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Antes tarde do que nunca, o governo se apercebe de 
que o Brasil real se impõe. E trata de revisar a lição de casa 
para não aumentar ainda mais os “gargalos” nos diver-
sos segmentos da infraestrutura. Foi pressionado por esse  
Brasil real que ele anunciou, este mês, mudanças no prazo 
das novas concessões e dos financiamentos para rodovias 
e ferrovias. O período foi ampliado de 25 para 30 anos. 

O efeito das mudanças provocou repercussões 
imediatas no mercado. Para empresários, antes retraídos 
em relação às concessões, por temerem retorno 
acanhado nos investimentos que poderiam realizar, as 
medidas melhoram a equação financeira dos projetos 
e vão se refletir, concretamente, no atendimento às 
exigências dos editais, na viabilidade da montagem dos 
canteiros, na contratação de mão de obra, aquisição 
de máquinas e equipamentos e execução das obras 
programadas segundo os cronogramas especificados. 
Afinal, a taxa de retorno, antes situada em 6% ou 7%, 
poderá estender-se entre 10,8% e 14,6%. 

Mas a atratividade das concessões deve limitar-se 
apenas àquelas alterações? O mercado acredita que 
não. É que o governo, sozinho, não conseguirá canalizar 
recursos suficientes para outras obras de infraestrutu-
ra. Basta salientar que, conforme cálculo da Associação 
Brasileira de infraestrutura e indústrias de Base (Abdib), 
se o País quiser resolver seus problemas de carências de 
petróleo, gás, rodovias, ferrovias, energia, saneamento, 
telecomunicações etc., vai ter de investir nada menos 
que R$ 922 bilhões no período de 2011 a 2015. 

Além disso, em especial no caso das licitações das 
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
e do programa Minha Casa, Minha Vida, o governo 
precisa estar atento a outros fatores. Por exemplo: 
o nível dos preços unitários do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Tais 
preços invariavelmente se encontram defasados e 
oscilando para mais ou para menos – geralmente 
para menos - conforme a região do País. Encontrar o 
equilíbrio satisfatório na equação desses preços é outro 

Brasil real se impõe e governo 
revê concessões na infraestrutura

ponto de atratividade para desembolso dos recursos de 
que o governo precisa. 

Por outro lado, o Regime Diferenciado de Contrata-
ções (RDC) continua a ser um problema inconcluso. A 
pretexto da aceleração das obras para a Copa, se adotou 
esse instrumento, de tal modo diferenciado dos modelos 
clássicos para se contratar obras públicas, que permite 
a chamada “contratação integrada”. Esta nada mais é 
do que a contratação da mesma empresa para fazer li-
teralmente tudo, do projeto a todos os demais procedi-
mentos para executar e entregar a obra. No fundo, isso é 
uma contrafação, pois uma obra de engenharia, seja ela 
qual for, precisa ter o seu tempo: tempo de projetar e de 
realizar, em especial sob gestão competente, mediante 
métodos modernos e eficientes de gerenciamento e fis-
calização, o que não tem acontecido.

O fato de o DNiT passar a exigir os projetos rodoviários 
em formato BiM (Building information Model), nas suas 
concorrências, é um primeiro passo. Os contratantes 
públicos não podem mais ignorar as ferramentas de Ti 
utilizadas há tempo pelos empreendedores privados e 
pelas próprias empresas projetistas, para projetar em 3D 
as estruturas a ser construídas, calculando ao mesmo 
tempo os quantitativos, custos e prazos. 

Ainda corroborando a frase de que o Brasil real se 
impõe para que o governo faça direito a lição de casa, 
cabe salientar que saudamos, na época, a autossuficiência 
da Petrobras. Mas a propalada autossuficiência não se 
sustentou. E isso não se deve apenas às oscilações do dólar 
e à defasagem entre preços dos combustíveis praticados 
aqui e lá fora. Deve-se a fato mais grave: o aparelhamento 
da empresa. Não é por outro motivo que uma analista 
política comentou: “Os companheiros arrombaram a 
porta, sentaram, usaram e abusaram”. Resultado: a queda 
no lucro é de 36%. E as ações continuam a se esfarinhar. A 
Petrobras,  cujo débâcle mereceu matéria de capa na revista 
Exame, precisa se livrar da interferência política para que 
seus quadros técnicos e gerenciais possam trabalhar e 
repor a empresa no caminho da competitividade global. 

E d i t o r i a l
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A primeira subestação da 
Refinaria Abreu e Lima (Rnest), 
em Ipojuca, na Grande Recife (PE), 
construída pela Alusa Engenharia, 
começou a funcionar em janeiro. 
A empresa deverá entregar mais 
seis subestações no complexo da 
Petrobras. 

A SE-5500, como é chamada, funciona como ponto de entrada da 
rede elétrica na refinaria. Ela também será responsável por colocar na 
rede pública a energia excedente produzida por termoelétrica a partir de 
termogeradores a vapor instalados dentro do complexo.

A capacidade da subestação recém-inaugurada é de 100 MVA - capa-
cidade para alimentar uma cidade com 400 mil habitantes.

Márcio Borges, diretor de obras da Alusa, explica que a energização da 
subestação foi um grande desafio. “Não poderia haver erros. Todo o comis-
sionamento foi focado na simulação de operação de todos os equipamen-
tos. Um erro poderia ser um impeditivo para o funcionamento do sistema. 

Alusa entrega primeira subestação da Rnest
Para evitar riscos, sistemas redundantes de proteção foram projetados 
nessa subestação”, explica o engenheiro eletricista.

A SE-5500 é dividida em sala de controle (de 470 m²) e pátio, onde 
estão localizados os disjuntores, transformadores de corrente, transforma-
dores de potencial, claves seccionadoras, entre outros itens.

Até abril, a Alusa entregará mais três subestações (SE-5010, SE-5040 
e SE-5050) com capacidade total de 600 MVA. A SE-5010, que fará a 
distribuição de energia às outras subestações, se interliga à SE-5000, que é 
onde está a casa de força com os termogeradores de 150 MW - cada módulo 
com 50 MW. Auxiliares à SE-5000 estão a unidade de ar comprimido e área 
de tanques de óleo combustível e água de processo, também executados pela 
Alusa.

As duas últimas subestações 5020 e 5030 deverão ser entregues até o 
fim do primeiro semestre.

Cerca de 80 operários realizam o projeto de subestações da 
Alusa na Rnest - no pico, foram 140. As execuções começaram no 
início de 2009. O contrato da empresa com a Petrobras gira em 
torno de R$ 1 bilhão.  (Augusto Diniz)

Na entrada do escritório da Doosan 
Infracore em São Paulo, o visitante se depara 
com cinco relógios que dão as horas em 
Pequim, Seul, Bélgica, Estados Unidos e a local, 
lembrando sua atuação global e presença 
regional, que se consolidou a partir de  2007.  Foi 
quando um sisudo chaebol — conglomerado 
industrial sul-coreano, cioso da sua política 
de qualidade e capacidade de inovação, que 
produzia desde plantas de dessalinização a 
máquinas de construção,  adquiriu uma marca 
cujo pioneirismo em skid-steers já era conhecido 

mundo afora — a Bobcat. Em poucos anos, a Doosan teve sua marca 
globalizada nos quatro continentes, onde possui hoje 21 fábricas, quatro 
delas na China e cinco plantas industriais na Europa.

Donghoon Lee, presidente da empresa na América do Sul, aponta que, 
através da ampla rede de distribuidores Bobcat, a marca Doosan multipli-
cou sua base de clientes com estes usuários de máquinas compactas  - um 
segmento cujo crescimento nos anos recentes tem superado o de máqui-
nas médias e pesadas, tendência essa que não mostra sinais de mudança. 
Lee acredita que essa expansão contínua se deve à escassez de mão de 
obra, o que torna crucial o uso de equipamentos compactos para melhorar 
sua produtividade. E à medida que os negócios desses usuários crescem, 
eles se tornam clientes naturais quando precisam de máquinas maiores, em 
que  a marca sul-coreana tem tradição.  

Lee fala com entusiasmo do mercado brasileiro, em que a marca 
ingressou em 2006.  A participação atual da 
Doosan no segmento de escavadeiras hidráuli-
cas é da ordem de 12%, tendo acumulado uma 
população de 3 mil a 4 mil máquinas médias e 
pesadas.  No mercado de máquinas compactas, 
em que a Bobcat virou sinônimo, sua participação 
chega a 40%, com uma frota atual entre 5 mil a 
6 mil equipamentos — carregadeiras skid-steer e 
miniescavadeiras, que são as que fazem de tudo 
um pouco nos canteiros de obras.  

“Pretendemos inaugurar a 
nossa fábrica em Americana 
(SP), em maio próximo”, afirma 
o presidente. “Terá 40 mil m² 
de área construída num ter-
reno de 120 mil m², incluindo 
um centro de treinamento para 
distribuidores e clientes, com 
máquinas para operar pessoal-
mente no campo de provas”.   

As linhas de produção já es-
tão montando a escavadeira DX225 LCA, de 20 t, modelo que representa 
60% da demanda do mercado brasileiro e na América Latina. Na sua 
opinião, o sucesso da marca pode ser creditado à eficiência do motor de 
fabricação própria; sistema hidráulico de projeto original  e componentes 
produzidos pela Motrol, que pertence ao grupo e fornece até para outras 
montadoras; extensos testes de confiabilidade com os protótipos no cen-
tro dedicado na Coreia do Sul; e atenção à inovação técnica e qualidade.

Lee afirma que o cliente é conquistado pelo desempenho do equi-
pamento e suporte pós-vendas, a despeito de a Doosan ter chegado 
ao País somente em 2006. “A questão prioritária na nossa relação com 
os distribuidores é o suporte ao produto, estoque de peças e treina-
mento, para que eles possam crescer juntamente com a população 
de máquinas”. São ao todo quatro dealers para equipamento pesado, 
dois dos quais também atendem às linhas compactas Bobcat, mais seis 
distribuidores dedicados a estas, num total de 18 oficinas pelo território 

nacional.  
Na China, onde funcionam quatro fábricas de 

escavadeiras e carregadeiras – segundo projetos 
desenvolvidos para este mercado – a Doosan é a 
única marca que garante assistência técnica 24 
horas, graças a equipes dedicadas que assumiram 
esta cultura de relacionamento de longo prazo 
com clientes. Esta também é uma meta futura da 
empresa no País, com a instalação da fábrica em 
Americana e do Centro de Peças em Campinas (SP). 

Doosan+Bobcat, a pequena skid-steer globalizou o gigante sul-coreano

F ó r u m  d a  E n g e n h a r i a
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Construção de fábrica de turbogeradores  
para Petrobras usa tecnologia 4D

A fábrica de turbogeradores que a Rolls-Royce está construin-
do em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para atender a 
Petrobras, deve ficar pronta em abril. A gigante global de sistemas de 
energia investe cerca de R$ 200 milhões no empreendimento, que 
deverá gerar pelo menos 100 empregos. Trata-se da primeira planta 
industrial da companhia no País.

A obra, a cargo da Concremat, usa tecnologia de planejamento 
4D, que consiste na elaboração de projeto em plataforma BIM e no 
sequenciamento dos elementos construtivos em escala virtual. A fer-
ramenta tem sido utilizada como apoio na análise de interferências 
(clash detection) entre as características do projeto e o cronograma 
de obras, informa a Rolls-Royce. 

Os trabalhos de construção da unidade são monitorados por câme-
ras 24 horas por dia, tendo como comparação o planejamento 4D. Um 
ambiente monitora a construção com essas tecnologias integradas.

A nova unidade da Rolls-Royce tem área total de 103 mil m² e a área 
construída ocupará inicialmente 20 mil m². A fábrica terá capacidade para 
produzir até dois conjuntos de turbinas ao mesmo tempo. A previsão é que 
cada conjunto de turbina leve, em média, quatro meses para ficar pronto.

A fábrica será dedicada a montagem e testes de pacotes de turbinas 
industriais para o setor de petróleo e gás. Os primeiros equipamentos 
a ser montados na nova unidade serão 32 turbogeradores já contrata-
dos pela Petrobras em novembro de 2011, para apoiar as atividades de 

produção offshore da companhia. Os turbogeradores serão equipados 
com turbinas a gás do modelo RB211, para a geração de energia em oito 
plataformas distintas, nos campos de Lula e Guará, localizados na área 
do pré-sal da Bacia de Santos. Os primeiros turbogeradores devem ser 
entregues à Petrobras ainda neste primeiro semestre.  

A empresa inglesa vê com otimismo as oportunidades no merca-
do de óleo e gás no Brasil, principalmente com a possível retomada 
dos leilões para a exploração de áreas de petróleo. A Rolls-Royce 
analisa a construção de uma segunda planta industrial no local – 
unidade que seria destinada a fazer montagens e testes de sistemas 
de propulsão para a área marítima. 

A companhia inglesa já possui no Brasil uma planta de reparos e 
manutenção de equipamentos marítimos em Niterói (RJ), um centro 
de serviços em Macaé (RJ), uma unidade de revisão de turbinas em 
São Bernardo do Campo (SP), além de escritório central no Rio. (AD)

No ano em que completa 25 anos de atuação no mercado 
de construção civil, a GNG Fundações Especiais destaca projetos 
importantes em andamento em seu portfólio. Um deles inclui a 
ampliação da fábrica da Gerdau, executada pela construtora Paranasa, na 
cidade de Ouro Branco (MG). A obra está prevista para ser concluída até 
o final de março de 2013.

Nesta obra, a GNG realiza o serviço de cravação de estacas metálicas 
HP 310x79, com peças únicas de até 20 m de comprimento. As estacas 
são cravadas por martelos hidráulicos de 7 t e 9 t que equipam três 
pilling machines, fabricados pela empresa finlandesa Junttan. 

Na primeira fase da ampliação deste projeto foram cravados mais 
de 50.000 m de perfil metálico. Após a primeira etapa ter sido concluída 
com êxito, a companhia foi novamente contratada para execução de 
aproximadamente 60.000 m de cravação na segunda fase da ampliação. 

A fase atual conta com a utilização de três bate-estacas hidráulicos 
Junttan, sendo eles uma Junttan PMX24 - equipada com um martelo 
hidráulico Shark 5/7 t -, uma Junttan PM25H - equipada com um 
martelo hidráulico HHK 5/7 t -, e uma Junttan PM26LC - equipada com 
martelo hidráulico HHK 5/7/9 t. 

Outra obra destacada pela companhia é a da Procuradoria da 
República, localizada em Aracaju (SE). A obra, de responsabilidade da 
Construtora Pottencial, teve início na última semana de janeiro e está 
prevista para terminar no fim de março.

A companhia explica que esta será a primeira obra que contará com 
novo equipamento para estacas hélice contínua da GNG - equipamento 
recém-chegado da fábrica da Llamada, na Espanha, capaz de executar 
estacas com diâmetros de 400 mm até 1.200 mm, com profundidades de 
até 30 m sem prolongador.

O equipamento possui elevado torque de 
34 t.m impulsionado por um motor Deutz de 
544 HP, o que, segundo a GNG, o torna capaz 
de perfurar terrenos duros, como formações 
rochosas e até mesmo rochas.

A empresa explica ainda que esta obra foi 
inicialmente projetada em cravação de estacas. 
Contudo, houve a modificação para estaca 
hélice contínua, com o objetivo de evitar vibra-
ções nas edificações da vizinhança. 

A mudança foi possível por conta da dispo-
nibilidade do equipamento, que executa grandes 
diâmetros e possui a capacidade de inserir 
armaduras de até 16 m. O projeto contempla 
mais de 300 estacas, com profundidade de até 
27,0 m, totalizando aproximadamente 7.000 m de estacas hélice contínua.  

A GNG Fundações Especiais aproveitou ainda o ano em que comemora 
25 anos de atuação para anunciar mudanças em sua identidade visual.

Até então conhecida como apenas GNV, a primeira iniciativa tomada 
pela companhia foi incorporar o “Fundações Especiais” ao seu nome. Em 
seguida a empresa acrescentou a estrela de seis pontas, cada uma repre-
sentando uma característica de seu trabalho: dedicação, solidez, precisão 
técnica, agilidade, evolução responsável e confiança.

A empresa optou ainda por manter a ponta inferior como maior 
força, “indicando o poder de incisão, de perfuração do solo”. “Vivemos 
em um mundo globalizado. Diante do que estamos vendo hoje no 
meio, é importante se ter uma marca forte”, acrescenta o diretor-
comercial, José Claudio Filho.

GNG comemora 25 anos e destaca principais obras

F ó r u m  d a  E n g e n h a r i a
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Alojamento em Belo Monte  
usa estrutura metálica e painéis isotérmicos

A Isoeste Construtivos Isotérmicos desenvolveu uma linha de aloja-
mentos para canteiros de obras utilizando estrutura metálica, com telhas 
e painéis isotérmicos. 

Com isso, a empresa goiana, que possui quatro unidades pelo Brasil 
e que a atua no setor de construções isotérmicas em locais como centros 
de distribuição, shoppings e indústrias, iniciou o projeto de execução dos 
alojamentos e espaços comuns do chamado Sítio Belo Monte. 

O sitio é parte da obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localiza-
da a cerca de 50 km de Altamira, no Pará.

Após serem montados com as estruturas metálicas fornecidas pela 
empresa, os alojamentos são revestidos com painéis de aço e isotelhas 
com núcleo de poliuretano (PUR), garantindo assim resistência ao fogo 
da classe R1 e a não propagação de chamas.

Os veículos militares prontos, após a instalação da carroceria

Rudloff obtém certificação de gestão integrada

A Rudloff Industrial, empresa de produtos e serviços de engenha-
ria e usinagem, conquistou em dezembro último a certificação das 
normas ISO 9001 (de gestão geral), ISO 14001 (de gestão ambiental) 
e OHSAS 18001 (de gestão da saúde e segurança ocupacional). Essas 
normas compõem o Sistema de Gestão Integrado. 

Fornecidas pelo grupo internacional Bureau Veritas, mediante 
auditoria, as certificações atestam, formalmente, a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos pela Rudloff, bem como a relação 
segura com o meio ambiente e os funcionários.

“Além da satisfação interna, há também o destaque no mercado. 
Uma empresa certificada significa credibilidade”, destaca Mônica 
Toutin, diretora de sustentabilidade da Rudloff, empresa que está há 
mais de 50 anos no mercado.

A Rudloff diz agora trabalhar por certificações complementares, 
como a SA8000, que trata especificamente da responsabilidade social.

Ulma abre filial em Recife

A Ulma Construcción, um dos maiores fabricantes de sistemas 
de andaimes, formas e escoramentos do mundo, acaba de abrir 
mais uma filial no Brasil. Desta vez o local contemplado é Recife 
(PE). A região poderá agora contar com os serviços e a assistência 
da empresa de forma mais próxima. A unidade fica na rua Padre 
Roma, 120, Sala 101, no bairro Parnamirim. O telefone é 81 3441-
1635. Esta é a sétima filial da empresa no País. A matriz fica em 
Itapevi, na Grande São Paulo.

Grupo europeu fará 32 hotéis no Brasil

O grupo hoteleiro europeu Sleep Hotels resolveu investir no Brasil. 
Serão aplicados R$ 400 milhões na construção de 32 hotéis nos estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Bahia, até 2017. 

A marca que o grupo utilizará para atuação no País é a Twist Inn. 
O primeiro empreendimento já está sendo construído em condomínio 
residencial de alto padrão em Jaboticatubas, região metropolitana de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. 

O hotel mineiro terá 204 quartos, com diárias de classe econômica varian-
do entre R$ 185 e R$ 195. O primeiro Twist Inn está previsto para ser inaugura-
do no início de 2014. O projeto recebeu investimentos de R$ 40 milhões.

Rossetti fornece 2 mil carrocerias  
para Forças Armadas

A Rossetti Equipamentos Rodoviários assinou contrato de forneci-
mento de 2 mil carrocerias para uso militar, ao governo federal brasileiro. 
Segundo a empresa, é a maior venda da sua história. 

Os implementos começaram a ser entregues em agosto de 2012 
e a entrega se completa até o fim de 2013. Montado sobre caminhão 
Mercedes-Benz, o equipamento atende demandas das três Forças Armadas 
nacionais: Exército, Marinha e Aeronáutica. 

Daniel Rossetti, gerente de marketing, comemora o resultado da 
estratégia de ter mantido ativas as linhas especiais, mesmo em períodos de 
baixa, de modo a atender a possíveis pedidos emergenciais, como ocorreu 
com as Forças Armadas. “Chegou a vez de demonstrar que, além de 
estarmos sempre em estado de alerta, temos capacidade de produção para 
suprir esse fornecimento por completo, mesmo necessitando de uma forte 
reestruturação da linha de produção”, prometeu.

Fundada em 1997, a Rossetti Equipamentos Rodoviários é uma das maio-
res fabricantes de implementos rodoviários no Brasil. Com sede em Guarulhos 
(SP), a empresa também opera uma unidade fabril em Betim (MG) e outra em 
Itaquaquecetuba (SP). São 1,2 mil colaboradores em São Paulo e Minas Gerais. 

F ó r u m  d a  E n g e n h a r i a
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Tragédia de Santa Maria (RS) alerta para insegurança urbana
Engenheiros, arquitetos, urbanistas e técnicos das diversas áreas 

da segurança concordam unanimemente: estamos vivendo o auge 
da insegurança urbana. Os problemas – e as tragédias nesse campo 
sensível do cotidiano das populações - não se concentram e se 
tornam agudos apenas nas macrometrópoles; eles se espalham pelas 
cidades pequenas e médias, em doses menores ou em escala que 
provocam espanto internacional. Veja-se o caso da cidade de Santa 
Maria, esse polo universitário do Rio Grande do Sul, onde morreram 
239 pessoas, a maioria jovens estudantes.

Nas metrópoles estamos mal. As cidades fragmentaram-se, per-
deram a coesão que poderia torná-las menos vulneráveis à violência. 
As casas viraram abrigos herméticos, com a vida doméstica escondida 
intramuros, e os condomínios proliferam cercados por muralhas 
formadas por uma parafernália futurista de segurança. Mas, mesmo 
assim, continuam expostas à ação dos vândalos e dos arrastões. 

Os shoppings também deixaram de ser aquelas catedrais de 
segurança, assim preconizadas no começo dos anos 1970. E, se por ali as 
coisas não vão bem, vão piores nas ruas e avenidas, a qualquer hora do 
dia ou da noite. Nos congestionamentos, os cidadãos estão sujeitos aos 
arrastões, que hoje se estendem às rodovias, todas elas, mesmo as vias 
expressas. E isso não acontece tão somente nos acessos às metrópoles, 
como o Rodoanel; a insegurança está nas estradas mais remotas do 
Norte e Nordeste; há até exemplos de cobrança de “pedágio” em algumas 
delas. Os caminhoneiros, donos das estradas, evitam se aventurar por ali 
fora de hora. Há quadrilhas à espreita por onde quer que eles passem.

Antes, dizia-se que o medo rondava as periferias. Mentira. Ele se encontra 
nas regiões centrais, que o êxodo para os pontos outrora julgados mais 
seguros, contribuiu para deixá-los degradados e entregues à marginalidade. 
É uma contradição, se considerarmos que é nos grandes centros que se 
encontra à mão a melhor infraestrutura de serviços: linhas de metrô, redes 
ferroviárias, terminais de ônibus, iluminação, sistema de abastecimento de 
gás, água e esgoto. Lastimavelmente a vida urbana fica rarefeita e limitada à 
precariedade de funcionamentos de estabelecimentos específicos.

O sonho ancorado naquele conceito, segundo o qual “a cidade 
é para todos”, não tem mais sustentação. Isso acontece porque os 
resultados dos dividendos econômicos também não são para todos. 
Se perguntarem ao economista Henrique Meirelles por que a situação 
geral está assim, no País todo, ele provavelmente vai dizer que por aqui 
e alhures estão faltando três coisas: educação, educação, educação.

Vez ou outra algo mais grave, que atinge a sociedade, faz as au-
toridades abandonarem o conforto da estatística para avaliar núme-
ros que saltam aos olhos e envergonham a cidadania. E, nesse caso, 
está aí a tragédia que vem do Sul, da cidade gaúcha de Santa Maria. 
Ali, não foram assaltos solitários ou arrastões que deram o alerta; foi 
a tragédia provocada pelo incêndio em uma boate que funcionava 
sem condições mínimas de segurança. Tudo ali era inflamável.   

O que chama a atenção é que um estabelecimento desse tipo operava 
sem estar amparado em um projeto de arquitetura ou engenharia; sem 
um projeto que especificasse materiais adequados àquele tipo de atividade. 
Não havia ali um projeto prevendo quaisquer providências de segurança. 
E, no entanto, ele vinha operando plenamente aos olhos do poder público.  
A omissão ocasionou a tragédia que fechou o horizonte da vida para 239 
jovens. Eles não tiveram a chance de uma única rota de fuga. 

Frase da coluna

“Corroborando frase de meu pai, Einar Kok, segundo o qual sem 
produção não há criação de empregos, reitero que só projetos feitos 
aqui asseguram mais compras e a maior disseminação de postos de 

trabalho no País”. Cristiano Kok, presidente da Engevix. 

A força da cor e das sombras humanas

Obra da artista plástica pernambucana Dayse Pontes, filha do escritor 
paraibano João Pontes, que espelha as fragilidades e a força de figuras 
humanas captadas no meio urbano adverso

D i m e n s õ e s  |  N i l d o  C a r l o s  O l i v e i r a
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Fiscalização via satélite
O Sicepot-MG informa que o Tribunal de Contas mineiro vai ado-

tar o sistema de acompanhamento de obras públicas via satélite. Para 
isso, estabeleceu parceria com o Instituto de Geociências Aplicadas. O 
sistema deverá estar funcionando já no primeiro trimestre deste ano.  

Troca de mãos na Skanska
“Vamos consolidar nossa atuação nos mercados de energia, pe-

tróleo, gás e infraestrutura”, diz Sebastián Martin, que acaba de ser 
nomeado Country Manager da Skanska no Brasil. Na empresa há 11 
anos, ele pretende assegurar o planejamento estratégico do grupo, 
considerado um dos maiores de construção e desenvolvimento de 
projetos, na área internacional. Martin acumulará as funções de 
vice-presidente da empresa para a Colômbia, o Peru e a Venezuela.

 

As estrangeiras vêm com tudo 
As empresas de engenharia estrangeiras estão chegando. E 

chegando com tudo.  Está aí a confirmação do presidente executivo 
da espanhola Copasa, Hermenegildo Moreno, segundo o qual  “o 
Brasil é a saída”. Afinal, a crise do euro na Europa, que bloqueou as 
possibilidades de crescimento de vários países na região, sobretudo 
da Espanha e Portugal, não lhes deixou outra opção. 

Em 2011, na oportunidade da Smopyc – salão internacional de 
máquinas de obras públicas e mineração, em Zaragoza (Espanha), 
essa tendência estava visível. Vários empresários da engenharia e 
da construção debatiam o problema do segmento na Europa e, em 
entrevista para O Empreiteiro, afirmavam que o  Brasil  “era  caminho 
imediato das pedras”.  

O TCU na América Latina
O ministro Augusto Nardes, presidente 
do Tribunal de Contas da União (TCU), 
assumiu no dia 20 de janeiro último a 
presidência da Organização Latino-
-Americana e do Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) para 
o triênio 2013-2015. A entidade 
congrega representantes de 30 países. 
A primeira tarefa do ministro será 
coordenar a realização de auditoria 

para identificar problemas comuns de fiscalização em trabalhos de 
exploração e produção de petróleo e gás natural.  

Empreendimentos logísticos
A Libercon  Engenharia tem prosperado, segundo a diretoria, “a 

olhos vistos”. Ela mantém-se fiel a uma diretriz de qualidade adotada 
desde que foi constituída, há pouco mais de dez anos: o foco são os 
empreendimentos logísticos, industriais e corporativos. Uma de suas obras 
de maior visibilidade, concluída recentemente, é o Cajamar Industrial Park, 
da Prologis CCP em parceria com a Cyrela, projetado pelo escritório Athié/
Wohnrath (EUA).  Possui 115 mil m² em terreno de 430 mil m² e tem pé-
direito de 11,7 m na área de estocagem. O acesso é facilitado em razão das 
proximidades com a rodovia Anhanguera e com o Rodoanel.

Aceleração de obras
Começou a funcionar a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos 

criada pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB-SP) para cuidar da gestão das 
obras que a sua administração vem realizando. A responsabilidade pelas 
atividades desse gabinete de trabalho foi entregue a João Carlos Meirelles. 

Por que a infraestrutura não decola?
A pergunta foi colocada durante o recente 
evento InfraBrasil, realizado em São Paulo. O 
coordenador de infraestrutura econômica do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Carlos Álvares da Silva Campos Neto, 
respondeu:  “As causas não são as carências 
dos recursos financeiros, mas os projetos mal 
elaborados, os contratos malfeitos, os atrasos 
das licenças ambientais e as mudanças 
regulatórias frequentes”. O problema, portanto, 

não estaria mais no campo financeiro, mas no campo administrativo.  Seria 
falta de gestão competente, mesmo. 

Uma proposta do CBT para as enchentes
Está aí uma sugestão do Comitê Brasileiro de Túneis (CBT) para 

reduzir o impacto das enchentes em São Paulo (SP): a construção de 
um sistema de túneis interligados a piscinões subterrâneos para rece-
ber e conter a água pluvial. “É uma solução que não afeta a superfície 
urbana nem a infraestrutura local”, afirma o engenheiro Hugo Cássio 
Rocha, presidente do CBT. 

Previsões da Abramat
A Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat) informa 
que a indústria de materiais nesse segmento 
fechou 2012 com aumento de 1,4%, 
considerado fraco comparativamente a 2011. 
Mas o presidente da entidade, Walter Cover, 
está na expectativa de uma recuperação ao 
longo de 2013 por conta dos programas de 
concessão de rodovias, ferrovias, portos e 

aeroportos. Ele bate na tecla de que são essenciais, nesse processo, a 
desoneração setorial e a manutenção da política de juros baixos. 

Alckmin e Haddad
Dos termos de cooperação entre o governador Geraldo Alckmin 

e o prefeito Fernando Haddad (PT), um dado está chamando mais 
a atenção de empresários da engenharia em São Paulo. Trata-se da 
construção do Corredor Perimetral Leste (Jacu-Pêssego), que vai ligar a 
região do ABC a Guarulhos. O investimento será de R$ 137,5 milhões.

Hilton Hotel Barra
A Racional Engenharia vem executando, para a Carvalho Hosken, 

proprietária da maior parte dos terrenos da Barra da Tijuca, no Rio, o 
Hilton Hotel Barra, que terá área construída de 24.654,65 m².  A pre-
visão é de que esse empreendimento, que deverá obter a certificação 
Leed na categoria Silver, seja concluído até janeiro de 2014.
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Um dos mais complexos trabalhos de engenharia já realizados no 
centro antigo de Londres precisa levar em conta a proteção dos 
edifícios históricos do entorno (e da própria estação), as extensas 

redes de utilidades - inclusive muito antigas e não mapeadas - da região, 
e as operações da estação, que é um dos hubs mais movimentados de 
transporte público da Europa.

A Victoria Station é um ponto de interligação-chave da infraestru-
tura de transporte de massa de Londres e 80 milhões de pessoas passam 
por ela todos os anos — um movimento superior, por exemplo, ao do 
aeroporto internacional de Heathrow, na mesma cidade, em um espaço 
físico menor. Além da estação do metrô, ali fica também um terminal 
ferroviário e um de ônibus. Nas proximidades localizam-se diversos pré-
dios centenários.  

Uma parte do projeto de modernização, previsto para terminar em 
2018, consiste na construção de uma série de túneis revestidos com 
concreto projetado, ligando as estações atuais e novas áreas construídas 
— a ampliação do Hall Sul e um novo Hall Norte, ambos para compra de 
bilhetes por passageiros, acessos por rampas e saídas de emergência. 

Jet grouting  
antecede escavação  
no centro de Londres

As limitações físicas apresentadas pelas construções e redes de 
utilidades antigas (água, esgoto, luz, entre outras) existentes impedem 
que os novos túneis sejam posicionados no subsolo de forma adequada, 
do ponto de vista geológico, que seriam as camadas da chamada argila 
de Londres.

Isso obrigou um extenso tratamento nas camadas de cascalho (por-
tanto, fora da camada ideal), com o uso de jet grouting (processo de 
jatear cimento no terreno) a alta pressão numa escala inédita, ao custo 
total de £ 37 milhões — valor superior à construção dos próprios túneis, 
orçados em £ 28 milhões.

Neste projeto, o contratante é a empresa pública London Under-
ground, sendo a empreiteira principal o consórcio formado pela Taylor 
Woodrow e Bam Nuttall. Já a projetista é a Mott Macdonald. A emprei-
teira da aplicação de jet grouting é a Keller. 

Empregando MicroStation e o programa Building BIM Suite V8i Pro-
jectwise da Bentley, o posicionamento das colunas de jet grouting foi 
traçado no escritório da projetista e aplicado em campo. A área saturada 
de redes de utilidades possuía poucos registros e precisão precária. 
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Uma vez feito o mapeamento in loco, esses dados eram alimentados 
ao modelo CAD 3D multidisciplinar da obra, ajustando-se as posições 
e trajeto das colunas — um conjunto de cilindros verticais e inclinados 
intertravados. O objetivo das colunas foi reforçar a resistência do solo, 
prover uma estrutura em arco de 2 m em torno dos túneis e formar uma 
barreira estanque contra a água do subsolo durante sua escavação. 

O modelo CAD era revisto periodicamente pela equipe projetista 
através de vistas dinâmicas das seções geradas pelo programa, 
assegurando suficiente cobertura de solo entre as colunas, os túneis 
a ser escavados e as redes de utilidades existentes. Visualizações dos 
aspectos construtivos foram também criadas para dar confiabilidade 
ao planejamento das obras dos túneis, que precisava respeitar as 
limitações oferecidas pelo tráfego de superfície e pelas edificações 
da localidade.

O trabalho de “grouteamento” foi antecedido pela instalação prévia 
de luvas que protegiam as redes de utilidades no subsolo, de modo que, 
uma vez mobilizadas as três perfuratrizes (integrantes da aplicação do 
sistema de jet grouting) nos seus respectivos sítios, elas puderam operar 
de forma contínua na perfuração de colunas sucessivas, sabendo que 
suas posições haviam sido checadas mais de uma vez para evitar as nu-
merosas redes de utilidades, inclusive linhas vivas, que poderiam trazer 
riscos aos trabalhadores e às atividades nas vizinhanças. 

As perfuratrizes utilizaram dados geométricos extraídos dos modelos 
de projeto para orientar seu sistema de controle. Concluídas as colunas 
no turno de trabalho, as informações eram transferidas de volta ao 
modelo do projeto, atualizando-o para efeito de obras futuras na área 
tratada. Esse processo se repetiu em numerosas frentes de obras que 
se superpõem, dando maior segurança à tarefa prioritária de manter as 
rotas de tráfego e de pedestres sem interferências. 

Empregando o formato BIM, 2.500 colunas de jet grouting foram 
projetadas, modificadas, executadas e identificadas uma a uma. A 
operação toda também foi submetida a uma análise Lean por toda a 
equipe envolvida, gerando ganhos sensíveis de eficiência. Foi crucial ter 
projetistas experientes em modelo CAD 3D, gerando a confiabilidade 
necessária sobre os dados dos modelos para efeito de construção. A 
identificação, sondagem e modelagem do gigantesco número de redes 
de utilidades no subsolo representaram outro formidável desafio que as 
equipes de campo venceram. 

 O uso maciço de dados eletrônicos, desde o projeto CAD até o 
controle das perfuratrizes, eliminou na prática erros de informação. O 
modelo permitiu ainda a colaboração de equipes situadas em locais 
distintos — este foi concebido pelo projetista dos túneis Mott Macdonald 
e transmitido à empreiteira Keller, responsável pelo jet grouting. Esta 
última, por fim, o enviou ao empreiteiro principal da obra. 
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O ator Tom Cruise aparece em um de seus filmes 
escalando o Burj Khalifa, de 828 m

12 dos maiores 
megaedifícios 

estarão no país

formado por cidades e vilarejos muito próximos uns dos outros), fenô-
meno que levará cerca de 7 bilhões de pessoas a habitar as cidades por 
volta de 2050, dizem os especialistas.

Nos megaedifícios desse porte, com altura que vai de 400 m a 1.000 m,  a 
sustentabilidade representa um enorme desafio. Timothy Johnson, que presi-
diu o evento CTBUH 2012 na cidade chinesa e é projetista-sócio do escritório 
de arquitetura NBBJ, em Nova York, acredita que, nas décadas de 2060-70, os 
megaedifícios produzirão mais energia do que seu consumo.

A escassez de dados confiáveis sobre desempenho do ponto de vista ener-
gético é uma das barreiras para se alcançar a sustentabilidade nestes projetos.
Bob Pratt, diretor-gerente da Tishman Speyer Properties em Xangai, afirma 
que uma vez criado um padrão para medir o desempenho energético dos me-
gaedifícios, as tecnologias necessárias vão aparecer. Muitos empreendedores 
resistem em fornecer dados sobre consumo energético, por receio de críticas 
da opinião pública ou pressão por parte dos órgãos reguladores. 

No painel “Mais alto é melhor do que ocupar mais área” do evento, que 
atraiu 850 participantes de 43 países, o arquiteto Adrian Smith – entusiasta 
dos megaedifícios – frustrou o público ao revelar os resultados preliminares 
de um estudo sobre densidade demográfica e empreendimentos residen-
ciais. Smith adiantou que a pesquisa aponta que os edifícios residenciais de 
quatro andares são o maior modelo de sustentabilidade, do ponto de vista 
de emissão de carbono.  “Isso foi uma surpresa”, admitiu ele.

O escritório Adrian Smith + Gordon Gill está desenvolvendo um 
empreendimento de 2 mil unidades residenciais em Chicago, Estados 
Unidos, cujos estudos abrangem desde um megaedifício até casas indi-
viduais de família em lotes de 2.500 m².  

Smith foi o arquiteto que projetou o Burj Khalifa, em Dubai, o edi-
fício mais alto já construído, com seus 828 m. Na época da obra, ele 
atuava na Skidmore, Owings & Merrill. O prédio ficou famoso porque o 
ator Tom Cruise escalou sua fachada de pele de vidro, com dispositivos 
elétricos de ventosas nas mãos, no filme “Missão Impossível”. 

Smith está agora projetando o megaedifício Kingdom Tower, em  Jeddah, 
com mais de 1.000 m.  O arquiteto é enfático em apontar que prédios desse 
porte precisam produzir energia para consumo, e não apenas reduzir seu uso 
— se quiserem ter uma operação sustentável ao longo da sua vida.  

Um elevador que sobe o próprio poço
O transporte vertical é um dos componentes que mais consomem 

energia e as pesquisas apontam para a necessidade de regeneração da 
energia de frenagem, dispositivos para reduzir o consumo quando as cabi-
nes estão paradas, e novos materiais para diminuir o peso deles. Em 2008, 
a Kone lançou a JumpLift, um guincho projetado como autotrepante que 
usa o poço permanente do edifício e tem uma casa de máquinas provisória 
que “sobe” junto com ele, à medida que a estrutura se eleva.Na projeção da CTBUH - Council on Tall Buildings & Urban Habitat, que 

realizou recente evento em Xangai, China, dos vinte maiores megae-
difícios do mundo até 2020, 12 deles estarão na China, incluindo um 

em Taiwan. A Coreia do Sul vem a seguir com três empreendimentos, mesmo 
número da região do Golfo Pérsico, divididos entre Dubai e Arábia Saudita.

Esses empreendimentos são concebidos, em geral, para ancorar o 
desenvolvimento imobiliário e urbano de novos bairros ou de uma re-
gião. Uma das alavancas desse movimento é a conurbação (conjunto 

O Shanghai Tower deve ficar 
pronto em 2015, com 632 m

C h i n a
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Para um edifício de 70 andares, o JumpLift pode reduzir o prazo de 
construção em cerca de 300 mil a 400 mil horas, diz Johannes de Jong, 
gerente de tecnologia da empresa finlandesa. O equipamento tem custo 
maior do que um guincho de obra, mas 80% do sistema do elevador pode 
ser incorporado para uso permanente no prédio depois de pronto.

O guincho autotrepante começa a operar quando o prédio chega a 
20 m. O transporte vertical de materiais ocorre dentro da estrutura, e 
não na fachada, evitando os atrasos causados pelo mau tempo. O carro 
se desloca com a maior velocidade, reduzindo os tempos de espera. Com 
isso, os pisos inferiores podem ser fechados com maior antecedência, 
dando início aos trabalhos de acabamento interno.

O uso desse guincho entretanto precisa ser previsto já na fase de 
projeto e demanda uma boa coordenação e planejamento logístico com 

as equipes de construção.  Se as obras de lajes atrasarem, haverá atrasos 
em cadeia. O sistema já se encontra em uso na Ásia, Europa e Canadá e 
foi aprovado nos Estados Unidos em 2011.

Um metrô vertical
Outro conceito radical quer reduzir o espaço ocupado pelos poços dos ele-

vadores. Embora conhecido há décadas, o elevador que corre sobre trilhos como 
um metrô vertical está finalmente em fase de protótipo, graças a desenvolvi-
mentos recentes em sistemas de tração.  Segundo Adrian M. Godwin, presidente 
da consultoria Lerch Bates, da Inglaterra, o protótipo pode custar € 10 milhões 
- o sistema espera atrair o interesse de algum fabricante de elevadores.

Godwin aponta que o novo sistema Vertrak pode ocupar 60% me-
nos espaço do que elevadores tradicionais operando numa única zona e 
30% menos espaço do que um sistema com duas zonas de atendimento.  
Além disso, permite que carros múltiplos circulem para cima e para bai-
xo em poços adjacentes que hoje somente funcionam em sentido úni-
co. Os elevadores podem subir pelo poço que está operando no sentido 
ascendente, cruzar transversalmente e retornar pelo poço operando no 
sentido descendente.

Especialistas do sistema tradicional de elevadores alegam que há 
sérios riscos de segurança, especialmente na frenagem dos carros que 
estão a alta velocidade, indispensável nos megaedifícios. Mas os criado-
res do Vertrak respondem que estes riscos já foram solucionados.

Ranking
Em setembro passado, o CTBUH reconheceu oficialmente o Princess 

Tower, em Dubai, de 413 m, recém-concluído, como o edifício residencial 
mais alto do mundo. Na fila para ocupar o segundo posto no topo do 
ranking dos megaedifícios residenciais está o Shanghai Tower, de 632 m, 
a ser entregue em 2015. 

A entidade prevê ainda que o Kingdom Tower, em Jeddah, a ser 
concluído em 2017, assumirá a liderança entre todos os megaedifícios, 
ficando em segundo lugar o Burj Khalifa. Os trabalhos de fundações já 
começaram no sítio do Kingdom Tower, que vai custar nada menos que 
US$ 1,2 bilhão (valores de hoje).

Ranking dos megaedifícios até 2020
 

1- Kingdom Tower, Jeddah, Arábia Saudita ,1 km; 2- Burj Khalifa, Dubai, 828 m; 3- Ping An Finance Center, Shenzen, China, 660 m;  
4- Signature Tower Jakarta, 638 m; 5- Shanghai Tower, China, 632 m; 6- Triple One, Seul, 620 m; 7- Wuhan Greenland Center, Wuhan, China, 606 m; 

8- Makkah Royal Clock Tower Hotel, Meca, 601 m; 9- Goldin Finance 117, Tianjin, China, 597 m; 
10- Rose Rock International Finance Center, Tianjin, China 588 m; 11- Lotte World Tower, Seul, 555 m; 12- One World Trade Center, Nova York, 541 m ; 

13- The CTF Guangzhou, Guangzhou, China, 530 m; 14- Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center, China, 530 m; 
15- Dalian Greenland Center, Dalian, China, 518 m; 16- Busan Lotte Town Tower, Busan, Coreia do Sul, 510 m; 17- Taipei 101, Taiwan, 508 m; 

18- Kaisa Feng Long Centre, Shenzhen, China, 500 m; 19- Shanghai World Financial Center, China, 492 m;  
20- International Commerce Centre, Hong Kong, 484 m

JumpLift: guincho de obra, usado no próprio poço do 
elevador do edifício em construção; o sistema pode 
ser incorporado ao prédio depois de pronto

C h i n a
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Obras se multiplicam  
para reestruturar o Rio,  
mas abrem polêmica
Engenheiros, arquiteto, geólogo e sociólogo 
reconhecem que a cidade do Rio de Janeiro está se 
transformando, em algumas áreas, em diversificados 
canteiros de obras e que, para ela, o processo de 
modernização já chega com atraso

Uma série de indagações sobre os trabalhos que vêm sacudindo a 
infraestrutura carioca foi colocada para os seguintes profissionais: 

• Francis Bogossian, engenheiro, presidente do Clube de Engenha-
ria e da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeer).

• Márcio Amorim, engenheiro, presidente do Sindicato Nacional 
das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – Rio de Janeiro.

• Pedro da Luz Moreira, arquiteto, diretor do Instituto de Arquite-
tos do Brasil – IAB nacional e vice-presidente do IAB-RJ.

• Alberto Sayão, professor de Engenharia Civil da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), ex-presidente da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e membro da 
Academia Nacional de Engenharia (ANE).

• Alberto Silva,  sociólogo e presidente da Companhia de Desenvol-
vimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, que responde pelo 
conjunto de obras do Porto Maravilha. 

As perguntas colocadas à análise desses profissionais e líderes em seus 
segmentos de atuação embasam as dúvidas de algumas áreas sociais sobre 
a natureza das obras em andamento. Resumidamente são as seguintes: 
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1. A prefeitura do Rio de janeiro e o governo do estado estão 
conseguindo destravar projetos de arquitetura e de engenharia con-
siderados inadiáveis para alterar a feição urbana e a qualidade de 
vida da cidade? 

2. O que está colaborando para o destravamento desses projetos 
e, dentre eles, quais aqueles julgados mais significativos? 

3. Tais obras têm alcance social adequado? Em que medida elas vão con-
ferir efetiva melhoria de qualidade de vida aos cidadãos do Rio de Janeiro?

4. Estão em andamento projetos e obras que tenham em vista a 
prevenção contra inundações e deslizamentos nas regiões serranas? 
Desastres, como o que ocorreu no morro do Bumba, em Niterói, po-
dem ainda se repetir? 

5. Algumas das obras de reestruturação urbana têm a participa-
ção de arquitetos do exterior, de que é exemplo a presença de San-
tiago Calatrava na elaboração do projeto de arquitetura do Museu 
do Amanhã. Como participação desse tipo pode ser analisada?

Uma indagação, que também foi colocada, diz respeito ao prota-
gonismo do prefeito Eduardo Paes (PMDB) nesse conjunto de obras que 
mexem com a cidade nesse começo de século. Curiosamente, algumas 
obras estruturantes daquele Rio remanescente da época do Império co-
meçaram no início de um novo século. Refiro-me ao prefeito Pereira 
Passos, que inspirado na capacidade modernizadora de Haussmann, em 
Paris, dedicou-se à reconfiguração urbana do Rio de Janeiro – passos 
aparentemente seguidos, hoje, por Eduardo Paes. Na sequência vamos 
aos textos elaborados a partir dos depoimentos fornecidos para a mesa-
-redonda. (Nildo Carlos Oliveira)
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Não tenho dúvidas de que teremos uma nova cidade dentro de três 
ou quatro anos. A começar pela zona portuária, cujas obras estão 
a todo vapor. A primeira fase, recuperação das redes de drenagem, 

saneamento, telefonia etc. e algumas das ruas locais, já foi concluída. A 
segunda fase, em que está prevista a construção de novas vias, túneis e a 
demolição da Perimetral, está também avançando e não tem como voltar atrás 
ou parar. É um contrato de Parceria Público-Privada, financiado com a venda 
dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). No primeiro 
semestre deste ano deve ser iniciada a obra de implantação do VLT (Veículo 
Leve sobre Trilhos) no centro da cidade, o que vai mudar o trânsito na área.

Ainda mencionando o transporte sobre trilhos, as obras do metrô, ligando 
a Barra da Tijuca ao bairro de Ipanema, devem estar concluídas até dezembro 
de 2015. As estações de trens da SuperVia estão sendo reformadas e novos 
trens com ar-condicionado em breve entrarão em circulação.  A SuperVia, 
controlada pela Odebrecht TransPort, acaba de fechar um acordo com a fran-
cesa Alstom para construção de uma fábrica de trens no bairro de Deodoro, 
no Rio. A SuperVia já encomendou 20 novos trens.

Em paralelo, a prefeitura está cortando a cidade com quatro vias 
expressas de ônibus, o sistema de BRTs (Bus Rapid Transit). São a 
Transoeste (entre os bairros de Santa Cruz, Campo Grande e Barra da 
Tijuca) já em operação; a Transcarioca (Aeroporto Internacional Tom 
Jobim à Barra da Tijuca), que deve estar concluída no final de 2013; 
a Transolímpica (entre os bairros de Deodoro e Barra da Tijuca), já em 
construção, e a Transbrasil (Bairro de Deodoro ao Centro do Rio).

Outra obra importante é a construção da BR-109 -  Arco Metropolitano  
-  que vai ligar a BR-101 Norte, na altura do município de Itaboraí, até 

a BR-101 Sul, em Itaguaí, 
cruzando a BR-040 (Rio/
Belo Horizonte) e a BR-
116 (Rio/São Paulo). Com a 
inauguração do Arco, previsto 
para dezembro próximo, o 
tráfego pesado deixará de 
circular pela avenida Brasil.

A parceria entre os governos federal, estadual e municipal contribuiu 
para a realização destes projetos, que já estavam prontos há décadas, 
mas como não havia sinergia entre os três poderes nada saía do papel. 
E não estou falando apenas de recursos, mas também da boa vontade 
política para resolver problemas, como era o caso da zona portuária. 

 O crescimento urbano do Rio está mais ligado à melhoria dos níveis 
de segurança e ao desenvolvimento econômico da cidade. Com dez anos 
de atraso foi aprovado o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro e no-
vas regras de ocupação urbana foram definidas para estimular a recupe-
ração de áreas degradadas como a área do Porto do Rio ou de áreas com 
baixa ocupação e que passam a ser servidas pelos BRTs. Não resta dúvida 
de que o fato de a Petrobras e a Eletrobras estarem sediadas na cidade 
do Rio de Janeiro atrai também empresas que têm negócios com elas. 

Importante destacar os projetos de recuperação das áreas afetadas 
por inundações e deslizamentos. Vários atores desconectados atuam 
sobre o tema, sem uma única coordenação. No governo federal existem 
programas do Ministério das Cidades, do Ministério da Integração Social 
e do Ministério de Ciência e Tecnologia. No estado do Rio, a Secretaria de 
Desenvolvimento, através do Departamento de Recursos Minerais (DRM), 
vem realizando o mapeamento geotécnico do estado, indispensável para 
a prevenção de catástrofes.

Com exceção da cidade do Rio de Janeiro, que há décadas conta 
com a Geo-Rio, os demais municípios continuam despreparados. As 
prefeituras, responsáveis legais, não têm dotação orçamentária para os 
serviços de prevenção e de mitigação de catástrofes. Bato sempre na 
tecla de que é preciso um órgão técnico federal, ligado à Presidência 
da República, para dar assistência aos municípios sujeitos não só aos 
escorregamentos de terra em encostas, mas também às inundações e 
alagamentos em zonas de baixada.

Sobre a comparação entre as ações do prefeito Eduardo Paes e do 
prefeito Pereira Passos, posso dizer o seguinte: não tenho dúvidas de que 
o trabalho do prefeito Eduardo Paes promoverá uma transformação ur-
bana muito mais representativa do que a realizada pelo prefeito Pereira 
Passos. A intervenção de Pereira Passos, no começo do século passado, 
foi muito importante, mas abrangeu apenas o centro da cidade. Agora 
Eduardo Paes está mudando toda a cidade.

Entre a cidade de Eduardo Paes  
e a cidade de Pereira Passos 
Francis Bogossian
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Há anos nossa cidade 
não recebia investi-
mentos desse por-

te. Tivemos, ao longo dos 
últimos trinta anos, como 
obras que contribuíram para 
alterar a fisionomia urbana 
do Rio, apenas a Linha Ver-
melha, a Linha Amarela e os 
Programas Rio Cidade e Fave-
la Bairro.

As obras atuais são de 
grande alcance social e se 
refletirão, sim, na melhoria 
da qualidade de vida dos ci-
dadãos. As obras viárias em 

execução -  o Arco Rodoviário, os BRTs, os BRSs, a linha 4 do Metrô e o VLT  
-  irão facilitar a mobilidade dos cariocas, reduzindo os engarrafamentos e, 
por conseguinte, os tempos de viagem. Por outro lado, é preciso reduzir o 
número de ônibus em circulação e de veículos particulares no centro da ci-
dade. O sistema de pedágio adotado em Londres, ou a alternância de placas, 
pares e ímpares, adotada em São Paulo, podem ser soluções a ser estudadas.

Quanto à participação de profissionais de outros países nos projetos 
ou obras de renovação urbana, não vejo nenhum problema. Em se 
tratando de profissionais de alto nível, isso é extremamente saudável 
e contribui para a evolução da arquitetura e da engenharia nacionais.

Os parâmetros de Londres  
ou São Paulo para a região central 
Márcio Amorim

Sobre a participação, em especial, de Santiago Calatrava, em proje-
tos para a cidade, quero dizer que quem conhece Valência, na Espanha, 
sabe do que ele é capaz. Afinal, nosso arquiteto maior, Oscar Niemeyer, 
tem obras da maior importância em vários países do mundo.

Os projetos e obras em curso são da maior importância para nossa 
cidade.  Entretanto, vão aqui alguns questionamentos e sugestões dirigi-
dos ao estado e à prefeitura:

a) O traçado do metrô tem que contemplar forçosamente a ligação 
Gávea – Uruguai, pois irá fechar o anel, aumentando em muito a capa-
cidade desse sistema de transporte. 

b) Ainda no que se refere ao metrô, por que não prolongar a linha 4 
do Jardim Oceânico ao Terminal Alvorada, para onde convergem os BRTs 
e os ônibus?

c) Por que projetaram a faixa do BRT Transoeste, na avenida das 
Américas, ocupando uma faixa de tráfego, em detrimento da utilização 
do canteiro central?

d) Não conheço o projeto das obras que serão realizadas no entorno 
do Maracanã. Porém, não deixarei de citar a importância da ligação das 
pistas da Radial Oeste e da avenida Maracanã, sentido centro, com o 
bairro de São Cristóvão, e por conseguinte, com a Linha Vermelha. Para 
dar fluidez ao tráfego Zona Norte / Tijuca e Centro do Rio, é fundamen-
tal eliminar o “nó” de trânsito existente na confluência da rua General 
Canabarro com a Radial Oeste. É uma obra simples que se reveste de 
grande importância na qualidade de vida dos cidadãos.

Uma sugestão à revista O Empreiteiro 
Gostaria de lançar um tema para reflexão de todos, e, quem sabe, 

para ser objeto de um futuro debate a ser organizado pela revista O 
Empreiteiro. Durante 20 anos a profissão de engenheiro esteve em baixa 
– foi a época do “engenheiro que virou suco”.  Quem é mais velho com 
certeza se lembra daquela época. Na minha empresa, e na maior parte 
das empresas tradicionais do setor A&E, a maioria dos arquitetos e en-
genheiros se situa em duas faixas de idade: acima de 55 anos ou abaixo 
de 35 anos, existe um vazio no intervalo 35 a 55 anos. Hoje estamos a 
pleno emprego, faltam arquitetos, faltam engenheiros, faltam técnicos, 
falta mão de obra especializada, o mercado está aquecido. Mas quando 
essas obras hoje em execução pelos governos municipal, estadual e fe-
deral se concluírem, o que se fará dessa grande mão de obra altamente 
qualificada?

Creio que está na hora de pensarmos o País para daqui a cinco anos. 
É hora de planejar, de iniciar os estudos de viabilidade técnica-econômi-
ca-ambiental, é hora de pensar nos grandes projetos estruturais. Se con-
seguirmos dotar o País de uma infraestrutura adequada, seu crescimento 
será natural, mas isso depende de planejamento e projetos de qualidade.Fo
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Vamos abordar inicialmente os problemas de mobilidade da cidade, que de uma maneira geral 
vêm sendo pensados privilegiando a utilização de carros particulares e não sistemas de alta 
capacidade, como trens e metrô.

Os BRTs, por exemplo, são uma boa iniciativa que deve melhorar a qualidade de vida de parcelas 
expressivas da população, principalmente no que se refere à mobilidade. Isto é, tempo de viagem e 
tarifa adequados. Principalmente a Transolímpica e a Transcarioca, que interceptarão sistemas de alta 
capacidade como os trens urbanos e o metrô, pois o transporte público deve ser pensado como uma 
rede interligada e não como linha.

Já não considero o metrô uma obra importante, pois ele não atenderá a um percentual expressivo da po-
pulação e subverte alguns dos planejamentos iniciais do sistema. A obra do metrô para a Barra da Tijuca está 
pensada sobre uma ótica, não da rede interligada, mas de uma linha, pois não se articula com outros modais.

No meu entendimento, uma obra de maior impacto no campo da mobilidade urbana seria a reforma 
dos trens urbanos da cidade, fazendo-os funcionar com a eficiência de intervalos entre composições 
eficientes e com estações adequadas ao conforto dos passageiros. Esta obra possui um custo menor de 
implantação e beneficiaria uma população muito maior da região metropolitana, quando comparada 
com o metrô da Barra da Tijuca. 

“Está faltando uma ótica de mudança estrutural”
Pedro da Luz Moreira
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As intervenções previstas no PDTU 2002
Por outro lado, ainda no campo da mobilidade urbana, poderíamos estar 

realizando intervenções que estão previstas no Plano Diretor de Transporte 
Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU/RMRJ) de 2002, que 
melhorariam a qualidade dos deslocamentos na cidade. Um bom exemplo 
seria a ampliação do sistema de barcas na baía de Guanabara, que possui 
um custo de implantação relativamente baixo, pois não há necessidade de 
construção do leito, apenas de estações de embarque e desembarque.

O citado PDTU de 2002 previa a ligação da Praça XV com Duque 
de Caxias e com São Gonçalo, atuando de forma a desestimular o 
uso de carros em vias sobrecarregadas como a ponte Rio-Niterói e a 
Linha Vermelha. Estas duas linhas, se articuladas com grandes áreas de 
estacionamento, tanto em Duque de Caxias quanto em São Gonçalo, 
poderiam representar um forte descarregamento destas vias que hoje 
estão próximas da saturação. Há ainda uma terceira linha, também 
prevista no mesmo PDTU, que ligaria a enseada de Botafogo à Praça 
XV e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, com previsão de instalação 
de guichês de companhias aéreas na estação Botafogo, facilitando o 
check-in de turistas. Uma ligação desta natureza poderia representar 
uma importante valorização da baía de Guanabara, ampliando sua 
visibilidade para turistas e estrangeiros.

Localização do Parque Olímpico
Quanto ao Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, acredito 

que se constitui num incentivo para a indústria imobiliária da cidade, num 
bairro onde este estímulo não era necessário. Portanto, sua localização é 
inadequada, pois reforça um vetor já presente neste setor, não revertendo 
tendências instaladas. No meu entendimento, o Parque Olímpico não 
deveria se instalar em áreas de expansão da mancha urbana, como é o 
caso da Barra da Tijuca, mas em áreas já infraestruturadas e que foram 
abandonadas ou não são atrativas para o mercado imobiliário, como o 
porto ou São Cristóvão.

Quanto às obras de infraestrutura, notadamente no campo das 
águas pluviais, como os piscinões de acúmulo de águas de chuva, como o 
da Praça da Bandeira e o tratamento da beira dos rios na área da Baixada 
Fluminense, são urgentes e já deveriam estar prontas. 

A previsão inicial era urbanizar todas as favelas cariocas até 2020, 
o que certamente representaria um ganho fundamental na qualidade de 
vida das pessoas em extratos sociais variados. Além de que atua sobre a 

mitigação de riscos, como contenção de encostas e tratamento de beiras 
de rio de forma pulverizada e na ponta do problema. 

A articulação de qualquer programa de urbanização de favelas, 
como o Morar Carioca, com os problemas de infraestrutura, tanto 
de saneamento, como de águas pluviais, é notável e reconhecido 
internacionalmente. A retomada do ritmo do programa é 
fundamental para que a cidade não conviva, a cada chuva, com o 
risco de novas tragédias.

Por outro lado, a articulação deste programa de urbanização de fa-
velas com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, pode represen-
tar uma mudança importante de paradigma na produção de habitação 
de interesse social, uma vez que ele atua sobre áreas consolidadas e 
infraestruturadas. 

Com relação ao Porto Maravilha, que está articulado com os grandes 
eventos da Copa e da Olimpíada, vê-se que ele reverte uma tendência 
instalada de deterioração de uma área adjacente ao centro da cidade. 
Acredito ser fundamental que esta área seja reincorporada ao conjunto 
da cidade sob uma ótica inclusiva, onde possa existir uma convivência 
civilizadora entre diferentes extratos sociais. No entanto, não é isto que 
o poder público sinaliza com suas ações, que apontam para busca de uma 
sobrevalorização da terra urbana, que sempre determinou a expulsão da 
população mais fragilizada economicamente.

Participação externa nos projetos e obras
A questão da participação de arquitetos, consultores e também 

empreendedores e construtores externos em princípio deve ser vista 
de forma positiva, desde que estejam engajados em associações e 
parcerias niveladas com agentes brasileiros, e partam do princípio 
de que suas atividades não deveriam se restringir a um curto espaço 
de tempo.

O grande problema do mundo contemporâneo é uma certa 
volatilidade dos empreendimentos, que por isto tendem a se tornar 
altamente especulativos e danosos. Há no mundo contemporâneo uma 
hegemonia da lógica financeira, frente a uma produtiva. A lógica desta 
participação externa não deveria ser dominada pela questão financeira, 
mas sim pela implantação de uma produtividade instalada localmente. 
O monitoramento destas tendências e forças, entre a produtividade 
e a “financeirização”, deve ser constante e deve ter como objetivo a 
transferência efetiva de know-how nestas atividades.
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Concordo com as afirmações de que as obras estruturantes, atu-
almente em andamento, estão esculpindo um novo perfil urbano 
da cidade. Contudo, pouco tem sido efetivamente realizado para 

prevenir as inundações recorrentes que nos afligem. 
A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro, 

Rio-Águas, órgão que, como a Geo-Rio, é ligado à Secretaria Municipal 
de Obras, atua na manutenção dos corpos hídricos do município e tem 
como objetivo planejar e gerenciar o sistema de esgotamento sanitário e 
as ações preventivas e corretivas contra enchentes. 

A Rio-Águas tem realizado obras rotineiras de conservação e desobs-
trução de canais e rios, trabalhando para prevenir as enchentes periódicas 
na área da Bacia do Canal do Mangue, Tijuca e Praça da Bandeira. Por 
aqui temos registros de inundações ocorridas desde o início do século 20.

No Rio de Janeiro, na década de 1970, uma comissão de engenheiros 

Pouco tem sido feito para 
prevenir inundações 

Alberto Sayão

do Clube de Engenharia estu-
dou, durante vários meses, o 
projeto de um túnel extrava-
sor, que visava à captação e 
ao transporte das águas ex-
cedentes, que transbordam 
das calhas dos rios Joana, 
Maracanã, Trapicheiros, Ma-
cacos, Rainha I e Rainha II, até o despejo final em mar aberto, no costão 
do Vidigal, na Zona Sul.

A construção daquele túnel chegou a ser iniciada pelo governador 
Negrão de Lima, em 1971, a partir da avenida Niemeyer, para depois ser 
paralisada e esquecida, em 1989, no governo Leonel Brizola, por falta de 
recursos financeiros, após aproximadamente 1,5 km escavado em rocha.
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Em 2010, o projeto do túnel extravasor foi retomado e atualizado 
pelo Clube de Engenharia, e encaminhado ao prefeito Eduardo Paes, 
com a recomendação para implementação imediata. A conclusão dessa 
obra encaminhará diretamente para o mar as águas excedentes que 
inundam esses locais sobejamente conhecidos como sujeitos a sérias 
enchentes periódicas.

Outras soluções parciais, como piscinões e pequenos túneis, entra-
ram, porém, em discussão pelos técnicos da prefeitura, adiando a solu-
ção definitiva, que era aguardada pela população. 

Assinalemos, ainda, o seguinte: em maio de 1966, o então governador 
do estado da Guanabara, Negrão de Lima, criou, sob forte demanda 
popular e após as chuvas excepcionais que castigaram a cidade no verão 
daquele ano, o Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro, 
hoje Fundação Geo-Rio, que é um órgão da Secretaria Municipal de 
Obras, destinado à elaboração de planos emergenciais e de longo prazo 
para a proteção das encostas. 

Naquele mês de janeiro de 1966, centenas de acidentes geotécnicos 
foram registrados nas encostas do Rio, resultando em cerca de 70 mortos 
e mais de 500 feridos, e deixando a cidade em situação de calamidade 
pública, por alguns dias, fato que gerou forte repercussão nacional e 
internacional. O novo órgão reuniu um quadro técnico de notórios es-
pecialistas geotécnicos, que se dedicaram à cidade, naqueles primeiros 
meses após a catástrofe.

A cidade acostumou-se com os admiráveis feitos da Geo-Rio, e com 
a implantação de uma política racional de ocupação das encostas, com 
base em critérios técnicos para a definição das áreas sujeitas a elevado 
risco de deslizamentos. 

Obras em execução 
A cidade experimenta atualmente um desenvolvimento econômico  

e uma expansão imobiliária desmedidos, no rumo da Zona Oeste (Barra 
da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e Guaratiba), incluindo a construção de 
novos hotéis, que devem dobrar a capacidade de hospedagem do Rio no 
próximo ano. O problema estrutural é que este crescimento demográfico 
não vem acompanhado por ações do governo municipal para melhorar a 
infraestrutura da região. 

As novidades foram o corredor expresso BRT, com 40 km de exten-
são e 35 terminais de parada de ônibus articulados, e a abertura do 
túnel da Grota Funda, que reduziram bastante o tempo de percurso na 
ligação entre os bairros do Recreio e Santa Cruz. No entanto, a pressa 
para permitir a antecipação em um mês da entrega destas vias contri-
buiu para comprometer a qualidade das obras, que, após inauguradas, 
ficaram interditadas por vários dias para reparos urgentes e conclusão 
dos serviços.

O sistema Alerta Rio
A Geo-Rio e a Climatempo firmaram um convênio para proporcionar 

um serviço de grande utilidade pública: o sistema Alerta Rio, que dispo-
nibiliza on-line a condição atual de chuvas e a probabilidade de escorre-
gamentos nas encostas em todo o município, com base nas imagens de 
radar meteorológico instalado no morro do Sumaré para a detecção de 
uma tempestade iminente.

Foi efetuado o mapeamento de risco em 196 comunidades do Rio, o que 
permitiu identificar 117 comunidades com alto risco quanto à ocorrência de 
deslizamentos, onde foram instalados pluviômetros automáticos e sistemas 
de alarme sonoro, além de um plano de contingência, com treinamento da 
população afetada, para evacuação com segurança das áreas de alto risco, 
no caso de chuvas intensas. Nessa situação, o sistema aciona um alarme 
sonoro e emite mensagens SMS para os moradores das áreas de risco.

Há cerca de três anos, a prefeitura anunciou que, até o final de 
2012, removeria 119 favelas localizadas em zonas com alto risco de 
deslizamento ou inundação, ou em áreas de proteção ambiental. Muito 
pouco, porém, foi efetivado até agora.

As famílias removidas teriam o imóvel avaliado pela prefeitura e 
receberiam o devido valor como parte de uma nova casa a ser construída 
dentro do programa denominado Minha Casa, Minha Vida. Enquanto a 
casa não ficasse pronta, cada família receberia mensalmente a quantia 
de R$ 250, dentro de outro programa, o Aluguel Social. O então secre-
tário municipal de Habitação, Jorge Bittar, informou, na ocasião, que 10 
mil casas estavam já em construção e as remoções já estavam sendo 
negociadas com as associações de moradores. Do ponto de vista da en-
genharia, seria certamente possível termos o Rio de Janeiro sem favelas. 
Porém, nota-se que o problema depende de vontade política, e é muito 
mais social e econômico do que técnico.

Numa etapa inicial, a área total a ser liberada com a erradicação 
de favelas no Rio de Janeiro seria maior que 2 milhões de m². Esta área 
poderia ser reflorestada e preservada, reduzindo a poluição e o lixo nas 
encostas, melhorando as condições de saneamento de saúde e de se-
gurança da população afetada. Portanto, o impacto geográfico, social e 
ambiental seria imenso. No Rio, a clara vocação turística da cidade pode 
ser até mais um fator a ser considerado na solução do problema. 

Enfim, fica muito difícil tentar imaginar o impacto positivo da erra-
dicação das favelas no Rio.
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O sociólogo Alberto Silva, presidente da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), diz 
que a operação urbana Porto Maravilha, que compreende uma 

série de obras atualmente em fase de execução, vai reintegrar cerca de 
5 milhões de m² da cidade. “Já é uma alteração e tanto na paisagem. 
Mas, veja bem” – assinala, falando com exclusividade para a revista O 
Empreiteiro – “estamos nos referindo à reversão de um estado de anos, 
décadas de degradação.”

Ele afirma que a implantação das linhas de BRT e a construção de 

Solução para espaço urbano  
com décadas de degradação
Vários projetos, dentro e fora da região do Porto 

Maravilha, estão mudando a fisionomia urbana do Rio 
de Janeiro. O Porto Maravilha, em especial, reverte 
uma situação de anos, décadas de degradação
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outras obras estruturantes, 
que “extrapolam os limites 
da região portuária”, com-
põem o conjunto de progra-
mas que modificam a face 
da cidade e vão mais além:  
eles refazem as redes de 
infraestrutura de serviços, 
tais como água, saneamen-
to, drenagem, gás natural, 
energia, iluminação pública e telecomunicações. São 700 km de redes 
de infraestrutura urbana. 

“Em algumas áreas, o trabalho é de implantação. Também repensa-
mos o sistema de mobilidade urbana. Vamos construir cerca de 5 km de 
túneis, reurbanizar 70 km de vias e 650 mil m² de calçamento. Pretende-
mos aumentar a cobertura verde de 2% para 10% com plantio de 15 mil 

Alberto Silva, presidente da Cdurp
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árvores. Além disso, o projeto tem em vista 17 mil m de ciclovias. E não ficaremos somente nesse 
plano de obras e administração”.

A operação urbana, segundo ele, tem o potencial de um programa de desenvolvimento econô-
mico e social. As projeções da Cdurp indicam crescimento da população de 30 mil habitantes para 
100 mil até 2020. Isso significa que a prefeitura carioca deverá garantir a presença dos atuais 
moradores, promover condições para que eles cresçam e estabelecer condições para que aquele 
espaço atraia novos habitantes.

“Para esse fim”,  assinala Alberto Silva, “o governo municipal terá de gerar emprego e renda 
e fomentar o empreendedorismo local, simultaneamente ao desenvolvimento imobiliário que já 
traz novos negócios e oportunidades à região.” 

Estatuto das Cidades
O presidente da Cdurp informa que o que ele chama de “operação urbana Porto Maravilha” 

tornou-se possível em razão do advento do Estatuto das Cidades. Esse instrumento urbano criou 
condições para a alavancagem de recursos destinados a revitalizar áreas degradadas de cidades.  

“A modelagem que adotamos”, diz ele, “é a de operação urbana consorciada por meio de 
Parceria Público-Privada (PPP). A prefeitura emitiu 6,4 milhões de Certificados de Potencial Adi-
cional de Construção (Cepacs), leiloados em lote único em 2011 e adquiridos pelo Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal. O resultado dessa 
modelagem financeira é que a captação de recursos tem relação direta com o desenvolvimento 
imobiliário, sem uso do orçamento da prefeitura.”

O dinheiro levantado nessa operação vai garantir a execução de obras e serviços públicos mu-
nicipais por um período de 15 anos. “Trata-se de obrigação legal. A Lei Complementar nº 101 dá 
todas as diretrizes. Recursos obtidos com a venda de potencial adicional de construção são carim-
bados para melhorar a qualidade de vida nessa área para moradores e cidadãos como um todo.”

Ele assegura que as obras de implantação da nova infraestrutura urbana e reformulação do 
sistema viário serão executadas até 2016. Os serviços públicos municipais que passaram a ser 
prestados pela Concessionária Porto Novo, contratada via licitação pela prefeitura do Rio, vão 
até 2026. 

“Como resultados dessa operação, já temos exemplos práticos na limpeza urbana e na melho-
ria de tráfego. Outros aspectos importantes são: a região portuária será a primeira a implantar o 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no País; terá o melhor sistema de telecomunicações da América do 
Sul, equipamentos culturais do porte do Museu de Arte do Rio (MAR) e do Museu do Amanhã con-
vivendo com o recém-criado Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana.”

Alberto Silva diz que, embora em fase inicial, as obras em andamento já atraem para a área 
a frequência de moradores de outros bairros e suscita a curiosidade internacional.  “Além disso”, 
continua ele, “associações importantes ocorreram nos últimos três anos, como a criação de um 
condomínio cultural na região e a transformação do Polo da Rua Larga em Polo da Região Portu-
ária, maior e mais abrangente”. 

O presidente da Cdurp informa que blocos carnavalescos ressurgiram em razão do orgulho 
que têm com a vivência nessa área. E os 3.500 empregos gerados pelas obras sofrem e causam 
impacto positivo estimulando o restauro de prédios históricos, que por sua vez “se conectam à 
visibilidade das atividades culturais e turísticas locais.” 

 Arquitetos do exterior
Sobre a participação de arquitetos de renome internacional nas obras do Porto Maravilha (o 

espanhol Santiago Calatrava elaborou o projeto do Museu do Amanhã), o presidente da Cdurp 
acha muito positiva o que ele chama de interação entre escritórios nacionais e internacionais de 
arquitetura no processo de revitalização daquela região. Ele diz que há conquistas de um lado e 
de outro e que essa reciprocidade tem sido muito bem assimilada pelo Brasil, cujos profissionais 
da arquitetura e da engenharia têm-se destacado pela engenhosidade com que oferecem solu-
ções para projetos nesses segmentos. 
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Nildo Carlos Oliveira - Rio de Janeiro (RJ)

As intervenções ocorrem em área situada nos limites das quatro 
mais importantes avenidas centrais - Francisco Bicalho, Rodrigues 
Alves, Rio Branco e Presidente Vargas – que se interconectam 

com a avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Ponte Rio-Niterói, além de 
situar-se perto do Aeroporto Internacional Tom Jobim, de dois terminais 
rodoviários e de estações de trem e metrô.

Há décadas degradada e abandonada pelo poder público, a zona 
portuária tem sua visão, a partir do mar, obliterada por um desses mons-
trengos de concreto e aço que constituíram, para alguns, no começo dos 

Reestruturação urbana avança 
por onde a cidade começou
Serão R$ 7,6 bilhões aplicados em 5 milhões de m² na 
zona portuária. No traçado há construção de túneis, um 

deles com função estrutural, a demolição da Perimetral e 
intervenção para preservar o Palacete D. João VI, de 1912, 
sede,  a partir de março, do Museu de Arte do Rio (MAR)
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anos 1970, solução viária eficiente: o Elevado da Perimetral, que liga o 
bairro do Caju à Praça XV.   

Com a demolição parcial da Perimetral (da Rodoviária Novo Rio ao 
Mosteiro de São Bento) poderá haver, segundo o projeto do Porto Mara-
vilha, um reencontro da cidade - naquela região - com uma nova esté-
tica urbana. Antigos prédios históricos, como o palacete referido, avul-
tarão no cenário. E, com eles, ganhará visibilidade o perfil de edificações 
modernas, uma delas já em fase de construção, o Museu do Amanhã, 
projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

E outras mudanças ocorrerão naquela área: empreendimentos imobili-
ários de porte, residenciais e corporativos irão se encaixando na nova paisa-
gem, a exemplo de dois edifícios de alto padrão, que somam 222.472 m² de 
área construída. Anunciados pela Tishman Speyer, o primeiro deles é o Port 
Corporate Tower, em construção nas proximidades do prédio do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia. O segundo, projetado pelo escritório 
do inglês Norman Foster, será construído na avenida Rodrigues Alves. 

As obras em andamento na zona portuária resultam de uma das 
maiores parcerias público-privadas (PPP) já assinadas no País. O contrato 
foi firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 
Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e a concessionária vencedora de licitação 
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pública Porto Novo S.A., formada pela Construtora Norberto 
Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia. Elas constituíram o 
consórcio construtor Porto Rio. Pelo contrato, as intervenções 
deverão estar concluídas até 2016, ano da Olimpíada. Mas a 
concessionária continuará a prestar serviços de manutenção e 
conservação de vias públicas pelos próximos 15 anos. 

Atualmente, além de procurar colocar em prática novos pa-
drões urbanísticos na região do porto, a concessionária vem eli-
minando a fiação aérea e instalando uma rede subterrânea; im-
plementando ainda, no subsolo, 122 km de redes de água potável; 
executando 36,5 km de redes de drenagem e 11 km de galerias; 
construindo 84 km de redes de esgotos e 26 km de redes de gás 
e instalando os dutos para cabeamento da rede de fibra óptica. 

Nesse conjunto de obras, em que a cidade redescobre as suas 
origens, sobressaem aquelas, estruturantes, que vão compor um 
novo sistema viário para resolver o tráfego congestionado que 
passa ou tangencia a zona portuária. E é por ali que a engenharia 
é solicitada a empregar técnicas capazes de preservar o passado, 
na construção de caminhos novos. 

O poço, o túnel e os prédios antigos 
O engenheiro Ricardo Bueno, da Odebrecht Infraestrutura, 

diretor de contrato do Porto Rio, diz que faz parte do programa de 
obras o novo sistema viário que será constituído pela Via Binário 
do Porto e pela Via Expressa;  
a requalificação geral da zona 
portuária e a demolição de 
trecho da Perimetral. 

“As obras que não fazem 
parte de nosso escopo, mas 
que são significativas para a 
região e para a cidade como 
um todo, são as do VLT (Veículo 
Leve sobre Trilho). Esse sistema 
de transporte, associado aos 
demais disponíveis - trem, 
metrô e ônibus - facilitará a 
circulação dos moradores e 
trabalhadores, o que inibirá, 
naturalmente, o uso do veículo 
particular”, afirma o engenheiro.  

Na Via Binário está sendo construído o túnel da Saúde, que 
atravessa 70 m do morro da Saúde, e o túnel do Binário, que terá 
1.100 m de extensão. Ele começa na rua 1º de Março, passa por 

Museu de Arte do Rio  
une dois prédios históricos

O prédio antigo é o Palacete Dom João VI, tombado pelo patrimônio histórico e 
construído segundo o conceito de arquitetura eclética. Ele fica próximo ao prédio que 
um dia abrigou o hospital da Polícia Civil e que é considerado modernista. O primeiro, 
a ser inaugurado agora em março, abrigará as instalações do Museu de Arte do Rio 
de Janeiro (MAR). O segundo abrigará a Escola do Olhar, ambiente preparado para 
produção e provocação de experiências coletivas, com enfoque principal na forma-
ção de educadores da rede pública de ensino.

As obras de adequação de dois edifícios vizinhos, mas de estilos arquitetônicos 
diferentes, são da responsabilidade da Fundação Roberto Marinho e foram estima-
das, originalmente, em R$ 76,6 milhões. Coube ao escritório Bernardes + Jacobsen, 
do Rio de Janeiro, a elaboração do projeto de arquitetura que especificou e qualificou 
os serviços de adequação ali executados. 

Os arquitetos Thiago Bernardes, Paulo Jacobsen e Bernardo Jacobsen informam  
que a intenção, quando se debruçaram sobre o projeto, não era fazer retrofits nas 
duas edificações, as quais documentam a qualidade da arquitetura, em épocas diver-
sas, naquela região da Praça Mauá.  Com o andamento dos serviços da elaboração do 
projeto lhes surgiu a ideia da revitalização e da unificação, mediante a execução de 
uma cobertura à semelhança de um lençol ondulado sobre os dois prédios. 

A cobertura, que se destaca naquele horizonte e chama a atenção de quem 
observa, de longe ou perto, aquela área, consiste, resumidamente, numa capa de 
concreto ondulado com 1.500 m² sustentada por 39 pilares, por onde escorrem as 
águas pluviais. A solução tem um sutil toque carioca: a equipe de carnavalescos do 
Salgueiro cortou o isopor que serviu de molde para a concretagem da cobertura. 

Quem visitar o MAR entra ali pelo pilotis da Escola do Olhar, toma um elevador 
até o último andar do prédio modernista, cruza uma passarela externa e entra no 
Palacete Dom João VI, onde poderá ver exposições de vários dos mais significativos 
artistas plásticos do Brasil e do mundo, além de documentação histórica da cidade.  

A empresa que participou da execução de todas as obras civis do MAR, desde 
a recuperação e reforço das estruturas para recebimento da cobertura fluida e 
passarela de ligação, até os acabamentos finais e adequações, foi a Concrejato. 

Com 1.650 m² de área plana, mais de 70 t de aço, 320 m³ de volume de concreto 
e 1.800 m³ de forma de isopor especialmente esculpida para o projeto, a execução da 
cobertura mobilizou cerca de 90 profissionais. A concretagem foi executada de uma 
única vez, em 13 horas ininterruptas de trabalho.

 “Nossa dificuldade inicial era desenvolver as ondas da cobertura. Tivemos 
algumas ideias que se tornaram inviáveis e então chegamos à ideia de utilizar a 
forma de isopor, que foi desenvolvida por um artesão de uma empresa especializada 
em produtos carnavalescos”, explica Felipe Menezes, gerente da obra. 

Ricardo Bueno, 
diretor de contrato
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baixo do morro de São Bento e emerge nas proximidades da avenida Barão de Tefé,  seguindo, então, o 
traçado da antiga Via Trilhos. As obras da Via Binário, que terá 3,5 km de extensão, deverão ficar prontas 
este ano. 

A Via Expressa terá 4 km de extensão e, nela, haverá um túnel de 1.540 m de comprimento. Ele parte 
das proximidades da avenida Presidente Vargas e volta à superfície na altura do Armazém 6 do Cais do 
Porto. A Via Expressa continua sobre o traçado da avenida Rodrigues Alves. O trânsito local será distribu-
ído pela Via Binário do Porto. 

O novo sistema viário, assim constituído, poderá aumentar em 40% a capacidade para aten-
dimento do tráfego local, substituindo a função Perimetral, que atualmente, além de ser um obs-
táculo ao crescimento urbano e econômico na área, está saturada e deficiente. Com a nova solu-
ção viária, a capacidade de tráfego nas duas vias será da ordem de 10.500 veículos/hora até 2015.   

Para a construção da Via Binário, e tendo-se em conta as questões da geologia local, a conti-
guidade com as fundações de edificações históricas importantes que não poderiam ser afetadas, 
a proximidade com a vizinhança que ali reside e trabalha, e a necessidade da utilização de explo-
sivos nas escavações de túneis, o consórcio precisou estudar e utilizar procedimentos especiais, 
continuamente monitorados. Além das dificuldades impostas por essas limitações, sobrevinha 
outra: em razão do trânsito caótico no sistema viário atual, foi preciso distribuir os serviços em 
22 canteiros compactos onde se movimentam, em espaços exíguos, máquinas e trabalhadores.  

O diretor do contrato informa que boa parte do trecho por onde foi construído o Elevado da Perimetral 
se estende à beira-mar, sobre área aterrada. Trata-se de aterro formado basicamente de sedimento marinho, 
ao longo dos anos, no século passado. O traçado do túnel avançaria originalmente por esse aterro.

Com base nas sondagens realizadas na fase da elaboração do projeto, o consórcio construtor 
decidiu mudar o traçado, desviando-o do aterro sedimentar para a área onde há afloramento 
rochoso. O engenheiro Fernando Rebouças Stucchi, da EGT Engenharia, que, com a empresa Enge-
corps Engenheiros Consultores, elaborou o cálculo das “obras estruturantes”, costuma dizer que, 
naquele trecho, “há vários Pães de Açúcar enterrados”.

Para escavar o túnel da Via Binário do Porto foi executado um poço de acesso na Praça Mauá, 
com 27 m de diâmetro, 38 m de profundidade na cota mais inferior e 35 m no patamar geral. É a 
partir dali que está sendo escavado o túnel rodoviário de 14 m de largura, 8 m de altura e 1.100 m 
de extensão. O poço, contudo, teve outra finalidade: evitar que as fundações do Palacete Dom João 
VI e do prédio da Polícia Federal, ambos contíguos à obra, fossem afetadas.  

O Palacete Dom João VI possui fundações executadas com estacas de madeira e o outro prédio, 
fundações executadas com estacas metálicas. 

Ricardo Bueno informa que, quando da escavação do poço de acesso na Praça Mauá, um dos pré-
-requisitos da engenharia era evitar o rebaixamento do lençol freático. Não se poderia deixar que a água 
e o oxigênio afetassem as estacas de madeira. Esse material, quando só na água, não apodrece e, quando 
somente em terreno seco, também não. Mas a conjunção dos dois fatores seria danosa para as fundações.

A solução adotada foi a escavação do poço com a consequente execução de parede-diafragma, 
trabalho em que o consórcio utilizou uma hidrofresa alemã, dotada de um bit de escavação em rocha. 
As paredes-diafragma garantem a estanqueidade do poço e, consequentemente, a integridade das esta-

O poço de serviço, para abertura do túnel a partir da Praça Mauá,  
foi provido de paredes-diafragma
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Tal possibilidade foi analisada, mas, nesse interim, surgiu outra, mais sim-
ples: caso o túnel fosse executado com a maior profundidade, não seria pre-
ciso mexer nas estacas. O inconveniente consistia no seguinte: quanto mais 
fundo um túnel, mais comprido ele pode ficar e, quanto mais comprido, mais 
caro pode custar. Ocorre que tal solução contou com o apoio dos técnicos do 
consórcio construtor e está sendo levada adiante.     

Um questionamento suscitado no começo das escavações dizia respeito 
ao uso da hidrofresa. Indagava-se: por que não o shield, comprovadamente 
eficiente nas escavações de túneis do metrô? E Ricardo Bueno responde: “O 
shield é viável quanto se tem em conta exatamente isso –túnel metroviário, 
com diâmetro específico para a passagem simultânea de dois trens. Mas o 
que nós estamos construindo é túnel rodoviário, com seção própria. Pela 
extensão e pelo diâmetro, o shield ali não seria recomendável”.

O processo em curso é perfuração, desmonte com explosivos, 
carregamento e transporte do material escavado para a área do bota-fora, a 
fim de ser posteriormente britado e utilizado em pavimentação. Em outros 
trechos, em solo, está sendo usado o método NTAM (New Austrian Tunneling 
Method) ou o sistema cut and cover invertido: faz-se a laje superior e, em 
seguida, escava-se por baixo.   

O sistema de escavação, com o uso de explosivos, tanto no túnel da 
Saúde quanto no túnel do Binário do Porto, exigiu cuidados especiais por 
conta do desconforto que tais operações provocam na população local. Por 
isso, há um sistema de alerta por meio de sirenes. Depois, o operador e con-
troladores de tráfego procedem ao bloqueio temporário no trânsito nas vias 
do entorno para veículos e pedestres. A detonação segue um rito planejado, 
controlado e seguro, segundo Ricardo Bueno. 

O túnel estrutural 
O túnel da Saúde encaixa-se ao final de uma pedreira explorada no 

século passado para a compactação do aterro da região portuária. Havia 
até um dique, ali perto, de propriedade do Lloyd Brasileiro, inaugurado 
em 1911 e que foi aterrado com material oriundo dessa pedreira. Na 
década de 1980 a Caixa Econômica Federal favoreceu a construção de 
nove torres residenciais no morro. De modo que a área da pedreira não 
poderia sofrer alterações, sob pena de ocasionar problemas ambientais ou 
prejudicar aquelas torres. Contudo, a Via Binário do Porto teria de passar 
por ali. E passa, mas deixando espaço para a passagem, também, do VLT. 

Mas como fazer o túnel, sem que isso implicasse quaisquer problemas 
estruturais? A solução foi a construção da obra com seção transversal 

No Museu do Amanhã, a 
criatividade de Calatrava

O prédio, que terá 12,5 mil m², traz inovações que o arquiteto espa-
nhol Santiago Calatrava previu e aplicou na Gare Oriente, uma das mais 
modernas estações ferroviárias e rodoviárias de Lisboa.

A edificação que abrigará o Museu do Amanhã, projeto do arquite-
to espanhol e cujo detalhamento está a cargo do escritório carioca Ruy 
Rezende Arquitetura, é construída no píer da Praça Mauá e avultará, ali, 
como uma das mais modernas da América Latina. 

A construção faz parte do pacote de obras da Concessionária Porto Novo 
e as estruturas são calculadas pelo escritório EGT Engenharia, de São Paulo. O 
projeto ainda envolverá profissionais da estatura de Flávio D´Alambert. 

O Museu do Amanhã terá dois níveis interligados por rampas suaves. 
No térreo ficarão distribuídos os espaços para loja, auditório, restaurante, 
salas de exposições temporárias e salas de pesquisas e ações educativas, 
segundo informações da Fundação Roberto Marinho.

O destaque maior do projeto serão as estruturas dinâmicas, que se 
movimentarão externamente e servirão para projetar sombras no entor-
no e para a instalação de placas fotovoltaicas. Dependendo da hora do 
dia o prédio terá sua feição externa alterada, já que os coletores se ajus-
tarão para melhorar a captação da energia solar. 

A proposta do projeto de Santiago Calatrava é, segundo o arquiteto, 
“criar uma passagem do hoje para o amanhã em que o presente funciona 
como um portal”. Ele diz que a obra será construída com materiais sus-
tentáveis e recicláveis. Algumas das experiências ali previstas foram apli-
cadas na Gare Oriente, construída em Lisboa pela Norberto Odebrecht, a 
mesma empresa que integra o consórcio construtor Porto Rio, responsá-
vel pelo conjunto das obras do projeto Porto Maravilha. 

O engenheiro Fernando Rebouças Stucchi, da EGT Engenharia, diz que 
a proposta para as fundações do Museu do Amanhã previu uma durabili-
dade de pelo menos 100 anos das estacas metálicas. A obra é construída 
parte no píer e parte no meio do aterro, um terreno poroso, permeável. 
Ali estão sendo cravadas 700 estacas-raiz e 200 estacas metálicas. Para 
garantir a longevidade das estacas metálicas os engenheiros calculistas 
recorreram a normas da União Europeia para especificá-las. (NCO)

cas de madeira. Contudo, conforme lembra Fernando Rebouças Stucchi, havia 
também o problema das estacas metálicas da edificação que abriga as insta-
lações da Polícia Federal. Elas estão fincadas na rocha e, portanto, no processo 
de escavação do túnel, poderiam ser seccionadas.

 Para preservar as estacas metálicas aventaram-se várias ideias. Uma 
delas seria a execução de uma subfundação para a transferência das cargas. 

O túnel da Saúde constitui engenhosa solução estrutural para suportar 
a extremidade da pedreira antiga sobre a qual se encontram fundações 

de condomínios
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e revestimento primário, executado durante a escavação. Pode-se afirmar que são, a rigor, dois 
túneis laterais (“side-drifts”) nos quais está incorporado o túnel central, para o VLT, conforme 
esclarece o engenheiro Marcelo Wainberg, também da EGT Engenharia.

Na fase da execução dessa passagem de 70 m sob o morro da Saúde foi necessária a instalação 
de tirantes que atravessam o maciço. Eles proporcionaram segurança na escavação. E houve 
aplicação de concreto projetado para evitar deslizamentos. 

O túnel tem função estrutural. Devido à exígua cobertura de rocha e solo residual, e do em-
puxo desequilibrado na direção transversal, não há quase trabalho de arqueamento de carga no 
terreno. As camadas de solo e rocha acima do que os calculistas chamam da “geratriz superior” 
acabam pesando sobre a estrutura sem transportar carga transversalmente. O empuxo transversal 
desequilibrado gera flexões significativas na estrutura. O túnel, portanto, é uma peça estrutural, 
encaixada na formação rochosa da antiga pedreira – mais uma solução aparentemente simples, 
mas original, que resolveu uma série de problemas até econômicos e sociais. 

A demolição da Perimetral 
No dia 4 deste mês foi efetuada a operação para a remoção da primeira viga do Elevado da 

Perimetral, parte importante das obras do projeto Porto Maravilha. A peça metálica, de 40 m de 
extensão e 22 t, é a primeira dentre as 1.008 do gênero que serão retiradas dali e levadas para 
área selecionada para receber as vigas e os fragmentos da estrutura de concreto. 

Ricardo Bueno explica que não há um método específico para o processo de demolição. Ali, 
todas as opções são válidas. A Perimetral não tem uma estrutura técnica única ao longo de sua 
extensão. Há pilares centrais, balanços com vigas metálicas, pórticos biapoiados num pilar, dois 
apoios e vigas centrais e trechos em caixão perdido. “Portanto, não temos uma receita única para 
colocar aquilo no chão”, diz o engenheiro.

Cada pedaço do elevado requer uma técnica diferente na desmontagem e na fragmentação 
da estrutura de concreto, um trabalho moroso, cuidadoso, que requer avaliações prévias para 
interferência no tráfego – sobretudo porque trechos do elevado continuarão em operação. De 
qualquer modo, o calendário é implacável. E 2016, ano da Olimpíada, não está longe.
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Desenhos esquemáticos do túnel mostram a localização dos emboques e a passagem do VLT
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Augusto Diniz - Rio de Janeiro (RJ)

As obras civis do Parque Olímpico para os Jogos de 2016 — a 
principal instalação a ser construída para o megaevento no 
Rio de Janeiro; 14 modalidades olímpicas serão disputadas no 

local - somente terão início em julho deste ano. Os trabalhos ainda se 
concentram na demolição do antigo autódromo existente na área e no 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo do empreendimento.

“O tempo curto é o grande desafio”, reconhece a engenheira Tomnila 
da Costa Lacerda Motta, gerente de engenharia do Consórcio Rio Mais, 
responsável pela obra. O consórcio é composto da Odebrecht Infraes-
trutura (líder do consórcio), Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken e foi 
o único que participou da licitação no modelo Parceria Público-Privada 

Parque Olímpico somente terá  
obras civis a partir de julho
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(PPP) para executar o projeto. O investimento é de R$ 1,35 bilhão, sendo 
R$ 525 milhões com recursos da prefeitura do Rio.

Atualmente, está em fase final de demolição, na área de 1,18 milhão 
de m² do futuro Parque Olímpico, os setores de arquibancada, pista, pit 
stop, grades de proteção, viaduto e mirante do autódromo. No caso das 
arquibancadas, dois módulos dos oito existentes foram mantidos. Eles 
serão utilizados como estrutura do novo canteiro das obras que está 
sendo erguido no local.

A demolição segue padrões de sustentabilidade e 70% dos resíduos 
que estão sendo processados e separados serão reutilizados na obra — o 
uso na camada de sub-base do pavimento é um dos destinos do material 
reciclado. 

Em fevereiro, tiveram início os trabalhos de terraplenagem. 
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Na área do futuro Parque Olímpico, o que se vê ainda são 
trabalhos de demolição do antigo autódromo que ocupava o local

Serviços de terraplenagem no terreno começaram em fevereiro (à esquerda); Plano Geral Urbanístico do Parque Olímpico (à direita)
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Fase de projeto
A inglesa Aecom, vencedora do 

concurso do Plano Geral Urbanístico 
do Parque Olímpico em 2011, realiza os 
últimos ajustes em seu projeto para ser 
entregue ao consórcio que fará a obra. 
A empresa realiza adaptações visando 
otimizar áreas de circulação e facilitar 
integração dos espaços públicos.

Já a elaboração dos projetos bási-
co e executivo do Parque Olímpico está 
em andamento. Estas atividades estão 
a cargo do Consórcio Rio Mais e se 

concentram nos trabalhos de infraestrutura e equipamentos esportivos. O 
desafio é atender no projeto aos requisitos olímpicos. “O desenvolvimento 
do projeto é essencial para montarmos o cronograma definitivo”, explica a 
engenheira Tomnila. Há em andamento também trabalhos de sondagem e 
avaliação geotécnica.

 O Consórcio Rio Mais é responsável também pela construção no local do 
MPC (Centro Principal de Imprensa) e de um hotel cinco estrelas com 400 quartos.

A construção do prédio do IBC (Centro Internacional de Radiodifusão) 
e quatro equipamentos esportivos do parque (centro de tênis, parque aquá-

tico, velódromo e quadra de handebol), e as reformas do Parque Aquático 
Maria Lenk e Arena Multiúso (ambas utilizadas nos Jogos Panamericanos 
de 2007), que se localizam ao lado da área do centro olímpico, não são 
de responsabilidade do consórcio. A prefeitura realiza licitações específicas 
para condução dessas obras — de três delas, inclusive, já foram definidos os 
consórcios construtores.

O Consórcio Rio Mais vai decidir mais próximo dos Jogos as outras obras a 
ser feitas e que não têm relação com os Jogos, de acordo com o que foi firmado 
com a prefeitura na exploração da área pós-Olimpíada em um contrato de 15 
anos. A previsão é que edificações comerciais e residenciais sejam construídas 
nas áreas adjacentes ao Parque Olímpico.

A comunidade Vila Autódromo, com cerca de 900 famílias, que fica em 
trecho da área do futuro centro olímpico, será removida no ano que vem para 
a Estrada dos Bandeirantes, a 1 km de distância do local. Faz parte do escopo 
do contrato com a prefeitura a construção de condomínio residencial pelo 
Consórcio Rio Mais para reassentar a comunidade.

Hoje, trabalham na obra 383 pessoas. No pico, em 2014, deverão estar traba-
lhando 2 mil pessoas para erguer o Parque Olímpico a tempo de atender aos Jogos.

A previsão é que a obra dos equipamentos esportivos acabe um ano antes 
do início da Olimpíada, e a infraestrutura do local, no início de 2016. 

O Parque Olímpico, localizado na Zona Oeste do Rio, deverá receber 120 
mil pessoas por dia durante os Jogos.

Engenheira Tomnila da 
Costa Lacerda Motta
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Vila dos Atletas tem cinco frentes de 
trabalho para construção de 31 torres 

Construir 31 torres de 17 andares cada, distribuídas em sete 
condomínios, para atender à “família olímpica” que chega ao Rio para 
os Jogos de 2016. Esta missão desafiadora já está em andamento e o 
consórcio responsável pelo projeto adotou algumas medidas importantes 
para cumprir o apertado prazo.

O engenheiro Maurício Cruz, diretor de engenharia do empreendimento, 
explica que foram criadas cinco equipes independentes para que todas as  
obras fossem feitas simultaneamente 
sem que se tornassem um elemento 
complexo: quatro equipes foram 
designadas para cuidar cada uma da 
construção de oito torres em média; e 
uma equipe foi direcionada para trabalhar 
na infraestrutura da área, o que inclui 
montagem do canteiro, a construção do 
parque central de 65 mil m² e as redes de 
utilidades a ser implementadas.

“O objetivo da divisão por equipe 
foi tornar a obra comum. A construção 
de 31 torres em uma única área 
ao mesmo tempo é algo incomum, 
extraordinário. Optou-se então pela partição”, informa Maurício.

Cada equipe tem seu próprio gerente de obra, gerente de produção, 
engenheiro de segurança do trabalho, além dos departamentos comercial 
e financeiro. Também cada grupo conta com seu almoxarifado, enfermaria 
e refeitório.

O consórcio, formado pela Carvalho Hosken e Odebrecht Realizações 
Imobiliárias, começou os trabalhos da Vila dos Atletas em meados de 
2012. Ocupando uma área de 200 mil m², os alojamentos terão 710 mil 
m² de área construída. O investimento é de R$ 2 bilhões, com recursos 
totalmente privados.

Já as obras de pavimentação das ruas do empreendimento, além 
de saneamento básico e eletricidade, serão feitas pelo Consórcio Rio 
Mais (Odebrecht Infraestrutura, Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken), 
o mesmo que executa o Parque Olímpico.

A terraplenagem na área da Vila dos Atletas já foi realizada e representa 
1 milhão de m³ de movimentação de terra. Hoje, são 1,3 mil operários 
trabalhando na obra, mas no pico, no final deste ano, serão 5 mil.

Engenheiro Maurício Cruz
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Somente um condomínio já avançou no trabalho das primeiras lajes dos prédios. Toda a 
construção será realizada com concretagem in loco. 

De outros três condomínios as fundações estão prontas e de outros dois esse tipo de serviço 
ainda está em andamento. Devido ao lençol freático raso na área, foi necessário fazer parede-
-diafragma com altura média de 10 m para as execuções de fundação no terreno. 

Os 31 prédios residenciais terão no total 3.604 apartamentos de dois, três e quatro dormitórios. O 
projeto tem capacidade para abrigar 17.950 atletas e paratletas, treinadores e fisioterapeutas. Na área, 
também está prevista a construção de um empreendimento comercial para funcionar durante os Jogos. 
A previsão de entrega da Vila dos Atletas é dezembro de 2015.

Usina de concreto
Para diminuir a viagem de ca mi-

nhões-betoneira rumo ao canteiro 
de obras, inclusive sobrecarregando 
vias de acesso ao local, uma usina de 
concreto da Schwing Stetter com dois 
módulos foi montada pelo consórcio 
construtor. A central tem capacidade 
de produção de 1,5 mil m³/dia - hoje, 
a capacidade dela ainda não é plena e 
pouco menos da metade do concreto é 
produzido na usina.

Atualmente, chega-se a lançar 900 m³/dia de concreto no local, mas no pico deverá alcançar 
a média de 1,5 mil m³/dia. Serão utilizados no total 343 mil m³ de concreto na obra. 

“A usina de concreto própria garante que não teremos problemas de entrega do produto nem de 
qualidade”, avalia o engenheiro Maurício. Foram também adquiridos sete caminhões-betoneira da Schwing 
Stetter para que as construtoras tivessem controle total da produção de concreto dentro do canteiro. 

Uma área de corte e dobra de aço para atender a obra, com 2 mil m², foi montada próxima à 
usina. Há hoje 30 máquinas permanentes no canteiro, incluindo 3 gruas - no pico, serão 25 gruas 
trabalhando ao mesmo tempo.

Apartamentos
A venda dos apartamentos da Vila dos Atletas para habitação pós-Jogos se dará a partir do segundo 

semestre deste ano. Cada condomínio terá um clube com ampla estrutura de lazer. O parque central será 
todo arborizado e terá uma ciclovia. Os edifícios atenderão ao público de alto padrão.

A Vila dos Atletas, localizada na Zona Oeste do Rio, representa um terço de um projeto maior 
chamado Ilha Pura, que tem no total 800 mil m² e que inclui, além da Vila dos Atletas, a construção de 
outros prédios residenciais e comerciais. Serão 10 anos para a conclusão de todo o empreendimento.

A usina vem garantindo  
o lançamento de 900 m³  
de concreto/dia

Os primeiros prédios da Vila Olímpica já estão sendo erguidos (à esquerda). O local se 
transformará no futuro na Ilha Pura, conjunto de prédios comerciais e residenciais de alto padrão
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Nara Faria

Em mais uma etapa da construção da linha 4 do Metrô no Rio de 
Janeiro, que ligará Ipanema, a partir da linha 1 já existente, à Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste, está programada para iniciar no mês de 

agosto a escavação do túnel entre as estações General Osório e Gávea, 
que ficam localizadas na Zona Sul da cidade.

O custo total do projeto é de R$ 8,5 bilhões. A linha 4 terá 16 km de 
extensão e seis estações – Nossa Senhora da Paz (Ipanema), Jardim de Alah, 
Antero de Quental, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico (Barra). 

A execução da obra na Zona Sul será feita com a utilização do Tunnel 
Boring Machine (TBM), mais conhecido como “tatuzão”. Em seu percurso, 
ele atravessará os bairros de Ipanema e Leblon, passando por baixo da 
rua Visconde de Pirajá e da avenida Ataulfo de Paiva. 

O trajeto de 5,7 km será realizado sem passar por baixo de edifícios 

Túnel da linha 4 na Zona Sul  
começa a ser escavado em agosto

e não serão necessárias explosões e aberturas de valas na superfície 
ao longo das ruas, conforme informações do Consórcio Construtor Rio 
Barra - formado pelas empresas Queiroz Galvão, Odebrecht, Carioca 
Engenharia, Cowan e Servix. A máquina estará a uma profundidade de 
12 m, o que a manterá longe das fundações dos prédios e, no percurso, 
haverá necessidade de interdição de apenas 500 m de vias.

Fabricado na Alemanha, o “tatuzão” está sendo transportado de na-
vio da Europa para o Rio de Janeiro em 20 contêineres e com outras 
100 peças grandes soltas. O equipamento está previsto para chegar em 
março deste ano à cidade e a estimativa do Consórcio Construtor Rio 
Barra é que comece a operar em agosto.

Com 2 mil t e 120 m de comprimento por 11,5 m de diâmetro, o 
equipamento escava de 15 m a 18 m de túnel por dia. 

Enquanto escava, o “tatuzão” instalará os anéis de concreto, chama-
dos de aduelas. As 21.088 aduelas necessárias para a obra serão produ-

Caminhos que o “tatuzão” irá 
escavar entre os bairros de 
Ipanema, Leblon e Gávea

Bitúnel já escavado na região 
da estação São Conrado

Fonte: Divulgação Consórcio Construtor Rio Barra
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zidas em uma fábrica que será inaugurada ainda no primeiro trimestre 
deste ano na Vila Leopoldina, que fica na região central da cidade. Cada 
anel possui uma numeração e pesa 62 t. 

Depois de produzidos, os anéis serão transportados para a Zona Sul 
e estocadas nos canteiros do Jardim de Alah, de General Osório e do 23º 
BPM (Leblon). A estrutura da fábrica onde serão produzidas as aduelas 
foi elaborada pela Herrenknecht Tunnelling Systems, a mesma empresa 
responsável pelo “tatuzão”. 

Passo a passo das obras
A estação Nossa Senhora da Paz será a primeira pela qual o “tatu-

zão” irá passar após iniciar as operações. A obra nesta estação está na 
fase da execução das colunas de jet grounting - técnica de impermeabi-
lização do solo. Neste processo, equipamentos perfuram o solo utilizan-
do fortes jatos de ar comprimido com água e areia. 

Simultaneamente, bicos laterais injetam cimento, formando 
 colunas-guia. Na área reservada às obras serão cerca de 5.700 estacas 
fincadas no chão. Este serviço deve demorar aproximadamente seis me-
ses, quando começam as escavações. 

Na estação Jardim de Alah está sendo construído o canteiro de apoio 
principal da obra. No local funcionará o escritório central, refeitório, 
almoxarifado, enfermaria e auditório.

Enquanto isso, na estação Antero de Quental  o trabalho de 
prospecção já está em fase final e a próxima etapa será o jet grounting. 
Na Ataulfo de Paiva, o serviço de remoção de pavimento já foi feito.

A estação Gávea será o último ponto do percurso de escavação reali-
zado pelo “tatuzão”. Por lá, os trabalhos estão em fase de sondagem para 
o mapeamento do solo e instalação de um canteiro no campo de futebol 
da PUC (Pontifícia Universidade Católica), onde será escavado o túnel em 
direção a São Conrado. 

A previsão para a instalação do canteiro é até o mês de abril, quan-
do serão iniciadas as escavações do túnel de serviço, que faz parte do 
sistema de ventilação e também da saída de emergência. Esse túnel será 
conectado aos túneis de via, por onde passarão os trens. 

A estação Gávea terá dois níveis e será construída sob um terreno 
do governo do estado onde atualmente funciona um estacionamento e 
o prédio de incubadora de empresas da PUC. A construção da estação 
acontecerá entre setembro de 2013 e dezembro de 2015.

Já as escavações na estação São Conrado estão 100% executadas e 
foram iniciadas as perfurações dos três acessos à estação. Nesta parte 
da obra, o trabalho de detonação de explosivos prossegue. A previsão é 
de que em agosto deste ano os túneis da Barra da Tijuca e São Conrado 
se encontrem.

Por fim, a estação Jardim Oceânico já conta com estrutura das 
paredes-diafragma pronta, poços de rebaixamento e galeria. No local, 
foi necessário rebaixar o lençol freático e, como o nível de salinidade é 
alto, optou-se por revestir a estação com uma manta impermeabilizante 
especial - a mesma usada nas fundações do Ground Zero, onde ficava o 
World Trade Center, em Nova York.

O prazo para o término da construção da linha 4 do Metrô do Rio, 
iniciada em junho de 2010, é dezembro de 2015. A expectativa é da linha 
transportar mais de 300 mil pessoas/dia.
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Transcarioca será inaugurado até final de 2013
Parte de um projeto de melhoria no transporte de massa no Rio 

de Janeiro que soma investimento de R$ 5 bilhões, o corredor que liga 
a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do 
Governador, por BRT (Bus Transit Transport), tem prazo para ser entregue 
em dezembro de 2013.

O ramal, conhecido como Transcarioca, está sendo executado pelo 
consórcio composto das construtoras Andrade Gutierrez, OAS, Carioca 
e Contern e terá investimento total de R$ 1,5 bilhão. Este será o 
primeiro corredor de alta capacidade no sentido transversal da cidade e 

Duplicação do viaduto João XXIII, na Penha, para a passagem do BRT
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atenderá os bairros de Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho, 
Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Penha, Olaria 
e Ramos.

A linha é considerada a de maior complexidade pelo fato de seu 
traçado cruzar áreas da cidade de alto adensamento populacional. A 
prefeitura estima que o número de desapropriações para viabilizar as 
obras pode chegar a 1.800 propriedades.

Em relação ao andamento dos trabalhos, a Secretaria Municipal de 
Obras (SMO) já inaugurou três estruturas do traçado: o mergulhão Clara 
Nunes, no Campinho; a ampliação do viaduto de Madureira (Negrão de 
Lima) e o mergulhão Billy Blanco, na Barra. 

Ainda está em andamento a construção de uma ponte estaiada na 
avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, e a duplicação do viaduto João 
XVIII, que liga as avenidas Brás de Pina e Lobo Júnior, na Penha. 

A segunda etapa da obra também já está em andamento, tendo como 
início a construção de uma ponte estaiada sobre a baía de Guanabara, na 
altura da Ilha do Governador. A estimativa para a próxima inauguração 
na Transcarioca é de mais um mergulhão na Barra. 

No total, serão 45 estações e três terminais, que demandarão 
três mergulhões, 10 viadutos e nove pontes, em 39 km de percurso. A 
expectativa é que o trecho atenda cerca de 400 mil pessoas/dia. 

Transolímpica e Transbrasil
Além da Transcarioca, os investimentos em mobilidade urbana in-

cluem os ramais Transolímpica (Deodoro-Barra), Transbrasil (baixada-
-centro) e Transoeste (Barra-Santa Cruz e Campo Grande).

A Transolímpica tem responsabilidade de construção e operação de 
consórcio formado pelas empresas Odebrecht, Invepar e CCR (ao contrá-
rio das outras linhas de BRT, o modelo deste trecho foi de concessão), 
terá extensão de 23 km e contará com 18 estações e dois terminais. Para 
esta obra será investido R$ 1,6 bilhão. 

O prazo para finalização da obra está previsto para 2015.
No caso do BRT Transbrasil, ainda não há uma previsão de data para as 

licitações, mas o início das obras neste trecho está marcado ainda para 2013, 
com término estimado para 2016. O corredor terá 32 km, com quatro termi-
nais, 28 estações e 15 passarelas. O projeto está orçado em R$ 1,3 bilhão.

Transoeste é alvo de críticas
Dentre as quatro linhas previstas no projeto de mobilidade do Rio,  

a mais avançada é a Transoeste, obra a cargo da Odebrecht e Sanerio. O 
ramal já está em operação em alguns trechos. 

Contudo, parte das obras já entregues vem sendo alvo de críticas em 
relação à qualidade dos empreendimentos. A quantidade de buracos existentes 
nas pistas entregues há menos de um ano vem chamando a atenção. 

A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro confirmou 
que a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras identificou alguns 
“vícios construtivos ao longo do corredor”. Segundo a secretaria, as em-
preiteiras responsáveis pela obra estão fazendo os devidos reparos sem 
ônus à prefeitura.

No total, as obras da Transoeste tiveram investimento de R$ 900 
milhões e atingirão 56 km, ligando o Jardim Oceânico, na Barra, até 
Campo Grande e Santa Cruz. 
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Guilherme Azevedo

Investimento total: R$ 5,6 bilhões (R$ 3,9 bilhões nas obras e R$ 1,7 
bilhão nas desapropriações, reassentamentos e compensações am-
bientais). Quarenta e sete km de extensão total, cruzando três muni-

cípios. 117 obras de arte especiais, recobrindo 22 km. Sete túneis, atra-
vessando 13 km de terra e rocha. Cerca de 10 mil trabalhadores diretos 
nas frentes e 30 mil trabalhadores no apoio (indiretos). Três mil famílias 
reassentadas. Quatro mil caminhões em operação. São alguns números 
orçados e estimados que ajudam a dar a dimensão física e humana do 
projeto do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-21), cujas obras 
estão marcadas para começar em março.

O resultado final da licitação foi conhecido no dia 15 de janeiro, e 
a assinatura dos contratos com os futuros empreiteiros, formalizando o 
processo, ocorreu no dia 7 deste mês (fevereiro). Sobressai a expressiva 
participação na obra de construtoras com matriz na Espanha. O projeto 
está subdividido em seis lotes e há espanhóis em quatro deles: em dois 
(lotes 1 e 5), em parceria com construtoras brasileiras tradicionais; em 
outros dois (lotes 4 e 6), sozinhos.

Já há permissão formal para a instalação de canteiros, uma vez que a 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, ligada ao 
governo paulista) concedeu a primeira licença para os trechos conside-
rados prioridade 1, que abrangem 45% do traçado. Outras licenças, para 
os trechos qualificados como de prioridade 2 e 3, podem sair ainda no 
primeiro semestre, liberando obras nas áreas restantes do trecho Norte.

Construtoras espanholas ganham  
quatro dos lotes licitados
Último trecho do Rodoanel Mário Covas tem a 
obrigação de superar etapas anteriores e se firmar 
como exemplo de eficiência gerencial e executiva 
em obra rodoviária. Quanto à vitória das empresas 
espanholas, mercado adota a postura de “ver para crer”

Traçado
O Rodoanel Norte fará a interligação dos trechos Oeste (já construído) 

e Leste (em construção). A definição de seu traçado foi motivo de embate 
acalorado e talvez o principal para a demora de uma década e meia, mais ou 
menos, no avanço do projeto. Foram estudadas por engenheiros e técnicos, 
ao longos dos anos, oito alternativas de trajeto, para a escolha de uma.

O traçado acolhido tem 44 km de extensão e segue por três municí-
pios: São Paulo, Guarulhos e Arujá. Também estabelece uma ligação rodo-
viária, de pouco mais de 3 km, com o Aeroporto Internacional de Guaru-
lhos (Cumbica), obra que integra o lote 6. O prazo de conclusão de todo o 
projeto executivo é de 36 meses. Significa que, se as obras tiverem início 
efetivamente em março, deverão estar prontas até março de 2016.

O trecho Norte começa na confluência com o trecho Oeste, na Ave-
nida Raimundo Pereira de Magalhães, antiga estrada Campinas/São Paulo 
(SP-332). Interligará diretamente (em trevo) com a rodovia Fernão Dias 
(BR-381, principal conexão rodoviária São Paulo/Belo Horizonte) e com a 
rodovia Presidente Dutra (BR-116, que une São Paulo e o Rio de Janeiro), 

O traçado geral do Rodoanel Mário Covas, que terá 177 km no total. 
As obras no trecho Norte (em amarelo) devem começar em março
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onde termina (em trevo). Serão quatro faixas de rolamento no trecho que 
vai do fim do Rodoanel Oeste até a intersecção com a Fernão Dias (inclusi-
ve nos cinco túneis); do trevo com a Fernão Dias até o fim do trecho Norte, 
na Dutra, o número de faixas diminui para três em cada sentido (inclusive 
nos dois túneis). Cada faixa de rolamento terá largura constante de 3,6 
m, assim como o acostamento, com 3 m de largura. O projeto estabelece 
refúgio de 1 m e canteiro central com 11 m. Todo o traçado será recoberto 
de pavimento asfáltico, salvo o interior dos túneis, que terá pavimento de 
concreto, como item de segurança contra incêndios. Os dois sentidos da 
via correm paralelos do início ao fim do trecho Norte.

Conforme o traçado definido, a área dos lotes 1 a 4 está situada pra-
ticamente inteira na Zona Norte de São Paulo. O lote 1 (6,42 km), que será 
construído em conjunto pela Mendes Júnior e a espanhola Isolux Corsán, 
atravessa os bairros de Taipas, Jardim Ana Rosa, Jardim Vitória Régia, Jar-
dim Damasceno e Jardim Paraná. O lote 2 (4,88 km), de responsabilidade 
da OAS, segue pelo Jardim Paraná, Jardim Vista Alegre e Jardim Pery. O lote 
3 (3,62 km), também vencido pela OAS, se localiza fundamentalmente em 
área de proteção ambiental da Serra da Cantareira. O lote 4 (9,09 km), que 
será executado pela espanhola Acciona Infraestructuras, se estende parte 
pela Zona Norte da capital paulista (Jardim Brasil Novo, Jardim Corisco 
e Vila Ayrosa) e parte por Guarulhos (Parque Continental e Jardim dos 
Cardosos). O lote 5 (7,88 km), cuja execução será de responsabilidade da 
Construcap e da espanhola Copasa, se situa em Guarulhos, nos bairros 
Parque Primavera, Recreio São Jorge, Vila União e Jardim Bananal. E o últi-
mo lote, o 6 (11,96 km mais o acesso ao aeroporto de Guarulhos), que será 
construído pela espanhola Acciona Infraestructuras, segue pelos bairros de 
Ponte Alta, Jardim São João, Vila Carmela, Vila Rica e Cidade Soberana, em 
Guarulhos; e Golf Club, em Arujá.

Ocupação humana e preservação ambiental
Mas o que de há de específico nesse trecho do Rodoanel, quando com-

parado com os demais do projeto? Debruçado sobre o amplo mapa do 
Rodoanel, desenrolado sobre a mesa comprida de seu escritório, o diretor 
de engenharia da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), Pedro da Sil-
va, vai pontuando as diferenças (e as semelhanças). Tem autoridade para 
isso: é o responsável pelo desenvolvimento, coordenação e gestão de todos 
os projetos rodoviários da companhia e acompanha o Rodoanel desde a 

Esquema de construção dos túneis, na maquete eletrônica da Dersa
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instalação do primeiro canteiro de 
obras, em 1998, do trecho Oeste, o 
primeiro a ser concluído, em 2002. 
Vale lembrar que o projeto bási-
co de todo o Rodoanel, que terá, 
quando concluído, 177 km de ex-
tensão total, é de responsabilidade 
da Dersa. A companhia respondeu 
também pela coordenação das 
obras de construção do Rodoanel 
Oeste e Sul (obras públicas, cujo 
empreendedor é o Departamento 

de Estradas de Rodagem de São Paulo, DER-SP, órgão vinculado ao gover-
no estadual paulista) e exercerá o mesmo papel agora, com as obras do 
Rodoanel Norte. O trecho Leste é uma obra privada e está sendo constru-
ída pela concessionária SPMar, que hoje administra e explora comercial-
mente o trecho Sul e exercerá a mesma função no Leste.

No memorial de Pedro da Silva, a grande dificuldade de execução do 
Rodoanel Oeste, que foi entregue em outubro de 2002 e tem um total de 
32 km, foi a elevada antropização da área do traçado, isto é, a densa ocu-
pação humana da região por onde passou, como os municípios de Osasco, 
Cotia e Barueri, na Grande São Paulo. “Tivemos uma dificuldade muito 
grande de fazer. Depois da faixa de domínio de 130 m, havia casas do lado. 
Então você passava no meio dos bairros”, recorda o engenheiro. No trecho 
Sul, concluído em março de 2010 com 57 km de extensão (mais interli-
gação com 4,4 km), o maior obstáculo foi de outra natureza, ou melhor, a 
própria natureza: a vasta região de mananciais que abastecem com água 
São Paulo e municípios de sua região metropolitana, entre eles, a represa 
Billings. “Era uma área de extrema fragilidade ambiental. E fizemos uma 
obra sem nenhum tipo de problema com as empresas que abastecem a 
cidade.” O trecho Leste, com 45 km de extensão e conclusão prevista para 
março do ano que vem, o diretor da Dersa o classifica como misto, pois há 
áreas densamente habitadas, como Suzano e Itaquaquecetuba, e outras de 
relevância ambiental, como os vales do rio Tietê e Guaió. 

Agora, o trecho Norte: para o engenheiro Pedro, é uma junção das 
características dos trechos Oeste, de forte ocupação urbana, principalmente 
na Zona Norte de São Paulo e no município de Guarulhos, e Sul, com as-
pectos ambientais em relevo, sobretudo na região do parque estadual da 
Serra da Cantareira, área de proteção ambiental, que o traçado tangencia e 
atravessa. Daí a opção, que é talvez a principal particularidade deste trecho 

do Rodoanel, pela travessia por túneis; serão sete, no total, mais do que em 
qualquer outra seção do empreendimento (veja reportagem nesta edição). 
“No parque, não se pode causar nenhum dano; e, na área urbana, tem o 
problema operacional, do ruído, do impacto sobre o trânsito, os caminhões 
etc. Isso, para nós, vai ser um desafio, porque temos um cronograma a seguir 
e temos que cumpri-lo”, sublinha o dirigente da Dersa.

A empresa contabiliza a necessidade de remoção de mais de duas mil 
famílias que vivem sem escritura pública das casas, na Zona Norte da capital 
paulista, principalmente na região de Taipas, e outras mil em Guarulhos (o nú-
mero total é estimado hoje em 3,459 mil famílias). Serão ainda desapropriados 
2,1 mil imóveis regulares ao longo do trajeto. Equipes de apoio à Dersa estão 
percorrendo os bairros por onde o Rodoanel Norte passará, visitando imóvel 
por imóvel, para medir e avaliar suas condições, de modo a elaborar um laudo 
com valores de indenização. Para as famílias vivendo em áreas irregulares, ha-
verá também a possibilidade de optar por unidade habitacional da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) ou 
do programa Minha Casa, Minha Vida, informa a Dersa.

A busca por uma gestão eficiente
À parte os obstáculos físicos, ambientais e sociais do empreendi-

mento, um outro tem sempre a possibilidade de se colocar à frente, in-
viabilizando, não poucas vezes, a própria conclusão da obra, não sem 
antes sorver milhões (ou até bilhões) de recursos públicos. Na mente 
de todos ecoam, fantasmagoricamente, as cifras cada vez maiores de 
obras que nunca terminam, como a transposição das águas do rio São 
Francisco e a ferrovia Norte-Sul. É a distância abismal que se encontra 
entre o projeto básico do empreendimento e o projeto executivo dele, 
que vai descobrindo, no canteiro, coisa que o povo, e também Deus, du-
vida. E os aditivos ao contrato que se vão multiplicando, sem fim. Culpa 
do projeto básico, falho e incompleto? Culpa da (má) gestão das obras 
em execução, incapaz de antecipar problemas e evitar paralisações da 
frente, pesadelo de todo empreiteiro? Sem desculpa.

O Rodoanel Norte tem tudo para se tornar um modelo para outras obras 
públicas no País, pelo menos é no que confia o diretor da Dersa e os emprei-
teiros que zelam por sua reputação. Como argumento, há a experiência dos 
acertos (e erros) das fases anteriores. Pedro acredita que o grande aprendi-
zado do empreendimento, até aqui, foi o aprimoramento do projeto básico 
dele. “Nosso nível de conhecimento da informação, do básico para o exe-
cutivo, hoje está muito próximo. Diminuímos essa divergência.” Ele lembra 
que, no trecho Oeste, as mudanças imprevistas foram tantas, que os aditivos 

Pedro da Silva, da Dersa

Trabalhos de cortes e aterros 
no km 87,5 do trecho Leste

Escavações no túnel Santa Luzia (trecho 
Leste) já chegaram a mais de 2 mil m

Fotos: Divulgação SPMar
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chegaram a cerca de 80% do valor original. No trecho Sul, segundo Pedro, 
os aditivos caíram exponencialmente e ficaram em 9% do originalmente 
contratado. “No trecho Norte, devemos ter 0% de aditivo em função do 
contratado, que é realmente o sonho de toda grande obra.” O projeto básico 
de engenharia atual contou com o apoio geral do consórcio consultor Enge-
vix Planservi Rodoanel Norte e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
este nas áreas de geologia e geotecnia, a um custo total de R$ 35 milhões.

A precisão anunciada pela Dersa, se efetivamente alcançada, não 
significa, contudo, que não haverá surpresas (boas ou más, mais econô-
micas ou mais dispendiosas) durante a execução. O próprio engenheiro 
reconhece que, do modo como o processo de licitação é conduzido, hoje, 
isso é impossível. A solução seria, então, só abrir concorrência com o 
projeto executivo em mão, com tudo detalhado a fundo? O diretor da 
Dersa acredita que isso não seja factível, uma vez que, nesses  termos, 

São R$ 5,6 bilhões de dinheiro público em jogo, por uma obra consi-
derada vital, como indicou, em 2012, pesquisa da Fundação Dom Cabral 
com 259 empresas brasileiras (82% delas de grande porte), que incluíram 
o Rodoanel Norte entre as dez obras mais importantes do Brasil.

Agora, como bem geri-la, a fim de que seja entregue no prazo, com a 
qualidade exigida e sem gastos desnecessários? A diretoria de engenharia 
da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), responsável pela obra, terá 
uma equipe de apoio ao empreendimento que deverá somar, por lote, en-
tre 150 e 200 engenheiros e técnicos (principalmente, da área civil, como 
técnicos de produção, de laboratório, de agrimensura, tanto no campo 
quando no escritório), ou entre 900 e 1.200 nos seis lotes do projeto. O 
objetivo é controlar a quantidade e a qualidade daquilo que está sendo 
feito, segundo o engenheiro Pedro da Silva, o diretor da área.

A gestão das obras do Rodoanel Norte será subdividida em três áreas: 
gerenciamento ambiental (relativa às boas práticas ambientais), geren-
ciamento social (realocação das famílias que precisarão ser removidas, 
para dar passagem à via; cadastro dessas pessoas; e pagamentos de com-
pensações financeiras) e gerenciamento do empreendimento (gestão fi-
nanceira, desapropriações, as obras de engenharia em si etc.).

Em cada lote, segundo o diretor da Dersa, haverá uma supervisão 
ambiental e uma supervisão técnica, com a elaboração de relatórios men-
sais. A primeira visa a saber se a construtora segue as normas ambien-
tais especificadas em contrato. A segunda mede e monitora o avanço e 
a qualidade da execução dos serviços contratados, como terraplenagem, 
escavação de túnel e execução do pavimento.

Um sistema informatizado ajuda na tarefa de coordenar o empreen-

dimento: o Sistema de Gerenciamento Rodoviário, conhecido como Sige-
ro, desenvolvido pela própria Dersa. Reúne informações sobre o projeto e 
seu andamento, com dados complementados e atualizados pelos fiscais 
de campo. Pedro da Silva reconhece a importância de aprimorar esse 
monitoramento e espera tornar o sistema “mais ágil e mais integrado”. 
O Sigero começou no canteiro de obra, relembra ele, como ferramenta 
para a fiscalização local. Os dados coletados eram depois levados para o 
sistema geral, mas nunca houve, e ainda não há, a comunicação direta 
entre as partes. “Ainda estamos iniciando a integração, para o fiscal ter 
futuramente, no campo, todas as informações disponíveis.”

Pedro se diz convencido da essencialidade da tarefa de gestão para a 
conclusão do projeto no prazo e orçamento: “Serve justamente para mape-
ar os gargalos da obra. No gerenciamento já vão se conhecendo quais os 
problemas e já vamos preparando uma saída, uma alternativa a eles”. Essa 
observação, aliás, nasce da constatação, em suas palavras, de que “obra é 
problema; se não tiver problema, não é obra”. Ele já espera, portanto, desafios 
condizentes com o tamanho dela: “Não existe a hipótese de começá-la e ter-
miná-la sem problemas. Essa é uma obra de interesse nacional e logicamente 
que algum interesse local se acaba ferindo. Você acha que o cara que mora ao 
lado do Rodoanel queria a rodovia ali? Não queria, mas e os outros milhões 
de habitantes (de São Paulo)? O interesse social, da coletividade, que às vezes 
se sobrepõe ao interesse individual, é exatamente função do Estado garantir”.

O engenheiro sintetiza assim o objetivo geral do projeto, marcando 
com a mão, na ampla mesa de seu escritório, cada um dos pontos: “Ter a 
obra no preço que você contratou, no prazo que você contratou, com boa 
qualidade. Isto é a excelência que buscamos”. (GA)

A gestão de uma obra bilionária

Seção típica de obraS de arte eSpecialSeção típica de túneiS
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o  início de uma grande obra 
poderia demorar quase indefi-
nidamente e atrasar a entrega 
de um equipamento necessário 
à população. De acordo com o 
engenheiro, haveria o risco, tam-
bém, de, mesmo com um projeto 
executivo em mão, que é neces-
sariamente mais custoso que o 
projeto básico, devido ao nível de 
detalhe, ao número de sondagens 
e intervenções na área de inte-

resse, vê-lo reprovado, por exemplo, pelos órgãos ambientais. E todo o 
investimento seria perdido. Há ainda quem defenda, como o engenheiro 

Luiz Célio Bottura, presidente da Dersa na década de 1980 e um dos 
mais respeitados estudiosos/gestores na área de transportes, que se lici-
te apenas pelo critério de desempenho, sem a elaboração de um projeto 
básico. “Dessa forma, por desempenho, se pode contratar qualquer obra, 
ferrovia, concessão de estrada. Deixa-se de pôr o governo na responsa-
bilidade de tudo”, valoriza Bottura, ele mesmo reconhecendo o caráter 
polêmico de sua proposta. O governo apenas indicaria os pontos obriga-
tórios, os objetivos gerais do empreendimento, para o contratante reali-
zar estudos e encontrar a melhor solução. Fica a sugestão para o debate.

O que parece não haver, pelo menos por ora, são garantias seguras 
contra o imponderável, mesmo na engenharia. Mas decerto planejamento, 
responsabilidade e talento reduzem os imprevistos e os riscos, respeitam 
orçamentos e ajudam a encontrar as soluções mais criativas e eficientes. 
Não se espera menos da maior obra viária do País.

Projetado para ser uma via de cone-
xão direta com as rodovias que chegam 
e atravessam São Paulo e, por isso, atrair 
e retirar o trânsito pesado de caminhões 
hoje presente na capital paulista, o Rodo-
anel Mário Covas vai se tornando opção 
para o motorista de automóvel particular 
que quer fugir ao trânsito sempre lento do 
perímetro urbano e se deslocar entre regi-
ões da cidade e da região metropolitana.

Quem chama a atenção para o fe-
nômeno é Nabil Bonduki, professor de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (USP) e vereador pelo PT (começando sua segunda legis-
latura na Câmara Municipal paulistana). “O Rodoanel como um todo 
vem exercendo um papel importante de conexão perimetral”, pontua. 
“Está se tornando uma via expressa da região metropolitana de São 
Paulo, o que, a princípio, não era o seu objetivo.”

São comuns, por exemplo, os congestionamentos numa das saídas 
do Rodoanel Oeste, no km 21 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), no 
município de Cotia, favorecidos, em larga medida, pela confluência de 
carros que vêm, pelo trecho Oeste, de Alphaville, bairro rico localizado 
em Barueri, na Grande São Paulo. O objetivo de todos é chegar com 
menos demora à capital paulista. O Rodoanel é, hoje, mais uma opção 
de trajeto do cotidiano congestionado do motorista que mora em São 
Paulo e em suas cercanias.

Bonduki recorda que o traçado do Rodoanel, como indica o nome, 
em forma de anel (circular), tem sua origem remota nos anos de 1930. 
Foi ali que se lançou o primeiro desenho de um anel viário no períme-
tro da cidade, que foi se estendendo, com diâmetros cada vez maiores, 
ao longo das décadas, como consequência do aumento populacional, 
da mancha urbana e do número de veículos em circulação. O risco 
que o urbanista nota, com a obra do Rodoanel, de modo geral, é o de 
favorecer ainda mais a expansão horizontal da ocupação urbana, com 
impacto sobre o meio ambiente de áreas ainda praticamente virgens, 

muitas delas, fornecedoras da água que milhões de paulistanos e pau-
listas bebem.

O Rodoanel, como obra, é mesmo necessário? Bonduki diz que 
é, sim, mas só porque o modelo de mobilidade urbana hoje privile-
gia o modal rodoviário. “Mas seria interessante termos outras opções 
de transporte, como o Ferroanel. Estruturar o transporte de carga e 
também de passageiros sobre trilhos.” Especificamente sobre o trecho 
Norte do Rodoanel, o urbanista pede que os executores do projeto, 
governo, construtoras etc., “levem em conta os impactos ambientais e 
sociais da obra e apresentem respostas que atendam à população das 
regiões afetadas”.

Ligação com a BR-116
O trecho Norte desempenha também caráter complementar e es-

tratégico no desempenho do projeto geral, como explicita o engenheiro 
Luiz Célio Bottura, que foi presidente da Desenvolvimento Rodoviário 
S/A (Dersa) de 1984 a 1987 e ombudsman de prevenção de acidentes 
de trânsito da Prefeitura de São Paulo em 2011. “Sem esta obra o Rodo-
anel é perneta, porque fica sem sua ligação principal com a BR-116. O 
eixo Norte é muito importante, apesar de não ser o mais movimentado, 
porque dá uma lógica. Vai dar também um acesso melhor ao aeroporto 
[internacional de Guarulhos, SP], uma melhor distribuição urbana.”

A ligação principal a que Bottura se refere, ao norte, é a rodovia 
Presidente Dutra, o trecho da BR-116 entre São Paulo e Rio de Janei-
ro e, a oeste, a rodovia Régis Bittencourt, seção da BR-116 que liga 
São Paulo e Curitiba. Hoje, quem vem pela BR-116 precisa necessaria-
mente passar pela capital paulista. “A BR-116 vem do Rio de Janeiro, 
morre na cidade de São Paulo e sai lá embaixo no Taboão da Serra (SP) 
como se aqui fosse uma vila. O Rodoanel Norte é uma continuação 
da BR-116.” Daí a defesa do engenheiro por uma maior participação 
financeira da União na obra, uma vez que a BR-116 é uma rodovia 
federal. O trecho Norte tem financiamento de cerca de R$ 2 bilhões do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será pago pelo 
governo paulista, R$ 1,72 bilhão do Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) e o restante do Tesouro paulista (recursos próprios). (GA)

Uma nova vocação para interligar?

Engenheiro Luiz Célio Bottura

Arquiteto e urbanista 
Nabil Bonduki
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O trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-21) é mais uma das gran-
des obras que recorrem à construção de túneis como forma de mini-
mizar o impacto sobre áreas de relevância ambiental. Seu traçado, que 

totaliza 44 km (mais 3 km de conexão com o aeroporto de Guarulhos, SP), 
tangencia e atravessa, em certa medida, a Serra da Cantareira e seu parque 
estadual, área de proteção ambiental que é patrimônio de São Paulo, locali-
zada na Zona Norte.

Como se sabe, atravessar montanhas, em vez de subi-las ou contorná-las, 
diminui a área de remoção de vegetação e o impacto sobre o ecossistema como 
um todo, incluindo a fauna, e facilita a obtenção das licenças formais para ins-
talação do empreendimento, cada vez mais rígidas no quesito meio ambiente.

O projeto básico licitado do Rodoanel Norte prevê a construção de sete 
túneis, que somam mais de 6 km de extensão (13 km no total, considerando-se 
os dois sentidos da rodovia). É onde a capacidade dos engenheiros e técnicos 
na escavação de túneis será testada como nunca, na história do Rodoanel. 
Basta lembrar que, no trecho Oeste, foram três túneis construídos (470 m, 650 
m e 1,73 km); no trecho Sul, não há nenhum; e, no trecho Leste, haverá apenas 
um, com 1,08 km.

O lote 3 (com 3,62 km) do Rodoanel Norte, que está nas mãos da constru-
tora OAS, é o que reúne o maior número de túneis (dois, o mesmo número do 
lote 2) e o mais extenso (com 1,72 km; o outro túnel se prolonga por 1,12 km). 
Isso, exatamente para mitigar a travessia da Serra da Cantareira, fragmento da 
Mata Atlântica nativa, onde, em tempos antigos, tropeiros faziam sua parada 
para abastecer os cântaros (jarros para armazenar água) nos numerosos nas-
centes e córregos que medram na região, e daí veio seu nome.

Portanto, uma atenção redobrada com a qualidade de execução dos tú-
neis do trecho Norte precisa se fazer presente. “Espera-se o uso dos equipa-
mentos e técnicas dos mais modernos”, pede o presidente do Comitê Brasileiro 
de Túneis (CBT), engenheiro Hugo Cássio da Rocha.

A declaração de Hugo, óbvia em sua aparência, deve ser entendida como 
um alerta. Como ele mesmo exemplifica, os três túneis do trecho Oeste, pri-
meira parte do Rodoanel, obra entregue em 2002, ficaram com aquele as-
pecto fuliginoso e rústico para economizar custos. Embora o aspecto estético 
desfavorável, diga-se, não signifique necessariamente um túnel malfeito, que 
apresente riscos à segurança do motorista, como observa (e garante) Pedro 
da Silva, diretor de engenharia da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa). 

CBT cobra qualidade nos túneis

Engenheiro civil por formação, Pedro está na Dersa desde 1997 e participa 
das obras do Rodoanel desde que o primeiro operário pisou num canteiro do 
empreendimento, lá em 1998. 

Segundo ele, devido a uma questão financeira, uma vez que o orçamento 
do trecho Oeste já havia estourado (nas contas do próprio engenheiro, os adi-
tivos ao contrato original chegaram a 80% do valor inicial), optou-se por não 
revestir os túneis com concreto moldado, que dá o aspecto estético de obra 
bem-acabada, substituindo-o por concreto projetado com fibra de aço. “Mas, 
antes desse revestimento, tem todo um tratamento de drenagem, senão, aqui-
lo mina água. Vê se pinga água em algum túnel do Rodoanel. Não pinga.” 

Conforme a reportagem de O Empreiteiro verificou em visita aos túneis 
no dia 11 de fevereiro, está minando água no km 11 da pista interna do túnel 
TI-2, com gotejamento contínuo na pista de rolamento. Há também pontos 
de umidade ao longo da pista externa do mesmo túnel, que não interferem 
no tráfego. Portanto, passados quase 11 anos do início das operações, faz-
-se necessária a manutenção dos equipamentos, que estão sob a gestão da 
concessionária CCR RodoAnel. Nos outros dois túneis do trecho Oeste, não se 
observaram nem vazamentos nem pontos úmidos.

No trecho Norte, a fase de drenagem dos túneis é ainda mais decisiva e 
precisa ser executada à perfeição, uma vez que atravessam área de serra, logo, 
uma região muito úmida e chuvosa. “Se esses túneis não forem devidamente 
tratados, pode chover o dia inteiro dentro deles”, avisa o presidente do CBT.

Segundo Hugo Cássio da Rocha, o tratamento pode incluir, dependendo 
da classe da rocha e do solo, trabalhos de estabilização primária. Com pré-
-injeção de microcimento por furos radiais nas rochas ou execução de tirantes 
de 4 m a 6 m nos blocos de rochas instáveis, além da drenagem.

Desmonte com explosivos
O método para a escavação dos túneis do trecho Norte será o conven-

cional, denominado NATM (New Austrian Tunneling Method), com uso de 
explosivos. Segundo Hugo, é o método mais adequado à obra, dadas as suas 
condições geológicas e de tamanho. Com ele, é possível realizar, em tese, até 
três detonações por dia, com avanço médio de 2 m em cada uma.

No quesito detonação, o presidente do CBT cita a importância da precisão 
na hora de realizar o plano de fogo. “Quanto mais paralelos e mais precisos fo-
rem os furos, mais preciso será o desmonte.” Para tanto, empregam-se jumbos 
de perfuração computadorizados (com até quatro braços, com perfuratrizes), 
que executam o plano de fogo pré-traçado praticamente sem intervenção do 
operador do equipamento. (GA)Fo
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Emboque do segundo túnel do 
trecho Oeste do Rodoanel. 

Revestido com concreto projetado

À esq., detalhe do túnel TI-2 do 
trecho Oeste, com o acabamento 

de concreto projetado. À dir., 
vazamento no interior desse túnel
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O resultado final da concorrência do Rodoanel Norte confirmou um mo-
vimento consistente no País: a crescente participação de construtoras 
estrangeiras nas obras públicas nacionais. É a oportunidade que se abre 

a estrangeiros, quando há financiamento internacional, como, no caso, do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de cerca de R$ 2 bilhões. 

Nessa concorrência, em específico, o destaque coube aos espanhóis, que, 
com três empresas, estarão presentes em quatro dos seis lotes do empreendi-
mento. No lote 1, com a construtora Isolux Corsán, consorciada com a Mendes 
Júnior; nos lotes 4 e 6, com a participação isolada da Acciona Infraestructuras; 
e no lote 5, com a Copasa em consórcio com a Construcap.

São construtoras com reconhecida experiência em grandes obras em diver-
sos países. No Brasil, começam a marcar presença a partir da segunda metade 
da década de 1990. A Acciona, por exemplo, é a empresa contratada para a 
construção dos diques externos e do estaleiro do Porto do Açu, da OSX, em São 
João da Barra (RJ), uma das maiores obras privadas em andamento por aqui.

A Isolux, ao lado da brasileira Infravix, administra mais de 600 km das ro-
dovias BR-324 e BR-116, na Bahia. E venceu recentemente concorrência para 
obras da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo. A Copasa, que tem atuado 
mais fortemente no País no segmento imobiliário, com empreendimentos em 
Salvador (BA), marca seu ingresso nas obras viárias com o Rodoanel Norte, 
mas junto de quem possui longa tradição no setor.

Espanha investe há décadas na AL
O movimento espanhol rumo ao Brasil tem muito a ver com dois mo-

mentos distintos na trajetória dos dois países. De um lado, a posição brasileira 

hoje de destaque na cena mundial, com o aumento do mercado interno (via 
melhoria da renda de uma fatia da população até então pouco acostumada 
a consumir) e da capacidade de investimento, dada a estabilidade econômi-
ca. De outro lado, uma das piores crises da Europa, em geral, e da Espanha, 
em particular, com desemprego, em janeiro último, de 26% da população (ou 
cerca de 5 milhões de espanhóis desempregados; entre os jovens, o índice 
ultrapassa os 50%). O interesse da Espanha por negócios no Brasil, já anun-
ciado por suas principais lideranças políticas em encontros com lideranças 
brasileiras, é uma decorrência desse contexto. A presença expressiva dos es-
panhóis, agora no Rodoanel, é mais um capítulo dessa história, que pode gerar 
novas parcerias, novos arranjos, novos modelos, talvez, no cobiçado setor de 
infraestrutura brasileiro, em que há tanta coisa por fazer, nas mais variadas 
necessidades, de morar, de transportar, de sanear.

É injusto, entretanto, considerar esse movimento recente ou oportunista, 
pois há negócios espanhóis de longa data no Brasil. O grupo Telefônica é um 
dos três maiores operadores de telecomunicações no País, desde a privatização 
do setor no governo Fernando Henrique Cardoso. A Iberdrola atua no segmen-
to de energia elétrica há décadas. Há também numerosos empreendimentos 
hoteleiros no Nordeste controlados pelo capital espanhol, muito antes de se 
falar da Copa do Mundo 2014. No Rio de Janeiro e em São Paulo, um grande 
número de restaurantes e casas noturnas é de empresários daquele país.

Experiência
Na Dersa, a responsável geral pelo empreendimento do Rodoanel 

Norte, a expectativa com as construtoras espanholas selecionadas é posi-

Experiência espanhola será colocada à prova

Os vencedores e suas propostas
Lote Vencedor Valor proposto 

(R$)
1 (6,42 km) Consórcio Mendes Júnior (Brasil)

Isolux Corsán (Espanha) 647.611.591,06
2 (4,88 km) Construtora OAS (Brasil) 604.170.644,64
3 (3,62 km) Construtora OAS (Brasil) 601.140.442,61
4 (9,09 km) Acciona Infraestructuras (Espanha) 788.021.820,59
5 (7,88 km) Consórcio Construcap (Brasil)

Copasa (Espanha) 646.340.371,22
6 (11,96 km + 
3 km de acesso 
a Cumbica)

Acciona Infraestructuras (Espanha) 619.219.894,43

Os 7 túneis e as 117 OAEs (pontes e 
viadutos) do projeto
Lote 1 – 1 túnel: 1.150 m; 13 OAEs
Lote 2 – 2 túneis: 340 m e 815 m; 8 OAEs
Lote 3 – 2 túneis: 1.720 m e 1.120 m; 2 OAEs
Lote 4 – 1 túnel: 260 m; 39 OAEs
Lote 5 – 1 túnel: 1.130 m; 13 OAEs
Lote 6 – Sem túnel; 42 OAEs

Conheça as construtoras espanholas  
que participam da obra

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. Embora relativamente jovem em sua nova com-
posição, a Acciona Infraestructuras acumula experiência centenária na área de 
engenharia e construção, como a da MZOV, fundada em 1862. Entre as grandes 

obras que contam com a participação da Acciona no País, está a construção 
dos diques externos e do estaleiro do Porto do Açu, para a empresa OSX, no 
litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A Acciona também atua no Brasil na 
área rodoviária, com a concessão de 200 km da BR-393/RJ, da divisa MG/RJ ao 
entroncamento com a BR-116 (Via Dutra), em Volta Redonda (RJ). A empresa se 
chama Rodovia do Aço e administra o trecho desde março de 2008.

Isolux Corsán
Com sede em Madri e presente em quatro continentes, o grupo espa-

nhol nasceu em 2004, com a fusão das empresas de engenharia Isolux Watt 
e de construção Corsán-Corviam. As companhias que deram origem à Isolux 
Corsán também eram tradicionais em suas áreas, com cerca de 80 anos 
de atividades. No Brasil, a Isolux, ao lado da brasileira Infravix, do grupo 
Engevix, administra, desde outubro de 2009, mais de 600 km das rodovias 
BR-324 e BR-116, no estado da Bahia. É a concessionária ViaBahia. A Isolux 
já marca presença no Brasil na área de energia, com contratos de construção 
de linhas de transmissão. Um deles é o que liga 22 municípios de São Paulo 
e Rio de Janeiro, via linha com 257 km (de Taubaté, SP, a Nova Iguaçu, RJ), 
cuja obra está prestes a começar. Também conquistou projetos (acessos e 
estações) 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 rodoviárias, ferro-
viárias, hidrelétricas, hidráulicas e de edificações gerais, além de pres-
tar 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). O 
primeiro empreendimento da Copasa, via Syene, é um conjunto de uso 
misto denominado Salvador Prime.
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tiva. “Nós vamos ver, agora, a ca-
pacidade de elas se mobilizarem 
para as obras. Esperamos não ter 
nenhum problema. São empresas 
de renome”, projeta o diretor de 
engenharia, Pedro da Silva.

O diretor de construção da 
Acciona no Brasil, Jose María 
Jordán, destaca o repertório da 
empresa em infraestrutura e, es-
pecialmente, no setor viário. “Em 
dez anos, a empresa construiu 
mais de 5.500 km de estradas nos 
diversos países onde atua. É, portanto, altamente qualificada e capaz de 
participar deste momento do desenvolvimento da infraestrutura brasi-
leira.” O Brasil, segundo o dirigente da construtora espanhola, é priori-
dade na estratégia de internacionalização dela, devido às grandes obras 
de infraestrutura ainda a construir no País.

No consórcio Construcap/Copasa, as empresas “compartilharão 
responsabilidades”, segundo Roberto Capobianco, vice-presidente 
da construtora brasileira. “Obviamente que, por sermos uma empre-

sa nacional, teremos melhores 
condições para contratar a mão 
de obra, que será brasileira, e 
comandar a operação. E, certa-
mente, contaremos com a cola-
boração de técnicos espanhóis 
fornecendo soluções para as 
questões em que a Copasa já ob-
teve bons resultados.”

A parceria da Mendes Júnior 
e da espanhola Isolux Corsán 
se efetivará em regime de con-
sórcio pleno, com participação 
igual (50% para cada) e sem divisão de escopo entre as empresas, 
mas a liderança cabendo à construtora brasileira. Victório Duque Se-
mionato, vice-presidente de engenharia da Mendes Júnior, valoriza 
a experiência que a Isolux já tem em obras no Brasil e, sobretudo, a 
possibilidade de ganhos concretos com os espanhóis. “Para nós, essa 
associação agrega tecnologias diferenciadas, o que contribui para 
melhorar nossa competitividade e resultados, além de diluir os ris-
cos”, exemplifica Semionato. (GA)

A Associação Paulista de Empresários 
de Obras Públicas (Apeop), entidade que 
reúne cerca de 100 empresas do setor de 
construção, avalia com ressalvas o resul-
tado da concorrência internacional do 
Rodoanel Norte. “Preços baixos sempre 
carregam consigo uma dúvida”, afirma seu 
presidente, Luciano Amadio. O valor ofer-
tado pelas construtoras vencedoras, para 
executar o projeto (exclusivamente obras), 
foi de R$ 3,906 bilhões, 23,1% abaixo do 
valor de referência, R$ 5,08 bilhões.

Como a Apeop avalia o resultado final da licitação do Rodoanel 
Norte, que tem a participação espanhola, isolada ou em consórcio com 
uma construtora nacional, em 4 dos 6 lotes do empreendimento? 

Por ser uma licitação Internacional, a Apeop acha absolutamente 
normal a participação de empresas estrangeiras. Entretanto, a Apeop 
acha preocupante o resultado da licitação, com base nos preços oferta-
dos. Preços baixos sempre carregam consigo uma dúvida sobre a qualida-
de da obra e o cumprimento dos prazos de execução, independentemente 
da empresa ofertante ser nacional ou estrangeira. 

Que tipo de movimento a presença espanhola no projeto pode trazer?
A Apeop acha que nada será acrescido à engenharia nacional, com 

a entrada de empresas estrangeiras, neste tipo de obra. Nossas empresas 
de engenharia nada ficam a dever a qualquer empresa estrangeira, uma 
vez que, além de determos todas as tecnologias para executar este tipo de 
obra, levamos enormes vantagens por termos todo o conhecimento das 
situações e características locais, bem como de normas técnicas e conhe-
cimento de legislações do nosso País, incluindo as fiscais, trabalhistas, tri-

Apeop se diz preocupada com “preço baixo”
butárias, operacionais. As nossas empresas de engenharia estão no mun-
do todo, exportando tecnologia e expertise. A Apeop se preocupa com 
o grau de comprometimento destas empresas estrangeiras com o nosso 
País, pois se apresentam, agora, numa época de poucos contratos nos 
seus países de origem. Perguntamos se possuem a intenção de firmar-se 
no mercado nacional, como empresas constituídas e comprometidas em 
criar raízes, investimentos, postos de trabalho perenes e aqui se desen-
volver por vários anos. Será que, num segundo momento, estas empresas, 
tendo seus países de origem uma recuperação econômica e financeira, 
não abandonarão seus compromissos aqui assumidos? Isto nos preocupa.

O aumento da participação estrangeira, nas obras públicas nacionais, 
como um todo, pode ser positivo para o Brasil, a engenharia brasileira e o 
empreiteiro brasileiro?

As empresas estrangeiras serão sempre bem-vindas quando realmen-
te aqui vierem para se desenvolver e criar raízes no País. Isto é regra do 
capitalismo ao qual pertencemos. Não precisamos de aventureirismo. Pre-
cisamos de gente que venha investir no desenvolvimento do Brasil, como 
fazem, há décadas, as nossas empresas de engenharia. 

Qual é o impacto do Rodoanel Norte para o estado e a cidade de São Paulo? 
É um projeto altamente necessário, cuja implantação já está atrasada 

em muitos anos e que deve ser implantado da forma mais célere possível 
para aliviar o caos do transporte metropolitano de São Paulo. Entendemos, 
ainda, que outras obras devem começar a ser projetadas rapidamente em 
todo o estado de São Paulo, para atacar este grave problema de logística 
de transporte, pois a falta de investimentos em infraestrutura rodoviária, 
ferroviária, hidroviária, aeroportuária e portuária, nestes últimos 20 anos, 
vai cada vez mais rapidamente estrangular o nosso crescimento. Temos que 
pensar imediatamente, para os próximos 20 anos, sob pena de, não o fazen-
do, estrangularmos a economia e o desenvolvimento do nosso estado. (GA)

Roberto Capobianco, da Construcap Victório Semionato, 
da Mendes Júnior

Luciano Amadio, da Apeop
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Nara Faria

A obsolescência da infraestrutura de transporte no País fez o governo re-
tomar as concessões das rodovias federais com um longo intervalo difícil de 
justificar. O modelo é remunerado por meio das tarifas dos pedágios, o que 
abre outra discussão: qual o valor justo dessas cobranças ao usuário e qual a 
rentabilidade garantida aos investidores?

As dúvidas refletiram no adiamento do leilão para os trechos da BR-040 
(DF/GO/MG) e BR-116 (MG). Estes seriam os dois primeiros lotes a ser conces-
sionados incluídos no Pacote de Logística anunciado pelo governo no ano pas-
sado. O leilão também reabriria o processo de licitações de estradas federais, 
estacionado desde o início do ano passado.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) justificou o adiamen-
to com a “necessidade de analisar de forma mais aprofundada as questões 
levantadas nos pedidos de esclarecimentos pelos interessados”. Contudo, havia 
desinteresse das empresas privadas pelas licitações. Elas alegaram um retor-
no sobre os investimentos de apenas 5% nas condições impostas pelo edital, 
quando o índice considerado satisfatório pelo mercado é da ordem de 10%. A 
falta de interesse foi negada pelo Ministério dos Transportes. 

“Prova do interesse são as inúmeras contribuições recebidas nos perío-
dos de audiências públicas. Foram aproximadamente 200 contribuições de 
empresários e da sociedade em geral nas audiências públicas realizadas em 
janeiro e sugestões enviadas pela internet”, explica o ministério em nota à 
revista O Empreiteiro.

A reação do governo foi imediata. Um dia após o adiamento, o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, anunciou mudanças nas regras com o objetivo de 
atrair investidores interessados em assumir as concessões.  

A proposta é vista como um mitigador de risco para as concessionárias, 
na visão de Eduardo Fiuza, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), por permitir agilidade ao processo e 
flexibilidade na montagem da planilha de custos, favorecendo a otimização 
dos investimentos durante o período de concessão. 

Contudo, Carlos Müller, engenheiro de transporte e consultor pela empre-
sa Prodec, lembra que a questão da rentabilidade passou a ser o “calcanhar 
de Aquiles” para a decisão dos investidores em participar dos novos leilões.  

O receio é que a queda na taxa de juro ocorrida no Brasil reflita direta-
mente em um recuo ainda maior na TIR (Taxa Interna de Retorno) do que já 
vem registrado nos últimos anos.

“Nos primeiros lotes de concessões realizadas no Brasil, não se admitia 
uma TIR menor que 16%, 17%, até porque as taxas de juros eram dessa or-

Retomada das concessões em MG
dem. Na segunda leva, já no governo Lula, essa taxas caíram drasticamente e 
hoje estão na faixa de 8%, 9%, o que reflete diretamente no nível de pedágio”, 
explica Müller. 

De acordo com as novas regras, a comprovação de patrimônio líquido 
passou de igual ou maior a 1,3 do total financiado - para igual ou maior ao 
valor do total financiado. Já a necessidade de ativos totais passou de igual ou 
maior a 2,8 - para 2.

A taxa de juros para os financiamentos também foi melhorada e pas-
sou para uma TJLP (Taxa de Juro de Longo Prazo) - atualmente em 5% ao 
ano - para mais até 1,5%, dependendo do rating do tomador. Antes, ela não 
variava dependendo da empresa, sendo TJLP mais 1,5%. Desta forma, para o 
Ministério do Planejamento, a taxa de retorno real poderá ficar acima de 10%, 
dependendo da competência do empreendedor.  

Em busca de novos players
Na mesma toada, o governo anunciou mudanças também sobre a forma 

de financiamento, possibilitando que o investidor busque recursos junto à Cai-
xa Econômica Federal e Banco do Brasil – a taxas menores, de até 5%, cenário 
até então possível somente por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Müller chama a atenção ainda para o interesse do governo em atrair ou-
tros players, que ainda não manifestaram interesse nesses empreendimentos. 
Por exemplo, instituições financeiras, como já acontece em outros países, en-
tre eles Itália, Espanha e Portugal.

“Na Itália, por exemplo, existe um banco que assumiu as concessões 
de energia. (No Brasil) quem se interessou até hoje pelas concessões 
são, por analogia, as empreiteiras. Pode ser até que se altere esse perfil. 
Pode ser que surjam outros grupos financeiros investindo em rodovias, 
com apoio evidente de um parceiro com experiência técnica”, completa 
o consultor. 

A maior parte do investimento será para a duplicação de 560 km da BR-
040 (entre Brasília e Juiz de Fora) e de todos os 817 km da BR-116 em Minas 
Gerais. A BR-040, que tem 936 km de extensão, já possui 376 km duplicados.    

A duplicação terá que ser feita em cinco anos e a empresa só poderá 
cobrar pedágio após concluir a duplicação de pelo menos 10% da extensão do 
trecho sob sua responsabilidade. 

Vencerá a licitação quem oferecer a menor tarifa de pedágio aos usuários. 
Para a BR-116, o valor-teto da tarifa foi definido em R$ 6,53 para cada uma 
das oito praças. Já para BR-040, o teto para as 11 praças será de R$ 4,35. Não 
há previsão de cobrança em áreas urbanas.
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Vale mencionar que os valores ainda podem ser modificados, já que 
o TCU (Tribunal de Contas da União) analisa os estudos e pode aprová-los 
integralmente, propor mudanças ou até rejeitá-los, o que impediria a con-
tinuidade do processo. 

Além das licitações dos trechos sob administração do governo federal da 
BR-040 e BR-116, são aguardadas ainda as datas de outros trechos que devem 
ser concedidos em situações semelhantes, que envolvem BR-101 (BA), BR-262 
(ES/MG), BR-153 (TO/GO), BR-050 (GO/MG), BR-163 (MS/MT), BR-262 (MS), 
BR-267 (MS), BR-060 (DF/GO), BR-153 (GO/MG) e BR-262 (MG). 

Para esses outros casos, de acordo com o Ministério dos Transportes, já 
foram realizadas audiências públicas nas capitais diretamente relacionadas 
às rodovias. O prazo para as consultas públicas está previsto para encerrar no 
mês de fevereiro. 

A publicação dos editais, que era esperada até o mês de abril, foi adiada 
para o fim de maio ou começo de junho deste ano, de acordo com declara-
ção do presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo 
Figueiredo. 

trecho daS rodoviaS a Ser concedidaS 
Rodovia/Estado Extensão
BR-040 (DF/GO/MG) e BR-116 (MG) 936,8 km e 816,7 km
BR-101 (BA) 772,3 km
BR-262 (ES/MG) 376,9 km
BR-153 (GO/TO) e a TO-080 751,9 km
BR-050 (GO/MG) 425,8 km
BR-153 (GO/MG) 751,9 km
BR-163, BR-267 e BR-262 (MS) 1.426,3 km
BR-163 (MT) 821,6 km

Com as licitações previstas até junho deste ano, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) espera ampliar 
em até 1.800 km a malha pavimentada das rodovias brasileiras. 

Ele mantém a expectativa de uma evolução de 10 mil km para 33 mil km 
de contratos de manutenção estruturada e de uma cobertura por manu-
tenção estruturada de 60% da malha total. A diretoria do DNIT acredita 
que, com essa perspectiva de atividades, “será possível projetar um ano 
de 2013 com forte execução e desembolso”. 

As licitações programadas nesse período, e que incluem obras de 
construção, restauração e manutenção em 7.839 km de rodovias, pos-
suem investimento previsto de R$ 16,5 bilhões.

O diretor-geral do DNIT, general Jorge Fraxe, tem ressaltado ser im-
portante que as empresas que operam em obras rodoviárias se mante-

DNIT quer expandir em 1,8 mil km  
malha rodoviária até julho próximo

proGraMa de licitaçÕeS - obraS de conStrUção priMeiro SeMeStre 2013
MARÇO - ABRIL / 2013

BA 101 Duplicação Divisa BA/SE – Feira de Santana 169,2 Integrada MAR-ABR / 2013
MG 365 Remanescentes – Lote 4.3 - Integrada MAR-ABR / 2013
SE 101 Duplicação e Adequação – (DER-SE) - Integrada MAR-ABR / 2013
PA 230 Pontes da BR-230 (62 OAEs) - Integrada MAR-ABR / 2013
RS 116 Ponte sobre o Rio Jaguarão - Integrada MAR-ABR / 2013

TOTAL EXTENSÃO (KM) 169,2
MAIO - JUNHO / 2013

PR 163 Restauração com Duplicação 40,2 Integrada MAI-JUN / 2013
PR 163 Trav. Urbana Marechal Cel. Rondon 5,6 Integrada MAI-JUN / 2013
RO 364 Ponte sobre o Rio Abunã - Integrada MAI-JUN / 2013
AC 317 Remancescentes 40,0 Integrada MAI-JUN / 2013
RS 392 Ponte sobre o Rio São Gonçalo - Integrada MAI-JUN / 2013
RS 392 Acesso ao Porto de Rio Grande 8,0 Integrada MAI-JUN / 2013

nham preparadas para fazer frente às licitações segundo a nova moda-
lidade adotada para empreendimentos do PAC, o Regime Diferenciado 
de Contratação Pública (RDC). Ele acha que o momento atual é propício 
para que as empresas acelerem a conclusão de obras e fiquem aptas para 
novas contratações. 

O general tem destacado também a importância do tripé construtora 
ou consórcio-empresa supervisora-governo. Em uma de suas manifes-
tações sobre o tema, afirmou: “Todo projeto possui um percentual de 
imprecisão ou de risco. Daí, a importância do tripé que deve assegurar o 
equilíbrio necessário para o avanço físico das obras”.

O engenheiro informa que o DNIT vai recorrer ao Boletim Eletrônico de Me-
dição (BEM), que é um produto por meio do qual poderá ser feito o acompa-
nhamento físico e financeiro de todos os empreendimentos do departamento.
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O governo paulista inicia este mês (fevereiro) um conjunto de obras de 
melhorias e modernização das rodovias estaduais não concedidas. Elas deve-
rão absorver recursos da ordem de US$ 207 milhões (aproximadamente R$ 
420 milhões). 

As rodovias beneficiadas serão as seguintes:
• SP-226, que receberá recapeamento da pista e pavimentação dos 

acostamentos, entre o km 0,2 e o km 8,1, no município de Pariquera-Açu, 
litoral Sul. O prazo para a execução dos serviços é de quatro meses. 

• Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), entre o km 158,396 e 
o km 199,799. No local serão realizados serviços de recapeamento da pista 
e pavimentação dos acostamentos.

• Rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior (SP-253) , no trecho entre 
Santa Rosa de Viterbo e São Simão. Os serviços de recapeamento da pista, 
pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais serão 
realizados do km 105 ao km 135,5. Está prevista a construção de dispositivo 
em nível no acesso a São Simão com a SP-332. 

• Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333). Trata-se do aten-
dimento a uma antiga reivindicação da região, para a execução de recape-
amento da pista e pavimentação dos acostamentos no trecho entre o km 
295,485 e o km 314,285. 

• Melhoria do acesso SPA-409/333, na região de Assis. As obras deve-
rão estar concluídas em oito meses. 

Obras previstas para este ano nas estradas
• Obras na SP-360, que deverão beneficiar os municípios de Amparo, 

Serra Negra, Lindoia e Águas de Lindoia. Serão obras de recapeamento da 
pista e implantação de faixas adicionais, entre o km 135 e o km 178,472. O 
DER também executará serviços de implantação de dispositivos no km 137,8 
(acesso a Monte Alegre do Sul), km 147 (acesso ao Bairro da Posses), km 
149,1 (acesso a Vertentes), km 160 (acesso a Ramalhada). Obras de contenção 
também serão executadas. 

• Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre os municípios de Para-
puã e Martinópolis. Ali serão realizados serviços de recapeamento da pista, 
implantação de faixas adicionais e pavimentação dos acostamentos, do km 
374,35 ao km 418. Haverá obras também no acesso ao município de Teçaindá.

• Obras em dois trechos da SP-463, que beneficiarão os municípios de 
Clementina, Coroados-Bilac e Araçatuba. Haverá serviços de pavimentação 
dos acostamentos, dispositivos e implantação de faixas adicionais do km 
0,98 ao km 38,5. No segundo trecho da rodovia Elyeser Montenegro Maga-
lhães, na região de Araçatuba, serão realizados serviços de recapeamento 
da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicio-
nais do km 50,5 ao km 60, até o rio Tietê. 

DER-SP vai investir R$ 12 bi
Nildo Carlos Oliveira

Até o final da atual administração do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER-SP) deverá investir R$ 12 bilhões  em um conjunto am-

plo de obras. Serão serviços múltiplos de recuperação de pavimento, novos 
dispositivos de acessos, drenagem, sinalização e segurança. Para esse mu-
tirão de trabalho, que já recuperou mil km de rodovias, está recuperando 
mais 3 mil km e deverá estender-se por mais 3 mil km e incluir atendi-
mento a novas exigências logísticas, o departamento está cobrando de 
seus prestadores de serviços o cumprimento de um compromisso público 
de qualidade.

Com esse fim, ele acaba de celebrar, em sua sede, a assinatura de um 
termo de cooperação técnica para o “bom andamento do Programa Boas Vias”. 
O compromisso foi assinado entre o órgão, o Sindicato da Construção Pesada 
no Estado de São Paulo (Sinicesp) e o Sindicato Nacional das Empresas de 
Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco).

 Pelos termos do documento, as empresas contratadas, vencedoras de li-
citações públicas, deverão seguir padrões rígidos do ponto de vista de projeto, 
execução e entrega final das obras. O entendimento é de que, conforme sina-
liza Clodoaldo Pelissioni, superintendente do DER, o resultado final se traduza 
em redução de custos, maior durabilidade da obra concluída e entregue e a 
maior satisfação dos beneficiários: os usuários das estradas estaduais.

 O engenheiro Silvio Ciampaglia, presidente do Sinicesp, diz que a assina-
tura do documento compreende uma nova fase no relacionamento do DER. 
Segundo ele, o que houve foi uma conquista no processo de colaboração do 
sindicato, que exerce uma função técnica, com os objetivos do governo. 

 O presidente do Sinaenco, João Alberto Viol, enfatiza que a entidade re-
presenta 23 mil empresas de arquitetura e engenharia consultiva, 10 mil das 
quais com sede no estado de São Paulo. Dentro da cadeia produtiva, a entida-
de vem repetindo, à exaustão, que os governos precisam investir e fazer obras, 
mas a partir de planejamento rigoroso e de projetos de engenharia bem elabo-
rados. Lembra que o governo paulista, na gestão Alberto Goldman, estimulou 
o segmento, ao reconhecer que projeto de consultoria não pode ser contratado 
pelo menor preço, mas pela melhor solução técnico-econômica.

 O secretário estadual Saulo de Castro Abreu, de Logística e Transportes, 
considera o termo de cooperação técnica como uma contrapartida: quanto 
mais recursos forem disponibilizados para os serviços a ser executados pelas 
empresas, maiores serão as exigências de melhor qualidade técnica previstas 
para as obras.

 Ele entende que a disponibilização de recursos internacionais, buscados 
com a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco de Desenvolvimento 
da América Latina, justifica a licitação internacional das obras rodoviárias e 
significa o reconhecimento de que as empresas trabalharão com lisura e qua-
lidade. As empresas que operarem segundo os termos de cooperação técnica 
ali assinados receberão o selo de qualidade expedido pelo DER-SP.
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Reciclagem a frio BR-222 - As obras de restauração e conservação 
da rodovia federal BR-222 vêm sendo executadas com a utilização da 
reciclagem a frio - método que permite a diminuição do uso de material 
e contribui para a redução do consumo de energia. Além da economia, a 
mistura dos materiais in situ, como água e agentes estabilizantes, garante 
a qualidade da obra, que é executada com o uso de uma recicladora Wir-
tgen WR2000. O equipamento pertence à Recipav, de Pernambuco, e foi 
alugado pela construtora Camter para a realização do projeto.

Fabricante de carretas desafia caminhoneiro - Noma do Brasil ela-
borou um exemplo de cálculo econômico para o transportador que utilizar 
os implementos da nova linha Fênix. O produto escolhido para o teste foi o 
implemento de carga Bitrem Graneleiro. Após pesquisa com caminhonei-
ros que fazem a rota entre Rondonópolis (MT) e o porto de Paranaguá (PR), 
a empresa concluiu que, como o Bitrem Graneleiro pesa no mínimo 380 kg 
menos que outros implementos deste segmento, o caminhoneiro teria um 
ganho proporcional de R$ 57 por frete - o que representa R$ 228 no mês 
e R$ 2.736 no ano, em quatro fretes por mês. 

Compactador de alta velocidade - A Dynapac, empresa especializada 
em compactação e pavimentação, está fornecendo o compactador tamping 
CT300, de 21 t, na construção do trecho leste do Rodoanel Mário Covas, em 
São Paulo. O equipamento pode ser utilizado em solos argilosos e siltosos e em 
obras que requerem grande movimentação de terra. De acordo com a empre-
sa, seu diferencial é a compactação em alta velocidade, que por meio de alto 
torque e rápida aceleração, atinge 21 km/h em curto espaço de tempo. 

Recicladora de asfalto oferece desempenho - A recicladora de as-
falto RM500 tem como função a reutilização da capa e base do asfalto, 
aplicando ou não novos agregados ou aditivos como água, emulsão e ci-
mento para ser parte da nova pavimentação. O equipamento é produzido 
pela Caterpillar e distribuído pela Pesa - revendedora dos equipamentos 
da fabricante na região Sul do País. Possui motor Cat C15 com tecnolo-
gia Acert, que combina grande cilindrada e alto torque. O equipamento 
oferece potência bruta de 403 kW (540 hp) e largura de corte de 2.438 
mm (96”).

Escavadeira de 50 t é opção para obras - O projeto de construção 
de uma fábrica de celulose no Norte do País exigiu da Gigante Rental – lo-
cadora de equipamento sediada na cidade de Campo Grande (MS), a busca 
de um equipamento de escavação de alta capacidade. Para esta obra, op-
tou-se pelo uso da escavadeira hidráulica, marca Hyundai, modelo R500.  
A escavadeira possui caçamba com a capacidade de volume de 3,2 m³. 

Teste na BR-376 aprova uso de Gap Graded - Com o objetivo de 
diminuir em cerca de 20°C a temperatura de usinagem e, consequente-
mente, a compactação da massa asfáltica em pista, foi realizada, na BR-
376, um trecho experimental de granulometria Gap Graded, utilizando 
a Ecoflex 3G, da Greca Asfaltos. A experiência foi conduzida com dois 
tipos de mistura: utilizando o Ecoflex B e o Ecoflex B-3G junto ao Gap 
Graded. O resultado constatou redução da temperatura e de gases pro-
venientes da usinagem, economia de combustível, aumento da produção 
da usina, aplicação e compactação facilitada.
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Nildo Carlos Oliveira

Tudo, na Ammann Latin America, vem ocorrendo segundo o crono-
grama estabelecido há algum tempo pelo grupo suíço, que atua no 
Brasil desde 2010, e que é apontado como um dos líderes mundiais 

na produção de usinas de asfalto e de rolos compactadores.  
No ano passado ele havia assinado com o governo gaúcho um pro-

tocolo de intenções para instalar a fábrica em Gravataí e seguiu rigo-
rosamente o prazo fixado. Tanto é que, já no começo de janeiro último, 
a unidade se encontrava em operação. Gilvan Medeiros Pereira, CEO da 
empresa na América Latina, diz que a nova unidade possui área coberta 
de 5 mil m², complementada por 700 m² de área administrativa e áreas 

externas de estoque e outros serviços de apoio. 
Ele informa que, tão logo a unidade entrou 

em funcionamento, foi iniciado ali um processo 
de treinamento de mão de obra, com o acom-
panhamento de um engenheiro da fábrica na 
Alemanha. O treinamento coincidiu com o prazo 
da montagem da primeira usina de asfalto da 
Ammann no Brasil, cuja entrega estava prevista 
para este mês (fevereiro). 

O esforço da empresa, do ponto de vista 
de emprego de recursos na nova unidade, e da 
montagem de uma rede eficiente de distribui-

dores, insere-se na estratégia de colocá-la “entre os dois maiores forne-

Ammann pronta para entregar   
primeira usina de asfalto no País
A empresa, que acaba de colocar em operação a unidade 
de Gravataí (RS), com investimentos de R$ 15 milhões, 
pretende estar entre os dois maiores fornecedores no 
Brasil, se possível, em menos de cinco anos

cedores do segmento, até 2017.” Mas como a empresa pretende obter 
esse resultado?

Gilvan Pereira informa que a empresa está determinada a mon-
tar uma forte estrutura própria de suporte aos produtos, “em com-
binação com uma rede de representantes que tenha instalações e 
pessoal e assegure aos clientes serviços que respondam a dois re-
quisitos essenciais: produtividade e qualidade.” E serão esses dois 
itens, segundo ele, que vão mostrar os diferenciais da Ammann em 
relação aos demais players.  

“Adicionalmente, ainda considerando a estratégia a que nos referi-
mos, estamos trazendo para o Brasil produtos que têm fortes diferenciais 
competitivos.” O executivo diz que a empresa já se posiciona de forma 
muito definida no mercado brasileiro no segmento de compactadores. 
“São aqueles projetados para trabalhar com solos da classe de 10 t, além 
dos compactadores de pneus e do tipo Tandem, para asfalto. Além disso, 
vamos disponibilizar vibroacabadoras de asfalto de todos os modelos da 
linha da empresa, desde máquinas para capear ciclovias, até pavimenta-
doras de grande porte”. 

Ele diz que a empresa já vendeu três usinas de asfalto gravimétricas 
móveis, uma das quais se encontra em funcionamento em canteiro de 
obras no estado de São Paulo. Outras duas deverão chegar ao Brasil até 
fins de maio próximo. 

A Ammann vem cuidando da montagem de uma completa rede de 
distribuidores e de assistência técnica. Gilvan Pereira afirma que atu-
almente todo o território brasileiro está coberto com distribuidores de 
primeira linha, como Kunzler Máquinas (RS, SC e PR), Comingersoll (SP, 
RJ, ES e MS), CHB (MG) e BMC (restante do País). 

Recentemente, ao falar sobre a escolha do Rio Grande do Sul para 
instalar a primeira unidade da Ammann na América Latina, o vice-pre-
sidente do grupo, Elmar Egli, elogiou: “Escolhemos aquele estado bra-
sileiro pela reciprocidade de confiança que encontramos nas pessoas”. 

Gilvan Pereira, CEO

I n d ú s t r i a  d e  M á q u i n a s
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Augusto Diniz - Tatuí (SP)

A marca chinesa Shacman se prepara para fincar os pés de vez no Brasil. 
A sua fábrica tem previsão inicial de começar a operar em agosto, na 
cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Ainda em 2013, a estatal chi-

nesa pretende produzir 500 caminhões pesados e extrapesados na nova planta.
A Shacman chegou ao Brasil por intermédio de 

uma joint venture com a Metroeuropa, construtora 
com atuação há mais de 10 anos na área de in-
fraestrutura em Angola e cujo principal sócio é o 
brasileiro Reinaldo Reis Vieira. Foi no país africano 
que a companhia teve contato com as máquinas 
chinesas e decidiu trazê-las para o Brasil. As con-
dições adversas enfrentadas pelos veículos chineses 
nas obras da Metroeuropa foram o grande teste.

A operação em território nacional, com o 
nome de Metro-Shacman, começou há cerca de um ano, com a importação 
de caminhões - até hoje, foram mais de 200 caminhões vendidos. Quando 
aportaram no Brasil a ideia era a  abertura de uma fábrica em Pernambuco, 
inclusive com apoio do governo do estado, mas por falta de cumprimento de 
acordo local decidiu-se transferir a unidade fabril para São Paulo.

“Tínhamos previsão de trabalhar um pouco mais de tempo com a im-
portação. Mas a alta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e os 
impostos já conhecidos, como o ICMS, fez com que adiantássemos a criação 
da fábrica”, explica Reinaldo Maluta Vieira, diretor de marketing da empresa. 
“Hoje o foco é este. Com a fábrica, abre-se a possibilidade de o comprador 
obter o caminhão pelo Finame, com juros bastante atraentes”. 

Atualmente, mais de 70% dos caminhões no País são vendidos através 

Shacman inaugura 
fábrica de caminhões 
em agosto

do Finame, a linha de crédito do BNDES 
para financiamento de máquinas e equi-
pamentos às empresas. “Assim, vamos 
nos tornar mais competitivos”, comple-
menta o executivo.

O total investido na instalação da unidade no Brasil é de R$ 100 milhões. A 
planta em Tatuí já terminou as obras civis, a cargo da construtora RCM, e agora 
começa a montagem eletromecânica. A linha de montagem terá 55 mil m².

Para montagem dos caminhões, o chassi e a cabine virão da China. O 
restante dos componentes será fornecido por marcas globais com fábricas em 
território nacional, como a Cummins, que também dará assistência técnica 
dos motores dos caminhões da Shacman em sua extensa rede no País.  

A partir do segundo semestre, com a fábrica, serão comercializados no 
mercado brasileiro cinco modelos da marca, concentrados em caminhões com 
seis eixos e tração em quatro rodas, e quatro eixos e tração em duas rodas. Os 
motores variarão de 385 cv a 440 cv.

A fábrica deve inicialmente gerar 100 empregos. No ano que vem, a pre-
visão é produzir 1.500 caminhões. Em 2017, a produção deve alcançar 35 mil 
unidades. 

Paralelamente à conclusão da fábrica, a empresa busca em ritmo acelera-
do a formação da rede de concessionárias em todo o Brasil - pelo menos 20 já 
foram criadas ou estão em fase final de negociação. “É importante para que a 
assistência pós-venda ao comprador seja eficiente. Temos muita preocupação 
com isso”, menciona Reinaldo.

A Metro-Schacman é distribuidora da marca Schacman em todos os 
 países integrantes do Mercosul. Na China, a empresa estatal Schacman pro-
duz, além de caminhões, veículos comerciais, utilitários, ônibus e máquinas de 
construção. Os representantes brasileiros têm planos de trazer outras linhas de 
produtos da Schacman para o País.

Distribuidor amplia atuação 
e Zoomlion anuncia fábrica

A Sermáquinas está abrindo a primeira loja 100% própria no Brasil. A 
unidade fica em Nova Iguaçu (RJ), Baixada Fluminense, e tem 7 mil m², com 
previsão de inauguração para este mês (fevereiro).

“Vendemos bem em Macaé para o setor de óleo e gás”, aponta Marcelo 
Schaeffer, diretor de operações recém-contrato da Sermáquinas - a cidade 
do Norte Fluminense é base da Petrobras para exploração de petróleo na 
Bacia de Campos.

Marcelo Schaeffer tem a missão de reestruturar o departamento de pós-
-venda da empresa, nas áreas de peças, estoque e capacitação de pessoal para 
assistência técnica. “A pós-venda é hoje o valor do produto”, ressalta o executivo.

“Os chineses são os coreanos de 20 anos atrás”, destaca ele, como uma 

forma de explicar o fato de alguns ainda duvidarem da tecnologia chinesa 
nos equipamentos. 

A Sermáquinas tem atuação forte no País na linha de guindastes sobre 
rodas da Zoomlion e das empilhadeiras Heli, marca também chinesa. Agora 
aposta no mercado de escavadeiras e tratores sobre esteira da Zoomlion.

A distribuidora possui representantes em 18 estados, nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No ano passado, a empresa 
inaugurou na cidade de São Paulo, em parceria com a Ratão, uma loja 
de vendas de máquinas. Foi a primeira ação que a empresa fez quan-
do foi formalmente criada, depois que a importadora e distribuidora 
Serglobal e a empresa de assistência técnica LFL uniram forças para 
atuar no mercado.

A empresa faturou no ano passado R$ 73 milhões - aumento de 22% 
em relação a 2011. 

A chinesa Zoomlion deverá em breve instalar fábrica no Brasil. A pri-
meira unidade fabril da empresa no País será em Tatuí (SP). (AD)

Diretor Reinaldo 
Maluta Vieira
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Joseph Young - Munique (Alemanha) 

A perfuratriz Wassara, cujo mecanismo principal é acionado por água — ao 
invés de ar comprimido – foi criada há anos pela mineradora sueca LKAB 
para uso próprio, cujas características competitivas, entretanto, conquista-

ram outros usuários no mercado. A empresa italiana Trevi foi contratada para rea-
lizar os trabalhos de salvamento do navio Costa Concordia, na costa da Itália, onde 
ficou semissubmerso após colidir com recifes de coral, em janeiro do ano passado, 
numa manobra imprudente e cujo capitão, aliás, foi preso. O navio não afundou 
por completo porque encalhou na borda superior de uma cratera no leito do mar. 
Pura sorte! Mas o risco que permanecia era de o navio deslizar para o fundo. 

O martelo DTH Wassara W150, com broca de 203 mm de diâmetro, está 
fazendo no leito de corais 12 furos de 15 m de profundidade, onde tirantes 
serão colocados na rocha para fixar blocos de ancoragem. 

Dez blocos construídos segundo esse processo servirão de suporte para 
cabos de aço serem passados por baixo do casco do navio e amarrados no lado 

Perfuratriz instala tirantes em rocha
no mar para resgatar o Costa Concordia
Na conferência de imprensa da Bauma 2013, grandes 
marcas lançam o motor Tier 4 como a estrela da feira em 
abril em Munique, Alemanha; mas quem roubou a cena 
do encontro foi uma perfuratriz sueca que trabalha para 
recuperar o navio naufragado na costa italiana

oposto. Essa medida evitará que o navio semissubmerso e apoiado na borda do 
declive venha a deslizar para o fundo.

Quando o navio estiver firmemente ancorado pelos cabos de aço (1), uma 
plataforma será construída no declive (2). Pontões de aço flutuantes, cheios 
d’água, serão colocados no lado exposto do navio (3). Um guindaste embar-
cado vai içar o navio para deixá-lo na posição vertical sobre a plataforma (4). 
Pontões cheios d’água serão instalados então no outro costado (5). A água 
será bombeada dos pontões flutuantes, fazendo com que a embarcação flutue 
(6), e seja rebocado ao estaleiro, onde será sucateado. O Costa Concordia mede 
290 m de comprimento e tem o dobro do peso do Titanic. O custo da operação 
de salvamento está estimado em € 200 milhões.

O local do naufrágio é um parque nacional marinho protegido, onde a 
prioridade é preservar o meio ambiente. Como a perfuratriz W150 usa água 
para gerar os golpes de percussão e não usa óleo para lubrificar o martelo, não 
haverá contaminação química. Ao contrário do ar comprimido, a água sob alta 
pressão é incompressível e perde sua força assim que é expelida pela broca de 
perfuração, de forma similar a uma mangueira de jardim. Portanto, os danos 
físicos também serão mínimos nas formações de coral.  

A perfuratriz Wassara foi inventada pelos engenheiros da mineradora 
LKAB, na Suécia, que precisava de maior eficiência na perfuração de forma-
ções difíceis, fosse imune à presença d’água nos furos, e que seguisse uma 
trajetória reta com desvios ínfimos. Uma aplicação crescente desse equipa-
mento é no tratamento de fundações de barragens, onde essas características 
trabalham a seu favor na execução de barreiras contra percolação. Obras des-
se gênero foram realizadas nas barragens de Urdalur, na Espanha; Wolf Creek, 
nos EUA; e Changuinola I, no Panamá.

P r é - B a u m a  2 0 1 3
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Liebherr flexiona seus músculos
À vontade no país-sede, a marca alemã vai exibir mais de 60 modelos de 

máquinas e guindastes na Bauma 2013, incluindo novidades como o guindas-
te telescópico sobre esteira LTR 1220, antes tido quase como uma curiosidade, 
mas cuja demanda por parte de montadoras de torres eólicas levou à forma-
ção de uma linha própria. Este modelo pode erguer 220 t a 3 m, tem alcance 
máximo de 101 m e raio de 88 m.

Vai ocorrer ali também a première mundial do caminhão articulado TA240, 
com carga útil de 40 t e 27 m³, motor de 350 kW; a série IIIB das carregadeiras 
grandes L550 a L580, de 9 a 12 m³ de capacidade na caçamba, dotada de 
sistema eletrônico que se sobrepõe ao operador se este tomar decisões incor-
retas; a escavadeira para mineração de 350 t, R9400, na configuração shovel; 
o guindaste todo terreno LTM 1750-9.1 com nove eixos, que pode trafegar nas 
rodovias sem remover componentes, levanta 750 t a 3 m e  alcança até 154 m; 
e o guindaste sobre esteiras HS 8300 HD, híbrido, com 300 t de capacidade a 4 
m, que consome 20% a 30% menos combustível — tecnologia essa que deverá 
migrar para as escavadeiras hidráulicas.

Wirtgen exibe 29 produtos novos
Seguindo-se à introdução da recicladora WR240 no ano passado, a em-

presa lança o modelo menor WR200, que não requer licença especial para 
transporte rodoviário, e o modelo maior WR250, que pode transformar uma 
camada de 25 cm de pista em material homogêneo fresado, com controle 
opcional na cabine que varia a velocidade dos tambores de corte.

Na Hamm, a linha HD+ liderou o mercado global na sua classe e vai apre-
sentar os novos modelos 70i de 7 t e tambor de l,5 m, e 80i de 8 t e tambor 
de 1,68 m, disponíveis em versão vibratória, oscilante ou combi, além de alta 
frequência, equipados com sistema de gestão Hammtronic. Na Bauma, a série 
H lança os modelos H11i, H13i e H16i com rolo liso e pé de carneiro, com 
a clássica articulação de três pontos e alto ângulo de entrada, e luzes LED 
opcionais. A marca promete revelar na feira novos conceitos no projeto dos 
tambores compactadores.

Voegele exibe 11 modelos novos da geração dash 3 de pavimentadoras, 
que têm em comum o dispositivo que desliga as bombas hidráulicas após 1 
minuto de espera; ventilador de velocidade variável atrelado à velocidade do 
motor e temperatura ambiente; circuito no qual o óleo hidráulico atinge sua 
temperatura ideal com rapidez; o assistente PaveDock com luzes de sinaliza-
ção na cobertura da cabine e rolos opcionais para absorver o impacto do ca-
minhão que traz a massa asfáltica; e sistema operacional amigável ErgoPlus3 
que coordena com facilidade as tarefas.

Kleemann traz a nova série Mobicat EVO, com a unidade MC125Z móvel 
de britador de mandíbula, abertura de 1.255 x 1.000 mm, peso de 130 t e 
produção de 600 t/h; MCO11S cônico móvel, com peneira tripla e circuito 
fechado para produzir três tamanhos finais; MC110Z EVO e MC110R EVO, com 
abertura de 1.100 x 700 mm. 

JCB lança o premiado motor Ecomax Tier 4 
A fábrica britânica é a única montadora que atendeu as exigências de 

emissão estágio IIIB/Tier4 sem recorrer a filtro de particulado (DPF) ou pós-
-tratamento, que somado ao menor consumo decorrente dá ao cliente baixo 
custo operacional. A tecnologia JCB endocilindro está sendo patenteada e 
resulta numa queima limpa e eficiente. Esta geração de motores herda as ca-
racterísticas do Dieselmax, como alto torque a baixa rotação, robustez, baixo 
ruído e vibração, e passou por 110 mil horas de testes severos. O motor pode 

ser recalibrado pelos próprios distribuidores para Tier II nos mercados com 
menos restrição ambiental.

O gerenciamento eletrônico ECU do motor Ecomax está integrado ao 
sistema LiveLink para gestão remota da saúde do equipamento. Sua gama 
de potência vai de 74 HP a 173 HP e equipará modelos variados como as 
retros 3CX e 4CX, manipuladores telescópicos Loadall, escavadeiras de porte 
médio JS115, JS130 e JS145, que terão 10% de consumo e 3 dB (A) a menos 
de ruído na cabine.

JCB lança ainda em Munique duas carregadeiras – 427 e 437 (substituin-
do as 426 e 437) – com motor Cummins QSB de 6,7 l, embreagem progressiva 
cut off, transmissão opcional de 5 marchas que dá -16% de consumo e eixos 
com bloqueio automático de diferencial. Cumpre as regras Tier 4 sem trata-
mento externo e reduziu a marcha lenta a 700 rpm.

Caterpillar lança 1ª escavadeira híbrida
Bauma presenciará o lançamento oficial da linha de escavadeiras híbridas 

da marca, com o modelo Cat 336E H, cujo embarque comercial começa em 
março, adotando uma tecnologia híbrida hidráulica própria, com redução sen-
sível no consumo — da ordem de 25% a 50%, medido em t/litro, comparado às 
versões 336 anteriores, e motor Tier 4. Essa economia é obtida através de uma 
bomba eletrônica programável;  controle patenteado que gerencia restrições 
de fluxo hidráulico, sem perda de potência; reaproveitamento da energia da 
frenagem da superestrutura, armazenada em baterias. 

Outras máquinas sendo exibidas pela primeira vez são a carregadeira 
988K com motor Tier 4 e 20% mais econômico; o trator de esteiras de tração 
elétrica D7E, que atingiu 500 unidades embarcadas;  quatro miniescavadeiras 
e o trator sobre esteiras D6K2.  A pavimentadora AP300D e os rolos CB24B e 
CB34B também estarão no estande.

Outra première mundial na Bauma será da escavadeira de mineração 
6020B, de 200 t de peso e 20 t de carga útil, a ser apresentada junto 
com o caminhão 777G, de 91 t de capacidade, formando um par ideal 
para carregamento.

Ammann introduz nova geração de máquinas no Brasil
A Ammann vendeu no Brasil sua primeira pavimentadora AFT500, com 

largura de 7 m de pista, dotado de duplo adensamento por compactação e 
vibração, altura ajustável hidraulicamente e parafusos de material reversíveis.  

Também foi vendida no mercado brasileiro a primeira usina EasyBatch 
II, de alta portabilidade, para produção contínua de até 140 t/h. Vem pré-
-montada em dois trailers e a instalação final pode ser feita sem uso de guin-
daste. Em tecnologia, representa um passo à frente, ao efetuar o peneiramento 
dos materiais antes da mistura. Entre os opcionais constam a alimentação de 
asfalto reciclado e a injeção de betume espumado.

Na Bauma a Ammann lança dois compactadores articulados tandem — 
ARX 90 e ARP 95 ACE, de 9100 kg e 9550 kg, largura de trabalho de 1,68 m a 
3,03 m, ambos dotados de sistema que mede a compactação e faz o registro 
dos dados. O ARP 95 possui ainda o controle automático de amplitude e fre-
quência de vibração, em função da temperatura da massa asfáltica

Doosan e Bobcat, a dupla global
Ao juntar a sua marca à popularidade da Bobcat em muitos mercados, a 

sul-coreana Doosan tornou-se conhecida em âmbito global em poucos anos. 
Em Munique, a empresa vai reunir os muitos lançamentos realizados nos me-
ses recentes, incluindo as escavadeiras DX490LC-3, de 49 t, e a DX530LC-3, de 
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Dolly para deslocar sobre 
rodas escavadeiras pesadas

A finlandesa Sleipner mostra um 
sistema Dolly, equipado com rodas 
grandes e rampas com eixos, capaz de 
transportar rapidamente escavadeiras 
de até 550 t, reduzindo o tempo em 
80% se comparado ao deslocamento 
próprio da máquina. Uma ponta das 

esteiras da escavadeira sobe as rampas, afastando-se do solo. Em se-
guida, a própria escavadeira vira e coloca a lança sobre a caçamba 
de um caminhão, levantando a outra ponta das esteiras com a força 
hidráulica. Com a máquina toda acima do solo, o caminhão reboca o 
conjunto todo para o local desejado, inclusive a oficina mecânica em 
caso de reparos. Uma das economias significativas é o menor desgaste 
do material rodante de esteiras, além do tempo curto de deslocamento.

52 t, projetados para escavação maciça, com a parte dianteira curta visando 
a obter maior força de rompimento. Usa motor Isuzu common rail e turbo de 
geometria variável, de 389 HP a 1800 rpm, que oferece até 50% a mais de 
torque sobre os modelos anteriores. Por conta de novas bombas hidráulicas e 
válvulas, todas as funções criticas tiveram melhoria. O óleo hidráulico teve seu 
intervalo de troca estendido para 5 mil h. Elas podem trabalhar com uma nova 
serie de rompedores hidráulicos e caçambas de aplicação especial.

Uma nova geração de carregadeiras está sendo apresentada equipa-
da com engate rápido — DL200-3 e DL420-3 — com padrão de emissão 
estágio IIIB, acompanhada de uma gama de garfos para paletes, pesando 
de 5 t a 9 t, e caçambas standard e para serviço pesado de 2 m³ a 4,2 m³, 
para material leve de 3 m³ a 6,5 m³.   

A família Bobcat introduz a plataforma 500 nos mercados da Europa, 
Oriente Médio e África, que incorpora as melhorias introduzidas nas séries 
maiores 600, 700 e 800 lançadas nos dois anos recentes. Uma média de 16% 
de ganho é estimada na produtividade e tempo de ciclo. A cabine é mais avan-
çada e próxima do implemento, com janelas laterais e de topo maiores. A 
potencia hidráulica foi reforçada, bem como o arrefecimento. No braço de le-
vantamento, há um bloco hidráulico com engate rápido para os implementos.

New Holland lança motoniveladoras  
com cabine de baixo perfil

A empresa apresenta na Bauma as motoniveladoras da nova série F fabri-
cadas em Berlim, Alemanha, dotadas de um cabine de baixo perfil que reduz 
sua altura total para 3,06 m, eliminando as restrições de transporte rodoviário. 
Os modelos F106.7 e F156.7 incorporam na cabine vidros maiores, a qual está 
montada no chassis traseiro, mostrando ao operador o ângulo de articulação. 
Vem com a versão avançada do sistema de telemática FleetForce para gestão, 
sem custos durante três anos.

New Holland completa sua linha de escavadeiras com três modelos de raio 
curto, E230 SR, E260 SR, de 166 HP, e E160C Blade Runner, de 99 HP, todos  
com o novo motor Tier 4, de consumo reduzido e ruído na cabine de 69 dbA. 

As escavadeiras de traseira curta E75C SR e E85C MSR vêm equipadas 
com motor Tier 4 com potência de 56 HP, que proporcionam 31,4% de eco-
nomia no consumo, controles eletro-hidráulicos aperfeiçoados e três bombas 
hidráulicas, e o mesmo baixo nível de ruído na cabine.

A linha de equipamentos compactos também ganhou a carregadeira 
skid-steer L230 e a carregadeira compacta sobre esteiras C238, ambos com 
motor turbo de 90 HP, potência hidráulica massiva produzida por alta pres-
são e fluxo, e o maior alcance e altura de despejo da categoria com a lança 
patenteada Superboom.

Volvo inova com extrator de fumaça da massa asfáltica
Escolhida como um dos produtos a concorrer ao prêmio Inovação Bauma, 

o sistema que extrai os gases típicos da massa asfáltica numa pavimentadora 
ABG se vale de uma tomada e insuflador em ambas as pontas do canal onde 
fica o parafuso sem fim, eliminando a fumaça captada acima da cobertura da 
cabine do operador. Será incorporado como opcional em todas as unidades da 
linha, inclusive no novo modelo P6870C com motor estágio IIIB que reduz o 
consumo em 30%, largura de pavimentação de 9 m, 300 mm de espessura e 
capacidade para 700 t/h.

A empresa lança escavadeiras de demolição com alcance de    
21 m — EC380DHR, 27 m—EC480DHR, e 32 m—EC700CHR, pesando 
48 t, 61 t e 88 t, com uma junta modular que permite troca para uma 
lança standard em 30 minutos. Na outra ponta da linha, apresenta 
três modelos compactos de raio curto – ECR25D, ECR58D e ECR88D, 
sendo que o primeiro pode ser transportado com três caçambas e um 
rompedor num trailer, pesando no total menos de 3,5 t.

Komatsu já possui 1.900 escavadeiras  
híbridas em operação

Já disponível no mercado global, a escavadeira hidráulica HB215LC-1 já 
acumula uma frota significativa e milhões de horas logadas em operação. Pe-
sando 21 t e empregando caçamba de 0,8 m³ a 1 m³, gasta 25% a menos de 
diesel e emissões. É uma máquina idêntica ao modelo PC210-8, mas dotado 
de motor de giro elétrico, motor gerador de energia, capacitor que armazena 
a energia de frenagem da superestrutura e a libera instantaneamente quando 
necessário, e motor diesel de 141 HP.

Perfuratriz da Atlas Copco corta consumo pela metade
A nova perfuratriz FlexiROC T45 da Atlas Copco, com a perfuratriz 

COP3060, pode consumir 50% menos diesel que o ROC F9, além de utilizar 
50% a menos de mangueiras e conexões. Pode vir equipado com motor Tier 
4 ou 3. O operador pode ajustar o fluxo de ar e o ventilador do coletor de pó, 
regulando-se o motor e o compressor automaticamente.

A nova série E dos jumbos Boomer, com três ou quatro lanças, teve seu 
controle simplificado com apenas dois joysticks no assento do operador. O 
gerenciador desenha o plano de furos, permite visão total 3D do túnel, inter-
polação de contornos da seção, e função log e report.

A divisão Dynapac mantém sua tradição ao lançar o rolo CG2300, sem 
articulação central mas com direção nos tambores, medindo 3,95 m e 3 m 
de altura, raio de giro de apenas 3,1 m. A minidireção eletrônica permite 
manobras precisas.

A pavimentadora Dynapac F1200CS combina tamanho compacto com ca-
pacidade de assentar até 300 t/h de massa asfáltica, com motor Deutz de 54 kW, 
potência suficiente para trabalhar com camadas de 200 mm e 3,2 m de largura.

P r é - B a u m a  2 0 1 3
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Augusto Diniz - Resende (RJ)

A metalúrgica brasileira Armco Staco inaugura em abril, em Resende 
(RJ), fábrica que promete dobrar a produção da empresa para 144 mil 
t/ano - hoje, a produção é de 72 mil t/ano gerada com as plantas lo-

calizadas nas cidades do Rio de Janeiro e Guarulhos (SP), esta última adquirida 
da Mangels no ano passado.  

“A fábrica vem na hora certa. O crescimento econômico será retomado 
em 2013”, avalia Ulysses Nunes, gerente de negócios da Armco Staco, empresa 
que investiu R$ 40 milhões no projeto.

A nova unidade terá 7 mil m² de área construída em um terreno de 48 
mil m². Um fosso de 800 m² foi escavado em condições especiais para receber 
todos os equipamentos a ser instalados para o processo de galvanização de 
produtos metálicos.

“A construção desse fosso foi um desafio. Ele tem 6 m de profundidade 
com reforço no leito e cortinas de contenção. O piso da base chega a 1,5 m 
de espessura”, explica Alex Depailler, gerente de obras da Pinese Vieira, cons-
trutora responsável pela realização dos trabalhos de obras civis. O projeto da 
parte civil foi da Bertocchi Vilela Arquitetura.

No fosso serão montados os equipamen-
tos de decapagem (ação de retirar a camada 
de óxido que reveste o metal) e pré-aqueci-
mento, além do forno da linha de produção - a 
linha conta ainda, na área fora do fosso mas 
dentro do perímetro do chão de fábrica, com 
os setores de preparação de carga (no come-
ço do processo) e resfriamento e acabamento 
(estes no fim da linha de produção). 

Paredes com  
blocos especiais

O fosso foi construído com paredes de 
concreto celular autoclavado Siporex de alta 
capacidade de isolamento termoacústico. A me-
dida foi uma exigência da empresa projetista da 
montagem industrial da fábrica, a italiana Sirio 
Impianti, que também forneceu a maioria dos 
equipamentos da linha de produção.

Três engenheiros italianos da Sirio Impianti, que detém no mundo a tec-
nologia da indústria de galvanização, coordenam os trabalhos de 20 operários 
da montagem industrial da unidade de Resende.

A ação mais complexa da montagem é a fixação da cuba do forno. A cuba 
ou tanque do forno é de origem alemã da marca W. Pilling Riepe. A cuba da 
nova unidade fabril será uma das maiores do Brasil, com 13 m de compri-
mento, 1,80 m de largura e 3 m de profundidade, possibilitando galvanizar 
estruturas metálicas de grandes dimensões. No total, 22 peças de aço partindo 
do piso do fosso farão a contenção da cuba no solo. 

Metalúrgica inaugura  
nova unidade e deve dobrar produção

Caixas de concreto de cerca de 1 m de profundidade no entorno do 
forno, chamadas em seu conjunto de colmeia, funcionam como receptores 
de zinco em caso de vazamento do elemento químico do forno. O zinco 
é o principal produto aplicado para galvanização do ferro ou aço, para 
protegê-los da corrosão. 

Uma vala foi construída adjacente ao fosso para deslocamento da cuba 
em caso de troca devido ao fim de sua vida útil. O aquecimento do forno será 
de gás natural. O forno ficará enclausurado para que os poluentes produzi-
dos sejam totalmente tratados antes do lançamento à atmosfera.

A fábrica foi erguida com colunas pré-moldadas e 150 t de estrutura 
metálica galvanizada. A cobertura é de telhas zipadas com iluminação 
zenital. A altura média do galpão da fábrica é de 13 m e uma ponte rolante 
fará deslocamento de materiais na linha de galvanização.

A unidade fabril está hoje na obra com 150 pessoas, mas já concen-
trou quase 200 trabalhadores no pico. Em janeiro, parte da mão de obra 
estava centrada na montagem de dez estruturas de metal que suportarão 
os tanques de decapagem.

Ainda este ano será construído e finalizado um galpão de 1.300 m² 
para atender à produção de tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 
de até 3.000 mm de diâmetro. Esta produção é uma parceria da Armco 
Staco com a finlandesa KWH Pipe, que detém a tecnologia de desenvolvi-
mento de tubos de grandes dimensões de PEAD.

A Armco Staco pretende com este tubo dar uma terceira opção ao mer-
cado na aquisição de tubulações, principalmente para a área de saneamento. 
Os tubos de concreto e aço de grandes dimensões já são muito utilizados 
no mercado brasileiro, mas o PEAD ainda não. “Ele possui características que 
podem ser competitivas no País”, explica Ulysses Nunes.  

A empresa
Entre as linhas de produtos da metalúrgica, incluem-se a de construção 

viária (defensas metálicas, estacas, pórticos, tubos e estruturas),  armazenagem 
de grãos (silos e máquinas) e linhas de transmissão (grades de piso e ferragem).

A Armco Staco tem atuação forte na América Latina e África - a em-
presa tem fábrica na Argentina e escritório de vendas no Chile. O seu fatu-
ramento anual chega a R$ 300 milhões. São cerca de 700 funcionários, sem 
contar os mais de 100 previstos para atuar em Resende, na nova planta.

Construção de fosso foi maior desafio

Ulysses Nunes

Alex Depailler

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

A tecnologia BIM (Building Information Model), já consolidada no seg-
mento de edificações, caminha para a adoção nas complexas inicia-
tivas de infraestrutura no Brasil. A questão é que os projetos neste 

setor demandam uma quantidade tão expressiva de informação, que será 
necessário que projetistas e construtoras se preparem para a gestão adequa-
da dos dados eletrônicos, a fim de aproveitarem ao máximo a ferramenta.

“Só ter BIM não adianta. É preciso ter uma estrutura que busque a 

BIM exigirá melhor organização  
de dados nas construtoras
Aumento de volume de informação digital cria  
o conceito de “big data”

informação rapidamente. Não adianta ter um monte de projetos em BIM, 
se ele não estiver disponível em tempo real”, explica João Rocha, diretor 
da área geoespacial e civil da Bentley.

Ferramentas para armazenar cada vez mais dados e, ao mesmo tem-
po, dar velocidade de acesso aos projetos são consideradas peças essen-
ciais para a operação do BIM, de acordo com o executivo da empresa 
global de soluções. 

O BIM apresenta em formato eletrônico todo o ciclo de vida de uma 
obra, da concepção à execução final. É a partir desse volume de infor-
mações, que inclui as diversas fases do projeto em 3D, múltiplos dados 
geoespaciais e topográficos, imagens de “escaneamento” tridimensional 
e variadas planilhas, que o chamado conceito de “big data” (dados gran-
des, em português) se estabelece. Usar a tecnologia significa a troca 
brusca de gigabytes por terabytes.

O promissor mercado de tecnologia da informação para o 
segmento de construção civil atraiu mais uma empresa para ofe-
recer sistemas de gestão integrada às construtoras. A mineira 
Platão, criada em 2005, atuava no setor de instituições de ensino, 
quando em um trabalho realizado pelo seu sócio-fundador, Luis 
Guilherme Resende, para a RKM Engenharia, acendeu a empresa 
para este mercado.

“Tive uma imersão na RKM e conheci todas as necessidades do seg-
mento”, explica o executivo. Para ele, a grande vantagem da ferramenta 
da Platão é o fato de “avaliar o risco de solvência” da empresa de forma 
simples e a longo prazo. “O que fazemos é enxergar a sua viabilidade 
financeira, controle para frente”, complementa, mostrando os itens prio-
ritários que compõem o quadro de receitas e despesas do sistema, como 

O impacto da previsão financeira nas construtoras
serviços preliminares, movimentação de terra, infraestrutura, fundação, 
alvenaria, instalações e acabamento. 

Luis Guilherme se baseia no fato de muitas empresas brasileiras que-
brarem por não conseguirem fazer previsão financeira como apelo para 
implementar sua solução. A da Platão roda no sistema operacional Linux, 
é compatível com equipamentos móveis e tem rápida implementação.

Os módulos básicos do sistema são: intranet, custos, financeiro, 
marketing, contabilidade, departamento pessoal e medição de obra 
(em fase de desenvolvimento).

Com escritório em Belo Horizonte (MG), a empresa possui 20 fun-
cionários, além de desenvolvedores externos. A atuação é centrada 
em pequenas e médias construtoras. No total, 15 empresas do setor já 
trabalha com a Platão. (AD)

Ponte de Laguna (SC), a ser 
construída, projetada em BIM

T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o
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Software para ambientes 
descentralizados e 
funções múltiplas 

A plataforma Shared Services Astrein 
(SSA), disponibilizada pela Astrein, que 
há 20 anos desenvolve uma série de apli-
cações e soluções, vem facilitando o dia 
a dia de diversas empresas, permitindo a 
qualidade dos serviços e a manutenção 
rigorosa do controle de custos.   

Concebido para atender às empresas 
que operam em ambientes descentraliza-
dos, sobretudo naquelas onde há muitos  
usuários demandando atividades de vá-

rias especialidades, envolvendo equipes internas ou terceirizadas 
e muitos fornecedores, o software se aplica a funções múltiplas. 
Tanto é que, conforme salienta Alexandre Siqueira, diretor comer-
cial, ela conta hoje com centenas de clientes, dentre eles o Grupo 
Odebrecht, Comgás, Alusa, Saint Gobain, Vicunha, Louis Dreyfus 
Commodities, Shopping Plaza Sul e Roche. 

Siqueira diz que a Astrein já padronizou mais de 4 milhões de 
itens e 10 mil PDs (padrão de descrição), prontos para suprirem 
as necessidades de empresas de segmentos diferenciados. As bases 
oferecem descrição pormenorizada de materiais e serviços, opções 
para vários idiomas, definem nomenclatura comum do Mercosul e 
agrega elementos sobre a alíquota do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, dentre outros dados.

Atualmente, segundo ele, o produto tem maior procura por 
parte das empresas dos segmentos de construção civil, óleo e gás, 
mineração e prestadores de serviços. (NCO)

“É preciso fazer uma gestão eficiente das informações, para se pro-
cessar todos os dados e se obter projetos mais precisos”, expõe Fábio 
Gomes, consultor da Autodesk, uma das empresas que oferecem ferra-
mentas e serviços de gestão de dados para a engenharia civil. A Auto-
desk participou, em janeiro último, de painel na InfraBrasil que tratou da 
tecnologia da informação na infraestrutura. A empresa relaciona o “big 
data” como um dos pilares do BIM — os outros itens são o cloud compu-
ting (que armazena nas nuvens de forma infinita os dados), mobilidade 
(acesso ao projeto em qualquer lugar e qualquer hora) e colaboração 
(troca de informações de modo eletrônico entre os agentes envolvidos).

Fábio Gomes esclarece que os pilares estão interligados. O consultor 
conta que o cloud computing é essencial para a gestão dos dados. “A 
computação na nuvem significa uma ruptura na forma como a informa-
ção está disponibilizada”.

Marcus Granadeiro, presidente da Construtivo, empresa de forneci-
mento de solução, gestão e colaboração na área de engenharia, vai além 
com relação ao “big data”. Para ele, o conceito chama a atenção para a 
necessidade de armazenamento crescente de dados de maneira estrutu-

Workshop debate tecnologia 
na gestão de obras

A revista O Empreiteiro promove 
no dia 28 de maio de 2013, no São 
Paulo Center – Avenida Lineu de Paula 
Machado, 1.088/1.100, em São Paulo, 
o 1º workshop sobre uso de ferramen-
tas de TI para gestão de obras, algo já 
difundido na Europa e Estados Unidos 
e que começa a ser adotado no Brasil, 

iniciando pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes), órgão ligado ao Ministério dos Transportes. O patrocí-
nio do evento é da Autodesk.

O workshop contará com apresentação do engenheiro Klaus 
Grewe, que trabalhou para a Autoridade Olímpica de Londres, du-
rante a construção dos complexos esportivos dos Jogos Olímpicos 
de 2012. Ele foi responsável por coordenar e interligar todos os 
projetos de infraestrutura e construção dentro do Parque Olímpico, 
assegurando a conclusão deles um ano antes do prazo e dentro do 
orçamento. 

Programas de software e soluções de gestão e organização que 
permitem uma melhor integração de processos foram largamente 
implementadas e disponibilizadas, para todas as empresas e enti-
dades envolvidas nas obras do Parque Olímpico londrino. Segundo 
Klaus Grewe, a chave do sucesso foi dar vida a esse conjunto de 
ferramentas, com a interação efetiva das equipes de trabalho.

Participam ainda do workshop profissionais do setor de enge-
nharia e arquitetura, construção, infraestrutura e TI. Mais informa-
ções pelo telefone 11 3788-5500.
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rada não somente das informações disponíveis dentro das empresas, mas 
também para aquelas que estão na internet.

“A informação que está ‘jogada’ nas redes sociais, por exemplo, está 
dentro do conceito de ‘big data’. Como uma empresa pretende organizá-
-la, para dali extrair dados que podem prejudicá-la ou ajudá-la?”, des-
taca. Para Marcus, isso também é item hoje relevante para agregar a 
projetos e obras de infraestrutura, pois se trata de envolver opinião de 
futuros usuários de um empreendimento.  

Alexandre Siqueira

Klaus Grewe
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