problema é que o planeja-
mento setorial passou de um extremo a outro – era solto demais no 
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CapaCidade instalada (MW)
Fonte 2013 2012 13/12

Hidrelétrica 86.018 84.294 2,0%

Térmica¹ 36.528 32.778 11,4%

Nuclear 1.990 2.007 -0,8%

Eólica² 2.207 1.894 16,5%

Capacidade disponível 126.743 120.973 4,8%

¹Inclui biomassa, gás, petróleo e carvão mineral / ²Inclui solar / Fonte: EPE

Geração elétriCa (GWh)
Fonte 2013 2012 13 / 12

Hidrelétrica 390.992 415.342 -5,9%

Gás natural 69.017 46.760 47,6%

Biomassa1 39.679 34.662 14,5%

Derivados do petróleo2 22.090 16.214 36,2%

Nuclear 14.640 16.038 -8,7%

Carvão vapor 14.801 8.422 75,7%

Eólica 6.579 5.050 30,3%

Outras3 12.241 10.010 22,3%

Geração Total 570.025 552.498 3,2%

¹Inclui lenha, bagaço de cana e lixívia / 2Inclui óleo diesel e óleo combustível / 3Inclui outras 
recuperações, gás de coqueria e secundárias / Fonte: EPE

governo Fernando Henrique Cardoso, mas se tornou excessivamente 
centralizador nas gestões petistas. Na avaliação dele, foi positiva a 
retomada do papel do ministério na elaboração de políticas de longo 
prazo. Ruim foi a dose. “Não é nem lá nem cá. Tem que ter planeja-
mento da política energética, mas o governo não pode tomar o lugar 
do mercado.” 

O auge dessa dicotomia entre setor público e mercado se deu com 
a edição da medida provisória 579, em setembro de 2012. A MP, que 
tinha o objetivo de reduzir as tarifas, às vésperas das eleições munici-
pais, criou as bases da renovação antecipada e “forçada” dos contratos 
de concessão de usinas. O texto, cujo teor pegou as empresas de sur-
preso, foi mal recebido pelo mercado, que derrubou as ações das elé-

tricas - o próprio governo destruiu o valor de capitalização no mercado 
das suas empresas de energia com a medida.

“A MP tinha até uma ideia boa, que era a busca por redução de 
preços. Mas na hora de fazer o governo pensou que todas as companhias 
iam aceitar e não foi o que aconteceu”, lembra o consultor da PSR. Mes-
mo com a redução de preços em um primeiro momento, o futuro mostra 
que inevitavelmente ajustes na conta de luz deverão ser feitos. 
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Autogeração
Melhorar o diálogo e o planejamento é uma questão que o próximo 

governo  terá de atacar para garantir investimentos que dobrem a ca-
pacidade atual do sistema, de 120 GW. Para Erick, da Excelência Ener-
gética, também será necessário investir em programas de autogeração. 

Segundo ele, o governo deveria incentivar a produção de energia 
em residências e edifícios comerciais a partir de fontes fotovoltaicas e 
eólicas, que gerariam parte da energia para consumo próprio. “O setor 
público é tímido nisso. Mas, além de produzir, esse sistema economiza 
em distribuição e transmissão”, diz. 

Adotado em países como Alemanha e Espanha, o modelo garante a com-
pra, pelo governo, da energia excedente. No Brasil, há uma resolução da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que trata desse assunto. A questão, 
entretanto, esbarra em questões tributárias. Alguns Estados não aceitam que 
se recolha o ICMS apenas sobre a diferença entre a energia consumida e a 
produzida por uma unidade autogeradora. A visão míope objetiva aumentar 
sua base de arrecadação, desconsiderando que a energia abundante possibilita 
atrair novos empreendimentos industriais e comerciais que, por consequência, 
vão poder gerar mais receita de impostos, empregos e renda.

O debate em torno dessa proposta é apenas mais um exemplo da 
complexidade que o mercado brasileiro tem pela frente em sua busca 
pela diversificação da matriz energética. 

Usinas usam formas deslizantes
A Terra Máquinas (Temec), empre-

sa com atuação no ramo de fôrmas, 
equipamentos de acesso, cimbramen-
tos tubulares e fôrmas especiais, tem 
forte penetração no mercado de infra-
estrutura nacional e internacional.

Dentre seus principais projetos, 
está a ampliação do aeroporto de To-
cumen e na execução de estações de 
tratamento de água, ambos no Panamá. 

Seu sistema de fôrmas foi aplicado 
na execução das estruturas de controle do túnel de desvio da usina hidrelétri-
ca de Chagla, no Peru, obra da Odebrecht. Em face dos aos resultados obtidos, 
o sistema deslizante está sendo utilizado em larga escala na execução das 
estruturas da casa de máquinas da hidrelétrica.

Na usina de Jirau, onde também foram usados equipamentos da Temec, 
o engenheiro João Claudio, gerente EPC do projeto pela Cesbe Engenharia e 
Empreendimentos, explica que “o emprego de formas deslizantes em obras 
de grande porte, onde os prazos são enxutos e as metas audaciosas, faz-se 
necessário um estudo aprofundado de aplicabilidade aliado a uma parceria 
com um fornecedor que tenha o mesmo ‘DNA’ da empreiteira”.
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expansão de bioMassa, pCh e eóliCa Contratada e eM Construção de 2013 a 2018

Tipo Região
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Potência (MW)

Biomassa

Sudeste/Centro-Oeste 693 99 0 0 100 397

Sul 4 0 0 0 0 0

Nordeste 78 0 0 0 0 350

Norte 80 0 0 0 0 0

TOTAL 855 99 0 0 100 747

PCH

Sudeste/Centro-Oeste 202 99 26 0 90 162

Sul 229 25 0 0 30 68

Nordeste 0 0 0 0 0 5

Norte 0 19 38 0 33 30

TOTAL 431 143 64 0 153 265

Eólica

Sudeste/Centro-Oeste 0 0 0 0 0 200

Sul 330 565 174 526 528 400

Nordeste 1763 2098 2362 1099 552 400

Norte 0 0 0 58 203 0

TOTAL 2.093 2.663 2.536 1.683 1.283 1.000 

TOTAL 3.379 2.905 2.600 1.683 1.536 2.012

 Notas: 1Os valores da tabela indicam o acréscimo de potência instalada entre os meses de janeiro e dezembro de cada ano / 2Inclui a capacidade contratada nos leilões de energia de reserva / 3Inclui os projetos 
sinalizados como sem impedimento para entrada em operação comercial pela fiscalização da ANEEL.

Fonte: EPE

expansão hidrotérMiCa Contratada e eM Construção de 2013 a 2018 

Ano(b)
Sudeste/Centro-Oeste Sul Nordeste Norte 

Projeto Pot(a) Projeto Pot(a) Projeto Pot(a) Projeto Pot(a)

2013

UHE São Domingos 48 UTE Porto 
Pecém2 360 UHE Jirau 3.750

UHE Simplício(d) 334 UTE Suape II 381 UTE Porto do Itaqui 360

UHE Batalha 53 UTE Maranhão III(e) 499

UTE Maranhão IV(e) 338

UTE Maranhão V(e) 338

UTE MC2 N Venécia 2(e) 176

2014 UTE Baixada Fluminense 530 UHE Garibaldi(d) 175 UTE Pernambuco3 201 UTE Mauá 3 583

2015

UHE Sto. Ant. do Jari(d) 370

UHE Colíder 300

UHE Ferreira Gomes 252

UHE Belo Monte 11.233

UHE Teles Pires 1.820

2016
UHE São Roque 135 UHE Salto Apiacás 45

UHE Baixo Iguaçu 350

2017 UHE Cachoeira Caldeirão 219

UHE Sinop 400

2018 UNE Angra 3(c) 1.405

Total 2.370 660 942 20.683

Notas: (a)Potência total do empreendimento, em MW. No caso de usinas cuja motorização total não ocorre dentro do ano indicado, esta potência não corresponde à potência incorporada no ano. / (b)Ano esperado 
de início da operação do empreendimento segundo acompanhamento do DMSE – reunião de dezembro de 2012, salvo a inclusão das usinas vencedoras do 16º Leilão de Energia Nova (A-5/2013) e a alteração do 

cronograma da UTE Angra 3 (DMSE – reunião de maio de 2013) / (c)A Portaria MME nº 980/2010 autorizou a contratação da UNE Angra 3 na modalidade de energia de reserva / (d)Usinas com casa de força complementar 
modelada como PCH / (e)Usinas localizadas geograficamente no Maranhão, porém representadas eletricamente no subsistema Norte.

Fonte: EPE
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As obras avançam. Contudo, Belo Monte – “a melhor usina hidrelé-
trica do mundo”  nas palavras do engenheiro José Antonio Muniz, 
ex-presidente da Eletronorte e, mais tarde, presidente e diretor de 

transmissão da Eletrobrás,  está atrasada. Até começo deste mês (agos-
to)  a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) cuidava da análise do 
pedido de adiamento formulado pela concessionária. O diretor-geral da 
agência explicou que o pedido era objeto de duas avaliações principais: 
a técnica e a jurídica. 

Na explanação dos problemas, a concessionária explicou que devido 
à perda da janela hidrológica, no período da estiagem de 2011 e 2012, 
a primeira fase do desvio do rio Xingu, programada para dezembro de 
2011, só pode ser realizada em janeiro de 2013. Além disso, o consórcio 
construtor enfrentou 441 dias de atraso na implantação das obras no 
sítio Pimental, onde se situa a barragem responsável pelo reservatório 

Conjunção de problemas adia operação 
da hidrelétrica para março de 2017

Embora a concessionária Norte Energia considere que  
o primeiro semestre deste ano marcou o encerramento 
da assinatura dos grandes contratos de Belo Monte,  
a hidrelétrica não deverá operar no prazo 
contratualmente previsto. Uma conjunção  
de problemas vai atrasar o início da geração

principal (370 km²) cujo enchimento deveria começar na virada do ano.
E houve 124 dias perdidos, por causa de bloqueios no canteiro pro-

movidos por ONGs e grupos indígenas.  Tais ocorrências atrasaram a 
construção do canal de derivação de 20 km de extensão e de 28 diques 
necessários para formar o reservatório intermediário (130 km²), destina-
do a alimentar as 18 turbinas de maior potência.  A concessionária cita 
outro problema: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). É que, para o enchimento dos reservatórios 
nos prazos originalmente previstos, a Norte Energia precisaria de licença 
de operação, segundo ele, ainda não obtida. 

A concessionária não colocou na exposição de motivos outros pro-
blemas que vieram se acumulando, ao longo do tempo, desde ou talvez 
até antes de 1975, quando foram iniciados os estudos para o aprovei-
tamento hidrelétrico da bacia do rio Xingu. Houve idas e vindas, com o 
aprofundamento dos estudos, mudanças na fase dos pré-projetos, alte-
rações no projeto, processo de licenciamento ambiental prévio, deman-
das judiciais e outras providências protelatórias provocadas por conflitos 
de interesses locais, até se chegar finalmente a 2011. 

Em janeiro daquele ano foi concedida a licença para as instalações 
provisórias da UHE e, em junho seguinte, a licença de instalação defini-
tiva. Só então o consórcio construtor, liderado pela Andrade Gutierrez e 
integrado pela Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, 
Contern, Galvão Engenharia, Serveng-Civilsan, Cetenco e J. Mmalucelli, 
começaria efetivamente as obras.

As obras
A hidrelétrica, um investimento de R$ 26 bilhões, está sendo constru-

ída na bacia hidrográfica  do rio Xingu, que se estende por área de 450 mil 
km² e registra potencial hidrelétrico de 22 mil megawatts. A obra situa-se 

A concessionária calcula que o concreto 
empregado na obra alcance o volume 

aproximado de 3.400.000 m³
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exatamente na Volta Grande do Xingu, local chamado de 
fall line sul-amazônica, onde há o encontro de um relevo 
cristalino, duro, com outro relevo sedimentar, menos rígi-
do, ao longo do qual nasceram os núcleos urbanos mais 
tarde transformados nas cidades de  Tucuruí e Altamira. 

A usina foi projetada com potência instalada de 
11.233 MW. Contudo, a fim de operar com reservatório 
reduzido (uma imposição resultante de demanda local 
e do órgão ambiental), deverá produzir cerca de 4.500 
M/w, em média, por ano, o que representaria cerca de 
10% do consumo nacional. Assim, em potência efetiva-
mente instalada, ela será a terceira maior hidrelétrica do 
mundo, atrás apenas da Três Gargantas (20.300 MW), da 
China e da binacional Itaipu (14.000 M/w). 

As obras principais incluem a barragem principal, a 40 km abaixo do 
município de Altamira, no sítio Pimental, a partir do qual parte da água 
é desviada pelo canal de derivação de 20 km. Ela segue para o reserva-
tório intermediário, a aproximadamente 50 km  daquele núcleo urbano.  
Originalmente o projeto previa dois canais de derivação. Mudanças pos-
teriores recomendaram que fosse construído apenas um. E, este, fecha os 
escoadouros da região por intermédio de 27 diques. 

O vertedouro principal fica na barragem do sítio Pimental. Foi di-
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Outra vista do canteiro. A estrutura que 
vai abrigar as 18 turbinas da casa de força 

principal foi escavada diretamente na rocha

mensionado com 20 comportas de 20 m x 22,3 m, com vazão máxima 
de 62.000 m³/s. Nesse sítio foi construída uma escada para facilitar o 
fenômeno da piracema. 

A usina conta com duas casas de força, a principal delas no sítio 
Belo Monte, pouco a montante da vila batizada com o mesmo nome. Vai 
operar com 11 turbinas hidráulicas tipo Francis com potência instalada 
total de 11 mil MW e vazão total de 13.950 m³/s. 

A barragem principal tem apenas 35 m de altura. Apesar disso, o 

250 | O Empreiteiro | Agosto 2014

E n e r g i a  |  B e l o  M o n t e



declive natural do Xingu, no trecho de vazão reduzida, fará com que a 
queda líquida seja de 87 m. A casa de força complementar está sendo 
construída junto à barragem principal e abrigará seis turbinas tipo bul-
bo, com potência de 233,1 MW, queda líquida de 11,4 m e vazão total 
turbinada de 2268 m³/s.

A propósito das turbinas, o consórcio construtor vinha dando ênfase 
às obras das estruturas necessárias para abrigá-las, prevendo concluí-las 
até final deste ano.  Já os revestimentos dos tubos de sucção das turbinas 
5 e 6 – as últimas do sítio Pimental – tinham sido iniciados em setembro 
de 2013 e em fevereiro último estavam concluídos. Cada revestimento 
pesa cerca de 35 t, o equivalente a pouco mais de 3% do peso de 1.100 t 
de cada uma das seis turbinas tipo bulbo da casa de força complementar.

No começo deste semestre a Norte Energia havia assinado contratos, 
no valor de R$ 1,26 bilhão, para a execução das montagens eletromecâ-
nicas nas casas de força de Belo Monte (principal) e Pimental (secundá-
ria). O conjunto de montagens compreende 141 mil t de equipamentos. 

Sistema de transmissão
A Norte Energia assinala que o primeiro trimestre deste ano foi deci-

sivo para que ela considerasse encerrado o ciclo da assinatura dos gran-
des contratos da hidrelétrica.  Depois dos acordos firmados para a mon-
tagem eletromecânica em Belo Monte e Pimental, ela assinou contratos 

da ordem de R$ 179,3 milhões com as empresas Isolux e São Simão para 
a construção do sistema de transmissão restrito da usina.

O sistema é constituído por um conjunto de linhas de transmissão e 
subestações que vão conduzir a energia  gerada nas duas casas de força 
ao Sistema Interligado Nacional. E dali, quando a UHE de Belo Monte 
estiver em pleno funcionamento, a energia gerada chegará a 60 milhões 
de brasileiros em 17 Estados. 

A linha de transmissão destinada a escoar a energia, que segundo a 
concessionária será a primeira da América Latina a operar com 800 kV, foi 
leiloada em fevereiro último pela Aneel.  O sistema de transmissão restrito 
de Belo Monte será formado por 65 km de linhas  de transmissão de 230 
kV. Ele vai escoar a energia gerada em Pimental, e  haverá 67,6 km de 
cinco linhas de 500 kV, para conduzir a energia produzida  em Belo Monte. 
Pela previsão inicial, a linha de transmissão de 230º kV deve estar conclu-
ída até setembro de 2015 e, a de 500 kV, em dezembro do mesmo ano. 

Contudo, conforme o ofício enviado pela concessionária à Aneel, a 
geração comercial da primeira turbina de Belo Monte seria adiada de 
março de 2016 para março de 2017  e, a 18ª máquina, que completará 
os 11.233 MW, deve funcionar somente a partir de janeiro de 2020. 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Casa de eficiência comemora um ano 
A CasaE, Casa de Eficiência Energética da Basf, comemora seu primeiro aniversário em setembro. O 

projeto conta com a parceria de outras 18 empresas que também desenvolvem produtos com foco em 
eficiência energética e sustentabilidade.

Com grande número de visitantes, a iniciativa tem se tornado um termômetro para identificar o 
grau de interesse em relação às tecnologias. “Algumas soluções fazem mais sucesso que outras e, esse 
retorno, permite que as empresas estudem formas de melhorar seus produtos e atender às exigências ou 
necessidades dos consumidores”, diz Flávia Tozatto, gerente de Sustentabilidade da Basf.

Entre os produtos que mais têm chamado a atenção estão os pisos drenantes da área externa, Elas-
topave e Concreto Permeável. Eles permitem a passagem quase que imediata da água, que pode ir para o 
lençol freático ou ser recolhida para reaproveitamento, como no caso da CasaE, que possui reservatórios 
que armazenam 10 mil l. É usada para limpeza da área externa e rega dos jardins. A taxa de drenagem 
desses pisos é de 81 a 730 l por minuto no m².

O sistema construtivo em EPS, popularmente conhecido como isopor, também é outro material que 
tem feito sucesso por ser incomum. “Entre outras curiosidades, perguntam se o EPS é mesmo reciclá-
vel, como uma casa feita com esse tipo de material se mantém em pé e ainda suporta um elevador”, 
comenta Flávia. 

800 máquinas em várias frentes
No imenso canteiro de obras onde se constrói uma das maiores hi-

drelétricas do mundo, Belo Monte, no Pará, operam aproximadamente 
800 máquinas Caterpillar, realizando desde atividades de construção da 
usina até ações complementares, como supressão vegetal e infraestrutu-
ra nas áreas próximas.

A Sotreq, dealer da marca americana no Norte do País, dá suporte 
a operação. Em Altamira (PA), no ano de 2011, a empresa se instalou 
inicialmente em dois galpões provisórios com almoxarifado de peças 
com cerca de 2 mil itens e componentes de reserva. Antes mesmo da 
instalação da base provisória, a Sotreq já tinha fornecido à obra um lote 
de 150 equipamentos

Caterpillar (escavadeiras, motoniveladoras, compactadoras e tratores de esteira).
Em abril de 2013, a Sotreq inaugurou em uma área de 27 mil m² no km 18 da Rodovia Transa-

mazônica, no município de Vitória do Xingu, perto complexo de Belo Monte, uma filial com almoxa-
rifado estruturado para abrigar até 10 mil itens, oficina e um laboratório completo para análise de 
óleo. A filial conta hoje com mais de 100 funcionários. 

Três postos avançados ligados à filial dão assistência dentro da obra. No sítio Pimental, por 
exemplo, a Sotreq conta com uma equipe fixa composta por cinco mecânicos, um consultor de 
suporte ao produto, um técnico de mangueiras e dois auxiliares, além do posto de suprimento de 
peças. No Sítio Belo Monte, encontra-se um posto com seis mecânicos e um supervisor. Os postos 
avançados dispõem de itens de maior giro, e o dealer tem em todos os canteiros um serviço de 
entrega de peças provenientes da filial Vitória do Xingu.

Na obra, a Sotreq executa programa completo de monitoramento das condições operacionais 
dos componentes de material rodante e das ferramentas de penetração do solo. Outro tipo de mo-
nitoramento realizado é por satélite, com o sistema Product Link, que acompanha informações ge-
radas pelas máquinas, facilitando o posterior trabalho de operação e manutenção. A filial de Vitória 
do Xingu conta também com um laboratório para análise de fluidos.

Capacitação de pessoal foi um dos maiores desafios da empresa na região. Para isso, foi 
preciso estabelecer um convênio com o Senai antes mesmo de a primeira máquina da Cater-
pillar aportar em Belo Monte. Foram usados também seis simuladores no canteiro de obras para 
treinamento de operadores.
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 A contratação antecipada de Energia Existente  

protege consumidores e geradores
*Claudio Sales e Richard Hochstetler

O suprimento de eletricidade aos consumidores regulados é feito por meio de leilões que definem os contratos entre geradores e distribuidoras de eletricidade. Vencem 
os leilões aqueles geradores que ofertarem energia ao menor preço nos chamados “Leilões de Energia Nova” e“Leilões de Energia Existente”.

A contratação de Energia Existente é realizada por meio dos leilões “A-1” (‘A’ menos um), realizados no ano que antecede o ano de início de suprimento de energia 
gerada por usinas já construídas, mas cujos contratos venceram. Já os Leilões de Energia Nova são feitos para a construção das novas usinas com três a cinco anos de 
antecedência do ano de início de suprimento (Leilões A-3 e A-5).

Tal antecedência proporciona o tempo necessário para a construção das novas usinas, estimulando a competição entre os empreendedores e favorecendo tanto a 
ordenação da expansão quanto a promoção da modicidade tarifária. Mas há outro benefício da contratação antecipada que tem sido negligenciado: a mitigação de risco.

A contratação antecipada protege consumidores de altas de preços em períodos de escassez e assegura um fluxo de caixa estável e sustentável para geradores, mas 
o regime de leilões vigente priva os consumidores e geradores desse benefício porque a Energia Existente é contratada em Leilões A-1, tipicamente realizados a poucos 
dias da data de início de suprimento.

Além de não mitigar o risco, o emprego do Leilão A-1 torna consumidores e geradores muito dependentes do sucesso de cada certame. Se um leilão não for bem 
sucedido, não há mecanismos para corrigir a situação, forçando os agentes a comercializar energia no mercado de curto prazo, uma vez que a contribuição dos Leilões de 
Ajuste (que são leilões de Energia Existente feitos no mesmo ano de início de suprimento da energia para fazer o “ajuste fino” entre a demanda projetada pelas distribui-
doras e a demanda real verificada) é marginal porque tais certames não podem superar um por cento da demanda das distribuidoras.

A contratação de energia de usinas existentes com maior antecedência e maiores prazos de suprimento seria um aprimoramento para a atual sistemática de leilões 
regulados. Portanto, a adoção de Leilões A-2 – certames que permitiriam a contratação de Energia Existente com dois anos de antecedência – é uma medida simples que 
reduziria os riscos tanto para os consumidores quanto para as concessionárias de energia.

*Claudio Sales e Richard Hochstetler são executivos do Instituto Acende Brasil

O p i n i ã o
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Painéis solares  
mais baratos tornam  
tecnologia competitiva

Quanto às fontes tradicionais, o preço do gás natural continua caindo nos EUA, pressio-
nando as demais modalidades de geração, como as termelétricas a carvão e petróleo.  As 
plantas de painéis fotovoltaicos registraram uma expansão de 41% no país em relação 

a 2012, tornando-as a segunda maior fonte nova de energia, atrás apenas do gás natural. Os 
críticos argumentam, entretanto,  que a fonte solar somente é viável se continuar recebendo 
subsídios governamentais e isenção de impostos.

Os fabricantes dos painéis tem conseguido reduzir seu custo através de projetos padrão e 
escala de produção, saltando da produção total anual equivalente de  500 MW para 4.500 MW 
nos anos recentes. A indústria de painéis fotovoltaicos, cuja sigla em inglês é PV, segue uma regra 
de que o custo dos módulos cai 20% cada vez que se dobra a capacidade global de produção. Para 
variar, os fabricantes chineses já atingiram esse patamar de eficiência —provocando a reação das 
empresas americanas que já solicitaram a imposição de tarifas ao governo.

A padronização dos módulos PV e processos de montagem tornaram a construção de plan-
tas, chamadas fazendas solares, cada vez mais repetitiva e rápida. Em comparação, uma usina 
termelétrica de ciclo combinado a gás é um trabalho bem mais complexo. Na modalidade EPC, 
uma planta solar custa em torno de US$ 1,50 por watt instalado em mercado como Texas, até 
US$ 2,25 por watt em New England — um diferencial de custos típico do mercado americano de 
construção.  Quanto maior a planta fotovoltaica, menor o custo unitário. 

O Departamento de Energia (DOE) americano conduz o programa SunShot que ambiciona tornar 
a energia solar competitiva com as fontes convencionais no horizonte de 2020. Em fevereiro passa-
do, DOE anunciou que o preço médio da geração PV na escala de uma empresa geradora havia caída 
para 11 centavos de dólar por kWh — abaixo do preço médio de eletricidade no país de 12 centavos 
de dólar por kWh.  O preço alvo do programa SunShot é de 6 centavos por kWh por volta de 2020.

Os resultados começam a aparecer.  Austin Energy, controlada pela cidade de mesmo nome, 
no Texas, conseguiu aprovação da assembleia municipal sobre um acordo de compra de energia 
de 25 anos com a SunEdison Inc., no volume de até 1.500 MW, a serem fornecidas por  duas fa-
zendas solares a serem montadas no oeste do estado. O preço fixo médio a longa prazo é de US$ 
45 a US$ 55 por MWh, ou 4,5 centavos e 5,5 centavos por kWh — um dos preços mais baixos na 
indústria de energia solar atual.
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Sistema para altas pressões
A Jeene atua em um dos segmentos mais importantes e cruciais da engenharia civil: 

a selagem de juntas de dilatação. Entre tantos desafios da empresa em seus 40 anos 
de existência, alguns foram singulares e de solução complexa, como: a Adutora de 
Tapacurá (1976) e as usinas nucleares de Angra I e II (1980). 

Para a Jeene, no entanto, nada mais desafiador do que criar, desenvolver, tes-
tar e provar a eficácia de um novo sistema para atender a uma hidrelétrica com 
mais de 200 m de altura, cujo projeto exigia ensaios comprovando o atendimento 

para a pressão de 30 MPa e movimento à tração de 300 mm.
 Com a experiência de fornecer e aplicar selantes em diversas barragens desde 1999, porém com 

altura máxima de 146 m, a empresa ensaiou todos os tipos de perfis da sua linha, reforçou suas estru-
turas, mas não conseguiu superar os 22 MPa. A limitação estava no módulo de alongamento do perfil 
elastomérico que se rompia após atingir esta pressão.

 O desafio, então, foi limitar o crescimento do selante evitando a sua ruptura. A Jeene fez uma longa 
e minuciosa pesquisa, o que resultou na associação de dois nobres produtos, o EPDM - elastômero de 
alto desempenho - para garantir a estanqueidade, e a aramida - tecido estrutural - conhecida pela sua 
alta resistência ao impacto e à tração, para resistir à alta pressão.

Para vencer a abertura da junta em 300 mm foi criado um perfil, com quatro bulbos e altura de 90 
mm, que aberto chega a 700 mm. A aramida, instalada sob este perfil, dá suporte e limita o seu cresci-
mento. Consultas aos fabricantes das matérias primas, engenheiros especializados na área de barragens, 
cálculos finitos e muitos ensaios nos levaram ao êxito com a marca de 33 MPa.

Outros desenvolvimentos foram necessários para as conexões entre a junta perimetral e verticais. Para 
isto, foram fabricados moldes e o EPDM injetado nas conformações e ângulos pré-estabelecidos pelo projeto.

A fixação foi outro desafio complexo, pois havia o risco do rompimento dos elementos do sistema. 
Diversos dispositivos foram criados e testados e na análise de custo x benefício, foi eleito um sistema 
metálico simples com tarugos e chumbadores fixados ao concreto com epóxi.

A Jeene agora está construindo os novos dispositivos para ensaios para atingir 40 MPa.
 

Usinas solar-térmicas perdem terreno
Quando o projeto Ivanpah de energia solar entrou em operação em dezembro passado, ge-

rando 377 MW, no deserto de Mojave na Califórnia,  ao custo de US$ 2,2 bilhões, ficou com o 
título de maior usina solar-térmica do mundo.  Ela dobrou também a capacidade instalada desta 
modalidade nos Estados Unidos.  As obras demoraram 38 meses, com tecnologia da BrightSource 
Energy. De acordo com a associação das indústrias solar-elétricas (SEIA, da sigla e inglês), do 
total de 5.725 MW de projetos solares em construção,  24% utilizam o processo que concentra a 
energia solar, ou solar-térmica, mas apenas 16% dos novos projetos em desenvolvimento adotam 
essa tecnologia, sinalizando uma queda sensível de participação, ao passo que o uso de painéis 
fotovoltaicos(PV) cresce a olhos vistos.

O projeto Solar Star perto de Rosamond, também Califórnia, se considera o maior projeto PV 
licenciado pelo governo no mundo.  Possui 570 MW de capacidade, empregando painéis de eixo único 
montados no solo.  A SunPower concebeu o projeto e o vendeu à Mid-American Solar, de Phoenix, que 
é agora  a empreiteira responsável pela modalidade EPC.  O custo total é estimado entre US$ 2 bilhões 
a US$ 2,5 bilhões; a construção iniciada em 2013 está programada para ser entregue em fins de 2015.

Plantas pequenas do gênero estão se difundindo rapidamente. Mortenson Co., de Minnea-
pólis, foi selecionada no ano passado construtora EPC para executar cinco plantas no solo com 
módulos de dois eixos.  A capacidade delas varia de 6 a 100 MW, somando 346 MW, a serem 
construídas ao longo de três anos para a operadora OCI Solar Power, que fechou um acordo de 
25 anos de fornecimento com a municipalidade de San Antonio.  A primeira foi iniciada em ja-
neiro passado e terá 40 MW, perto de Brackettville, no Texas; as demais ficarão próximas de San 
Antonio, também no Texas.  

Proposta alternativa
SolarCity Corp., de San Mateo, Califórnia, tem modelo de negocio diferente, porque se dedica 
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Energia solar
A Eletrosul inaugurou em sua sede, em Florianópolis (SC), o maior 

complexo de geração de energia solar integrado a um edifício em 
toda a América Latina. Com investimento de R$ 9,5 milhões, a Usina 
Megawatt Solar tem potência instalada de 1 megawatt-pico (MWp) 
e pode produzir aproximadamente 1,2 GWh de energia por ano, o 
suficiente para abastecer cerca de 540 residências.

A capacidade de geração vem dos 4.200 módulos fotovoltaicos instalados na cobertura do edifício-
-sede e nos estacionamentos, ocupando uma área total de 8.300 m². Os painéis convertem a radiação 
solar em eletricidade, que vai para uma subestação coletora e depois é escoada à rede elétrica local.

A energia gerada pela usina será negociada com consumidores livres (como grandes empresas e 
empreendimentos comerciais) por meio de leilões. A estimativa é de que no primeiro leilão, previsto 
para o segundo semestre, sejam comercializados 800 MWh/ano. Os compradores poderão obter o Selo 
Solar, certificação concedida pelo Ideal (Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na 
América Latina), associando sua marca a uma atitude sustentável. O edifício-sede da Eletrosul também 
absorverá parte da energia da usina solar.

“Nossa intenção não é somente comercializar um produto. Queremos ajudar a difundir um novo 
conceito, que atenda à crescente demanda da sociedade por energia renovável”, afirma Eurides Mesco-
lotto, presidente da Eletrosul.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o governo da Alemanha, país que detém um terço do 
mercado global de energia solar e responde por quase metade da geração fotovoltaica da Europa. O 
banco de fomento alemão KfW financiou o empreendimento e houve apoio da Cooperação Alemã para 
o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e o Ideal também participaram da con-
cepção e viabilização da Usina Megawatt Solar.

“O Brasil tem um potencial enorme para geração de energia a partir do sol”, disse o diretor do KfW 
para América Latina, André Ahlert. “Projetos como o Megawatt Solar servirão de estímulo para que 
iniciativas semelhantes se multipliquem”. A Eletrosul negocia com o banco o financiamento de mais 160 
milhões de euros para geração eólica, fotovoltaica e hidrelétrica.

Além de gerar energia, a Usina Megawatt Solar servirá como base para estudos, que permitirão ao 
Brasil avançar em tecnologia e na viabilidade econômico-financeira da geração fotovoltaica. O comple-
xo agrega pequenas plantas experimentais, que se destinarão a estudos técnicos e acadêmico-científi-
cos das tecnologias existentes e sua eficiência na captação da radiação solar.

Purificação de silício
Ainda na área de desenvolvimento, a Eletrosul está investindo R$ 20 milhões em pesquisas para 

purificação do silício (matéria-prima dos painéis fotovoltaicos) e fabricação de células solares. O obje-
tivo é criar uma metodologia de processamento para se chegar ao silício de grau solar, com 99,9999% 
de pureza, um marco tecnológico que colocaria o Brasil entre os poucos países que têm pleno domínio 
da cadeia de produção de módulos fotovoltaicos. Estados Unidos e Japão são os maiores produtores de 
silício de alta pureza.

A Eletrosul firmou parceria com a Fucri (Fundação Educacional de Criciúma), instituição mantene-
dora da Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), para o desenvolvimento desses estudos, con-
tando também com a participação do Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). As pesquisas 
têm como base os laboratórios do Ipen, na primeira etapa, e o campus da Unesc em Criciúma na fase 
de planta piloto. As pesquisas tiveram início em 2012 e o prazo previsto para conclusão é de 36 meses. 

O projeto básico da unidade piloto de purificação de silício e fabricação de células solares está 
pronto e a previsão é que as obras comecem no segundo semestre. A unidade piloto ficará sediada no 
Iparque (Parque Científico e Tecnológico da Unesc), onde uma estrutura já existente (de 1,3 mil m2 de 
área construída) será adaptada para receber os equipamentos para a purificação e laminação do silício.

apenas a módulos solares instalados nas coberturas de casas ou firmas comerciais. O uso residencial 
predomina, mas há aplicações comerciais de até 45 MW.  A empresa oferece instalação gratuita aos 
clientes, com garantia de produção , seguro e monitoramento.  O cliente paga pela energia produ-
zida a uma tarifa 10 a 15% abaixo do preço cobrado pela rede de energia pública. Embora funcione 
igual a uma empresa geradora de energia, sua atuação não é regulamentada pela Comissão de 
Utilidades Publicas do governo, o que reduz os custos administrativos do negócio.
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Participação privada 
amplia atuação 
nas cidades brasileiras

Parceria tem viabilizado melhorias no abastecimento  
de água e coleta de esgoto com projetos diversos em  
várias regiões do País

Carlos Brazil

O 
acelerado processo de urbanização do Brasil, que ganhou força a partir da década 
de 1950, tem lançado enormes desafios aos gestores públicos. Vale destacar que, em 
meados do século passado, 64% dos brasileiros viviam na zona rural, enquanto 36% 
moravam em cidades. Segundo o Censo do IBGE de 2010, a proporção passou a 16% 
de habitantes na área rural e, 84% nas regiões urbanizadas.

É dessa acelerada mudança que surgiram alguns dos maiores problemas para as cidades, que 
têm precisado ampliar significativamente suas infraestruturas para atender as necessidades de 
suas populações que crescem sem parar.

O segmento de saneamento básico é um dos mais exigidos quanto à oferta de condições 
adequadas de conforto e saúde às pessoas. Porém, o que se verifica é, em geral, a incapacidade 
do poder público em oferecer serviços básicos de saneamento às populações ao longo de décadas.

De acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira das Concessionárias Priva-
das de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), 34 milhões de brasileiros não possuem acesso 
à rede geral de abastecimento de água; 85 milhões carecem de serviços adequados de coleta de 
esgoto; e 118 milhões não têm seu esgoto tratado. E quanto mais carentes as populações, piores 
são as condições de acesso a esses serviços.

Parceria público-privada
São números que demonstram a dificuldade dos gestores públicos de atender adequadamente a 

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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população. Por isso, vem ganhando força no Brasil a concessão de serviços de abastecimento de água 
e coleta de esgoto, especialmente pela adoção de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs.

“Enxergamos várias vantagens na concessão de serviços de saneamento à iniciativa privada. 
Historicamente, essa área, como várias outras no País, não têm conseguido receber os investi-
mentos necessários. Haja vista o nível de atendimento até relativamente bom em relação ao 
fornecimento de água, mas sofrível em relação à coleta e tratamento de esgoto”, afirma Charles 
Schramm, sócio-líder da área de Cidades da KPMG no Brasil. 

Este ano, a Abcon lançou a publicação “Panorama da Participação Privada no Saneamento 
Brasil 2014”, que traz um retrato das mudanças provocadas pela presença da iniciativa privada 
na instalação de infraestruturas e na gestão dos serviços de saneamento.

As empresas vinculadas à associação estão presentes em 297 dos 5.570 municípios do País, 
beneficiando 27 milhões de brasileiros. Desde a criação da entidade, há quase 20 anos, foram 
investidos R$ 5,5 bilhões, e outros R$ 6,5 bilhões devem ser desembolsados nos próximos cinco 
anos, exclusivamente nos projetos já existentes. Vale destacar que o segmento está crescendo, e 
novas parcerias vêm sendo firmadas.

Novos projetos
De acordo com a Abcon, há concessões importantes sendo definidas nos municípios de Gua-

rulhos, Santo André, Mauá e Sumaré (SP); Maceió (AL); e Penha (SC), entre outros. Também já 
foram firmadas, e passam a receber novos investimentos, concessões em Serra (ES) e Paraty (RJ).

“Trazer os parceiros privados para esta arena é uma decisão acertada dos agentes públicos, 
que deve ser incentivada. Afinal, o Estado não tem condições de entregar tudo o que é necessário 
na área do saneamento. Falta a ele braços, gente capacitada, acesso às tecnologias inovadoras e, 
principalmente, recursos”, afirma Schramm. Mas, o especialista pondera: “Nem tudo são flores, 
porque, eventualmente, pode haver problemas com empresas que não conseguem entregar o 
serviço a contento”.

 

Sistema Rio Manso (MG), hoje gerido no modelo PPP, é 
responsável por 28% de água tratada da Grande BH

Falta de cultura
Os governos estaduais precisam superar o corporativismo das empresas estaduais de 

saneamento que, mesmo sem conseguir atender seus respectivos territórios a contento, em 
termos de investimentos, relutam e resistem em abrir espaço aos concessionários privados. 
Esta abertura precisa ser dada pela cúpula da administração estadual, para que seja imple-
mentada num cronograma razoável com metas a serem atingidas.

Em termos de tecnologia, existem hoje sistemas disponíveis para oferecer soluções de 
otimização e melhoria das redes de água e esgoto. Na última exposição IFAT 2014 realizada 
em Munique, na Alemanha, diversas cidades alemãs, como Hamburgo, divulgaram progra-
mas de parceria para difundir novas tecnologias de gestão de recursos hídricos, inclusive 
com apoio e financiamento do governo federal.
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Necessidade de R$ 15 bilhões ao ano
Em termos de tamanho do desafio, é importante re-

correr ao Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), 
lançado pelo governo federal ao final do ano passado, para 
perceber que até 2033 serão necessários investimentos de 
R$ 15 bilhões ao ano para a universalização dos serviços de 
saneamento.

Entre os projetos já implantados, a Abcon destaca a 
PPP firmada com a Companhia Pernambucana de Sane-
amento (Compesa) no Grande Recife, para ampliação da 
rede de coleta e tratamento de esgoto. É a maior parceria 
já firmada no País, teve início em agosto de 2013 e prevê investimentos totais de R$ 4,5 bilhões, 
dos quais R$ 3,5 bilhões aplicados pela iniciativa privada, representada pela concessionária Ode-
brecht Ambiental.

Em Cuiabá (MT) desde 2012, a Companhia de Águas do Brasil (CAB Ambiental), que pertence 
ao Grupo Galvão, administra os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 
capital mato-grossense. Ao longo dos 30 anos de concessão, o projeto deverá consumir R$ 1,021 
bilhão em investimentos.

Desde o ano passado, uma parceria entre as construtoras Andrade Gutierrez e Camargo Cor-
rêa, firmada por PPP com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 
é responsável pela concessão do Sistema Produtor São Lourenço, localizado entre os municípios 
de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. A 
concessão do sistema, dedicado à captação, armazenamento e tratamento de água, será por 15 
anos, com previsão de investimentos de R$ 2,21 bilhões.

Outro projeto de grande porte é a PPP do Sistema Rio Manso (MG), cujo contrato foi assinado 
em dezembro de 2013, entre a concessionária privada Odebrecht Ambiental e a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa), para a operação e manutenção do sistema Rio Manso, 
responsável 28% da demanda de água tratada na região metropolitana de Belo Horizonte. O 
contrato tem duração de 15 anos e estipula aportes de R$ 693,7 milhões.

No Espírito Santo, destaque para a PPP firmada com a Companhia Espírito Santense de Sanea-
mento (Cesan) em Serra. O Consórcio Serra Ambiental (Sonel Engenharia, Construtora Aterpa e 
Mauá Participações Estruturadas) venceu a licitação de concessão administrativa para manuten-
ção, ampliação e operação do sistema de esgotamento sanitário daquele município. Ele adminis-
trará o sistema durante 30 anos, com investimentos previstos de R$ 805 milhões.

A maior carência está na coleta de esgoto
Para a Abcon, o segmento de coleta de esgoto é o principal desafio do saneamento no País, já 

que 85 milhões de brasileiros não possuem acesso a esse serviço.
“Na medida em que o Plano Nacional de Saneamento Básico estipula que serão necessários 

investimentos de cerca de R$ 15 bilhões ao ano até 2033 para a universalização dos serviços, 

Saneamento - PrinciPaiS PPPS 
Projeto Investimentos Fase atual

PPP Grande Recife (PE) R$ 4,5 bilhões Em obras iniciais

Sistema Produtor São Lourenço (SP) R$ 2,21 bilhões Em obras iniciais

CAB Cuiabá (MT) R$ 1,021 bilhão Em andamento

Subconcessão Saneago (GO) R$ 1 bilhão Em estudo

PPP Serra (ES) R$ 805 milhões Em obras iniciais

PPP Sistema Rio Manso (MG) R$ 693,7 milhões Em obras iniciais

PPP Sumaré (SP) R$ 345 milhões Em licitação

Paulo Roberto Oliveira, 
da Abcon
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temos não apenas uma oportunidade, mas, sim, uma necessidade de participação da iniciativa 
privada para atingir esse patamar de recursos, já que a média histórica de investimento no sane-
amento ao longo da última década ficou em torno de R$ 7 bilhões, menos da metade do exigido”, 
explica Paulo Roberto de Oliveira, presidente do Conselho Diretor da Abcon.

Tarifas remuneram investimentos 
Na publicação “Panorama da Participação Privada no Saneamento Brasil 2014”, a associação 

destaca que as tarifas praticadas pelas concessionárias vinculadas à iniciativa privada são com-
patíveis com aquelas adotadas pelas companhias estaduais de saneamento. “A iniciativa privada 
também pratica a tarifa social por contrato, em condições pactuadas com o poder local, em 
muitas de suas concessões”, indica o dirigente da Abcon.

Vale destacar que os contratos com a iniciativa privada, em geral, elencam o recebimento da 
tarifa paga pelos usuários como a principal fonte de remuneração pelo investimento. 

É justamente essa característica remuneratória que é apontada como um dos atrativos aos 
investimentos da iniciativa privada para o setor, como avalia Charles Schramm: “O saneamento 
tem um componente que é autossustentável. Não há níveis altos de inadimplência, o que atrai e 
estimula a participação do setor privado. Fica mais simples de estruturar garantias ao investidor”. 
Além disso, são firmados contratos de longo prazo, que garantem um retorno de 8% a 10% do 
capital investido ao ano, o que é muito positivo, segundo o sócio da KPMG.

Para concluir, Paulo Roberto de Oliveira destaca a importância dessa nova realidade na área 
de saneamento. “Acreditamos que a parceria com a iniciativa privada é a melhor maneira de 
termos um choque de gestão no saneamento”, diz. “São projetos de duração relativamente longa, 
que demandam tempo e injeção maciça de recursos econômicos nas fases iniciais. Além da maior 
agilidade em buscar e garantir esses recursos, o segmento privado possui toda a competência 
técnica e humana para executá-los”, afirma o dirigente.

Estatais investem em obras  
de expansão de redes

Carlos Brazil

Grandes empresas estaduais de saneamento são responsáveis por importantes investimen-
tos em todo o País, especialmente nas áreas de fornecimento de água e esgotamento 
sanitário. Este é o caso da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp), da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), da Empresa Baiana de Água 
e Saneamento (Embasa) e da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Conheça, a 
seguir, os principais projetos dessas empresas.

Sabesp
Em meio a grave crise de fornecimento em razão de uma severa seca que atingiu o Estado 

de São Paulo neste ano, com destaque para os problemas causados na Região Metropolitana da 
capital paulista, a Sabesp foi obrigada a destinar vultosos recursos a importantes obras emergen-
ciais, como a que possibilita a captação de água do chamado volume morto do Sistema Cantarei-
ra de abastecimento. A empresa terá, também, de dedicar recursos à integração de sistemas para 
melhor gerenciar eventuais situações excepcionais como a vivida atualmente.

S a n e a m e n t o



No entanto, a companhia, que está presente em 369 municípios 
paulistas, mantém seu cronograma de investimentos e de obras em an-
damento. Para o abastecimento de água na região da Grande São Paulo, 
a Sabesp prevê, até 2018, aportes num total de aproximadamente R$ 4,4 
bilhões, com recursos próprios e financiamentos. “Estamos trabalhando 
com o futuro, não só com o presente”, afirma Edison Pinzan, diretor de 
Tecnologia e Empreendimentos da Sabesp.

De acordo com a companhia, uma ação fundamental desse pacote 
é o Sistema Produtor São Lourenço. As obras – viabilizadas por parceria 
público-privada (PPP) firmada com as construtoras Andrade Gutierrez e 
Camargo Corrêa – foram autorizadas em abril deste ano. O sistema vai 
ampliar a capacidade de produção de água 
tratada para a Região Metropolitana de São 
Paulo em 4.700 l/s. O investimento de R$ 
2,21 bilhões será feito integralmente pela 
iniciativa privada, e o início de sua operação 
está previsto para 2017.

Na Grande São Paulo, o Projeto Tietê, 
considerado o maior programa de saneamen-
to ambiental do Brasil, segue com a constru-
ção e ampliação de estações de tratamento 
de esgoto, instalação de novas tubulações 
de grande porte, aumento das redes coleto-
ras nos bairros e novas ligações domicilia-
res. Atualmente, o projeto encontra-se em 
sua terceira etapa, com obras em execução 
ou em fase de contratação espalhadas por 
27 municípios na Grande SP. Sua conclusão 
é prevista para 2016. Dentro das ações da 
terceira etapa, ao custo de R$ 1,05 bilhão, 
destaque para o início em 2013 da amplia-
ção da Estação de Tratamento de Esgotos de 
Barueri, a maior unidade de tratamento de 
efluentes da América Latina.

Também no ano passado, avançou o pla-
nejamento da quarta etapa, cujo valor esti-
mado de investimentos é da ordem de US$ 4 
bilhões. O início das obras desta etapa será 
antecipado para este ano. 

Copasa
Responsável pelo fornecimento de água e serviços de esgotamento 

sanitário em 626 dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, a Co-
pasa possui alguns dos grandes projetos na área de saneamento do País. 
Entre eles está o Programa Água da Gente, lançado pelo Governo de 
Minas em 2013, que terá aporte de R$ 4,5 bilhões até 2016 em sistemas 
de água e esgoto, em todas as cidades em que a companhia atua. “É 
o maior programa de investimentos em água e esgoto já realizado em 
Minas Gerais”, explica o presidente da Copasa, Ricardo Simões.

No segmento de produção de água, a Copasa firmou, ao final de 
2013, uma PPP com a Odebrecht Ambiental para ampliação e operação 
do Sistema Rio Manso de armazenamento e captação. Estão previstos 
investimentos de R$ 693,7 milhões no projeto ao longo de 15 anos.

A Copasa já concluiu 74% das obras no Sistema Produtor do Rio 
das Velhas, que incluem a ampliação e modernização das instalações já 
existentes. O custo das intervenções chegará a R$ 261 milhões, e sua 
conclusão está prevista para este ano.

Já a região de Montes Claros está sendo beneficiada por obras de am-
pliação do sistema de abastecimento de água do município. As intervenções 
devem terminar em 2015, ao valor de R$ 83 milhões. 

Destaque também para a ampliação da capacidade de tratamento de 
esgoto na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a construção da 
estação de Arrudas. Com 65% das obras concluídas e previsão de término 
em 2015, o projeto está consumindo R$ 204 milhões em investimentos.
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Plano de expansão do sistema 
de esgotamento sanitário da 

Copasa soma R$ 213 milhões

Nova adutora em Alagoas
Ficou pronto em agosto o novo sistema adutor que duplicará a produção de água para a região do 

Agreste em Alagoas, obras que exigiram investimento de R$ 143 milhões. Construído através de uma PPP 
(Parceria Público-Privada) entre a CAB Águas do Agreste e o Estado de Alagoas, através da Casal (Companhia 
de Saneamento de Alagoas), o complexo ampliará a produção de água dos atuais 1.500 m³/h para 3.000 m³/h.

Com 57 km de extensão e 700 mm de diâmetro de aço carbono, a adutora sai da captação de água 
bruta às margens do Rio São Francisco, no município de Traipu, para o reservatório-pulmão localizado 
na Serra dos Manões. Do reservatório, a adutora segue margeando estradas vicinais e rodovias estaduais 
e leva a água, por gravidade, até Arapiraca, além de beneficiar outros nove municípios (Campo Grande, 
Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Lagoa da Canoa, Olho d’Água Grande e 
São Brás), onde vivem 400 mil pessoas.

O novo sistema é composto por uma estação de captação, adutora, reservatórios, elevatória e uma 
nova Estação de Tratamento de Água (ETA). Há ainda a previsão de construção de um Centro de Controle 
Operacional na sede da CAB Águas do Agreste para monitorar todo o sistema, com acionamento remoto 
das unidades operacionais. O escritório de arquitetura responsável foi o Básica Engenharia e Desenvol-
vimento e a Galvão Engenharia a construtora contratada.

Outro projeto de maior vulto é a ampliação do sistema de esgotamento sanitário e expansão 
da capacidade de atendimento em Contagem, também na Região Metropolitana da capital mi-
neira, que segue em obras, com previsão de conclusão no ano que vem. Os recursos destinados ao 
projeto somam R$ 213 milhões. Nessa mesma área do Estado, está sendo implantada a estação 
de tratamento, interceptadores e elevatórias em Ibirité, ao custo de R$ 139 milhões.

Embasa
Presente em 364 de um total de 417 municípios baianos, a Embasa atende 12,7 milhões de 

pessoas com abastecimento de água e 4,5 milhões com esgotamento sanitário. A estimativa de 
investimentos em ações de abastecimento de água em 2014 é de R$ 354 milhões. 

As obras mais importantes são a construção da Barragem do Catolé (em licitação ao valor 
de referência de R$ 140 milhões) e a ampliação dos sistemas de abastecimento de Paulo Afonso, 
Barra do Pojuca, Machadinho Norte e Machadinho Sul, todas em fase de contratação, sem valor 
definido. Também há a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador e 
Região Metropolitana, este último já em obras, ao valor de R$ 83,4 milhões.

Já na área de esgotamento sanitário, a estimativa de investimentos é de R$ 241 milhões. Des-
tacam-se a retomada da obra do sistema de esgotamento sanitário de Lauro de Freitas (única em 
obras, por R$ 68 milhões) e a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário de Irecê, Ilhéus, 
Senhor do Bonfim, Caetité e Arembepe, todos em fase de contratação, sem valor divulgado. 

Em Salvador, estão previstas a ampliação do sistema de esgotamento sanitário na região das 
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bacias da Pituba e Armação e o adensamento das bacias do Alto Camarajipe, Mangabeira, Rio das 
Tripas, Periperi, Cobre, Calafate, Saboeiro, Baixo Jaguaribe e Baixo Pituaçu.

Compesa
A Compesa atua em 173 dos 185 municípios do Estado de Pernambuco. Após aumentar a pro-

dução de água desde 2007, os investimentos da companhia estão voltados atualmente para a me-
lhoria da sua distribuição. Para isso, estão sendo realizadas trocas de tubulações (500 km somente 
em Recife) e obras de setorização. Com investimentos previstos de R$ 400 milhões, já estão con-
tratados 1.200 km de implantação e substituição de redes, sendo que 400 km já foram executados.

Para melhorar a continuidade do abastecimento, a Compesa tem apostado na expansão e mo-
dernização dos sistemas de produção, tratamento e distribuição da água e ainda nos programas 
e tecnologias que promovem a redução de perdas. “O Brasil possui uma dívida histórica na área 
de saneamento básico e, para quitá-la, é preciso valorizar as empresas do setor que lidam diaria-
mente com os reclamos da população e lutam para transformar essa realidade”, afirma Roberto 
Tavares, presidente da Compesa.

Entre os programas de destaque, estão: o Promais - Programa para o Fim do Racionamento e 
Redução de Perdas no Interior do Estado, com orçamento total de R$ 263 milhões, obras em curso 
em 14 municípios e já concluídas em outros 45; Proaut - Programa de Modernização Tecnológica 
na Produção de Distribuição dos Sistemas de Abastecimento de Água, com investimento de R$ 208 
milhões; Promic - Programa de Micromedição, com R$ 154 milhões em desembolsos; Promac – Pro-
grama de Recuperação e Implantação da Macromedição, com recursos de R$ 25 milhões; e Progis -  
Programa para Implantação do Sistema de Informações Georreferenciadas, com R$ 2,4 milhões 
em dispêndios.

Atualmente, encontra-se em andamento a obra de R$ 2,3 bilhões para instalação da Adutora 
do Agreste, que vai atender dois milhões de pessoas com fornecimento de água. Outro projeto em 
andamento é a Adutora do Siriji, que já atende cinco municípios da Mata Norte e, até outubro de 
2014, vai chegar a outras três cidades. São 114 km de adutoras e uma nova estação de tratamen-
to, com investimento de R$ 71 milhões.

Estão em obras outros 27,5 km de adutora, entre Tapacurá e Vitória, com previsão de investi-
mento de R$ 43 milhões para beneficiar mais de 190 mil pessoas.

No interior do Estado, os principais empreendimentos que vão ampliar a quantidade de domi-
cílios atendidos com esgotamento sanitário são: a ampliação do sistema de esgotamento sanitá-
rio - SES Petrolina, com implantação de novas redes coletoras, emissários e duas estações de tra-
tamento de esgoto, com investimento no valor de R$ 65 milhões em parceria com a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); e a implantação do SES 
Arcoverde, com investimento de R$ 22 milhões (obra iniciada em dezembro de 2013).

Destaques em projetos urbanos
Fundada em 1987, a Hagaplan é uma empresa de consultoria e prestação de serviços técnicos, 

reunindo portfólio de experiências em planos, estudos e projetos nas mais diversas áreas, como abas-
tecimento de água, drenagem, edificações e urbanismo, energia e telecomunicações, esgotamento sa-
nitário, geoprocessamento, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos, transporte e 
mobilidade urbana, assim como em urbanização de favelas e ação social.

Um dos grandes exemplos de atuação da empresa é o Programa Mananciais, no qual a empresa 
aplica soluções de urbanização na região das represas Guarapiranga e Billings, na Região Metropolitana 
de São Paulo. Outros projetos realizados pela empresa no segmento: serviços técnicos de engenharia 
para atuar no controle e redução de perdas do Sistema de Abastecimento de Água de Guarulhos (SP); 
planos integrados regionais de saneamento básico para a unidade de gerenciamento de recursos hídri-
cos da Serra da Mantiqueira, Paraíba do Sul e Litoral Norte; e estudos, laudos e projetos de engenharia 
viária, para a implantação das obras de requalificação dos principais eixos viários utilizados pelo trans-
porte público, construção de terminais e execução de obras de segurança viária para a prefeitura de São 
Bernardo do Campo (SP).
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Irrigação no Tocantins
Está em andamento a elaboração do projeto 

executivo das obras de infraestrutura para irrigar 
as várzeas dos rios Pium e Riozinho, no sudoeste 
do Tocantins. O plano inclui regularizar a oferta 
de água através da construção de reservatórios e 
barragens, aproveitando as condições favoráveis 
dos solos para irrigação, que podem garantir de 
duas a três safras de grãos por ano na região. O 
projeto, a cargo da Engeplus, faz parte do Pro-
doeste (Programa de Desenvolvimento da Região 
Sudoeste do Estado do Tocantins).

O sistema projetado será formado por barra-
gens de acumulação e regularização nas partes altas das bacias dos rios, fonte de água a ser conduzida à área 
a ser irrigada, pelo próprio curso fluvial, a jusante. Na parte baixa da bacia serão construídas seis barragens, 
para elevar o lençol freático e aumentar o nível dos cursos de água, facilitando a captação através de estações 
de bombeamento sobre flutuantes.

Nesta fase a Engeplus realizou os levantamentos aerofotogramétricos, topográficos e geotécnicos de campo, 
o detalhamento dos projetos geotécnicos, estruturais, hidráulicos, hidromecânicos, elétricos, de automação e com-
plementares, além do sistema viário e o projeto urbanístico da Barragem P8 e de seis barragens elevadoras de nível.

Canal do Xingó
Foram concluídos o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e o Rima (Relatório de Impacto Ambiental) para 

o Canal do Xingó, que bombeará água captada do Rio São Francisco a ser distribuída para cinco municípios 
do Sergipe (Canindé do São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo e Porto da 
Folha) e dois da Bahia (Paulo Afonso e Santa Brígida). O trabalho foi realizado pela empresa Engeplus, parte 
do Consórcio Xingó, e as obras serão executadas pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba).

Com 306 km de extensão e vazão de até 36 m³/s, o canal fornecerá água para consumo humano, agri-
cultura e criação de animais. Na região beneficiada do Sergipe há uma concentração de assentamentos da 
reforma agrária dedicados à pecuária leiteira.

Esgoto é reciclado para uso industrial
Um novo modelo de tratamento de esgoto em uso na 

cidade de Campinas (SP) permite a purificação da água a 
ponto de ser possível reaproveitá-la para revenda, para uso 
industrial. A tecnologia é denominada Epar (Estação Produ-
tora de Água de Reúso) e foi instalada pela empresa EMA En-
genharia no interior de São Paulo, a chamada Epar Capivari 
II, com capacidade máxima para 1.175 l/s.

O processo é baseado na técnica de membranas filtran-
tes, removendo até vírus e bactérias. O sistema garante uma 
degradação biológica dos poluentes e a separação dos sóli-
dos (lodo) por ultrafiltração, resultando em uma água com 

Consultorias dedicadas otimizam 
custos e prazos das obras
No entanto, ainda falta consolidar a cultura de se contratar empresas 
projetistas e gerenciadoras para fazer a gestão de empreendimentos 
complexos, atuando em nome da contratante pública ou privada.  
A seguir, a revista O Empreiteiro apresenta importantes iniciativas  
do segmento no País
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99,5% de grau de pureza, compatível com a qualidade exigida para uso nas indústrias. Essa água obtida do 
tratamento do esgoto pode ser fornecida ao parque industrial de Campinas, reduzindo o uso dos mananciais de 
captação e preservando os recursos naturais. 

BRT em Recife (PE)
Estão em fase de conclusão as obras de dois corredores viá-

rios que servirão de passagem para o BRT (Bus Rapid Transit, na 
sigla em inglês) em Recife (PE), um sistema de transporte público 
baseado em ônibus de alta capacidade. Os trabalhos são coman-
dados pela Secretaria das Cidades do governo estadual de Per-
nambuco e os projetos e gerenciamento são realizados pela Maia 
Melo Engenharia.

No corredor Leste-Oeste, que ligará a Praça do Derby ao 
Terminal Integrado de Camaragibe, as antigas paradas de ônibus 

estão sendo substituídas por 22 estações, a cargo do consórcio das empresas construtoras Mendes Júnior-
-Servix. Foi realizado um estudo de tráfego e de trânsito para mapear os conflitos da realidade atual do 
trânsito com o BRT, a cargo da Maia Melo, que desenvolveu projetos para reduzir os problemas.

Um desses projetos é o Túnel da Abolição. A obra inclui o alargamento de vias de contorno e circulação 
na área, além de um novo acesso ao Museu da Abolição. Para instalar uma parada de ônibus na base do túnel 
e ao se verificar que a área é de grande circulação de pedestres, foi construída uma praça no local, a Praça 
João Alfredo.

No corredor Norte-Sul, serão instaladas 33 estações, de responsabilidade do consórcio construtor Emsa-
-Aterpa. Este corredor passa pelos municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife. Além de 
fazer a ligação do Terminal Integrado de Igarassu ao Terminal Joana Bezerra, o segmento do Complexo de 
Salgadinho terá um ramal em direção à avenida Cruz Cabugá, até a Estação Central do Metrô.

A implantação do BRT promete aos passageiros um ganho no tempo de viagem de 15 minutos no 
Corredor Norte-Sul e de 30 minutos no Corredor Leste-Oeste. Quem trafega nessas vias também será 
beneficiado com a melhoria do trânsito, minimizando os engarrafamentos nas horas de pico na região 
metropolitana do Recife.

Metrô virtual
Um sistema que permite explorar virtualmente as carac-

terísticas físicas e funcionais de uma estrutura antes mesmo 
de a obra ter começado está sendo empregado na construção 
de uma estação de metrô da Linha 17 (Ouro) do Metrô de São 
Paulo (SP), a Hospital Saboya, que servirá de piloto para futu-
ros projetos da rede de transporte. Chamada de BIM (Building 
Information Modeling, na sigla em inglês), a tecnologia foi tra-
zida pela empresa Concremat Engenharia, que atua em con-
sórcio na elaboração dos projetos executivos das estações e 
do pátio de estacionamento e manutenção dos trens da linha.

O BIM reúne virtualmente todas as disciplinas de projetos e é baseado no desenvolvimento de modelos digitais da 
construção, que armazenam informações sobre o projeto relacionadas à arquitetura, engenharia e construção, permi-
tindo que ele seja compartilhado em tempo real entre os envolvidos no processo. “Já é muito utilizado pelo segmento 
imobiliário nacional, mas ainda é pouco adotado em obras de maior complexidade, como as metroviárias, que exigem 
muita interface entre arquitetura, estrutura e sistemas”, afirma Gustavo Carezzato, arquiteto da Concremat Engenharia 
especialista no sistema BIM. “É o futuro em projetos de infraestrutura.”

Com o objetivo de facilitar o acesso ao Aeroporto de Congonhas, a Linha 17 (Ouro) do Metrô irá interligar 
as regiões do Jabaquara e do Morumbi, num percurso com 17 km de extensão, através do sistema monotrilho. 
A demanda  de usuários da linha, para 2020, é estimada em 480 mil passageiros/dia. Terá 18 estações, com 
integração às linhas 4 (Amarela) do Metrô, à Linha 9 (Esmeralda) da CPTM e com as linhas de ônibus da região.

Porto Sudeste
Está quase pronto para entrar em operação o Porto Sudeste, em Itaguaí (RJ), uma estrutura com capaci-

dade total planejada de exportar 50 milhões de t/ano de minério de ferro, vindas da região de Serra Azul, em 
Minas Gerais. O empreendimento, iniciado pela mineradora MMX, teve seu controle negociado em fevereiro 
com a trading holandesa Trafigura e o fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi – agora os dois grupos detêm 
65% das ações do porto.
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A concepção e todas as fases do projeto foram executadas pela empresa Pla-
nave S.A. – Estudos e Projetos de Engenharia, que foi contratada pela MMX para 
estudar a possível localização de um terminal de minérios na Baía de Sepetiba. A 
solução encontrada foi utilizar o espaço criado na cava de uma pedreira, à venda 
na época, como pátio do terminal.

O projeto definiu a interligação dos pátios de estocagem com o porto por 
um túnel de 1.800 m de extensão, 22 m de largura e 18 m de altura, para abri-
gar quatro correias transportadoras de minério de ferro. Em um dos pátios de 
estocagem foi necessário superar as dificuldades geológicas do terreno, cujo solo 
é composto por argila, com forte tendência de rompimento. Para isso foram uti-
lizadas estacas de brita, resolvendo o problema sem gerar passivos ambientais. 
Tanto o pátio quanto a ferrovia foram reforçados, para aumentar a segurança no 
transporte do minério.

As obras partiram de um projeto geométrico da Planave, que teve de eliminar 
interferências como a presença de um rio, um ramal ferroviário da MRS Logística, 
ramais da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e a estrada federal que dá aces-
so ao Porto de Sepetiba. O Porto Sudeste tem um plano de expansão em vista e a 
Planave já deu início ao projeto da ampliação de sua capacidade.

Cone Suape
A JBR Engenharia está desenvolvendo os projetos de infraestrutura de cinco 

unidades de negócio do Cone Suape, uma plataforma de empreendimentos de 
logística industrial e de serviços que vai abrigar empresas interessadas em contar 
com a vantagem competitiva de se instalar nas proximidades do Porto de Suape, 
no município de Ipojuca (PE).

Os projetos de infraestrutura seguem as recomendações das normas vi-
gentes e estão dentro do conceito de ecourbanismo e sustentabilidade. Eles 
incluem terraplenagem, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sa-
nitário, distribuição de energia, subestação rebaixadora de 69 Kv, iluminação, 
abastecimento de gás e pavimentação para cinco seções do complexo: Cone 
Multicenter (a ilha de serviços do Cone Suape), Cone Plug& Play (área pronta 
para instalação de plantas industriais), Cone Zona de Processamento de Aço, 
Cone Multimodal (plataforma que possui cinco modais interligados e um con-
junto de serviços administrativos e logísticos) e Cone Zona de Processamento 
de Exportação (local para instalação de empresas com tratamento fiscal e 
cambial diferenciados).

Com sede em Recife (PE), a JBR Engenharia completa 20 anos em 2014. 
Atualmente a empresa tem representações nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Sergipe e no Distrito Federal.

Edifício verde
O edifício Cidade Nova, ocupado pela Petrobras no centro do Rio de Janeiro 

(RJ), está entre os mais eficientes do ponto de vista energético no Brasil, sendo 
a primeira edificação comercial no País a receber o selo verde do USGBC (United 
States Green Building Council, na sigla em inglês). Parte da pontuação necessária 
para obter a certificação está ligada ao sistema de ar condicionado, cujo plano foi 
desenvolvido pela empresa Datum Consultoria e Projetos.  

P r o j e t i s t a s  e  G e r e n c i a d o r a s



www.revistaoempreiteiro.com.br | 267

A climatização do edifício inclui um sistema de água gelada, distribuição de 
ar em regime de volume de ar variável pelo piso elevado, pré-tratamento de todo 
o ar exterior e a completa integração ao sistema de automação.

Um dos pontos mais importantes do projeto é o desempenho das fa-
chadas, na redução do consumo de energia pelo ar condicionado, além de 
permitir o aproveitamento da luz natural e o conforto visual dos ocupantes. 
Conciliar estes três parâmetros foi alcançado por meio de uma dupla fachada 
ventilada, com vidros duplos e um espaço de ar de 60 cm entre eles, com 
ventilação por convecção natural, em função do aquecimento dos próprios 
vidros pela radiação solar.

Além das fachadas, o edifício conta com uma claraboia de cerca de 900 
m² que cobre todo o átrio central. Esta área tem persianas automáticas que se 
fecham nos horários de insolação direta nos vidros, evitando sol sobre as áreas 
ocupadas. Um colchão de ar permanece imóvel sob os vidros da claraboia age 
como isolante térmico.

Outro diferencial do projeto é o sistema de distribuição de ar predominante-
mente pelo piso. Esta solução apresenta uma considerável redução no consumo 
de energia por diversas razões, entre elas o fato de o condicionamento de ar 
atender o volume útil da sala, ou seja, até a altura de 1,80 m.

Hidrelétrica de São Roque
Estão em execução os serviços de desmatamento, terraplenagem, escava-

ções, barragem de terra e construção dos acessos da Usina Hidrelétrica São Ro-
que, que irá aproveitar a água do Rio Canoas, em Vargem (SC), para gerar energia. 
Os trabalhos, a cargo da SETA Engenharia S.A. vão resultar em um complexo com 
capacidade de gerar 135 MW. 

  As obras, que incluem escavações comuns em uma área de 938 mil m² e a 
realização de aterro em solo de 359 mil m2. O prazo de entrega é 2016.

Com sua sede em Concórdia (SC), a SETA tem em andamento obras em com-
plexos eólicos, subestações, linhas de transmissão de energia, energia solar e pro-
jetos de pavimentação de rodovias em diferentes Estados brasileiros.

Prazo marca projeto
Apesar do cronograma apertado e imprevistos, a Reta Engenharia imple-

mentou a via de ligação entre a Mina do Pico e a Mina de Fábrica (MG), de 
propriedade da Vale, dentro do prazo. Gestora do sistema de planejamento e 
controle, a empresa trabalhou na execução com a Integral Engenharia.

No decorrer da implantação do projeto, novas dificuldades surgiram, 
tais como paralisações por questões ambientais, identificação de sítios ar-
queológicos não previstos e negociações com proprietários de terras (super-
ficiários). Tais questões potencializaram o desafio para o cumprimento do 
prazo de implantação. 

Nesse projeto, já em fase final de implantação com pleno sucesso, a ges-
tão do planejamento dinâmico se mostrou fundamental no suporte à tomada de 
ações que possibilitaram, mesmo diante de um cenário adverso, atingir as metas. 
Algumas das principais estratégias adotadas na gestão desse projeto foram as 
alterações ágeis do plano de ataque diante de fatos novos não previstos no plane-
jamento, a busca incessante de metodologias executivas e soluções de engenha-
ria adequadas às necessidades de prazo, utilização de técnicas para compressão 
do cronograma como o aumento da jornada de trabalho e realização paralela 
de atividades, e um criterioso controle dos índices de produtividade reais para 
realimentar o planejamento.

Coesão nas obras de duas fábricas 
Um empreendedor, um project management e um site management juntos 

focados em um resultado: a implantação de duas fábricas – John Deere e Deere-
-Hitachi – em Indaiatuba (SP). Em janeiro de 2012, as atividades de planejamento 
foram iniciadas para levar a termo a empreitada.
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Na condução do projeto, a norte-americana Ghafari e a brasileira Minerbo-
-Fuchs, com a tarefa de projetar e implantar as unidades industriais em um prazo 
máximo de 18 meses, com área total construída de 49.528 m² (1.858 estacas, 
14.300 m³ de concreto, 704.148 kg de aço, 324 pilares pré-moldados e 1.151.711 
kg de estrutura metálica).

Fundamental para o sucesso de uma obra dessa magnitude foi a correta es-
colha dos parceiros. Toda para as obras civis, Sinnen para as obras underground, 
além de ruas, pátios e jardins, a Medabil para a estrutura metálica, cobertura e 
fechamento dos prédios fabris e Qualieng para as instalações elétricas, hidrome-
cânicas e HVAC.

Coube a Minerbo-Fuchs a responsabilidade pelo gerenciamento e fis-
calização de ambas as obras. Com uma atuação precisa, fundamentada no 
trabalho coeso de sua equipe multidisciplinar, manteve o foco nas metas e 
objetivos planejados. O controle rígido de prazos, custo e qualidade e o pro-
fissionalismo em que se basearam as relações com os parceiros executantes, 
geraram a sinergia necessária para a obtenção do excelente resultado, mesmo 
diante de condições adversas causadas pela excessiva ocorrência de chuvas 
no período da obra.

Desenvolvimento rodoviário
Criada em 1975, a Lenc nasceu com a visão de contribuir para o desenvolvi-

mento tecnológico do País, principalmente com a difusão de técnicas para utili-
zação de solos tropicais em pavimentos econômicos, destacadamente  a Sistemá-
tica MCT e suas aplicações práticas. Hoje, a empresa possui consolidada atuação, 
mantendo-se fiel aos princípios que nortearam a sua criação. 

Entre os trabalhos rodoviários que desenvolveu, incluem-se: gerencia-
mento da primeira e da segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodo-
vias do Estado de São Paulo, financiado pelo BID; gerenciamento da primeira 
fase do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais do Estado de São 
Paulo; supervisão das obras de construção do Rodoanel Metropolitano de São 
Paulo, trechos oeste e sul; gerenciamento e supervisão das obras de pavimen-
tação da Rodovia BR-364/AC, gerenciamento do programa de duplicação da 
BR-101/Nordeste, entre as cidades de Natal (RN) e Catende (PE); projeto bá-
sico e executivo de implantação do trecho norte do Rodoanel de São Paulo; e 
supervisão ambiental das etapas 1 e 2 do Programas Caminhos da Qualidade, 
do  DER/SP.

Importância da fiscalização
A fiscalização de obras é, no presente, um dos aspectos de destaque no 

setor da construção, devido, principalmente, ao aumento da exigência por 
parte dos contratantes e da legislação em vigor, bem como, pela complexi-
dade, tanto por conta das novas tecnologias disponíveis quanto materiais e 
equipamentos construtivos.

Para a STCP, fiscalizar é muito mais do que simplesmente orientar ou aplicar 
sanções necessárias. É, prioritariamente, observar todos os dispositivos aplicáveis 
em um empreendimento, incluindo termos de contratos, ordens de serviço, diário 
de obras, projetos, especificações, aplicações dos recursos, planilhas orçamen-
tárias e cronograma físico-financeiro, além da composição de preços unitários, 
encargos e BDI da executora, para o planejamento e desenvolvimento dos serviços 
com o melhor nível de alocação dos recursos.

A empresa fiscalizadora deve traduzir os objetivos, restrições e diretrizes, 
estabelecidos pelo empreendedor, em soluções funcionais e tecnologias com de-
sempenho superior, além da capacidade de selecionar alternativas que demandam 
o mínimo recurso para atingir os resultados propostos.

Como exemplo da capacidade de mobilização e gestão da STCP nesse campo, 
podem ser citados alguns contratos aeroportuários: no Aeroporto Internacional 
de Confins-MG (fiscalização de projeto executivo e das obras de reforma, amplia-
ção e modernização da área do terminal de passageiros e construção da central 
de utilidades, no valor de R$ 8 milhões); no Aeroporto Internacional Marechal 

Rondon-MT (fiscalização de projetos executivos e das obras para reforma e am-
pliação do terminal de passageiros, estacionamento, vias de acesso, central de 
utilidades, construção do edifício administrativo e estacionamento, KF, CAG, área 
de apoio e equipamentos de rampa e nova ETE, no valor de R$ 4 milhões); no 
Aeroporto Internacional do Galeão-RJ (fiscalização de projetos executivos e das 
obras de reforma e modernização do terminal de passageiros 1, no valor de R$ 
7,3 milhões); e no Aeroporto Internacional de Porto Alegre-RS (assessoramento e 
apoio técnico à fiscalização das obras de ampliação do terminal de passageiros, 
no valor de R$ 13,2 milhões).

Piso resfriado
Um shopping center de Pernam-

buco (o Riomar Recife) recebeu um 
sistema que resfria até o piso do em-
preendimento, como forma de reduzir 
a temperatura interna e melhorar o 
conforto do ambiente. A tecnologia, 
instalada pela Arclima Engenharia, 
leva o nome de Piso Frio Radiante e 
utiliza a própria superfície do solo 
como elemento de troca térmica, com 
painéis isolantes no contra-piso e tu-
bos de polietileno que conduzem água 
gelada para o resfriamento.

A energia térmica que seria liberada para o meio externo, através do ar de 
exaustão, é conservada pelas unidades de recuperação de energia. O sistema tem 
dois tanques de água gelada (com temperaturas de 4º e 10º) para atender a de-
manda dos sistemas de baixa e média temperatura.

Com uma área total de 384 mil m², o shopping tem 142 mil m² climatizados 
pela Arclima. O projeto tem oito unidades tipo centrífugo, com capacidades entre 
500 TR e 850 TR, trabalhando com três temperaturas de consumo (4º, 10º e 15º).

Arena Pernambuco
A construção da Arena Pernambuco para a Copa do Mundo da Fifa 2014, 

em Recife (PE), foi realizada utilizan-
do uma metodologia de acompanha-
mento do avanço físico e financeiro 
da obra, com relatórios que permitiam 
avaliar de forma comparativa o crono-
grama planejado e o realizado de fato. 

O método foi desenvolvido pela 
empresa Projetec, contratada pelo 
Governo do Estado de Pernambuco 
para dar apoio às atividades de ge-
renciamento e auditoria da execução 
dos trabalhos. A atividade permitiu 
dar mais transparência ao desenvolvi-
mento de um dos principais projetos 
desenvolvidos no Estado nos últimos anos.

Faturamento 240% maior
Criada em 1995, a EBEI (Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura) 

registrou um crescimento de 240% no seu faturamento nos últimos cinco anos, 
somando atualmente mais de 200 colaboradores no seu quadro profissional.

Sediada em São Paulo (SP), a empresa executa estudos de viabilidade, pla-
nejamento, projetos, gerenciamento e supervisão/fiscalização de obras, nas áreas 
de transporte público, rodoviário e hidroviário, portos, energia, recursos hídricos 
e saneamento. 
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Tatiana Bertolim

N
o ultracompetitivo mercado imobiliário da região me-
tropolitana de São Paulo, saiu-se melhor em 2013 quem 
apostou em produtos com alto valor agregado. Empreen-
dimentos que combinam residência e espaços comerciais, 
de um lado, e lançamentos voltados para executivos e sol-

teiros de alto poder aquisitivo, de outro, deram o tom. 
Nesse cenário, ninguém se saiu tão bem quanto a Tecnisa. Embalada 

pelo êxito do Jardim das Perdizes, a tradicional construtora e incorpo-
radora paulista chegou ao topo do ranking da construção imobiliária 
feito pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). A 
companhia subiu dez posições em relação ao levantamento anterior, que 
reflete o ano-base de 2012.

Expansão na Grande São Paulo é embalada  
por condomínio vertical multiúso
Empreendimentos de maior valor agregado
determinam crescimento de construtoras

“A Tecnisa conseguiu introduzir um produto com perfil mais de clas-
se média e que tem encontrado boa demanda, que são os empreendi-
mentos multiuso”, afirma Luiz Paulo Pompéia, diretor da Embraesp.

O grande trunfo da Tecnisa foi o lançamento do Jardim das Perdizes, 
projeto desenvolvido em parceria com a PDG Realty na Barra Funda, 
Zona Oeste de São Paulo. Erguido em um antigo terreno adquirido da Te-
lefônica e com o intuito de ser um bairro planejado, o empreendimento 
inclui torres residenciais, hotel, shopping e edifícios comerciais.

Esse mesmo conceito, segundo Luiz Paulo, tem encontrado boa de-
manda em vários bairros e municípios da Grande São Paulo.

Paralelamente a esses megaprojetos, destacaram-se no ano passado 
os lançamentos de unidades residenciais de área pequena, mas de alto 
padrão. São unidades em geral com um ou, no máximo, dois dormitórios, 
algumas com pouco mais de 30 m2, mas localizadas bairros nobres e em 
edifícios com lazer e serviços. Essa tendência ajudou companhias como 
Even, Atua e Tibério a se destacar  no ranking da Embraesp.

A busca por produtos de maior valor agregado teve reflexos positivos 
para o setor. O Valor Geral de Vendas (VGVL) subiu para R$ 21 bilhões 
no ano passado, bem acima dos R$ 15,5 bilhões alcançados em 2012. “O 
valor médio das unidades aumentou bem acima da inflação”, destacou 
Luiz Paulo, lembrando que isso já vinha acontecendo em anos anteriores. 
“Em alguns casos, os preços subiram mais que o dobro da inflação.”

De acordo com o levantamento da Embraesp, foram lançadas na re-
gião metropolitana de São Paulo 70.582 unidades no ano passado, acima 
das 67.523 colocadas no mercado em 2012. As dez primeiras colocadas 
do ranking, entretanto, reduziram o ritmo de lançamentos: foram 22.490 
unidades no ano passado, contra 23.726 no exercício fiscal anterior.

No que diz respeito à oferta de produtos, quem mais colocou novas 
opções no mercado foi a Even, com 19 lançamentos. A construtora já 
havia liderado essa lista em 2012, quando lançou 20 empreendimentos. 
A própria Tecnisa ficou em segundo lugar no ano passado, seguida pela 
Tibério e pela Atua.

Depois de um 2012 de acomodação para as construtoras, o último 
ano mostrou que, para se destacar, foi preciso inovar.
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Condomínio verde
A Grande Belo Horizonte (MG) ganhará um condomínio verde, a ser 

construído no Vale do Sereno, no município de Nova Lima. Com atenção 
especial à utilização dos recursos naturais, o empreendimento terá garagens 
com tomadas especiais para o abastecimento de carros elétricos e uma jar-
dineira para o cultivo de hortaliças na cozinha de cada apartamento.

Batizado de Residencial Sol, o condomínio terá uma área bruta de apro-
ximadamente 19 mil m² e fará parte de um complexo de edifícios circulares 
independentes, planejados para respeitar a declividade natural do terreno e 
oferecer uma vista sem barreiras entre as janelas e a área verde. O empreen-
dimento, lançado pela construtora EPO Engenharia, terá 20 pavimentos com 
um apartamento por andar e um com apartamento duplex.
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MCMV: o que aperfeiçoar
*Sergio Watanabe

O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) efetivamente alavancou a 
produção habitacional no Brasil. Possibilitou a contratação de 1 milhão de unidades 
habitacionais em sua primeira fase, de 2009 a 2010, e deverá atingir a meta de 2,75 
milhões de 2011 a 2014.

Todos os principais candidatos à Presidência da República para o mandato de 
2015 a 2018 comprometeram-se com a continuidade do programa. Entretanto, 
algumas correções de rumo se fazem necessárias, para o alcance efetivo da meta 
principal de erradicar o déficit habitacional brasileiro.

A primeira e mais importante destas mudanças é transformar este 
programa de governo em uma política de Estado. Por sua importância, o MCMV 
precisa ter assegurados recursos permanentes dos Orçamentos da União, dos 
Estados e dos Municípios.

Uma proposta de emenda constitucional neste sentido, a PEC da Habitação, já 
havia sido aprovada em comissão mista da Câmara dos Deputados e do Senado, mas 
requer a vontade política dos próximos governantes do País para ser homologada em 
plenário e sancionada pela Presidência da República.

A arquitetura financeira que até o momento assegurou o sucesso do programa 
deve continuar se alicerçando sobre o tripé formado por subsídios, recursos próprios 
das famílias interessadas e financiamento imobiliário. Entretanto, é preciso tomar 
alguns cuidados.

O primeiro deles é atentar para a queda de atratividade da faixa 1, que 
beneficia famílias com renda mensal de até R$ 1.600, especialmente nos grandes 
centros urbanos. Um número cada vez menor de construtoras tem se interessado em 
empreender nesta faixa do programa, justamente a que concentra a maior parcela 
do déficit habitacional brasileiro.

Os preços que o governo se dispõe a pagar pela contratação das unidades 
habitacionais nesta faixa são crescentemente insuficientes nas grandes regiões 
metropolitanas, mesmo com as complementações que governos estaduais e 
municipais oferecem para viabilizar o programa.

O p i n i ã o
Estes valores não acompanharam a 

evolução real dos custos dos empreendimentos, 
que incluem valor dos terrenos, preços de 
materiais, serviços e mão de obra, mas também 
encareceram por conta de novas exigências.

Uma dessas exigências é a adequação dos 
projetos aos requisitos da Norma de Desempenho 
de Edificações, que incluem segurança e conforto 
térmico, acústico e lumínico. Outra é o patamar 
de qualidade no acabamento da moradia, 
inexistente na primeira fase do programa, 
incluindo pisos cerâmicos e azulejos.

Ainda dentro do problema da queda 
da atratividade, destaque-se a relutância do 
governo em reajustar mais periodicamente os 
valores. Hoje, boa parte dos empreendedores que 
antes investiam na construção de moradias na faixa 1 não apresenta novos projetos 
por não ter a segurança da manutenção da viabilidade financeira por ocasião da 
construção dos conjuntos habitacionais.

Outro cuidado a tomar é em relação às parcerias entre União, governos 
estaduais e municipais, e agentes financeiros. Mesmo com a boa vontade de todos, 
ainda restam questões a superar que entravam a liberação dos recursos até para 
projetos já aprovados. Isto precisa ser bem cuidado para que não acabe sendo mais 
um fator de desmotivação para os empreendedores.

Fica, portanto, lançado o desafio aos candidatos para que, em seus programas 
de governo, aperfeiçoem o Minha Casa, Minha Vida, para que ele efetivamente acabe 
com o crônico déficit habitacional brasileiro.

*Sergio Watanabe é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria  

da Construção (CBIC), diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp) e ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado  

de São Paulo (SindusCon SP)

TI avança no canteiro
Em meio ao crescimento da tecnolo-

gia móvel no canteiro de obras, a brasileira 
Teclógica tem se destacado no mercado 
com oferta de soluções mais amigáveis à 
construção civil. Em 2010, a empresa de 
mais de 20 anos e instalada em Blumenau 
(SC), passou a oferecer o software Mobuss 
Construção depois de identificar uma ne-
cessidade no setor. 

“A solução no canteiro não poderia 
estar presa ao cabo. Pensamos então em 
uma solução inserida no dispositivo móvel. 
A tecnologia sem cabo amplia a capacida-
de do gestor na obra”, destaca Luiz Carlos 
Mesquita Scheid, diretor da empresa. 

O pacote da solução da Teclógica inclui os módulos de apontamento 
(registro de atividades e controle de produtividade), qualidade (inspeção 
regular de acordo com programas de qualidade), vistoria e entrega (acom-
panhamento visual da entrega de obra), segurança (controle de uso por 
colaboradores, treinamentos e registros trabalhistas) e assistência técnica 
(controle pós-venda) - a empresa prepara o lançamento no início do ano 
que vem do módulo de materiais (dados detalhados do material a ser usado 
na construção).

Os softwares rodam em tablet e smartphone. “A solução é nativa, o que 
é o nosso grande diferencial”, conta Luiz Carlos. No mercado de TI, soluções 

Luiz Carlos Mesquita Scheid, 
da Teclógica

nativas são aquelas que se utilizam de linguagens do sistema operacional 
do aparelho móvel para rodar, representando mais estabilidade, performan-
ce e recursos no seu uso. A plataforma que gerencia o Mobbus fica na 
nuvem (cloud computing) e a solução é capaz de se integrar a qualquer tipo 
de ERP (sistema de gestão integrada).  

Ele explica que o software “melhora a produtividade com a troca de 
informação, reduz prazo de entrega e custos e aumenta o retorno de in-
vestimentos”. O desafio maior, de acordo com ele, tem sido fazer com que a 
engenharia de produção das construtoras entenda esse benefício. “Trata-se 
de uma cultura a superar”, diz.

A Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) implementou solução Tecló-
gica em catracas eletrônicas que garante a identificação dos profissionais. 
De acordo com Wellington Longo, gerente de Construção da OR, a medida 
controla de forma mais precisa colaboradores diretos e terceirizados, evi-
tando o acesso indevido de pessoas no canteiro, reduzindo a possibilidade 
de acidentes e outras situações indesejadas.

Com a solução é possível também acompanhar o andamento efetivo 
da obra, filtrando a informação por dados como cargo, empreiteira, entre 
outras, o que auxilia no planejamento e na medição da produção. Welling-
ton explica que antes o controle era feito manualmente e a demora para 
localização de documentos era constante. 

Foi também introduzida a solução de TV Corporativa, que representou a 
instalação de 10 monitores em áreas comuns do canteiro com informações 
sobre o planejamento da obra, incluindo a entrega de materiais, os prazos 
e etapas.

Outras empresas que têm utilizado soluções da Teclógica, incluem a 
Construcap, OAS, Engeco, Pernambuco e Tecla. (Augusto Diniz)
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Ranking da Construção Imobiliária na Região Metropolitana de São Paulo (Pesquisa Embraesp)
The Largest Building Companies in São Paulo Metropolitan Area

1º TECNISA 15 20 2.563 505.730,40 2.487.020.520,00
2º EVEN 19 28 3.162 396.363,40 2.076.717.780,00
3º PLANO & PLANO 9 29 2.974 274.859,35 706.163.780,00
4º EZ TEC 9 14 2.549 355.190,38 1.509.332.570,00
5º GAFISA 8 12 2.055 243.192,10 1.030.676.599,34
6º ATUA 9 17 2.283 188.598,72 571.709.410,00
7º TIBÉRIO 13 17 1.712 177.466,01 688.212.744,00
8º TOLEDO FERRARI 9 10 1.706 198.661,26 926.437.956,00
9º MRV 3 34 1.552 88.334,96 272.425.016,00
10º CONX 9 13 1.813 166.581,58 591.713.646,42
11º ODEBRECHT 6 10 1.673 189.652,15 872.258.114,11
12º BROOKFIELD 6 16 1.237 163.942,75 638.833.900,00
13º MAC 6 11 1.462 147.599,40 651.943.810,00
14º BUENO NETTO 3 4 732 180.672,78 978.221.462,00
15º MPD 4 7 820 158.323,72 508.933.824,00
15º CYRELA BRAZIL REALTY 6 8 555 146.273,86 797.510.963,00
16º EDALCO 5 5 1.556 99.715,02 667.506.620,00
17º FORTENGE 3 17 836 80.158,70 163.296.242,00
18º ALTANA 2 8 1.128 120.450,96 211.798.400,00
19º TRISUL 6 12 696 81.677,47 329.661.200,00
20º ADOLPHO LINDENBERG 3 4 859 109.409,03 475.034.680,00
21º CAMARGO CORRÊA 2 4 777 114.113,94 529.530.410,00
22º DITOLVO 4 7 736 96.048,83 249.482.900,00
23º VITACON 8 8 688 63.256,37 367.805.852,68
24º OAS 5 6 468 75.038,69 318.583.967,56
25º QUEIROZ GALVÃO 2 3 777 77.833,08 329.914.100,00
26º MARQUES 4 4 540 70.643,89 196.122.200,00
27º MZM 4 5 460 61.756,54 207.706.720,00
28º VIA EMPREENDIMENTOS 2 2 874 59.858,98 224.907.200,00
29º DIÁLOGO 4 4 352 67.677,40 265.618.000,00
29º MBIGUCCI 5 5 508 48.922,69 185.756.400,00
30º TARJAB 5 5 444 48.284,22 207.495.460,00
31º EXTO 3 3 504 62.254,50 278.208.656,00
32º SCHAHIN 2 3 742 47.726,98 242.533.734,00
33º CONSTRUCOMPANY 5 5 434 36.328,89 254.493.440,00
34º SERGUS 4 6 330 37.415,86 119.842.400,00
35º G2 4 8 274 29.165,13 71.759.056,00
36º HERNANDEZ 3 3 304 58.337,16 236.760.000,00
37º VINOCUR 2 9 270 27.398,30 38.758.400,00
38º FIORESE FERNANDES 3 4 376 38.560,00 212.384.000,00
39º TRANCHESI SADEK 2 11 176 11.827,20 25.820.160,00
39º CONVIVA 1 4 500 40.750,00 67.375.000,00
40º RICAM 2 4 414 41.082,00 80.482.600,00
41º FIVE 3 3 364 42.506,08 132.892.865,00
42º BARBARÁ 2 2 477 39.858,94 242.064.384,00
43º PORTO FERRAZ 2 3 386 42.934,32 99.453.520,00
44º LORENZINI 2 2 368 46.123,00 151.256.000,00
45º GRAAL 2 4 448 29.200,00 69.601.600,00
46º PORTE 2 2 388 39.115,44 210.038.570,98
47º TBR 1 1 255 57.344,40 163.378.500,00
48º MASA 2 2 361 38.636,87 148.289.646,32
49º PDG REALTY 2 3 279 37.398,98 135.763.637,00
50º ABRAHAM E GAZONI 3 3 268 32.609,70 106.871.400,00
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Ranking da Construção Imobiliária na Região Metropolitana de São Paulo (Pesquisa Embraesp)
The Largest Building Companies in São Paulo Metropolitan Area
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1º TECNISA 61,55 4,10%

2º EVEN 60,81 4,05%

3º PLANO & PLANO 46,19 3,08%

4º EZ TEC 45,25 3,02%

5º GAFISA 33,84 2,26%

6º ATUA 32,56 2,17%

7º TIBÉRIO 30,94 2,06%

8º TOLEDO FERRARI 28,80 1,92%

9º MRV 28,01 1,87%

10º CONX 27,59 1,84%

11º ODEBRECHT 27,10 1,81%

12º BROOKFIELD 25,54 1,70%

13º MAC 23,43 1,56%

14º BUENO NETTO 19,47 1,30%

15º MPD 18,66 1,24%

15º CYRELA BRAZIL REALTY 18,66 1,24%

16º EDALCO 18,16 1,21%

17º FORTENGE 16,94 1,13%

18º ALTANA 16,66 1,11%

19º TRISUL 15,67 1,04%

20º ADOLPHO LINDENBERG 14,22 0,95%

21º CAMARGO CORRÊA 14,03 0,94%

22º DITOLVO 13,77 0,92%

23º VITACON 13,51 0,90%

24º OAS 11,43 0,76%

25º QUEIROZ GALVÃO 10,82 0,72%

26º MARQUES 9,98 0,67%

27º MZM 9,56 0,64%

28º VIA EMPREENDIMENTOS 9,41 0,63%

29º MBIGUCCI 9,21 0,61%

29º DIÁLOGO 9,21 0,61%

30º TARJAB 8,96 0,60%

31º EXTO 8,85 0,59%

32º SCHAHIN 8,60 0,57%

33º CONSTRUCOMPANY 8,34 0,56%

34º SERGUS 7,70 0,51%

35º G2 7,67 0,51%

36º HERNANDEZ 7,64 0,51%

37º VINOCUR 7,30 0,49%

38º FIORESE FERNANDES 7,11 0,47%

39º TRANCHESI SADEK 6,77 0,45%

39º CONVIVA 6,77 0,45%

40º RICAM 6,74 0,45%

41º FIVE 6,63 0,44%

42º BARBARÁ 6,57 0,44%

43º PORTO FERRAZ 6,37 0,42%

44º LORENZINI 6,21 0,41%

45º GRAAL 6,14 0,41%

46º PORTE 6,05 0,40%

47º TBR 5,74 0,38%

48º MASA 5,72 0,38%

49º PDG REALTY 5,69 0,38%

50º ABRAHAM E GAZONI 5,55 0,37%
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F
oi-se o tempo em que meia dúzia de marcas tradicionais do-
minava o mercado doméstico de máquinas de construção e o 
usuário tinha opções limitadas de escolha. Esse cenário durou 
décadas. Até que marcas sul-coreanas e chinesas começaram a 
entrar no País, praticando preços agressivos e ocupando espaço 

crescente. Daí, os fabricantes brasileiros lembravam que no dia em que 
elas tivessem que incorporar o “custo Brasil” a “farra” iria acabar.  

Demorou um pouco, mas isso acabou acontecendo. Hoje, o usuário 
brasileiro conta com quase duas dezenas de marcas à sua disposição, 
entre importadas e as fábricas que iniciaram produção em solo nacional, 
como Doosan, Hyundai, Sany (ainda em regime de montagem CKD), John 
Deere e Hitachi, Manitowoc, e mais recentemente, XCMG, com uma li-
nha diversificada que vai de máquinas de terraplenagem a guindastes.  

Bomag, do grupo Marini, comprou as instalações industriais da anti-
ga Terex, em Porto Alegre, e desenvolveu sua marca de usinas asfálticas 
e pavimentadoras. Schwing e Putzmeister passaram a ser controladas 
por empresas chinesas.

Fabricantes já instalados há anos no País reagiram — Caterpillar, 
Case e New Holland anunciaram uma segunda fábrica para equipamen-
tos de construção. Liebherr ampliou as linhas de montagem em Guara-
tinguetá, e Volvo fez o mesmo em Pederneiras (SP).  

Atualmente, o usuário brasileiro não tem como se queixar. A sua dúvida 
está na avaliação de qualidade e desempenho, preço, suporte local de peças 
e assistência técnica, rede de distribuidores e oficinas autorizadas, além do 
valor de revenda — na escolha de um vasto leque de máquinas e implementos.

Novos players ampliam as opções do usuário 
em equipamentos de construção

Se todas essas marcas confiam no potencial do mercado local de 
construção, a matéria do Ranking da Engenharia Brasileira atesta que o 
governo federal responde por cerca de 40% do mercado de obras públi-
cas, considerando serviços executados e pagos; os governos estaduais e 
empreendimentos privados injetam outros 50%;  ficando 10% por conta 
de obras municipais das 100 maiores cidades brasileiras.  

Esses 10% são uma mera especulação, porque lembramos aqui que 
há capitais brasileiras com orçamentos de obras maiores do que Estados. 
Essas conclusões preliminares foram extraídas de números apurados no 
portal de transparência das administrações federal e estaduais nos anos 
de 2012 e 2013, referentes a obras efetivamente executadas e pagas.

Somente um choque de gestão poderá fazer esse mercado de obras 
crescer mais rápido — o que seria absolutamente necessário para acom-
panhar o crescimento da economia e da população. A obsolescência da 
infraestrutura brasileira de transportes, saneamento, energia, habitação, 
escolas, hospitais etc. mostra que há muito a se construir nas décadas 
vindouras.

Veiculamos nesta edição das “500 Grandes da Construção” o pri-
meiro Ranking da Indústria de Máquinas e Materiais de Construção da 
revista O Empreiteiro, baseado em dados apurados em demonstrativos 
financeiros e contábeis.  

Preenche-se desta forma uma lacuna e presta-se reconhecimento 
a este importante player do mercado de infraestrutura e construção, 
que fornece o ferramental necessário para a execução de grandes e 
pequenas obras.  

EMPRESA CIDADE/ESTADO SETOR
RECEITA 
LÍQUIDA 
(MILHÕES)

1 ArcelorMittal Brasil Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia R$ 14.644,7
2 CSN Rio de Janeiro/RJ Siderurgia e Metalurgia R$ 14.329,2
3 Mercedes-Benz São Bernardo do Campo/SP Caminhões e Vans R$ 12.607,6
4 Usiminas Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia R$ 11.662,3
5 Gerdau Aços Longos Rio de Janeiro/RJ Siderurgia e Metalurgia R$ 10.789,8
6 Ford São Bernardo do Campo/SP Automóveis e Caminhões R$ 10.466,5
7 MAN Latin America São Paulo/SP Caminhões e Vans R$ 8.538,2
8 Basf São Paulo/SP Química e Petroquímica R$ 7.857,5
9 CNH / Case New Holland Contagem/ MG Máquinas de Construção R$ 7.273,4
10 Bayer São Paulo/SP Química e Petroquímica R$ 6.928,0
11 GE São Paulo/SP Bens de Capital R$ 6.799,3
12 Votorantim Cimentos Votorantim/SP Cimento R$ 6.512,6
13 Gerdau Açominas Ouro Branco/MG Siderurgia e Metalurgia R$ 5.237,7
14 Iveco Nova Lima/MG Caminhões e Vans R$ 4.821,6
15 Mitsubishi Motors São Paulo/SP Automóveis e Camionetes R$ 4.637,2

Ranking da Indústria de Máquinas e Materiais de Construção - 2013
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Receita 
líquida 
(milhões)
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16 ThyssenKrupp CSA Rio de Janeiro/RJ Siderurgia e Metalurgia R$ 4.513,0
17 Weg Equipamentos Jaraguá do Sul/SC Motores Elétricos R$ 4.268,4
18 Siemens São Paulo/SP Eletroeletrônico R$ 4.182,6
19 Sotreq Sumaré/SP Distribuidora de Máquinas R$ 4.181,7
20 Duratex São Paulo/SP Material de Construção R$ 3.714,3
21 InterCement São Paulo/SP Cimento R$ 3.492,6
22 Novelis São Paulo/SP Alumínio R$ 3.478,2
23 Saint-Gobain São Paulo/SP Material de Construção R$ 3.060,4
24 Vallourec do Brasil Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia R$ 3.008,7
25 Alcoa Poços de Caldas/MG Alumínio R$ 2.859,6
26 CBA São Paulo/SP Alumínio R$ 2.806,7
27 Dow São Paulo/SP Química e Petroquímica R$ 2.691,3
28 Votorantim Siderurgia Resende/RJ Siderurgia e Metalurgia R$ 2.488,6
29 Alstom São Paulo/SP Bens de Capital R$ 2.376,3
30 Akzo Nobel São Paulo/SP Química e Petroquímica R$ 2.309,2
31 Tupy Joinville/SC Metalurgia R$ 2.186,8
32 Soluções Usiminas Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia R$ 2.179,9
33 ABB Osasco/SP Bens de Capital R$ 2.108,8
34 Randon Caxias do Sul/RS Implementos Rodoviários R$ 1.927,1
35 Atlas Schindler São Paulo/SP Elevadores R$ 1.817,7
36 ZF Sorocaba/SP Componentes Automotivos R$ 1.802,4
37 Tigre Joinville/SC Material de Construção R$ 1.678,9
38 TenarisConfab São Caetano do Sul/SP Siderurgia e Metalurgia R$ 1.672,3
39 Cummins Guarulhos/SP Motores Diesel R$ 1.657,4
40 Supermix Belo Horizonte/MG Concreto Usinado R$ 1.579,6
41 Caterpillar Piracicaba/SP Máquinas de Construção R$ 1.504,2
42 VSB Jeceaba/MG Siderurgia e Metalurgia R$ 1.330,9
43 Ciminas São Paulo/SP Cimento R$ 1.272,4
44 Lafarge Rio de Janeiro/RJ Cimento R$ 1.271,8
45 Amanco Joinville/SC Material de Construção R$ 1.216,9
46 Gerdau Aços Especiais Porto Alegre/RS Siderurgia e Metalurgia R$ 1.134,5
47 Tuper São Bento do Sul/SC Material de Construção R$ 1.131,8
48 ThyssenKrupp Guaíba/RS Bens de Capital R$ 1.098,6
49 Eucatex São Paulo/SP Material de Construção R$ 1.082,8
50 Usiminas Mecânica Belo Horizonte/MG Estruturas Metálicas R$ 1.000,2
51 Termomecanica São Bernardo do Campo/SP Metalurgia R$ 964,0
52 Facchini Guarulhos/SP Implementos Rodoviários R$ 943,9
53 Cimento Itambé Curitiba/PR Cimento R$ 623,7
54 Kepler Weber Panambi/RS Bens de Capital R$ 611,8
55 Stemac Porto Alegre/RS Eletroeletrônico R$ 602,7
56 Weg Drives & Controls - Automação Jaraguá do Sul/SC Eletroeletrônico R$ 583,8
57 Saint-Gobain Canalização Barra Mansa/RJ Material de Construção R$ 580,1
58 Amsted Maxion Cruzeiro/SP Bens de Capital R$ 567,2
59 Eternit São Paulo/SP Material de Construção R$ 523,1
60 Librelato Orleans/SC Implementos Rodoviários R$ 511,8
61 Esab Contagem/MG Equipamento e Material de Solda R$ 507,3
62 Gevisa Campinas/SP Bens de Capital R$ 505,2
63 GE Transportes Ferroviários Contagem/MG Locomotivas e Vagões R$ 491,5
64 Furukawa Curitiba/PR Eletroeletrônico R$ 446,7
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