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Vamos olhar ao redor,  
nas nossas cidades e estados

Q
uando eclodiu a Primavera Árabe no Oriente 
Médio, matutávamos sobre a época em que 
fenômeno semelhante teria chances de vingar 
no Brasil. Para surpresa de muitos, ele não de-
morou a explodir nas ruas das cidades brasi-
leiras, a partir de junho deste ano. O cidadão 
conectado ao que poderemos chamar de Pri-

mavera Verde-Amarela tem pressa na obtenção de soluções obje-
tivas para as carências que há décadas tornam insuportável a vida 
das populações nas grandes cidades. Talvez o pessoal de Brasília —
essa ilha de fantasia — não acredite, mas o eleitor, extenuado pelos 
anos de abandono a que se vê relegado pelos mesmos políticos que 
se alternam no poder, só cuidando de seus próprios interesses, quer 
ações práticas para resolver seus problemas seculares. Pelo que se 
vê nas manifestações das ruas, propaganda e demagogia podem 
estar com os dias contados.  

A revista O Empreiteiro, ao planejar esta edição anual 500 
Grandes da Construção, que traz o Ranking da Engenharia Brasi-
leira, foi olhar para além de Brasília. Fomos constatar que nos esta-
dos e cidades, onde a administração pública se encontra cara a cara 
com a população, existe outra realidade mais palpável. Visitamos as 
mais diferentes regiões e verificamos, por exemplo, que a BR-163, 
que há 20 anos está em obras de pavimentação sob a responsabi-
lidade do governo federal (Dnit), é absolutamente impraticável ao 
tráfego de veículos de passeio, tal o risco enfrentado em meio a car-
retas de grande porte que transportam riquezas para terminais por-
tuários. A reportagem de O Empreiteiro, que percorreu vários tre-
chos testemunhando a grande frequência de acidentes rodoviários 
dada a precariedade daquela estrada estratégica, observou que, em 
razão da riqueza que por ali é continuamente transportada, a estra-
da já deveria ter recebido todas as melhorias a que há décadas seus 
usuários têm reclamado. Contudo, e independentemente de obras 
que o governo federal tem deixado de fazer, a região de influência da 
BR-163 registra a prosperidade que o agronegócio tem trazido, com 
fluxo contínuo de novos empreendimentos. 

A exemplo do Centro-Oeste, os estados do Nordeste — também 
independentemente de obras federais — vêm se desenvolvendo em 
torno dos seus polos industriais, como Pecém, Suape e Camaçari. A 
expansão urbana ativa a economia regional. No sertão de Alagoas, 
uma parceria público-privada constrói um conjunto de 58 km de 
adutoras, essencial para o desenvolvimento da região de Arapiraca. 

No Norte, observam-se os impactos positivos ou que são con-
siderados negativos, por conta da construção da usina hidrelétri-
ca de Belo Monte e de outras obras de infraestrutura que estão 
mexendo com as condições de vida das populações locais. O de-
senvolvimento que chega com as obras é irreversível, mas requer 
cuidados na questão da sustentabilidade e do respeito aos grupos 
humanos que ali vivem e cultuam suas tradições. 

No Sudeste, em Niterói, entrevistamos a associação ligada aos es-
taleiros navais, onde são notadas as dificuldades de caixa da Petrobras, 
obrigada a subsidiar o preço da gasolina importada vendida aqui a preço 
abaixo do mercado, dentre outros problemas. Os estaleiros, os maiores 
empregadores da região, vêm recebendo pagamentos com atraso. 

Em Santos (SP), com a nova Lei dos Portos, prevê-se uma arran-
cada nas obras para melhoria dos acessos aos terminais portuários, 
além da entrega de novos terminais privados. É um ciclo que se so-
brepõe ao do petróleo do pré-sal e inflaciona o mercado imobiliário.

A Primavera Verde-Amarela está se traduzindo, nos protestos 
das ruas, no reconhecimento de que as reivindicações por melhor 
transporte público, melhores hospitais e escolas padrão Fifa não 
devem ficar apenas na retórica vazia dos políticos — e que os go-
vernos federal, estaduais e municipais precisam se empenhar em 
transformá-las em obras efetivas, de curto e médio prazo. Lembra-
mos que no caso do transporte de massa, o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) vem indicando que o subsídio precisa 
ser compartilhado com outros segmentos da sociedade, segundo 
modelo adotado em países europeus.

Esta edição anual 500 Grandes da Construção dá destaque ao 
mosaico das possibilidades e potencialidades regionais, e exibe, mais 
uma vez, os prejuízos provocados no País pela carência de gestão 
do governo federal, com a máquina administrativa paralisada pe-
los políticos que ocupam cargos de decisão. Em contrapartida, evi-
denciamos o papel das empresas de engenharia, em suas diversas 
modalidades, que continuam, apesar de tudo, trabalhando em favor 
da infraestrutura brasileira. O Ranking da Engenharia Brasileira 
é um espelho desse esforço das empresas construtoras, projetistas, 
de montagem industrial e das que prestam serviços especializados, 
cujas competências são reconhecidas em nível global.  
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Ruas querem 
protagonizar mudanças  

e MELHORIAS reais
Nildo Carlos Oliveira

- Que rumor é esse?
- Não se assuste; é o governo que cai.
- Mas eu ouço aclamações.
- Então é o governo que sobe. Amanhã é tempo de ir cumprimentá-lo.

O diálogo acima, extraído de uma das obras do mestre Machado, dá 
bem uma ideia de como tem sido feita, desde a Colônia, a composição 
para acomodações do Poder. Em nenhum momento ele criou condições 
para mudanças profundas mediante o acolhimento de protagonistas 
com forças suficientes para alterar o equilíbrio de forças dos que se 
julgam donos do Brasil. 

Do Império à República, o patrimonialismo sobrevive. Haja vista os 
exemplos recentes envolvendo o presidente do Senado, o presidente da 
Câmara dos Deputados e um ministro, sem falar de outras figuras, mais 
pálidas, de instâncias inferiores. 

Renan Calheiros não abriu mão da possibilidade de invocar direitos 
a fim de tomar um avião da FAB para participar das festas do casamento 
da filha de um parlamentar. E Henrique Alves e Garibaldi Alves não he-
sitaram em fazer o mesmo para chegar ao Rio ainda a tempo de assistir 
ao final da Copa das Confederações. 

Os exemplos são múltiplos. É como se a miopia política – herança 
dos donatários - os impedisse de ver a separação que existe entre o 

público e o privado. Políticos, tão logo assumem a posição para a qual 
foram eleitos, deixam de enxergar essa separação e passam a confundir 
as coisas, às vezes, arbitrariamente, com voz de mando: “Você sabe com 
quem está falando?”

Talvez o governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, ainda não saiba 
por que durante tanto tempo sua casa ficou sitiada por manifestan-
tes. Mas os que articularam o cerco sabem as razões que os levaram a 
mantê-lo em sobressalto. É que estes provavelmente não esqueceram a 
cena, em Paris, em que ele e um empresário da construção civil foram 
apanhados em esbórnia, durante viagem cujo propósito seria um encon-
tro com o Comitê Organizador do Rio 2016. 

Como os exemplos vêm de cima, os que vivem da exploração de 
serviços prestados ao povo também se julgam no direito da ostentação, 
como se esta fosse um sinal de Poder. E foi isso o que aconteceu com 
um empresário do ramo dos transportes públicos, no Rio de Janeiro. Ele 
patrocinou uma festa de R$ 3 milhões no Copacabana Palace para co-
memorar o casamento da filha, num instante em que a população enchia 
as ruas protestando contra o aumento nas tarifas de ônibus. O povo 
entendeu que estava sendo afrontado e reagiu como pôde. 

Os protestos nas ruas, inicialmente a título de reivindicar redução 
ou a anulação do aumento das passagens de ônibus, é um instante em 
que a população quer virar protagonista de sua história contra os que se 
julgam donos do País. Com a conjunção da população no Poder será mais 
fácil organizar a vida brasileira. 

D i á r i o  d o  B r a s i l
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No fundo do poço. O ano, nesse mês, começou mal para a Delta 
Construção. O governou declarou que ela era inidônea. Isso representou 
uma dura ameaça para a empresa, que tinha a receber mais de R$ 1 bi-
lhão por conta de contratos com órgãos federais. O processo que levou 
o governo àquela decisão resultou da chamada Operação Monte Carlo, 
da Polícia Federal, que apurou suspeitas do envolvimento de diretores da 
Delta com o grupo do empresário Carlos Cachoeira.

México e Brasil. Enrique Peña Nieto é eleito presidente do México 
e recoloca o Partido Revolucionário Institucional (PRI) no poder. Diz que 
entre o seu país e o Brasil há muita coisa a ser costurada, sobretudo 
em relação à integração política, cultural e econômica. Considera que o 
modo como o Brasil fez a abertura de capital da Petrobras “é um exem-
plo internacional”.

O calvário de Demóstenes. Senado decide, em sessão aberta, cassar 
o mandado de Demóstenes Torres, que pertencia à chamada “bancada 
ética” da casa. Ele foi flagrado em escutas, pela Polícia Federal, envolvido 
em esquema criminoso comandado por Carlos Cachoeira.

Superfaturamento na Norte-Sul. Peritos analisaram trecho da Fer-
rovia Norte-Sul, entre Palmas (TO) e Anápolis (GO), contratado por R$ 622 
milhões. Não deu outra. Comparando os preços das construtoras e os do 
mercado, identificaram superfaturamento superior a R$ 200 milhões. O 
trecho estava, evidentemente, fora dos trilhos. 

Esquecimento. Sérgio Magalhães, eleito para a presidência nacional 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil, diz que o País não projetou seu de-
senvolvimento urbano. Projetou o desenvolvimento industrial, o agrone-
gócio, mas esqueceu o essencial: a questão urbana.  

Vale reavalia projetos. Dúvidas suscitadas em relação ao seu 
maior mercado, a China, levaram a Vale a anunciar redução de 48,3% 
nos lucros do segundo trimestre do ano. Ela segue, no caso, o exemplo 
da Petrobras, e diz ser necessário reavaliar os seus projetos. No caso 
da Petrobras, o problema foi o aparelhamento partidário. Ela perdeu o 
rumo até da autossuficiência. 

Diário do Brasil
AgOStO

Prejuízo da Petrobras. A principal estatal do País veio a público 
para divulgar o que, no mercado, já se sabia. Informou o registro de 
um prejuízo de R$ 1,346 bilhão no segundo trimestre do ano. Bem 
diferente do mesmo período do ano passado, quando obteve um lucro 
de R$ 9,214 bilhões no primeiro trimestre. Foi o primeiro prejuízo da 
empresa em 13 anos. A notícia, na mesma ocasião, de que descobrira 
nova reserva de petróleo, com a perfuração de um terceiro poço na 
bacia de Santos não foi suficiente para neutralizar o impacto provo-
cado pela divulgação do prejuízo.

Anúncios, promessas. O governo anuncia um pacote de concessões 
em infraestrutura informando que passará à iniciativa privada a res-
ponsabilidade pela construção de obras avaliadas em R$ 100 bilhões. O 
pacote prevê a concessão de 8 mil km de novas ferrovias e a duplicação 
de 5.700 km de rodovias. A novidade, com esses planos, foi a criação da 
estatal EPL - Empresa de Planejamento e Logística. 

tudo nas cidades. Relatório da Organização das Nações Unidas con-
firma o que se vê: está havendo uma explosão na urbanização do Brasil e 
dos demais países da América Latina e do Caribe. Pelo documento, 80% 
da população dessas regiões vivem nas cidades, onde o modelo de cresci-
mento adotado é insustentável. 

Morre pioneiro que pisou na lua. Ele disse: “Um pequeno passo para 
um homem, mas um grande salto para a humanidade”. Foi em 20 de julho 
de 1969. Naquela data, Neil Armstrong pisou na lua. Ele morreu, aos 82 
anos, num hospital em Columbus (EUA), ao submeter-se a uma cirurgia 
para desobstrução de artérias. O pioneiro da grande aventura lunar era 
um homem simples, recluso, que nunca aceitou bem o papel de celebrida-
de. Foi um herói do seu tempo. 
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SEtEMBRO
Engenheiros estrangeiros. Cresce o número de engenheiros de 

outros países que trabalham no Brasil. Em 2010 havia 3.800; no ano 
seguinte, 4.700 e, em 2012, 5.500. Dentre eles, tem aumentado o 
número de engenheiros portugueses. E tal número só não aumenta 
ainda mais por conta da burocracia brasileira. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o País precisa formar, até 2020, 
entre 70 mil e 95 mil profissionais da área da engenharia, a cada ano.  

Visão de historiador. O historiador Marco Antonio Villa faz uma 
análise do governo Dilma Rousseff e conclui: “É ruim. O crescimento 
é pífio, a qualidade da gestão dos ministros é sofrível. Os programas 
estruturantes estão atrasados e o modelo econômico se esgotou.” 
Diante dessa análise, vem a pergunta: O que resta?

Rainha da celulose. A notícia de que a Eldorado Brasil vai inau-
gurar, em novembro próximo, sua fábrica de celulose em Três Lagoas, 
no Mato Grosso do Sul, agita a região. No fundo, esse empreendimen-
to e outros mais de segmentos diferentes (a Cargil inaugurou lá uma 

fábrica de biodiesel e a Votorantim dá impulso a uma siderúrgica) 
mudaram, radicalmente, o perfil do município. Os moradores de Três 
Lagoas reconhecem, conforme a manchete de um jornal: “Não somos 
mais a capital do gado, mas a rainha da celulose”. 

Mensalão. Prossegue o julgamento. E a percepção é de que, se 
o Supremo Tribunal Federal (STF) falhar e não levar os acusados, de-
pois de comprovados os atos ilícitos, para a cadeia, o País passará pelo 
maior vexame de sua história. 

OUtUBRO
Concessões de aeroportos. O governo, enfim, passa à iniciativa 

privada, três aeroportos: Guarulhos, cuja concessionária (Concessio-
nária Aeroporto Internacional de Guarulhos) promete modernizar e 
adotar, ali, tecnologia de ponta nas operações; Viracopos, que está 
entregue à responsabilidade do Consórcio Aeroportos Brasil e o Aero-
porto Internacional Juscelino Kubitschek, sob a responsabilidade do 
Consórcio Inframérica. Aos três consórcios cabe provar a eficiência 
que alardearam. 

Eric Hobsbawm. Morre, em Londres, aos 95 anos, Eric Hobsbawm, 
autor, dentre outras, da obra A era das revoluções. O historiador foi 

um dos maiores intérpretes dos acontecimentos humanos do século 
passado e deste começo de milênio. Uma vez, circulando por terras 
brasileiras, disse: “O Brasil é o melhor país do mundo para se viver, se 
você é rico. Como alguém pode viver no Brasil sendo pobre?”

José Dirceu é condenado. O plenário do STF acolheu, por seis 
votos a dois, a tese central do mensalão. Segundo ela, José Dirceu, 
quando ministro da Casa Civil do governo Lula, engendrou e colocou 
em prática o esquema de compra de parlamentares com recursos pú-
blicos desviados e empréstimos obtidos de modo fraudulento pelas 
empresas de Marcos Valério e pela cúpula do PT. Dirceu foi condenado 
por corrupção ativa.

Uma estátua para Eike. O empresário Eike Batista manifesta a 
ideia de que o governo deveria apostar convictamente em suas em-
presas, pois, graças a elas, o País privará, dentro de alguns anos, de 
uma base infraestrutural melhor. E disse enfático: “Alguém vai ter de 
inaugurar uma estátua para mim em algum lugar”. 

Apagão. Novo apagão ocorreu no Brasil no começo da madruga-

da do dia 26 deste mês. Houve falha em equipamento da subestação 
no Tocantins deixando às escuras a região Nordeste e parte da região 
Norte. A interrupção de energia foi a quarta registrada em um período 
de 35 dias. Quando, no ano passado, registrou-se blecaute semelhan-
te, o ministro Edison Lobão, das Minas e Energia, afirmou: “Não houve 
apagão. O que houve foi uma interrupção temporária de energia”. 

NOVEMBRO
“Regra do jogo”. A ministra Miriam Belchior, do Planejamento, 

saiu-se com uma frase que provocou, no mínimo, perplexidade. Ao 
falar sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), disse 
que entre 2010 e 2012 foram cumpridos 40% dos gastos previstos até 
2014. E, ao referir-se a eventuais retardamentos no encaminhamen-
to de obras de refinarias, ferrovias, rodovias, irrigação etc., afirmou: 
“Os atrasos são da regra do jogo”. Evidentemente caiu em equívoco: 
primeiro, porque programa de obras não é jogo e, segundo, porque 
atrasos não podem ser regra, mas “exceção”. 

Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal tem um dia histó-
rico. Pela primeira vez passa a contar, em seus quadros, com um pre-

Fábrica de celulose em Três Lagoas (MT) O historiador Eric Hobsbawm 
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sidente negro. Empossado, Joaquim Barbosa proferiria algumas frases 
que ficaram célebres, como essa: “Somos o único caso de democracia, 
no mundo, em que deputados, depois de condenados, assumem cargos 
e afrontam o Judiciário”. 

Abreu e Lima. Essa refinaria, que a Petrobras constrói em Ipojuca 
(PE), pode ser inaugurada em 2014. Mas a que preço? Segundo dados 
da Petrobras, o valor da obra saltou de US$ 2,3 bilhões para US$ 17,1 
bilhões - aumento que chega às raias do absurdo: 643%. O acréscimo, 
no entanto, refletiria a variação cambial e outros fatores, tais como 
os reajustes contratuais. 

Carga tributária bate no teto. A carga tributária brasileira bateu 
no teto e corre o risco de ir além. A Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda dá conta de que ela passou do equivalente a 
32,47% para 35,31%. O índice, considerado recorde, inclui impostos e 
tributos arrecadados pelos governos federal, estaduais e municipais e 
taxas de contribuições como a do FGTS. É muito dinheiro arrancado do 
bolso do povo. 

DEzEMBRO
Morre Oscar Niemeyer. Aos 104 anos morre no Rio de Janeiro 

o maior arquiteto brasileiro e um dos maiores do mundo em to-
dos os tempos. Polêmico, criticado, mas sempre reconhecido como 
“gênio da raça”, fazia uma arquitetura a seu modo e não aceitava 
imposição de regras. Espalhou obras pelo País inteiro e, convoca-
do por JK, projetou as edificações de Brasília, seguindo o traçado 
urbanístico de outro gênio, Lúcio Costa. A capital federal passou 
a ser considerada, ao menos até recentemente, como templo da 
arquitetura moderna. Niemeyer fazia arquitetura como a extensão 
de uma ação política. 

Seca enxuga verbas. A seca cíclica atinge novamente o Nordeste. 
Mas, dos 1.272 municípios castigados pelo flagelo, apenas 459 viram 
a cor das verbas federais. É como se a seca enxugasse também o di-
nheiro que deveria ajudar aqueles municípios.

São Francisco pode acabar. Será? E o que vai ser das populações 
ribeirinhas? Essas as indagações de quem leu entrevista do biólogo 
José Alves Siqueira, da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
em Petrolina (PE), ao jornal Folha de S.Paulo. Ele diz que a extinção do 

velho Chico é inexorável e que “os bancos de areia ali estão cada vez 
maiores. Há um processo de aquecimento global e a caatinga é o lugar 
do Brasil mais suscetível a essas mudanças climáticas”. 

golpe no setor elétrico. O Congresso vota a medida provisória 
que renova as concessões do setor elétrico e, ao mesmo tempo, reduz a 
tarifa da conta de luz a partir de 2013. O texto deverá ser sancionado 
pela presidente Dilma Rousseff. 

Editorial da OE. Ao fechar o ano de 2012, editorial da revista 
O Empreiteiro analisava relatório da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa) segundo o qual “o modelo brasileiro para a Copa do 
Mundo dará prioridade ao financiamento privado na construção e 
reforma dos estádios, enquanto os recursos públicos serão destina-
dos a obras de infraestrutura, incluindo aeroportos, rodovias, hospi-
tais etc”. Destacava, no entanto, que ao contrário das obras de cons-
trução das modernas catedrais do futebol, as obras de mobilidade 
urbana avançavam morosamente correndo o risco, até, de jamais 
serem concluídas. 

JANEIRO, 2013
Arco do Futuro. Fernando Haddad toma posse na prefeitura 

paulistana. Ao contrário do antecessor, Gilberto Kassab, que fez uma 
administração medíocre, sem nenhuma imaginação, ele promete mo-
dernizar a cidade e até acena com um vago Arco do Futuro que até 
hoje não está de todo explicado. Seria um processo de revitalização 
no entorno dos rios Tietê e Pinheiros, sugerindo um plano para “re-
pensar o desenvolvimento”, criando empregos nas proximidades dos 
locais onde as pessoas moram. Seria resposta a um modelo urbano 
que se esgotou. 

Vento inútil. Muito bem, houve promessas oficiais e a iniciativa 
privada arregaçou as mangas e construiu 26 parques eólicos no Nor-
deste, basicamente no Rio Grande do Norte e na Bahia. E daí? Eles não 
entram em operação porque o governo federal não instalou as linhas 
de transmissão para levar a energia produzida até o consumidor. Ven-
to inútil. 

Segunda posse. Barack Obama assume segundo mandato com 
discurso que não diz nada. Vejamos o seguinte período: “As possibili-
dades da América são infinitas, pois nós possuímos todas as qualida-

Obra da Refinaria Abreu Lima, em Suape (PE) O arquiteto Oscar Niemeyer 
Parques eólicos carecem 
de linha de transmissão







18 | O Empreiteiro | Julho 2013

des que este mundo sem fronteiras requer: juventude e garra; diversidade e 
abertura; capacidade ilimitada de encarar riscos e um dom de reinvenção”. 

tragédia em Santa Maria (RS). Incêndio na boate Kiss, nesta ci-
dade, que é um grande polo universitário do Sul do País, provocou a 
morte de 231 pessoas – número que mais tarde foi aumentando e che-
gou a 241. Tanto o aval do Corpo de Bombeiros quanto o alvará de fun-
cionamento do estabelecimento estavam vencidos. A tragédia, a maior 
do gênero no Brasil nos últimos 50 anos, chamou a atenção para os 
graves problemas da insegurança urbana (ver mesa-redonda da enge-
nharia nessa edição da revista). 

FEVEREIRO
Renan, o presidente. O alagoano Renan Calheiros, que há cinco 

anos teve de abandonar a presidência do Senado Federal por conta de 
suspeitas de corrupção, volta ao cargo decidido a dar prioridade a uma 
agenda ética. 

Bento 16 renuncia e provoca espanto. O Papa Bento 16, que su-
cedera a João Paulo 2º, provocou surpresa no mundo ao anunciar sua re-
núncia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) garante, no 

entanto, que a Jornada Mundial da Juventude, em julho próximo, no Rio 
de Janeiro, será mantida. 

Custo dos parlamentares brasileiros. Um estudo da Organização 
das Nações Unidas (ONU) confirma que os deputados e senadores brasi-
leiros estão entre os mais caros do mundo. O estudo analisa os custos de 
congressistas em 110 países. E mostra que cada um dos 594 parlamenta-
res do Brasil, incluindo 513 deputados e 81 senadores, estouram os cofres 
públicos. Custam US$ 7,4 milhões por ano

Ferrovia que nunca termina. Somente poucas pessoas, assim 
mesmo do governo, acreditam que um dia ela será concluída. Trata-se 
da Ferrovia Norte-Sul, que está em construção há 25 anos. Apesar de 
tanto tempo em obras, tem, prontos, apenas 720 km dos seus mais de 
2.500 km previstos. O trecho entre Açailândia (MA) e Belém (PA), será o 
primeiro a ser licitado no plano de concessões do governo federal. Pa-
lavra de Bernardo Figueiredo, presidente da Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL). 

Vale ladeira abaixo. O lucro da Vale teve uma queda de 74,3% no 
ano passado. Foi da ordem de R$ 9,7 bilhões, abaixo dos R$ 37,8 bilhões 
do ano anterior (2011). 

MARçO
“Vá chafurdar no lixo”. Provocou perplexidade o destempero do 

ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, que a uma pergunta do 
repórter Felipe Recondo, do jornal O Estado de S. Paulo, mandou-o, 
sem mais nem menos, “chafurdar no lixo, como você faz sempre”. O 
repórter, a exemplo de outros jornalistas, tentava ouvir o ministro 
sobre pensamento de entidades de juízes que o tinham criticado por 
ele ter dito que a magistratura do País possui uma mentalidade pró-
-impunidade. Depois disso, houve uma nota do ministro com um pe-
dido de desculpas. 

Arena Pantanal. A empresa Santa Bárbara Engenharia, de Minas 
Gerais, decidiu abandonar o consórcio que constrói a Arena Pantanal, em 
Cuiabá. O governo do Mato Grosso disse, no entanto, que as obras conti-
nuarão e que não haverá atrasos no estádio para a Copa do ano que vem. 

Papa Francisco. O cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 

anos, é escolhido para ser o 266º papa. Ele se chamará Francisco, em ho-
menagem a Francisco de Assis. 

Jorge gerdau. O empresário Jorge Gerdau diz que é burrice a criação 
de ministérios para tocar o governo. Ele acha que o Brasil iria melhor, se 
trabalhasse apenas com meia dúzia de ministérios. 

Um tiro no pé da Eletrobras. A política que alterou as regras do 
setor elétrico levou a Eletrobras a tomar um prejuízo de R$ 6,8 bilhões. 
Foi o maior prejuízo já registrado pela empresa, desde a sua fundação, em 
1950. Ele resultou dos efeitos da MP que obrigou as companhias elétricas 
a reduzir suas tarifas para antecipar a renovação das concessões. Em re-
sumo, a MP foi um tiro no pé. 

ABRIL
tudo pela reeleição. Por conta das possibilidades da reeleição, a 

presidente Dilma Rousseff nomeou o ex-senador César Borges, ministro 
dos Transportes, onde ele pode dispor de um orçamento da ordem de R$ 

Custo dos parlamentares no Brasil é elevado O ministro César Borges Construtora abandonou obra da Arena Pantanal
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10 bilhões. Outra das nomeações, com o mesmo objetivo, é a do vice-go-
vernador paulista, Afif Domingos, que não hesitou um minuto em assumir 
o Ministério da Pequena e Microempresa. Contudo, a criação de ministé-
rios para abrigar tendências políticas díspares está pegando mal e poderá 
contribuir para reduzir o índice de popularidade da presidente. 

Em defesa de Lula. Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht S. A. 
saiu em defesa do ex-presidente Lula da Silva, que nos últimos meses tem 
viajado pela América Latina, Caribe e África, influenciando a exporta-
ção de serviços de engenharia naquelas regiões. Em artigo publicado na 
Folha de S. Paulo, no dia 7 último, sob o título Viaje mais, presidente, ele 
diz: “O ex-presidente Lula tem feito o que presidentes e ex-presidentes 
dos grandes países do hemisfério Norte fazem, com naturalidade, quan-
do apoiam suas empresas nacionais na busca de maior participação no 
comércio internacional”. Ele diz que, no Brasil, o questionamento existe, 
“talvez por desinformação”’. 

MAIO 
Brasileiro na OMC. O nome dele é Roberto Azevêdo. Tem 55 anos, 

é embaixador e acaba de ser eleito para a direção geral da Organiza-

ção Mundial do Comércio (OMC). A votação foi secreta e teve a par-
ticipação de 159 países. Ele derrotou o mexicano Herminio Blanco, 
candidato preferencial dos Estados Unidos e da União Europeia. Por 
isso, sua atuação, à frente do órgão, não será fácil. Terá de se impor e 
mostrar engenhosidade para costurar diálogo comercial entre países 
de dois hemisférios. 

MP dos Portos. Foi uma maratona. Muitos interesses contrariados 
colocados na mesa. Mas, ao final, o Congresso aprovou a MP dos Portos. 
Há ainda pontos de atritos que serão gradativamente – e na prática – 
acertados. Mas há um pormenor: no processo de negociação para que se 
chegasse a esse resultado, o governo acertou a liberação de R$ 1 bilhão 
para emendas parlamentares. E, destes, alguns disseram que é assim que 
a coisa funciona. 

Contas abertas. Os dados são da ONG Contas Abertas e não estão 
sendo contestados: ao longo deste ano (2013) a Câmara dos Deputados 
e o Senado devem gastar nada menos que R$ 8,5 bilhões, o equivalente 

a R$ 23 milhões por dia. Os gastos correspondem a pagamentos de salá-
rios de funcionários efetivos e comissionados, aposentadorias, pensões, 
indenizações compra de materiais de consumo, serviços terceirizados e 
por aí em diante. 

Bondade brasileira. Apesar de todas as carências brasileiras, a pre-
sidente Dilma Rousseff chega em em Adis Abeba e decide que o Brasil 
perdoará dívidas da ordem de US$ 12 milhões de 12 países africanos. En-
quanto isso, por aqui a carga tributária asfixia a população.  

JUNHO
Explodem os protestos nas ruas. Bombas de gás lacrimogêneo e de 

efeito moral, além de balas de borracha. Toda a carga contra o povo que, 
no entanto, se manifestou em paz. Tudo porque não aceita mais pagar 
caro por um transporte público deficiente e anacrônico.  

O X do problema. A OSX, estaleiro do Eike Batista, é acusada 
de não pagar R$ 500 milhões à construtora espanhola Acciona, que 
estava construindo um píer no porto do Açu, em São João da Barra, RJ. 
Teme-se agora que esse X do problema desencadeie um efeito dominó 
nas demais empresas do grupo, que vem se ressentindo de uma crise 

de confiança de seus investidores. Há algum tempo, o empresário era 
visto, até nos círculos palacianos, como herói nacional. Dilma Rous-
seff disse, dele: “é uma pessoa que delimita o seu sonho de uma forma 
extremamente ambiciosa e busca cumpri-lo e realizá-lo”. Hoje, o im-
pério X se esfarinha. 

A voz do povo. O poeta Ferreira Gullar, em uma de suas crônicas 
na imprensa, interpreta o fenômeno dos protestos nas ruas, dizendo que 
uma casta assumiu a máquina do Estado em seu próprio benefício e que 
essa máquina, mantida com o dinheiro de impostos escorchantes, tem 
sido usada para empregar parentes e companheiros de partido. É uma es-
tratégia para a manutenção do Poder. 

Patrimonialismo. Raymundo Faoro (Os donos do poder) explica por 
que o Brasil é o que sempre tem sido: “Dessa realidade estatal se proje-
ta, em florescimento natural, a forma de poder institucionalizado num 
tipo de domínio cuja legitimidade assenta no seguinte: assim é porque 
sempre foi”.

Nova Lei dos Portos é aprovada O empresário Eike Batista
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O desencontro entre a cidade com suas carências e a estética urbana
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Com os protestos de rua que prosseguiram por semanas, mesmo 
debaixo de chuva e frio, o governo e o Legislativo, nas três instân-
cias, estão descobrindo o óbvio que vinham ignorando há décadas. 

É que eles se encastelaram de tal modo no poder, como “representantes 
eleitos do povo”, que jogaram no lixo suas promessas de palanque no dia 
seguinte imediato à apuração dos votos nas urnas. 

As promessas de palanque podem emocionar na hora aqueles que as 
ouvem, mas se evaporam quando, dias após dia, o cidadão precisa pegar 
um ônibus superlotado, e em seguida um metrô ou trem com as estações 
abarrotadas para tentar chegar ao destino. Antes de iniciar toda manhã 
a mesma corrida de obstáculos para chegar ao trabalho, o cidadão terá, 
ainda, que seguir a pé por uma boa distância, por ruas mal iluminadas e 
de terra e muitas vezes transpondo canais de esgoto a céu aberto.

É um trajeto que ele fatalmente repetirá ao final do dia para chegar 
em casa, agradecendo ao bom Deus porque daquela vez nem ônibus, o 
metrô ou o trem acabou tendo problemas no meio do caminho. Quando 
isso acontece – e acontece com frequência – as empresas que operam 
tais serviços nem sequer se dignam em dar qualquer satisfação. E, quan-
do o fazem, é sob a pressão da imprensa. Então, saem pela tangente, 
alegando que houve algum ato de vandalismo. 

Quando o nosso personagem chega em sua casa, em geral acanha-
da, tem de se espremer num espaço mínimo, com dois ou três filhos. 
Dorme, esgotado, sabendo que terá de madrugar no dia seguinte para 
seguir o mesmo roteiro e percurso, no qual gasta duas ou três horas 
no transporte. 

A mulher, por sua vez, acorda, confia os filhos menores a uma vizi-
nha (porque não há creche) e vai levar o maior à escola pública, cujo pré-
dio requer, com urgência, uma reforma. Só então segue também para o 
próprio trabalho, nesse caso, como empacotadora de um supermercado.

O casal comprova no final do mês que o programa Bolsa Família 
ajudou de certo modo e, com o tempo, até conseguiu juntar algum di-
nheiro para dar a entrada num eletrodoméstico novo. Depois de poucos 
anos, conseguiu também o pé de meia para adquirir um carro usado, 
financiado a perder de vista. 

Mas a escola do filho mais velho continua ano após ano na mesma 
precariedade, caindo aos pedaços, “e ninguém respeita os professores”. 
Se algum dos filhos fica doente, vai precisar esperar durante o dia todo 
na fila do posto de saúde ou do hospital público. As ruas de terra do 

A diferença entre  
a rua de terra  
e a ponte estaiada

bairro continuarão como sempre foram, sem nenhum indício de melho-
ria, limpeza ou asfaltamento. E os córregos próximos, a qualquer ameaça 
de chuva mais forte, extravasam. Viram rios de esgoto, que inundam as 
casas e tornam a vida da comunidade insuportável.  

Em geral, as brigas de traficantes e de outros quadrilheiros pio-
ram o cotidiano do nosso personagem e de outras pessoas. A polícia 
é chamada, às vezes aparece, mas tudo volta ao que era antes. O 
casal se preocupa com os filhos, mas não há muito o que fazer. Há 
o medo até de que uma filha acabe molestada no ambiente onde a 
insegurança é permanente. E, se a família tem origem nordestina, a 
qualquer ameaça de perigo maior, ela pensa de imediato em voltar 
para a sua terra. 

Aí aconteceu o seguinte: o governo do estado e a prefeitura dde-
cretaram que a passagem do ônibus aumentaria 20 centavos. O casal se 
apercebeu, como se descobrisse uma novidade, que há décadas haviam 
passado sem que a escola, o posto de saúde, a condução, a rua, tives-
sem recebido nenhuma melhoria. O governo havia até inaugurado, com 
estardalhaço, uma ponte estaiada que ficava iluminada durante a noite 
toda, como o novo cartão-postal da cidade. O casal resolve então deixar 
os filhos com a vizinha e partir para a passeata. 

P o l í t i c a
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BRASIL 
ainda é competitivo, 
mas só até a porta da fábrica
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Nildo Carlos Oliveira 

A 
dança dos números tem expressado mais expectativas 
do que realidade comprovada no dia a dia. A Asso-
ciação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base 
(Abdib) tem suas previsões nessa dança. Acha que o 
investimento em infraestrutura deve chegar a R$ 260 
bilhões anuais, correspondentes a 6% do Produto In-
terno Bruto em 2016.

São números expressivos, comparativamente aos cerca de R$ 180 
bilhões estimados para 2012. E tem razão o presidente da entidade, Pau-
lo Godoy, que ainda recentemente fez a seguinte afirmação: “Aumenta-
mos muito o investimento nessa área, mas precisamos aumentar ainda 
mais diante do desafio de colocar projetos de logística para acontecer. 
Esse é um dos gargalos que temos de vencer na economia brasileira”. 

À margem da dança dos números e das expectativas, o Brasil real 
não melhora, nem sequer com algumas medidas, com a aprovação da MP 
(Medida Provisória) dos Portos, que ainda depende de regulamentação e 
só vingará caso tenha condições de garantir, aos potenciais investidores, 
a segurança de que terão os seus direitos contratuais respeitados. 

Enquanto isso, vale a frase que dá título a essa matéria, com um 
agravante: a competitividade, que ia até a porta da fábrica ou ao portão 
da fazenda do agronegócio, pode piorar, pois não suporta mais esperar 
pelas obras de engenharia que abram e melhorem estradas, constru-
am ferrovias e façam os acessos aos portos, que prosseguem travados 
pela miopia burocrática e pela carência das ampliações necessárias para 
atendimento da demanda.

Na avaliação do engenheiro Luiz Fernando dos Santos Reis, que 
durante 15 anos ficou à frente do Sindicato Nacional da Construção 
Pesada (Sinicon), esteve durante algum tempo como consultor no mer-
cado de infraestrutura e atualmente responde pela presidência exe-
cutiva da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro 
(Aeerj), o País ainda não encontrou o rumo para resolver seus impasses 
naquela área. Tanto assim, que parou e corre o risco de estar regre-
dindo. “Porque o que vejo”, diz ele, “é uma gradativa destruição de 
estruturas que vinham funcionando”. 

Há uma ressalva: essa destruição não começou agora. O processo 
vem de longe e foi acelerado pelo aparelhamento partidário que tomou 
conta de algumas das mais importantes empresas e instituições. Ele cita 
o exemplo da Petrobras, que historicamente era um grande alavancador 
de investimentos e se posicionava na vanguarda do desenvolvimento 
brasileiro acionando a indústria off shore, a produção de bens de capital 
e a engenharia, em praticamente todas as suas modalidades, com des-
dobramentos na área social e em todas as demais. 

A Petrobras criou polos de desenvolvimentos e de pesquisa científica 
avançada e estimulou a criação e a expansão da indústria naval. De alguns 
anos para cá, no entanto, acabou envolvida por uma série de problemas, 
aqui e no exterior (ver matéria sobre a Petrobras nesta edição), alguns dos 
quais chegaram a provocar o estancamento do processo que a levou a 
conquistar a autossuficiência em petróleo em 2006. Em boa hora, no dia 
13 de fevereiro do ano passado, a engenheira química Graça Foster assu-
miu a presidência da companhia e decidiu recolocá-la nos trilhos. 

A frase do título é antiga, embora 
continue atual. Reflete a realidade 
da inflação alta, da retração 
dos investidores externos, dos 
gargalos logísticos e a posição de 
um governo, que, mesmo diante 
do ânimo nas ruas, só se preocupa 
com a reeleição. As estruturas que 
davam certo vêm se desmanchando
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Vale terceiriza ativos logísticos
O que aconteceu com a Petrobras aconteceu também, em outra 

escala, com a Vale, que perdeu capacidade de investir e teve o seu pro-
cesso produtivo abalado. De algum tempo para cá começou a terceiri-
zar ou a vender ativos importantes. Segundo Luiz Fernando, a empresa 
era vista como exemplar. Possuía todo o domínio da cadeia produtiva 
e conseguia sair da porta da fábrica e transpor planaltos e vales para 
chegar com segurança aos portos e, de lá, sair para colocar seus pro-
dutos nas praças internacionais. 

Era eficiente na produção e na logística e colocava o minério pro-
duzido onde os compradores indicassem, nas regiões mais distantes. 
Resumidamente, fazia o que era certo: cobria a pequena distância no 
caminhão; a média distância via ferrovia; e a longa distância, de navio. 
Hoje, ela está terceirizando empresas e sacrificando a logística, uma pe-
culiaridade que a caracterizava. 

Dentre os órgãos que se desmancharam e que vêm se reestruturan-
do, com enormes sacrifícios, estão a Valec, responsável pela construção 
de ferrovias, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes, o Dnit. 

Gargalos rodoviários e ferroviários
Observando outros segmentos de atividades, a ideia que se tem é 

de que o Brasil está imobilizado no tempo. Os gargalos rodoviários vêm 
estrangulando o transporte. A exceção fica por conta das rodovias con-
cedidas, que não deixam de possuir, também, por conta de suas especi-
ficidades, algumas limitações. Além do que, o programa das concessões 
federais está atrasado. 

Mesmo considerando que mais de 60% das cargas são transpor-
tadas por caminhões, praticamente nada tem sido feito para melhorar 
as condições para as operações desse modal. Colocam-se aqui dois 
problemas: há rodovias, algumas transferidas para as mãos de conces-
sionárias, e que foram melhoradas, mas nas quais os caminhões não 
têm vez, pois estão proibidos de trafegar por elas em determinados 
horários de sexta- feira a domingo. E há acessos, como a Serra de Pe-
trópolis, por onde caminhões não passam. Além dessas limitações, não 
há hoje uma só rodovia em construção que venha a favorecer aquele 
meio de transporte. 

A BR-101, que é uma rodovia incluída na categoria das estradas es-
tratégicas para o desenvolvimento, está há mais de oito anos em reforma 
ou ampliação, tanto no Norte quanto no Sul. E, aparentemente, não há 
perspectivas de que seja concluída proximamente. 

No mapeamento rodoviário, a BR-163 prossegue eternamente incon-
clusa, sem jamais chegar, como deveria chegar,nem sequer às proximida-
des do porto de Santarém. Há promessas de que será pavimentada, em sua 
extensão, até aquele porto paraense. Mas, isso, daqui a um ano. Outras 
rodovias continuam na maior precariedade pelo País afora corroborando 
recente sondagem da Confederação Nacional do Transporte (CNT), de que 
apenas 37,3% das estradas brasileiras podem ser consideradas boas ou 
ótimas. O restante está na categoria de ruim ou péssima. Estão aí os exem-
plos da BR-164, BR-210, BR-153, BR-22 e por aí em diante. 

A situação ferroviária não é melhor. De acordo com o Plano Nacional 
de Logística de Transporte (PNLT), a participação da ferrovia na matriz 

do transporte brasileiro é da ordem de 25%. Contudo, só deverá chegar 
a 35% - se chegar - depois de 2025. E, para que isso aconteça, deverão 
ser investidos cerca de R$ 20 bilhões na construção das ferrovias Norte-
-Sul, Transnordestina (CE-PE-PI) Oeste-Leste (BA), Ferronorte (MT) e São 
Francisco do Sul (SC). 

Segundo os construtores de falácias, o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) destina R$ 300 milhões para a ampliação de ferro-
vias, obras para eliminar gargalos no contorno de cidades e construção 
de passagens de nível. E tem aí o Trem de Alta Velocidade (TAV), para 
ligar as cidades do Rio, São Paulo e Campinas, que engoliria, segundo os 
números oficiais, R$ 34,6 bilhões, volume de recursos que empresários 
da construção consideram modesto, pois, segundo os seus cálculos, esse 
trem não entraria em operação por menos de R$ 50 bilhões.

Fizeram demagogia com a energia
Já em relação à energia, há outros problemas. Atualmente o País 

não tem pela frente a crise de 2001, quando houve a necessidade de se 
iniciar, com urgência urgentíssima, a segunda fase da usina hidrelétrica 
de Tucuruí e se partir, ao mesmo tempo, para investimentos em usinas 
térmicas. Contudo, providências políticas demagógicas quase colocaram 
a perder eficiência conquistada nesse segmento da infraestrutura. 

Atualmente está em curso auditoria no Tribunal de Contas da União 
(TCU) para apurar os efeitos, no sistema elétrico, da MP (Medida Provisó-
ria) 579, elaborada a pretexto de estimular a competitividade econômica 
e controlar a inflação. Contudo, ela passou a ser criticada pelas empresas 
setoriais e por especialistas em política energética, uma vez que, impon-
do redução de tarifas, impactava o setor de duas formas simultâneas: a) 
Comprometeria o potencial futuro das empresas geradoras e b) colocaria 
os ativos, a título de avaliação, abaixo dos patamares esperados para o 
processo de renovação dos contratos de concessão de usinas e linhas de 
transmissão. 

Resumo da ópera: as geradoras teriam redução de cerca de 70% em 
suas receitas e as distribuidoras, de 30% em sua capacidade de geração 
de caixa, devido à revisão tarifária. 

O TCU, acionado, teve de entrar nesse impasse e vem apurando os 

Luiz Fernando dos Santos Reis, 
hoje na Aeerj, diz que vê “uma 
gradativa destruição de estruturas 
que vinham funcionando”  
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efeitos da famigerada MP no volume dos investimentos no setor e no 
eventual maior consumo, uma vez que os consumidores estão pagando 
menos pela eletricidade. Além disso, o TCU vem examinando os altos 
custos provocados pelo acionamento das usinas térmicas, que o governo 
agora promete desativar. 

E os grandes eventos estão aí 
Houve muita expectativa em relação ao propalado Programa de 

Aceleração do Crescimento. No fundo, é um Avança Brasil, da época do 
Fernando Henrique Cardoso, colocado em outros termos. Mas o PAC se 
anulou por conta de três fatores: falta de planejamento, falta de capaci-
dade gerencial e falta de dinheiro. É que o governo não pode tudo sozi-
nho. Para que um programa dessa amplitude deslanche e atinja os seus 
objetivos, terá inevitavelmente de contar com o setor privado. E o setor 
privado só se fará presente, na medida em que haja atrativos para inves-
timento e taxas de retorno compatíveis com os recursos disponibilizados. 

Falácia “padrão Fifa”
 De qualquer modo, o País caminha. Alguns estados, como Per-

nambuco, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Rio, dentre outros, 

avançam porque têm de avançar. Seria um naufrágio se não avanças-
sem, aproveitando as circunstâncias econômicas e as especificidades 
regionais que os mobilizam. Pernambuco, com Suape e o corolário 
de indústria que ali vem se instalando; Ceará com Pecém; a Bahia, 
com Camaçari e outros atrativos industriais e turísticos; Minas, com a 
tradição na área de minério e empreendimentos paralelos correspon-
dentes; São Paulo, com as obras do metrô e do monotrilho e com o 
Rodoanel fechando o círculo; e o Rio de Janeiro, com as obras do Porto 
Maravilha, da Cidade Olímpica na Barra, a Transoeste, a Transcarioca, 
o metrô, BRTs e VLT. 

“Tudo isso é bom. Mostra potencial regional e local para crescer”, diz 
Luiz Fernando, “mas em paralelo continuamos com os gargalos logísticos 
e muitos outros”. Ele cita o caso do Aeroporto Internacional Tom Jobim, 
até hoje condições limitadas para atendimento da demanda. 

Este e os demais problemas que imobilizam o País e não deixam 
que a competitividade não ultrapasse a porta da fábrica formam o 
mapa dos paradoxos brasileiros, aprofundados com as arenas esporti-
vas que já foram ou estão sendo concluídas, mas cujo legado prome-
tido à sociedade brasileira deverá converter-se numa falácia maior do 
que o Pão de Açúcar. Falácia “padrão Fifa”. 
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Mesmo o principal meio de transporte, o caminhão, 
não dispõe de condições rodoviárias adequadas para 

rodar. E a economia paga caro por isso
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Nildo Carlos Oliveira - Rio de Janeiro (RJ)

A tradição vem de longe. Basicamente, desde que foi fundado em 
1952, época em que ainda não possuía o S que lhe acresceu a 
responsabilidade de Social (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social). Em seus primórdios investia prioritariamente em 
infraestrutura. Tanto é que um de seus primeiros financiamentos, ainda 
no começo da década de 1950, foi direcionado para as obras de expan-
são e melhoria geral da Estrada de Ferro Central do Brasil.

O S lhe foi agregado apenas nos anos 1980, embora o enfoque social 
continuasse a ser uma de suas diretrizes, ao lado da prática do que sua dire-
toria chama de “planejamento estratégico” – um cacoete que lhe ficou por 
conta da vocação para o estudo, análise e formulação de políticas, herdada, 
talvez, dos tempos do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek.

O engenheiro Roberto Zurli Machado, diretor da Área de Infraes-
trutura do BNDES, diz, para esta edição da revista O Empreiteiro, quais 
são as responsabilidades da instituição nesse campo, no empenho para 
procurar equacionar dificuldades de engenharia financeira. Ele acredita 
que o banco tem papel imprescindível no trabalho para que segmentos 
da maior importância para o funcionamento e evolução do crescimento 
do País possam eliminar gargalos e avançar em seus projetos e obras.

Zurli Machado, que em 1979 obteve o título em Engenharia de Produ-
ção pela PUC/RJ, é funcionário de carreira da instituição. Ele informa que as 
operações para atendimento da infraestrutura estão em duas áreas: a que 
está sob a sua responsabilidade, chamada de Infraestrutura Econômica e 
que engloba os segmentos de logística (portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, 
aeroportos, energia hidráulica e energia alternativa, incluindo a eólica) e a 
área de Infraestrutura Social, que cuida de saneamento e mobilidade urba-
na, englobando estudos e análises de projetos para financiamento de obras 
de metrôs, BRTs, VLT e transportes urbanos em geral. A seguir, a entrevista.

Os desembolsos 
e o papel de indutor do 
crEscimEntO
O banco, que em 2012 desembolsou R$ 24,5 bilhões 
para a infraestrutura, aumenta o patamar da 
disponibilidade para 2013 e mantém a tradição de 
continuar a ser, ao longo de 60 anos, a principal fonte 
oficial de financiamento

A infraestrutura, pelo que se deduz, continua a ser a raiz das 
atividades do BnDEs? 

Uma das raízes. É inegável, no entanto, a importância do banco nes-
sa área. Haja vista que ela representa cerca de 40% do volume de nossos 
desembolsos. E, embora financiemos projetos nos diversos segmentos da 
infraestrutura, consideramos que temos contribuído significativamente 
com o sistema elétrico. O modelo adotado, ali por volta de 2005 ou 
2006, nos levou a viabilizar uma série de projetos nesse campo, em razão 
dos contratos de compra e venda de energia de longo prazo. Isso acabou 
se refletindo em nossos desembolsos. Mas ajudamos, de certa forma, a 
equacionar o modelo, que teve os seus obstáculos, mas seguiu em frente.

 

“ tivemos importante  
participação na equação  

do modelo do setor elétrico  
                                            ”Qual foi o volume de recursos destinados ao segmento de energia?
Vamos fazer uma distinção. Foi a partir de 2008, em especial, que 

grandes projetos de energia hidráulica passaram a ter grande impac-
to em nossos financiamentos. De modo que chegamos a 2012 com 

Roberto Zurli Machado, diretor da Área de Infraestrutura do BNDES
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eólicos, que hoje estão se dinamizando - eles estão no Rio Grande do 
Sul e em diversos estados do Nordeste -, alguns dos principais players 
desse segmento vieram se instalar no Brasil. E foi aparecendo a indús-
tria local de aerogeradores, campo em que o banco tem registrado um 
desembolso crescente. Ao longo do ano passado (2012) os desembolsos 
foram da ordem de R$ 5,2 bilhões para o avanço dos empreendimentos 
nos segmentos da energia alternativa. Mas a maior fatia coube aos em-
preendimentos no campo da energia eólica.

Para linhas de transmissão, o que vem sendo feito? 
Com a construção das grandes hidrelétricas no Norte do País, de 

que são exemplos Jirau e Santo Antonio, os investimentos em trans-
missão constituem outra prioridade. Aumentamos o investimento ca-
sado - aquele que compreende financiar simultaneamente geração 
e transmissão. Lastimavelmente - e a revista OE sabe disso - alguns 
parques eólicos ficaram prontos antes da transmissão. Mas, especifi-
camente para transmissão, os nossos desembolsos somaram, em 2012, 
R$ 3 bilhões. 

“Lastimavelmente, em alguns casos,
obras de transmissão 

têm registrado atrasos 
em relação às obras de geração”A logística tem sido a prioridade por conta dos gargalos que têm 

comprometido o crescimento brasileiro. O que o BnDEs tem feito em 
favor dos projetos logísticos?

A logística abrange segmentos que registram carência muito gran-
de. Isso tem prejudicado a competitividade da indústria, do agronegó-

um desembolso da ordem de R$ 7,4 bilhões. Estou falando de energia 
hidráulica. Mas houve recursos ponderáveis para o que tem sido cha-
mado de energia limpa. Claro que as nossas preocupações transcendem 
os aspectos formais dos projetos, pois temos em vista o encadeamento 
dos projetos financiados com a cadeia produtiva da indústria instalada 
nos locais em que eles são realizados. 

E, dentre as energias alternativas... 
Temos o caso da energia eólica. O Brasil não dispunha de indústrias 

para produção de geradores de turbinas. Com o surgimento dos parques 

Estimativas dE invEstimEnto – BndEs
R$ BilhõEs

setores 2008-2011  2013-2016  (%)

infraestrutura 368,6 501,6  36,3

Eletricidade
- Geração
- transmissão
- Distribuição

164,4
105,0
13,8
45,6

170,2 
114,4
27,2
28,6

3,5
9,0

97,1
-37,3

telecomunicações 87,0 104,4 20,0

saneamento 34,8 43,4 24,7

rodovias 41,0 70,4 71,7

Ferrovias 28,0 78,8 181,4

Portos 10,0 25,0 150,1

Aeroportos 3,4 9,4 170,9

Logística 82,4 183,6 123,0

Fonte: BNDES
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Os desembolsos do BNDES 
para os empreendimentos 

de energia alternativa 
foram de R$ 5,2 bilhões
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cio e de outras atividades. O que é produzido tem de ser transportado. 
Claro que temos a maior disposição para atender aos programas de 
logística do governo. Mas a base para o financiamento, nesse campo, 
não é apenas o BNDES. Há outros bancos, sobretudo públicos, e há 
outros mecanismos. Mas, antes mesmo do advento das concessões, 
nós já vínhamos aumentando o desembolso para logística, em especial 
o segmento ferroviário. Para ferrovias desembolsamos R$ 2,1 bilhões 
ao longo do ano passado, enquanto para portos e terminais os desem-
bolsos, no mesmo período, chegaram a R$ 3 bilhões. Em linhas gerais, 
os nossos desembolsos, especificamente para energia e logística, so-
maram R$ 24,5 bilhões. Desse volume de recursos, 30% foram para 
logística e 70% para energia. 

E, para outros segmentos?
Quero voltar a lembrar que saneamento e mobilidade urbana são 

atendidos pela área da Infraestrutura Social. Esta área destinou para 
saneamento - sempre falando em 2012 – R$ 1,612 bilhão e, para mo-
bilidade urbana, R$ 1,666 bilhão. Para esses segmentos, há programas 
de atendimento de financiamento em outras instâncias. Por exemplo: a 
Caixa Econômica Federal tem desembolsos expressivos para saneamento 
e para outros programas do governo federal. 

Quanto à mobilidade urbana, temos realizado desembolsos para me-
trô, BRTs e VLT, do Rio de Janeiro, da mesma forma como temos feito 

PanoRama dE invEstimEntos no BRasil - BndEs
invEstimEntos no BRasil (2013-16) - (R$ BilhõEs - PREços constantEs - 2012)

setores 2008-2011 2013-2016 Variação Acumulada (%) taxa de crescimento
média Linear (em % por ano)

indústria 868,8 1.059,4 21,9 4,0

infraestrutura 368,6 501,6 36,3 6,4

serviços 163,0 223,0 36,8 6,5

Habitação 611,2 789,8 29,2 5,2

Outros setores 1.015,4 1.329,2 28,9 5,2

total 3.027,0 3.903,0 28,9 5,2

Fonte: BNDES

Evolução dos dEsEmBolsos do BndEs
R$ milhõEs

Fonte: BNDES

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Energia elétrica

Logística

3.747 3.366

7.116
8.638

16.017 15.280

18.743

24.525

12%

88%

17%

83%

22%

78%

25%

75%

7.321
30%

17.204
70%

  Variação 
-10% +111% +21% +85% -5% +23% +31% anual

desembolsos para o metrô e o monotrilho de São Paulo. Aliás, somos 
tradicional financiador do metrô paulistano, para o qual destinamos re-
centemente R$ 2,3 bilhões, que estão sendo aplicados na expansão do 
metrô e na construção do monotrilho.

Quais os desembolsos já realizados até este final de semestre, 
em 2013?

Estamos com uma estimativa, atualizada até hoje (27 de ju-
nho, dia da entrevista), de que até o final de 2013 os nossos de-
sembolsos, para infraestrutura, chegarão a R$ 30,9 bilhões, sempre 
considerando os segmentos referidos. Desse total, até essa data, 
desembolsamos R$ 10,6 bilhões. São recursos para projetos que já 
se encontram em execução.

“ Quando financiamos projetos  
estamos incentivando, embora 

indiretamente, o desenvolvimento  
de nossa engenharia”E como o BnDEs encara a sua participação na infraestrutura, em 

relação ao desenvolvimento da engenharia? 
Quando o banco financia obras de infraestrutura, não está finan-

ciando diretamente empresas de engenharia, mas o Estado que tem a 
responsabilidade, no longo prazo, pelo desenvolvimento dos serviços. 
Mas obviamente estaremos estimulando o desenvolvimento de pro-
jetos e obras, o que vai significar incentivo também aos aperfeiçoa-
mentos da engenharia e à qualidade que ela vai colocar nos empre-
endimentos que estarão executando. O mesmo raciocínio se aplica às 
obras de engenharia que as grandes empresas dessa área executam 
em outros países, na América Latina ou na África. Grande parte desses 
projetos internacionais tem financiamento para exportação de servi-
ços, preferencialmente a exportação de bens e capital associados. O 
banco financia esses serviços, mas não os gastos locais das obras. É 
importante que seja dado esse esclarecimento. 

(Nota da redação: Tem sido historicamente significativo o desembolso do BNDES para projetos 
no segmento de Petróleo & Gás. Os desembolsos nesse campo poderão totalizar, ao longo de 2013, um 
volume da ordem de R$ 10 bilhões.)  

I n f r a e s t r u t u r a  |  B N D E S





38 | O Empreiteiro | Julho 2013

Quem tenta ver o que acontece nas áreas flo-
restais do Norte do País – como grandes hi-
drelétricas, abertura de rodovias, implanta-

ção de linhões para transmissão de energia, grandes 
projetos de mineração – costuma franzir o cenho. 
Porque constata que o desmatamento recente, de 
agosto de 2012 a março de 2013, em áreas prote-
gidas, tem sido muito forte exatamente no entorno 
de obras do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), do governo federal. 

Segundo estudo do Instituto Imazon (O Estado 
de S. Paulo, 29/6), perderam-se nada menos de 208 
km² de floresta, 41% mais que no período de agosto 
de 2011 a março de 2012. Ou seja, quem mais devia cuidar das áreas 
protegidas – a administração pública - mais negligente foi.

E isso acontece, mesmo se sabendo que áreas de preservação permanen-
te e reservas indígenas são apontadas, em vários relatórios internacionais e 
nacionais, como o caminho mais eficaz para a conservação e para proteção 
da biodiversidade, que é a nossa grande possibilidade, pois dela virão novos 
alimentos, novos medicamentos, novos materiais para substituírem os que 
se esgotarem (e o Brasil tem pelo menos 15% da biodiversidade planetária).

Mas há indícios de que o desmatamento em geral voltou a subir: 
1.695 km² entre agosto do ano passado e fevereiro último, 26% mais 
que em igual período anterior. Ao todo, o desmatamento no bioma atin-
giu 41,5 mil km² entre 2007 e 2011. Pode piorar, com o novo Código 
Florestal. Já perdemos a vegetação, ao todo, em quase 20% do bioma.

“    E isso se segue às usinas de Balbina  
e Samuel, dois desastres ambientais ”O setor da energia é um dos destaques. Agora mesmo está sendo 

licenciada a implantação de dois trechos de linhões para transmissão 
de energia da usina de Tucuruí – décadas depois do início da construção 
dessa unidade, para a qual foi autorizado o sepultamento, sob as águas, 
de 2.700 km de floresta, sem sequer retirar a madeira.

Com 851 km de linhão, só agora se vai ligar a usina a Macapá e 
Manaus, que nessas décadas continuaram sendo abastecidas por usi-
nas movidas a combustíveis fósseis – a forma mais poluente. E isso se 
segue às usinas de Balbina e Samuel, dois desastres ambientais; meio 
século depois da rodovia Transamazônica, outra insanidade muito cara.

Mas agora acrescenta-se a tudo isso, Belo Monte, usina de 11.233 
MW, mas que em boa parte do tempo só funcionará com 4.500 MW. 
Que precisará de um “linhão”, para abastecer o Norte da Amazônia, que 
não se sabe se ultrapassará o grande rio por baixo ou por cima, a que 

Os caminhos e descaminhos da Amazônia
Washington Novaes

custo, para somar-se aos R$ 30 bilhões já previstos 
nas obras.

E para onde irá a maior parte da energia? Para 
o Sudeste do País, milhares de km além, com muitos 
riscos (nossos linhões hoje perdem 17% da energia 
que transmitem). Que dizer, então, dos gigantescos 
problemas urbanos nas imediações dessas obras gi-
gantescas, como em Porto Velho (usinas do rio Ma-
deira), vizinhanças de Tucuruí e agora de Altamira 
(com Belo Monte)? Mas ainda assim se projetam 
várias usinas para os rios Teles Pires e Tapajós, nas 
vizinhanças de áreas de conservação e indígenas. 
Por que não se pensa em descentralizar a geração? 

Por que não intensificar a implantação de usinas não poluentes como 
as eólicas, já competitivas em preço da energia fornecida, mas sem que 
as liguem a redes de distribuição e ainda proibindo sua participação em 
leilões para novas usinas?

“ A floresta tropical vai perder a  
capacidade de influenciar beneficamente
 o clima em outras regiões do País”E não é só no Brasil que se cometem temeridades. Em toda a Amazô-

nia, incluindo Peru, Colômbia e Equador, já há autorizações para explorar 
petróleo e gás em mais de 1 milhão de km². Isso implica abertura de 
estradas, problemas para a biodiversidade e comunidades extrativistas, 
riscos de incêndios florestais etc. (Instituto Carbono Brasil, 5/6). E o Se-
nado brasileiro ainda aprova o plantio de cana-de-açúcar em áreas des-
matadas na Amazônia e no Cerrado...

E assim se vai, embora estudos em toda parte digam que a floresta 
tropical já está sofrendo e vai sofrer ainda mais, pois vai perder a capacidade 
de influenciar beneficamente o clima em outras regiões do País. Ainda mais 
que sofrerá muito com a acidificação dos oceanos, que influi nas correntes 
de vento que chegam ao bioma. E isso, quando o País já está perdendo cerca 
de 1% do seu PIB com os problemas climáticos nas áreas agrícolas.

O Fundo Amazônia, com doações de outros países e recursos fede-
rais, poderia ser um bom caminho. Mas até agora só desembolsou 11,4% 
dos recursos recebidos. Também o acordo entre o Ministério Público e 
a Associação Brasileira de Supermercados, para não vender carne bovi-
na de áreas desmatadas, pode ser um bom caminho. Da mesma forma, 
campanhas de ONGs para que ninguém compre madeira ilegal. Mas o 
maior sinal de alerta está no Barômetro da Biodiversidade: dois terços 
dos consumidores brasileiros já querem saber a origem dos produtos que 
compram (UEBT, junho 2013). É uma esperança.
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C
onversa mantida com o engenheiro e professor Paulo He-
lene, sobre matéria publicada na edição de fevereiro úl-
timo (OE 516) que enfocou a tragédia na boate Kiss, de 
Santa Maria (RS), nos levou a refletir na pauta que ensejou 
essa mesa-redonda virtual. Ela trata da responsabilidade 
da engenharia brasileira, nesse começo de milênio. 

Na matéria (seção Dimensões) dizíamos: “Enge-
nheiros, arquitetos, urbanistas e técnicos das diversas áreas da seguran-
ça concordam unanimemente: estamos vivendo o auge da insegurança 
urbana. Os problemas – e as tragédias nesse campo sensível dos núcleos 
urbanos - não se concentram e se tornam agudos apenas nas macrome-
trópoles; eles se espalham pelas cidades pequenas e médias, em doses 

Uma chamada geral à 

mObilizaçãO
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 mais de 240 pessoas, a maioria jovens estudantes”.

A partir da análise das causas que provocaram aquela tragédia, 
concordamos, eu e o professor Paulo Helene, que temas sobre seguran-
ça urbana e outros que se encontram na ordem do dia da engenharia 
brasileira, deveriam ser colocados numa mesa-redonda virtual para se-
rem amplamente debatido. As questões suscitadas foram sumariadas 
no texto aqui publicado. Alguns dos nossos convidados para se senta-
rem à mesa responderam a algumas das indagações; outros responde-
ram a todas elas. E o resultado são as contribuições que se seguem. 
(Nildo Carlos Oliveira) 
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as questões
1. a engenharia brasileira, contando com as possibilidades 

de modernas tecnologias e com a emulação provocada pela 
presença de empresas de engenharia estrangeiras, tem se de-
senvolvido neste começo de milênio?

2. Em que áreas mais se identifica o eventual desenvolvi-
mento da engenharia brasileira?

3. a construção dos estádios de futebol para a Copa do 
mundo mostrou que ela teve de importar projetos, soluções, 
materiais e sistemas do exterior. Em que medida isso a ajuda 
no processo de aquisição e transferência de know how?  

4. a recorrência a normas estrangeiras não é um indicador 
de que as normas brasileiras se encontram defasadas para a 

engenharia do País e que há necessidade urgente de se reduzir 
esse descompasso?

5. Catástrofes naturais previsíveis pela engenharia (des-
lizamentos de encostas e enchentes); viadutos e pontes sem 
manutenção; transportes públicos deteriorados (vide trens 
da SPTm) e edifícios e casas de shows sem fiscalização (caso 
da boate Kiss em Santa maria-RS) vêm exigindo maior res-
ponsabilidade da engenharia nesses campos. O que fazer a 
fim de que a engenharia brasileira se posicione com mais 
ousadia e assuma a responsabilidade de denunciar a situação 
acima descrita para não ficar como a vilã da história diante 
da negligência do poder público?

as respostas
Engenharia do milênio?  
Este é o milênio da Engenharia

José Roberto Cardoso*

Quero dizer que este é o milênio da engenha-
ria. O surto de desenvolvimento tecnológico 
que estamos observando e que observare-

mos nas próximas décadas não será comparável a 
nenhuma outra época da história da humanidade.

Por ser um país que atualmente tem sua fonte 
de riquezas baseada em commodities, nosso maior 
desenvolvimento tem se concentrado nestas áreas. 
As grandes empresas mineradoras, petróleo e gás 
e agronegócio são as áreas que mais inovaram e 
por esta razão assumiram um papel de liderança 
no cenário internacional. Precisamos de um grau 
de inovação semelhante na área de manufaturados, 
para que se consiga ocupar um espaço importante também neste setor. 

Sobre a ajuda no processo de aquisição e transferência de know how 
com a construção de arenas esportivas, quero salientar que tal contribuição 
representa muito pouco para a nossa engenharia. Importar projetos elimina 
a criatividade da engenharia nacional. Se ao invés de comprarmos projetos 
tivéssemos incentivado as empresas de consultoria nacionais a encararem o 
desafio, com certeza faríamos algo semelhante ao que foi feito.

Quanto ao enunciado sobre normas técnicas, tenho a dizer que o 
processo de atualização das normas brasileiras não está conseguindo 
acompanhar o rápido avanço tecnológico. No entanto, o simples fato de 
seguirmos uma norma internacional já é um fator positivo, pois se isto 
não fosse feito estaríamos enfrentando sérios problemas.

 Sobre a quarta questão que a revista nos coloca temos dois fatores 

ali embutidos. O primeiro refere-se aos desastres 
naturais. Para enfrentá-los precisamos ter centros 
eficientes de monitoramento e um preparo eficien-
te, sob o ponto de vista de treinamento, equipa-
mentos e logística para minimizar os problemas 
causados. Nossos centros de monitoramento são 
poucos e os centros de defesa contra desastres na-
turais praticamente não existem, pois a Defesa Civil 
não demonstra ter recursos para o enfrentamento 
do problema, a não ser após o ocorrido.

Sobre a indagação - O que fazer a fim de que a 
engenharia brasileira se posicione com mais ousadia 
e assuma a responsabilidade de denunciar a situação 

acima descrita para não ficar como a vilã da história diante da negligência 
do poder público ? – enfatizo o seguinte: O surto de desenvolvimento 
tem levado a sociedade a utilizar profissionais de áreas técnicas que não 
tem a formação de engenharia a resolver problemas de competência de 
um engenheiro. Isto não pode acontecer. Os conselhos regionais precisam 
aumentar a fiscalização para minimizar este problema.

Os cursos de engenharia, por sua vez, necessitam ser mais atraentes, de 
modo a mostrar ao estudante a beleza da profissão, para, de inicio, reduzir a 
evasão, e também melhorar este índice amoral de reprovações, que só ocorre 
nos cursos de engenharia. Resumidamente, esta é a minha mensagem.

*José Roberto Cardoso, diretor da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP)
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O duro aprendizado e o juramento dos engenheiros
Paulo Helene*

Resposta à 1ª questão. - Sem dúvida a enge-
nharia brasileira está aprendendo a duras 
penas, pois a demanda tem sido intensa e a 

penetração de empresas estrangeiras fornecedo-
ras de equipamentos, materiais e sistemas, e até 
mesmo construção de projetos mais sofisticados 
tem ocorrido com frequência. É comum o estabe-
lecimento de parcerias entre projetistas brasileiros 
e estrangeiros, entre construtores, enfim. Está ha-
vendo uma transferência de tecnologia, mas o gap 
de conhecimento tem gerado uma certa incerteza 
quanto ao futuro de algumas empresas nacionais 
por causa da agressividade e competência das em-
presas estrangeiras.

Resposta à 2ª questão. - Considerando que a engenharia civil com-
preende as etapas de projeto, materiais, construção e uso, sem dúvida a 
engenharia brasileira se destaca nas etapas de materiais e de construção 
de grandes obras. A indústria de cimentos e de siderurgia brasileiras 
(leia-se grupo Votorantim e grupo Gerdau), têm padrão internacional 
e são capazes de competir em igualdade de competência, produtivida-
de, atualidade e qualidade com os melhores grupos internacionais. As 
construtoras brasileiras de estradas, barragens, pontes, túneis e metrô 
também são respeitadas e consagradas no País e no exterior como de 
primeira linha, orgulhando qualquer engenheiro por mais rigoroso que 
seja. Nessas áreas o Brasil é páreo para qualquer outro país industriali-
zado. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo quando o tema é edifi-
cações residenciais e comerciais. Nesse campo o atraso é evidente, da 
arquitetura à construção e operação passando significativamente pelo 
projeto estrutural e de facilities. Para a construção de estádios, grande 
parte de nossa engenharia de projeto, de materiais, de execução e até de 
arquitetura teve de buscar tecnologia externa. Se amanhã um investidor 
decidir construir um edifício de 300 m de altura (como a Torre Costanera 
de Santiago do Chile), a engenharia brasileira vai possivelmente agir da 
mesma forma, buscando desde elevadores e o projeto de arquitetura, até 
materiais e execução. Os dois museus importantes em construção no 
País, o MIS e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, são projetos de es-
critórios estrangeiros. A engenharia de construção brasileira tem dificul-
dade para vencer os “desafios” especificados nesses projetos, a exemplo 
do que ocorreu com a Casa da Música, o Museu Iberê Camargo e outras 
obras consideradas emblemáticas. É por isso que estão penetrando fa-
cilmente no País os escritórios de projeto de arquitetura e estrutural, os 
softs estruturais e de gerenciamento e os fornecedores de materiais e 
sistemas de obras sofisticadas. Infelizmente, ainda há grande atraso no 
domínio de estruturas mistas, de estruturas compostas, de estruturas 
de pré-moldado. O resultado tem sido, lamentavelmente, uma série de 
acidentes, colapsos, interdições inesperadas e reformas precoces.

Respostas às duas questões expostas na 3ª pergunta. -  A norma-

lização de um país é o retrato de seu grau de de-
senvolvimento. Novamente é necessário separar as 
especialidades. Na área, por exemplo, de cimentos, 
agregados e concreto, o Brasil tem um lugar de 
destaque e tem sido reconhecido como líder e um 
dos referenciais para o a normalização mundial. Foi 
um dos primeiros a bem introduzir adições, critérios 
de desempenho, coprocessamento, substituição de 
combustível, enfrentar o problema de reação álcali-
-agregado com medidas profiláticas inteligentes e 
sustentáveis, aceitar maiores teores de MgO, limitar 
cloretos, e hoje é considerado o país de melhor índi-
ce de sustentabilidade na fabricação de cimentos, o 

material de construção mais consumido pela humanidade. Infelizmente 
não se pode dizer o mesmo dos materiais tipo aditivos, adesivos, elas-
tômeros, impermeabilizantes, hidrofugantes, revestimentos, nos quais a 
carência de normas e o atraso é sentido duramente pelo setor. Ha poucos 
anos, a ABNT chegou a ter mais de 15 mil normas no seu acervo. Hoje 
talvez não chegue a 10 mil, porque muitas delas caducaram, os produ-
tos inexistem e novas não foram geradas. Por outro lado hoje há maior 
interação do meio técnico nacional com o estrangeiro e da ABNT com 
os organismos similares de caráter internacional tipo ISO, e eu gosto 
de pensar que em poucos anos seremos capazes de reverter essa ten-
dência e ajustar melhor e mais rapidamente nosso acervo aderindo e 
aproximando-o à normalização internacional.

Resposta à 4ª questão.- Esse é um tema complexo e controverso. 
Particularmente sou favorável ao exercício profissional com responsabi-
lidade e com penalidade aos corruptos, incompetentes e irresponsáveis. 
A ninguém é dado o direito de desconhecer as leis e da mesma maneira a 
nenhum engenheiro é dado o direito de desconhecer as normas técnicas 
e a arte de bem projetar e bem construir. A profissão do engenheiro é 
igual a de um médico. É uma profissão de “confiança pública” e confian-
ça não se impõe; ao contrário, deve ser conquistada dia a dia ao longo 
dos tempos com atos, obras e posturas. Assim como para os advogados 
as leis são os grandes referenciais balizadores do exercício profissional, 
para nós, engenheiros, o referencial são as normas de projeto, de execu-
ção e controle, de produto e mais recentemente de desempenho. Não há 
como aceitar passivamente que colegas contrariem essas regras. No ju-
ramento de engenheiro praticado por todos ao formar-se, juramos algo 
assim: “Prometo sob juramento observar os postulados da ética profis-
sional, concorrer para o desenvolvimento da técnica, da ciência e da arte 
e bem servir aos interesses da sociedade e da nação”. Em definitivo vê-se 
claramente que nosso compromisso profissional é com a sociedade e não 
com a engenharia mal praticada.

*Paulo Helene, professor e diretor 
da PhD Engenharia
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O ingresso vigoroso das empresas estrangeiras 
Jaime Rotstein*

A engenharia brasileira se defronta com um novo desafio, independente do emprego de modernas 
tecnologias. E isso se dá, como sempre, no setor de consultoria, bem mais frágil do que os outros 
setores da engenharia. As empresas estrangeiras estão penetrando vigorosamente no setor, adqui-

rindo total ou parcialmente consultoras brasileiras.
Ao contrário da filosofia utilizada antes do Decreto Lei-64.345 de 10 de abril de 1960, que propor-

cionava proteção à engenharia brasileira, agora sob o nome das empresas adquiridas no Brasil, torna-se 
mais difícil identificar as empresas estrangeiras. Parece legítimo considerar que para referir-se a empresas 
brasileiras seria preciso saber em que mãos elas se encontram. 

O desenvolvimento da engenharia brasileira deve ocorrer preferencialmente nas áreas de informática, 
elétrica, mecânica e construção em geral.

Para a construção dos estádios de futebol, aparentemente a importação de soluções técnicas estran-
geiras foram apenas àquelas referentes às coberturas. Ao menos no Maracanã, projetado e gerenciado por 
firma brasileira, foi o que ocorreu.

A quarta indagação (sobre catástrofes naturais) nos parece complexa, pois as catástrofes, por serem previsíveis, exigem um planejamento es-
tratégico para o seu controle. Os problemas que se tem verificado não são, em geral, de engenharia. O poder público é que tem de estar presente.

*Jaime Rotstein, presidente da Sondotécnica Engenharia de Solos

A ocorrência de acidentes deriva sempre de um con-
junto de fatores que, ao se somarem, provocam 
tragédias. Estas tragédias são evitáveis, mas exi-

gem ação coordenada do poder público e da engenharia.
Os acidentes aéreos se transformam em lições 

aprendidas, e se buscam soluções que os evitem. Infe-
lizmente, nos acidentes da engenharia não são reali-
zadas investigações que tenham o caráter de preven-
ção de novos eventos similares. Acreditamos que os 
conselhos regionais deveriam ter Comissões de Inves-
tigação de Acidentes permanentemente constituídas, 
que se dedicassem a investigar e propor medidas que 
mitigassem a ocorrência de novos acidentes similares.

O que ocorre, e não é somente no Brasil, é a negligência do poder público 
e a omissão da engenharia. Há muito a fazer para escapar deste círculo vicioso.

Um exemplo de atuação da engenharia foi a ação do Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) ao denunciar a fal-
ta de manutenção de pontes e viadutos em várias capitais de estados brasileiros, 
com a campanha “Prazo de validade vencido”. Esta mobilização resultou em uma 
consciência do poder público e muitas estruturas foram reparadas.

Se observarmos as construções das periferias das grandes cidades, no-
ta-se uma ocupação irregular de áreas de risco e a precariedade das pró-

Engenharia humanizada a serviço da população  

Cristiano Kok*

prias construções, em geral sem nenhum apoio téc-
nico. A exemplo da advocacia gratuita, entendemos 
que deveria ser oferecida uma engenharia gratuita, 
que minimizasse o risco de construções populares.

Existem cadastros detalhados de habitações em 
áreas de risco, mas a tragédia se repete a cada ano. O 
máximo que se obteve foi a instalação de sirenes para 
evacuação da população. Entendemos que processos 
de Parcerias Público Privadas, permitiriam que fossem 
construídas habitações próximas aos locais de habi-
tações em áreas de risco, com contratos de locação 
firmados com o Poder Público, que se encarregaria de 
sublocar estas habitações para permitir a retirada de 

pessoas para locais seguros e dar solução permanente à área desocupada.
Em resumo, o novo milênio reserva para a engenharia um papel vital que 

envolve prevenção e remediação de catástrofes, melhoria da saúde da população 
mediante obras de saneamento básico e ambiental, gestão consciente de obras, 
visando reduzir ao mínimo os acidentes de trabalho na construção, e a consci-
ência ambiental impregnando todas as ações da engenharia. O novo milênio de-
verá ser o da humanização da engenharia, colocando-a a serviço da população.

*Cristiano Kok, engenheiro e presidente da Engevix 
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Transferência de conhecimento
Antonio Carlos Reis Laranjeiras*

A possibilidade das modernas tecnologias, desta-
cadamente as da informática associada à teleco-
municação, tem promovido um desenvolvimento 

exponencial neste começo de milênio, na engenharia 
nacional. Essa tecnologia promoveu modificações em 
seus conceitos, procedimentos, condições de trabalho, 
habilitação e formação profissional. Já a emulação 
provocada pela presença de empresas estrangeiras de 
engenharia não teve essa ampla e abrangente influ-
ência da tecnologia citada, sendo, comparativamente, 
infinitamente menor. 

O desenvolvimento da Engenharia, nesse milênio, 
promovido pela informática associada à telecomunica-
ção, é indiscriminado e abrange todas as suas áreas e atividades respectivas, des-
de o planejamento, gestão, projeto, execução, controle e manutenção, tendo in-
clusive dado lugar a áreas e atividades novas, associadas a essa nova tecnologia. 

Sobre a terceira indagação, tenho a dizer que o processo de aquisição 
de know how pela importação de projetos, soluções, materiais e sistemas do 
exterior depende, fundamentalmente, do grau de parceria e de interação que 
se estabeleça entre a nossa engenharia e a estrangeira respectiva.

Sobre a participação da engenharia nacional, do projeto à execução da obra, 
acho que tanto maior a possibilidade de transferência, tanto maior a possibilida-
de de consolidação desse know how entre nós. Já a cobertura dos nossos está-
dios para a Copa, ela tem sido inteiramente projetada e executada por empresas 

do exterior, utilizando inclusive materiais importados. 
Nesse caso, a transferência de know how é insignificante. 

Um exemplo positivo de transferência de conhe-
cimento se deu quando o governador de São Paulo, o 
engenheiro Lucas Nogueira Garcez (1951-1955), deci-
diu não mandar realizar no exterior, como era praxe na 
época, os projetos das hidrelétricas de Paranapanema, 
convocando para isso um grupo de engenheiros paulis-
tas, entre eles os professores Telêmaco van Langendon-
ck e Milton Vargas. Com isso, a importação necessária 
de know how se deu através de nossa engenharia, tão 
bem representada por esses ilustres engenheiros, que, 
posteriormente, em 1961, vieram a fundar a Themag. 

A Engenharia, em nosso caso, é representada junto à sociedade pelas suas 
instituições de classe como a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria 
Estrutural (Abece), Institutos de Engenharia e Clubes de Engenharia. Cabem a 
essas instituições a responsabilidade das estratégias de ação e a manifestação 
junto às autoridades. Os engenheiros, individualmente ou em grupo, podem e 
devem pressionar suas instituições para que efetivem essas intervenções, con-
tando para isso com os eficientes meios de comunicação disponíveis na internet.

*Antonio Carlos Reis Laranjeiras, consultor 
e professor titular de Concreto Armado da 

Universidade Federal da Bahia (UFB)

País paga alto preço pela falta de planejamento
José Roberto Bernasconi*

Considerando as questões colocadas no ques-
tionário, para essa mesa-redonda virtual, te-
nho a afirmar que o desenvolvimento da en-

genharia brasileira está intimamente ligado à forma 
como o Brasil vem sendo administrado pelos seus 
governantes e por suas elites, em sentido amplo. 

Não há como descolar a engenharia dos rumos 
impressos à economia e à gestão da infraestrutu-
ra do País. Infelizmente, o Brasil vem pagando alto 
preço pela falta de planejamento e de visão estra-
tégica que, por diversos motivos, tornou-se nas úl-
timas décadas a cultura dominante de nossas elites, 
mais preocupadas, na maioria das vezes, com as 
ações visando à vitória na próxima eleição do que no planejamento e exe-
cução de ações buscando superar os inúmeros gargalos que nos separam 
do mundo desenvolvido.

Tivemos progressos nos últimos anos, certamente. Mas eles ocorreram 

mais por ações localizadas nas esferas pública e privada, 
do que devido a um planejamento estratégico e rigoroso.

Impactado por recente viagem a Hong Kong, 
Taiwan, Emirados Árabes e Coreia do Sul, na qual ve-
rifiquei o abismo que nos separa do estágio de desen-
volvimento desses países, não tenho dúvida de que só 
aproveitaremos nossas imensas potencialidades, quan-
do nossas elites se preocuparem efetivamente com o 
planejamento, para que a sociedade consiga aproveitar 
a contribuição que somente a engenharia pode ofe-
recer - desde que contratada por preços justos e com 
prazos adequados - para a superação de nossas defici-
ências estruturais. Senão, continuaremos discutindo o 

acessório, enquanto o essencial permanece inalterado, e isso é muito ruim.

*José Roberto Bernasconi, presidente do Sindicato da 
Arquitetura e Engenharia Regional São Paulo (Sinaenco-SP)

M e s a - r e d o n d a  |  E n g e n h a r i a  d o  M i l ê n i o





50 | O Empreiteiro | Julho 2013

Falta desenvolvimento 
e estímulo à indústria nacional

Francis Bogossian*

Não há desenvolvimento sem engenharia. 
O Brasil, se quiser se desenvolver, precisa 
investir maciçamente em educação, princi-

palmente no ensino básico e na reforma curricular 
dos cursos de graduação de Engenharia.

A qualidade da engenharia brasileira é reconhe-
cida internacionalmente por seu alto padrão téc-
nico, principalmente nas áreas de construção civil 
e engenharia do petróleo. A construção de metrôs, 
hidrelétricas, pontes e a prospecção, exploração e 
produção de óleo e gás offshore são alguns exem-
plos da competitividade da nossa engenharia. A 
qualidade dos profissionais que atuam nestas áreas 
é indiscutível. O que ainda persiste é a deficiência de equipamentos, 
devido à falta de um plano de desenvolvimento para o país que privilegie 
e estimule a indústria nacional. A indústria de máquinas e equipamentos 
permanece muito aquém das necessidades do país, o que leva à impor-
tação de maquinário.

O baixo crescimento econômico do Brasil não ajuda a estimular a 
instalação de fábricas de equipamentos. É mais barato importar, o que é 
lamentável. Isto também acontece com nosso atraso relativo a materiais 
sofisticados como, no exemplo recente, a lona de cobertura do Mara-
canã. Sem crescimento econômico e com alto grau de complexidade, 
tanto burocrática como tributária e fiscal, dificilmente a indústria de 
equipamentos vai se desenvolver no Brasil.

O futuro da engenharia brasileira, portanto, não é promissor como 
poderia ser, em comparação com outros países. Uma pesquisa do Fórum 
Econômico Mundial de Genebra, em 144 países, coloca o Brasil em 132º 

lugar na qualidade do ensino da matemática e das 
ciências. Isto não é novidade. Os cursos de gradua-
ção em Matemática e Física são pouco procurados. 
Sobram vagas em todos os vestibulares. E sem pro-
fessores nestas áreas, como iremos formar as novas 
gerações?

Outro ponto que precisa ser atacado com ur-
gência é a conscientização, tanto da população 
como de nossos administradores públicos, sobre a 
importância dos investimentos em manutenção, 
que deveriam ser permanentes, não esporádicos. 
Este é a principal causa dos desastres de engenharia 
que temos visto no país. Lógico que, ocasionalmen-

te, podem ocorrer erros de concepção, projeto, planejamento ou gestão, 
mas a principal razão para os recorrentes eventos dessa natureza que 
temos presenciado é a pouca atenção com a manutenção das constru-
ções e com as ações preventivas.

Obras de engenharia precisam de manutenção permanente, não 
apenas para aumentar e garantir a vida útil da construção, mas, princi-
palmente, por motivos de segurança. Os gastos com manutenção de uma 
estrutura de concreto, por exemplo, são 25 vezes menores que os custos 
para reforçar ou renovar uma estrutura deteriorada, isto sem contar os 
possíveis riscos de acidentes, perdas de vida e de patrimônio.”

*Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia 
e da Associação das Empresas de Engenharia do Rio 

de Janeiro (Aeerj) e vice-presidente executivo da 
Academia Nacional de Engenharia

Qualidade do ensino de matemática 
e das ciências no Brasil é um dos 

mais baixos do mundo
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Normas brasileiras prosseguem defasadas 
Flavio Miguez*

As normas brasileiras são editadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT). Presidi a elaboração de duas 

normas na área da geotecnia. Congregamos 
esforços de um grande grupo de destacados 
profissionais em trabalho voluntário. Esse pro-
cedimento, embora respeitável, é cada dia mais 
difícil uma vez que os engenheiros mais expe-
rientes ou já deixaram a profissão ou estão, de 
um modo geral, extremamente ocupados, dada 
a carência atual desse tipo de profissional em 
vários campos do mercado.

Por outro lado, o rápido desenvolvimento 
tecnológico em novas áreas da engenharia sempre causaram certa 
defasagem na elaboração de normas técnicas brasileiras. Daí, nessas 
áreas, há a necessidade de utilização de normas de outros países até 
que as nossas fiquem prontas.

Sobre a indagação a respeito de catástrofes naturais, inserida 
no questionário da revista, tenho a dizer o seguinte: é importan-
te que órgãos públicos sejam mais bem capacitados e tenham mais 
autonomia. A engenharia hidráulica é plenamente capacitada para 
estabelecer a probabilidade de ocorrência de descargas extremas que 
causam cheias catastróficas. A engenharia geotécnica é plenamente 
capacitada para definição de instabilidades de encostas e aterros.

As consequências de catástrofes podem ser custeadas com preci-
são. Entretanto, os órgãos de administração pública têm que ter cor-
po de engenheiros com capacitação, autonomia e recursos para pre-

venir essas catástrofes e para contratar serviços 
de consultoria. No caso do controle de cheias, o 
governo do presidente Collor extinguiu o Depar-
tamento de Obras de Saneamento que até hoje 
não teve nenhum substituto. Obras com essa fi-
nalidade sempre afetam e trazem benefícios para 
muitos municípios e, não raro, para mais de um 
estado. Nesse cenário é muito difícil a concepção 
e implantação de obras de defesa contra inunda-
ções sem um órgão de âmbito mais amplo.

Os demais aspectos listados na questão, que 
implicam licenciamento e fiscalização de obras, 
também passam pela necessidade de competên-

cia e autonomia da engenharia dos órgãos públicos e suas capacida-
des de contratação de consultoria externa.

Sobre o que fazer a fim de que a engenharia brasileira se posi-
cione com mais ousadia e não fique como a vilã da história diante da 
negligência do poder público´ a minha resposta é a seguinte: creio 
que os mandatários deveriam se conscientizar da importância da en-
genharia nos órgãos públicos. Além disso, cabe aos clubes, institutos 
e sociedades de engenharia a manutenção de atividades que catali-
sem ações dos governos municipais, estaduais e federal na valoriza-
ção da engenharia.

*Flavio Miguez, professor da Escola Politécnica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

consultor técnico da Brazil Hydropower

“Estamos numa era de mudanças de paradigmas”
Maurício Roscoe*

É claro que a Engenharia Brasileira evoluiu, mas a um ritmo lento se tomamos outros países como 
referência. Hoje, com a internet, as análises de custos de estradas, viadutos, pontes etc., estão mais 
fáceis de acessar e nos deixam em situação desconfortável. Nas áreas de edificações, saneamento 

etc., a situação é assemelhada. Estamos com um gap em custos e tecnologias. 
Acredito que o desenvolvimento de novos materiais e equipamentos que facilitam a execução das 

obras e os sistemas construtivos inovadores são os pontos fortes. Mas devemos manter o equilíbrio e 
evitar os ufanismos, pois há muito que fazer. 

Estamos numa era de grandes mudanças de paradigmas tanto tecnológicas como, especialmente, ge-
renciais, onde o foco são os macrossistemas e sua produtividade global mais do que pequenas mudanças 
incrementais. Exemplificando: 

Para atender à agricultura o foco não deve ser apenas a construção de boas estradas, armazenagens, silos 
e portos eficientes, mas as soluções que otimizem não apenas a produtividade de todos os recursos utilizados, 
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A engenharia se desenvolve com seu elo inicial 
que é o projeto. Quantas vezes ouvi que o papel 
aceita tudo! Com a velocidade da informação, 

em tempo real, é possível se ter as melhores tecnolo-
gias disponíveis. A causa do atraso, neste começo de 
século, no Brasil, é a má contratação de projetos pela 
maioria dos órgãos públicos. Até o Metrô de São Pau-
lo já aprovou concorrências com 30% de desconto no 
preço básico. 

Nas áreas de maior dificuldade de investimentos, o 
projeto deveria ser contratado pelo processo de melhor 
técnica e não de preço mínimo, como é feito. 

Quanto a normas, posso afirmar que normas es-
trangeiras já vêm sendo aplicadas por empresas de projeto que trabalham no 
exterior, em especial em estruturas metálicas, até em países sujeitos a sísmicos. 

No Metrô de Lima foi utilizado o novo processo de cálculo de terremotos 
– Pushover – além das normas AASHTO e recomendações do ACI – American 
Concrete Institute.

Sobre as obras para a Copa. As inovações, nessas obras, prendem-se mais 
ao caderno de encargos da Fifa que impôs critérios rigorosos de segurança e 
conforto, tratando o torcedor como gente. Soluções de cobertura em mantas 
e estruturas suspensas foram largamente empregadas aproveitando experiên-
cias no exterior. Elas exigem, no entanto, manutenção, o que gera um proble-
ma potencial já que não há esta cultura no País.

Em nosso País há boa engenharia sem o que não seria possível o sucesso 
de empresas brasileiras no exterior onde a competição é de primeiro mundo.

A cultura de investimentos públicos está muito prejudicada por ser muito 
mal conduzida. Cargos que deveriam ser exercidos por engenheiros de bom nível, 
em geral, são entregues a leigos por injunções políticas. As obras são definidas 

Contratar pela melhor técnica  
e não pelo preço mínimo

João Antonio del Nero*

mas produtividade global, com a boa logística do sistema como um todo, 
em seu futuro funcionamento, incluindo até o sistema de financiamento 
dos estoques reguladores. A engenharia pode e deve dar grande contribuição 
participando das equipes de planejadores com visão mais estratégica.

Sobre normas. Não vejo problema algum em se adotar uma norma es-
trangeira, desde que útil e atualizada. O importante, de fato, é que se note 
que vivemos em um mundo em evolução permanente, hoje cada vez mais 
rápida. Assim, as normas podem e precisam ser revistas com mais frequência, 
especialmente quando há inovações ou avanços tecnológicos. Caso contrário 
podem inibir o desenvolvimento. Aliás, pesquisas inovadoras, pela própria na-
tureza, não devem se submeter a normas, salvo as de natureza ética.

As universidade, apesar da etimologia da palavra, estão formando, de fato, 
pessoas especializadas, com pouca visão global e sistêmica. Daí, a meu ver, as 

disfunções citadas. Além disso, a eficácia e produtividade de todo o sistema 
de ensino, estão abaixo do desejável. Também os empresários, de modo geral, 
usam pouco a colaboração das universidades. São mundos estanques em ter-
mos de diálogo e colaboração, o que prejudica a engenharia e o País.

Há urgente necessidade aí, não mais apenas de pequenas melhorias 
de processos e novos congressos sobre assuntos especializados, mas, re-
almente, de uma grande mudança de paradigma: o importante é desen-
volver a percepção e o pensamento mais global para visualizar os macro 
sistemas e buscar sua eficácia e continuidade de bom funcionamento. A 
metodologia da Qualidade Total, que ensina a buscar a causa fundamen-
tal dos problemas, ajuda muito – quando bem praticada.

*Maurício Roscoe, empresário e escritor

com prazos políticos, sem projetos adequados, com au-
sência de planejamento, sem qualidade e produtividade, 
gerando um festival de aditivos custosos e, em geral, mal 
intencionados.

Deslizamentos de encostas poderiam ser reduzidos 
em áreas ocorrentes. Já existe tecnologia que vem sen-
do aplicada em muitos países para monitorar movimen-
to de encostas por meio de imagens de satélite e recal-
ques em edifícios próximos a construções enterradas de 
metrô. Há dados disponíveis desde 1994.

Para que a engenharia não fique como vilã da 
história diante da má qualidade da fiscalização do po-
der público, eu sou radical: engenheiros e arquitetos 

responsáveis por projetos e construções devem assumir integralmente suas 
responsabilidades quanto ao atendimento de melhor técnica, da legislação 
em vigor das diferentes prefeituras quanto às exigências de aprovação de 
projetos, de atendimento das normas de construção, projeto e legislação de 
meio ambiente. A fiscalização pública seria reduzida, feita por amostragem 
por poucos funcionários, mas de alto nível e bem remunerados e os responsá-
veis, engenheiros e arquitetos, seriam desqualificados e impedidos de praticar 
a profissão em caso de fraude.

O CREA teria que sair do marasmo em que atua e já que possuem elevados 
recursos, ter consultores adequados para controlar o bom uso da engenharia re-
duzindo ao mínimo os trabalhos dos Tribunais de Contas, estudando e propondo 
tabelas de preços unitários em trabalhos especiais de engenharia, tais como: 
obras de metrô, grandes pontes, aeroportos, portos, barragens, entre outros.

*João Antonio del Nero, presidente da Figueiredo Ferraz 
Consultoria de Projetos 
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Obra é construída nas 

encOstas andinas 
Duas dificuldades avultam nessa 
fase inicial da construção da 
maior hidrelétrica da Colômbia: 
a verticalidade, que leva as obras 
a ser executadas em planos 
sobrepostos, e a logística imposta 
pela sinuosidade extrema das 
montanhas. Mas outro dado 
sobressai: o sítio localiza-se em 
território dos guerrilheiros das Farcs

Nildo Carlos Oliveira - Ituango (Colômbia) 

A 
obra, um contrato no valor de U$ 1,071 bilhão, a cargo do 
consórcio liderado pela Construtora Camargo Corrêa, com 
a participação das empresas colombianas Conconcreto e 
Coninsa, é de responsabilidade da Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) e começou a desenvolver-se a partir do dia 
1º de outubro do ano passado.

Essa hidrelétrica, pelas características físicas e, sobre-
tudo, pelo sítio em que se encaixa, difere completamente de outras que 
já visitei. Nada comparável com a maior parte das hidrelétricas brasileiras, 
cujas localizações, exceto algumas, na região Sul, estão em condições abso-
lutamente favoráveis, em especial do ponto de vista topográfico.

Aqui em Ituango, departamento de Antioquia, a 170 km de Medellín, a 
hidrelétrica em questão está sendo construída no cânion do rio Cauca, um 
dos mais importantes do país e que parece estrangular-se entre os paredões 
abruptos da cordilheira. Bordeja cerca de 150 municípios e desemboca no 
rio Madalena que, por sua vez, joga suas águas no mar do Caribe. 

A barragem será construída 8 km abaixo da ponte de Pescadero, onde 
o caudal do rio, naquele ponto, é da ordem de 1.010 m³/s. A barragem, que 
terá 225 m de altura e deverá ser construída com 20 milhões de m³ de rocha, 
represará um volume da ordem de 2.720 milhões de m³ de água.

Este é o segundo empreendimento hidrelétrico que a brasileira Camargo 
Corrêa constrói na Colômbia. Acumulou ampla experiência com as obras da 
usina hidrelétrica Porce III, com 660 MW de potência. Ali, porém, as condi-
ções topográficas eram semelhantes, mas não iguais às de Ituango. 

A nova hidrelétrica, que terá 2.400 MW de potência instalada, reúne di-
ficuldades sumamente maiores que a anterior, embora o contingente, que na 
atual fase ainda é da ordem de 1.200 pessoas (deverá chegar a 5 mil no pico), 
agregue engenheiros, técnicos e trabalhadores, quase na totalidade colombia-
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nos, muitos dos quais viveram os obstáculos de Porce e sabem o que significa 
operar máquinas e equipamentos como se estivessem praticando rapel.

A empresa prefere mesmo contratar trabalhadores locais, porque, no 
geral, eles estão acostumados a se movimentar e a viver a grandes alturas, 
em montanhas íngremes que se elevam para além dos 600 m ou 700 m. 
Além disso, as equipes que vão sendo formadas recebem treinamento espe-
cífico para o trabalho naquela adversidade. Até um simples desmatamento, 
necessário à preparação de pontos de apoio para a movimentação de má-
quinas, é feito por homens que trabalham amarrados o tempo todo. 

Embora o empreendimento esteja na região dos municípios de Ituango e 
Briceño, Santafé de Antioquia, San Andrés de Cuerquia, Valdivia e Yarumal, 
a infraestrutura local é precária e, por conta das dificuldades de acesso, fica 
em isolamento natural em relação a outras influências externas, que não 
sejam específicas das obras. 

O encontro, a logística 
Foi uma surpresa. No mês passado (junho), depois de uma viagem que 

durou perto de quatro horas, saindo de Medellín até ao canteiro da obra, 
em uma extensão de apenas 170 km, quem encontrei aqui, na qualidade 
de diretor geral das obras de construção, foi o engenheiro Reinaldo Lino, da 
Camargo Corrêa, que conhecera em outros empreendimentos e em outras 
condições no Brasil. Ele me havia atendido, há alguns anos, no canteiro da 
usina hidrelétrica Foz do Chapecó, em Santa Catarina, e depois seguiu para 
Belo Monte, no rio Xingu, de onde partiu para enfrentar as duras etapas 
deste empreendimento projetado nos despenhadeiros dessas cordilheiras. 

O acesso até aqui seria melhor, não fossem as sinuosidades que encompri-
dam a viagem e inviabilizam a possibilidade de qualquer horário de chegada. E 
não fossem, também, os riscos inesperados, pois vez ou outra, enormes blocos 
de pedras podem rolar montanhas abaixo. O engenheiro me informou: “Nessas 
regiões, as distâncias jamais podem ser calculadas em quilômetros. Costuma-
mos calculá-las pelas horas que ficamos nas estradas. Às vezes o local para 
onde vamos está até à vista, mas, para alcançá-lo, haja estrada. E paciência.” 

Ele me fala que, dentre todas as dificuldades aqui identificadas, a logís-
tica é seguramente a de maior impacto. Quando ele e equipe chegaram a 
Ituango, para encarar a obra, os acessos ainda não estavam concluídos. Há 
dois ou três anos, a contratante, a empresa EPM, instalou aqui alguns aloja-
mentos, mas para o seu pessoal. E há outros alojamentos para o pessoal da 
empresa encarregada de construir os acessos. “De modo que ainda estamos 
utilizando os alojamentos da EPM. Os nossos ainda estão sendo construídos”.

As obras da usina hidrelétrica foram contratadas por etapas: primeiro, 
a construção dos acessos, a cargo do consórcio Tuneles-Ituango, formado 
pelas empresas Ferrovial Agroman Chile (60%) e Sainc Ingenieros (40%); 
depois, as obras civis principais; em seguida, a construção dos túneis para o 
desvio do rio e, por fim, as montagens eletromecânicas, que também fazem 
parte de outro pacote contratual.

Atualmente, o consórcio da Camargo inicia as obras de sua respon-
sabilidade, enquanto aguarda a conclusão dos acessos, cuja morosidade é 
atribuída às grandes dificuldades topográficas e geológicas. Ela constrói e 
faz melhorias nos acessos locais para as operações iniciais de preparação 
dos canteiros e complementação da montagem das instalações industriais. 

Enquanto isso, o consórcio contratado para fazer os acessos externos 
(Consórcio Mispe-Ituango) constrói uma estrada de cerca de 40 km de ex-
tensão entre o porto Valdívia e o sítio da obra. Este acesso se destina ao 
transporte dos equipamentos da usina que chegarão à Colômbia via maríti-
ma. São peças pesadas, tais como turbinas e outros, que saem do porto em 
carretas e, no meio do caminho, possivelmente terão de ser transferidos para 
carretas menores, por causa das curvas, declives, aclives e pontes acanhadas 
que limitarão o transporte. Máquinas e equipamentos têm chegado à obra 
procedente do Brasil e de outras regiões do mundo. 

Instigado a falar mais sobre os problemas aqui identificados, o enge-
nheiro Reinaldo Lino diz que o maior obstáculo não está necessariamente 

Reinaldo Lino: a experiência brasileira em terras colombianas

Máquinas operando em patamares 
sobrepostos para instalação dos canteiros
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no ato de fazer, mas em como fazer. Tanto assim, que a movimentação de 
terra e as operações para escavações ocorrem sobrepostas tanto na margem 
direita quanto na margem esquerda do rio Cauca, onde vemos máquinas 
operando como se estivessem prestes a se precipitar no abismo. 

as obras previstas
As obras da construtora têm em vista acelerar as diversas fases do projeto 

que prevê o desvio do rio, na margem direita, por intermédio de dois túneis 
que serão fechados depois de construída a barragem; o vertedouro, tipo canal 
aberto, que será controlado por cinco comportas e o túnel de descarga inter-
mediário, que deverá controlar a vazão do rio na época das cheias, e garantir, 
em qualquer circunstância, o controle do caudal, que cuja vazão não poderá 
ser superior a 21 m³/s, conforme exigências das autoridades ambientais. 

As obras, no maciço rochoso da margem direita, compreendem a ca-
verna principal da casa de máquinas, onde serão alojadas oito unidades de 
300 MW de potência nominal cada uma, com turbinas tipo Francis; gera-
dores sincrônicos de eixo vertical; equipamentos auxiliares eletromecânicos 
e de controle; sala de controle e instalações da administração. A alguma 
distância acima do rio está localizada a caverna que aloja a bancada de 
três transformadores monofásicos e, abaixo, duas cavernas, uma para cada 
grupo de quatro unidades geradoras, por meio dos túneis de desvio, devol-
vem as águas ao rio Cauca, cerca de 1.400 m abaixo do local de captação. 
Cada unidade geradora é alimentada por um túnel de desvio construído na 
margem direita. Os túneis são providos de comportas metálicas instaladas 
em poços verticais nas proximidades do local de captação. 

No lado externo será construída a subestação principal, tipo encapsulada. 
Complementam o projeto outras obras associadas, como o túnel de acesso à 
casa de máquinas, com cerca de 900 m de comprimento, o túnel de ventilação 
e saída de emergência , os poços de aeração e outras de infraestrutura. 

O planejamento e a execução
Valdemar Daniel de Freitas Garcia, responsável pela coordenação de pla-

nejamento e controle da obra, diz que o planejamento considerou os marcos 
contratuais exigidos pelo contratante, desde a licitação, em outubro de 2011, 
até o dia 21 de março do ano passado, quando houve a entrega efetiva da pro-

posta. Nesse prazo cuidou-se da elaboração do planejamento analisando-se 
o tipo de terreno para a movimentação de terra, escavações e outras interfe-
rências e dimensionado o tipo de equipamento para cada uma das operações.

“Com base no tipo de operação e nas interveniências” – explica ele 
– “foi prevista a quantidade de máquinas e equipamentos necessários às 
diversas operações, o contingente que deveríamos contratar e o índice de 
produtividade/hora”. 

Pelo planejamento que foi elaborado, deu-se prioridade à questão dos 
acessos, tendo em conta a movimentação das diversas frentes de serviço 
e as operações dos equipamentos; foram verificados previamente quais os 
equipamentos aptos a subir por rampas de até 30% de inclinação ou se 
seria possível empregar caminhões em subidas de até 16% de inclinação. E 
decidiu-se pelo emprego de dumpers e scanners para o transporte nos diver-
sos patamares de altura. O planejamento da obra também tem considerado 
a logística que prevê o uso do acesso porto Valdívia-canteiro.

João Peruchi, especialista na execução de túneis, conta que, conforme o 
planejamento, estão avançando as obras de execução dos túneis rodoviários 
e da caverna que abrigará a casa de máquinas. Ele informa que a geologia 
em Ituango é semelhante à de Porce III. Por isso, a equipe de Ituango ainda 
não teve problemas. “Conhecemos o chão em que pisamos”, diz ele. 

O técnico cuida da construção de um túnel de 6 m de altura por 7  mde lar-
gura e de outro de 9 m de altura por 7,5 m de largura, que passa sob o vertedouro. 
Este possui 405 m de extensão e largura que varia de 70 m a 90 m, com capacida-
de de vazão de 22.600 m³/s, em caso de necessidade. O volume de escavação que 
ali será atingido pode ser da ordem de 12,5 milhões de m³ de material. 

Para a casa de máquinas a escavação formará uma abóboda de 240 
m de comprimento. Esta caverna terá 23 m de largura e 49 m de altura e 
alojará oito turbinas de 300 MW cada. 

Peruchi diz que as escavações em curso seguem as especificações do pro-
jeto, que incluía cuidadosa análise morfológica de cada tipo de rocha. “A nossa 
equipe de geologia e geotecnia analisou o maciço e especificou o tratamento 
a ser utilizado: se cambota com arco metálico, atirantamento ou rochas que 
não precisarão de tratamento algum, talvez nem sequer concreto projetado”. 

O engenheiro José Ramos, também da Camargo Corrêa, ao analisar os 
trabalhos das escavações e da movimentação de terra, destaca o trabalho das 

Abertura de cavernas para 
abrigo das estruturas fixas

O corte da hidrelétrica em sítio inóspito por onde a engenharia 
abriu caminho: mais uma conquista na exportação de serviços
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As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs) enraiza-
ram-se no país. Talvez esteja lá desde a criação de Macondo, a aldeia 
que surgiu do realismo mágico da obra Cem anos de solidão, de Garcia 
Marquez. Exagero à parte, elas exploram, há mais de 50 anos, a carência 
do Estado, onde o Estado, por negligência ou absoluta falta de identida-
de com as populações miseráveis, deixa de exercer o seu papel. 

Ali, no departamento de Antioquia – e em outras regiões - ela en-
controu campo fértil para prosperar. E construiu equipamentos urba-
nos que o Estado deixava de construir. As populações que sobrevivem 
nas amplas montanhas acostumaram-se com a ausência do Estado. 
Estão encarapitadas nas encostas, por onde os acessos são feitos pelos 
caminhantes, que escalam os topos, e por mulas, utilizadas no trans-
porte dos produtos que eles cultivam nas roças quase verticais. 

A construção da hidrelétrica na região é um passo do governo co-
lombiano para mostrar, enfim, a presença do Estado. A Empresas Pu-
blicas de Medellín (EPM) vem prometendo criar meios para melhorar 
a região e modificar a qualidade de vida das populações locais, pro-
porcionando-lhe condições para a construção de escolas, aberturas de 
estradas pelas escarpas montanhosas e fornecendo água, saneamento 
e energia elétrica. É o que contam, por exemplo, Juan Carlos Cardenas 
Blanco, diretor administrativo e financeiro, e Regina Coeli Medeiros 
Xavier Rodrigues, gerente de engenharia, do Consórcio Ituango.

Hoje, naquelas áreas isoladas, os povoamentos se espalham, sem luz 
elétrica e sem água. O povo bebe água colhida nas bicas dos cordilheiras.

Quando cheguei, no mês passado, àquela região, para visitar essa 
obra da brasileira Camargo Corrêa, fui dando conta, aos poucos, da 
tensão que subsiste nos municípios e também entre algumas pessoas, 
nos canteiros da obra. Ali, muitos dos trabalhadores podem até estar 
sendo recrutados entre pessoas direta ou indiretamente ligadas às 
Farcs. Afinal, como se pode saber? 

Ponderadamente, entre os responsáveis pela construção, a polí-
tica correta é realizar contratações mostrando os benefícios de uma 

obra que tem um sentido coletivo de 
desenvolvimento regional. Mas, me 
perguntava, onde estão as Farcs?

Naquele momento, debilitadas 
por anos de violência e perseguição, 
com baixas enormes entre elas e as 
forças do governo, estavam buscando 
uma saída, para sobrevivência, me-
diante negociações com o governo 
colombiano, em Havana. Mais tarde 
vim a saber que elas estavam propon-
do que a Câmara de Deputados da Co-
lômbia seja substituída por uma “Câmara Territorial”, na qual as regiões 
colombianas possam ter participação política maior e mais qualificada. 

Na dúvida entre o maior ou o menor poder das Farcs é melhor 
não contemporizar. Embora em Ituango estejam instaladas duas ba-
ses, camufladas, do Exército colombiano, alguma tensão persiste. A tal 
ponto, que o gerente da obra evita sair do canteiro em determinadas 
horas do dia ou em horas determinadas, durante a noite. 

Não sabia, mas durante a viagem que fiz de Medellín até lá, es-
tranhava que a pessoa encarregada do transporte, em uma camioneta, 
mantivesse constante contato com a obra, indicando os quilômetros já 
percorridos e os sítios por onde estávamos passando. A presença per-
sistente de motoqueiros nas proximidades poderia ser um acaso. Seria?

O motorista não parou em nenhum café ao longo do caminho; so-
mente em um que, em seu entendimento, oferecia maiores condições 
de segurança. Tudo estranhável. Depois que eu visitei as obras e me 
inteirei das diversas etapas que viriam depois, o prezado engenheiro 
e amigo Reinaldo Lina criou os meios para que eu saísse de lá de he-
licóptero. Devo atribuir tal gentileza a uma questão de amizade. Ou 
seria por conta de uma questão de segurança? Tudo é possível, num 
mundo impossível. (nildo carlos Oliveira) 

No território das Farcs

equipes, sobretudo a qualificação do trabalhador colombiano: “Me parece 
muito preparado, psicologicamente, por conta da vivência nas montanhas, em 
realizar serviços em tais alturas. Diferentemente do trabalhador brasileiro, que 
sempre fica, naturalmente, um tanto receoso”. Ele diz que o risco, no caso dos 
trabalhadores colombianos, está na falta de uma cultura em relação à segu-
rança. “Sob esse aspecto, não podemos facilitar”. 

as operações de desvio do rio 
Reinaldo Lino diz que a frente principal de serviços, nas escavações, 

concentrava-se, àquela altura, nas obras do vertedouro, de onde está sen-
do extraído o volume maior de rocha, material que será estocado para o 
posterior lançamento no leito do rio Cauca, na oportunidade do desvio. Ele 
informa que, se as operações para o desvio do rio, previstas para janeiro de 
2014, atrasarem, a situação se complicará. Porque será muito difícil encon-
trar outro local onde guardar tal volume de rocha. 

O desvio do rio é encarado como a operação mais crítica de todas as 
fases da construção de uma hidrelétrica. “E aqui”, informa o engenheiro, 

“não será diferente. Ou melhor, será diferente. Porque lá no Brasil, quando 
se projeta uma hidrelétrica, conta-se com espaço amplo para a ensecadeira, 
que é feita basicamente com movimentação de terra. Aqui, não. Dadas as 
condições do cânion, vamos precisar construir a ensecadeira. Ela será feita 
com concreto rolado. Não dá para concebê-la nos moldes tradicionais.” 

Reinaldo Lina explica que em Ituango não haverá lançamento de gran-
des volumes de concreto. O predominante serão as escavações. Algumas 
estruturas serão construídas com o uso de formas deslizantes, mas apenas, 
em alguns casos, para conferir esbeltez a algumas das estruturas fixas. 

O fato sobressalente, no desenho da obra, é que a construção, em pla-
nos sobrepostos, vai descendo despenhadeiro abaixo, até o encontro com a 
barragem, que irá subindo, montanha acima. É a engenharia num confronto 
especial com a natureza.

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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A prefeitura de Nova York, Estados Unidos, dá exemplo a outras metró-
poles globais no enfrentamento de fenômenos climáticos extremos, 
incluindo a subida do nível do mar que ameaça submergir as extensas 

partes baixas de Manhattan.
O prefeito de Nova York, Michel Bloomberg, divulgou o plano aguardado 

há tempo com o programa de obras traçado para enfrentar um outro fura-
cão como o Sandy, com chuvas de excepcional intensidade, e os efeitos do 
aquecimento global que poderá elevar o nível do mar. O total a ser investido 
chega a US$ 19,5 bilhões, embora tenha incluído cerca de US$ 10 bilhões 
de investimentos públicos já em curso e os recursos que o governo federal já 
destinou à cidade para os danos provocados pela tormenta.

O relatório do projeto de 437 páginas envolve proteção costeira, edi-
fícios, transportes, utilidades e demais infraestruturas, incluindo aspectos 
como recuperação econômica e seguro. Os estudos cobrem em profundi-
dade as praias de Staten Island e outras regiões que o furacão atingiu. Seth 
Pinsky, presidente do órgão de desenvolvimento econômico da cidade, li-
derou a equipe que montou o documento chamado “Uma Nova York mais 
forte e resistente”.

O relatório recomenda alterar as regras de zoneamento, dando aos pro-
prietários dos edifícios existentes mais flexibilidade, sem penalidades, em 
questões como a altura do prédio e a cota em que se situam os equipamen-
tos mecânicos. Aconselha ainda o retrofitting das edificações atuais para 
incorporar maior resistência, que possuem na sua maioria idade próxima de 
50 anos - época em que os códigos não previam medidas preventivas contra 
enchentes, embora a planície onde fica Nova York tenha um histórico de 
inundações de quase 100 anos.

A entidade New York Building Congress (NYBC) alertou que o estudo 
aponta a necessidade de reforçar a rede de distribuição de energia elétri-
ca, tornando-a resistente a chuvas e ventos, mas não indicou as fontes de 
recursos públicos para tal. Na passagem mais recente do Sandy, extensas 

Nova York anuncia programa  
contra fenômenos climáticos

áreas ficaram às escuras dias a fio. Outro relatório do painel PlaNYC, sobre 
mudanças climáticas, atualizou as previsões anteriores sobre os riscos ine-
rentes desse fenômeno. Mapas sobre riscos futuros de enchentes em regiões 
costeiras revelam que por volta de 2050 um quarto do território de Nova 
York estará sujeito a inundações.

O mapa de cheias de 100 anos da Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) foi atualizado depois do Sandy e abrange uma área superior 
a 166 milhões de m² de edifícios da cidade. O prefeito Michel Bloomberg 
ressalta que estes estudos não consideram os eventos futuros por conta do 
aquecimento global, quando o painel PlanNYC indica que o nível do mar 
pode subir quase 1 m em meados do século atual. “Se nada for feito, tere-
mos 64 km do litoral sujeitos a enchentes regulares, apenas com o regime 
normal de marés”, diz. O estudo divulgado pela prefeitura prevê milhares de 
intervenções, incluindo diques, reforço de drenagem, remodelação da rede 
de energia para torná-la imune a ventos, chuvas extremas etc.

Programa “Reparos Rápidos”  
restaurou o básico de 20 mil residências

A localidade de Breeze Point, na península de Rockaway Beach, na re-
gião de Queens, foi literalmente arrasada pela tormenta Sandy em 29 de 
outubro passado, com a destruição de 350 casas. No total, 125 delas foram 
atingidas por um incêndio que ocorreu naquela noite, e o restante na cheia 
de quase 2 m de altura que subiu do Oceano Atlântico. Muitas residências 
foram arrancadas das fundações e levadas pelas águas , sendo recolocadas 
no chão a esmo, a centenas de metros de distância do local original.

Também em outras regiões de frente para o oceano, como Long Island 
e New Jersey, os habitantes vivem o dilema de suas vidas. Reparar ou re-
construir as suas casas, ou participar do programa que permite vendê-las ao 
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governo local e ir morar em outro lugar? Os moradores ainda precisam 
respeitar os novos mapas de cheias atualizados pela agência FEMA, ele-
vando o nível de suas casas de acordo com as cotas indicadas, para não 
pagar prêmios exorbitantes de seguro.

O programa gratuito “Reparos Rápidos” da cidade de Nova York, 
considerado inédito, mobilizou 10 empreiteiras que foram designadas a 
regiões geográficas com os maiores danos, visando a restabelecer servi-
ços essenciais como eletricidade, aquecimento e água quente nas casas 
atingidas, empregando brigadas de subempreiteiras locais. Esse progra-
ma começou em novembro e prosseguiu até março de 2013, recuperan-
do as condições básicas de 11.700 edifícios e mais de 20 mil moradias.

A despeito do sucesso do programa e do volume de obras realizado, sem 
cobrar os custos dos moradores, houve críticas na imprensa por supostas “fa-
lhas nos reparos e demora na execução dos trabalhos”. A prefeitura reiterou 
que os reparos obedeceram aos códigos de edificação em vigor e apontou que 
os trabalhos se restringiam ao que era essencial para restabelecer os três tipos 
de serviço e a segurança estrutural das construções. Os proprietários ou mora-
dores foram avisados que os serviços complementares de acabamento e reno-
vação eram de responsabilidade pessoal de cada um. Entretanto, ao encerrar 
o programa, a municipalidade montou uma equipe de acompanhamento para 
monitorar as questões ainda pendentes nas moradias. 

William De Camp, vice-presidente da Gilbane Building, uma das dez 
empreiteiras contratadas, lembrou que suas equipes estavam trabalhan-
do sete dias por semana, de 14 a 16 horas por dia. Pararam apenas no 
Natal e no Ano-Novo. E que receberam apoio espontâneo dos moradores, 
que traziam refeições e bebidas quentes (era inverno no Hemisfério Nor-
te). Além disso, as empreiteiras foram mobilizadas em prazos exíguos — 
em até 48 horas. Ele porém reconhece que esse tempo pode parecer uma 
eternidade para uma família sem teto. A empresa recuperou os serviços 
essenciais de 1.543 propriedades, envolvendo mais de 3 mil famílias.

Rich Cavallaro, executivo principal da Skanska USA Civil, também uma 
das empreiteiras mobilizadas, informa que reparou 3 mil casas na parte sul 
de Brooklyn, utilizando em média 250 trabalhadores por dia. “Ao contrário de 
obras normais, quando a empreiteira tem meses para se planejar, demoramos 
apenas uma semana para começar as obras. Outro problema é que tínhamos 
que convencer o proprietário a iniciar pelos serviços críticos e isso demorava 
até seis visitas a uma única casa.” “Foi uma vitória da parceria entre público 
e privado, e possivelmente salvou vidas, já que estávamos no inverno”, disse. 

É claro que o programa “Reparos Rápidos” teve falhas, inclusive a 
falta de um processo rápido de pagamento. Havia empreiteiras partici-
pantes que em meados de maio ainda não tinham recebido a totalida-

de dos pagamentos. Entidades do setor sugerem que Nova York tenha 
um contrato-padrão de intervenção em desastres naturais a ser licitado 
anualmente, com proteção contra ações legais para as empreiteiras par-
ticipantes. Esse arcabouço legal facilitaria a intervenção no futuro, com 
um grupo de empreiteiras já previamente contratadas por licitação.

O American Institute of Architects (AIA), seção de Nova York, conseguiu 
aprovar um projeto de lei que dá imunidade contra ações legais aos enge-
nheiros, arquitetos, topógrafos que prestam serviço voluntário em situações 
de desastres, mas não inclui empresas construtoras. O próximo passo será 
uma provisão que inclua as empreiteiras. Com isso, a cidade passa a contar 
com um exército de profissionais voluntários, para situações de emergência. 
Ainda é lembrada a participação da Turner Construction no período pós-
-atentados de 11 de Setembro, que se mobilizou nos trabalhos de salvamen-
to, e acabou arcando com mais de 10 mil ações legais.

Dois túneis do metrô serão recuperados
Os túneis Montague, de 1.500 m, e Greenpoint, de 365 m, ficaram 

submersos até o teto e sofreram graves danos, inclusive cablagem, si-
nalização, aparelhos de mudança de via etc. A agência NYC Transit in-
formou que o Sandy fez inundar nove dos 14 túneis do metrô situados 
debaixo dos rios, mas estes dois sofreram mais, além de numerosas es-
tações alagadas. O túnel Montague, que leva a linha R sob o East River 
ligando Brooklyn e Manhattan, ficou imerso em água salina por 10 dias 
e sua reconstrução é praticamente uma nova obra.

Cada túnel será um projeto distinto e cada projeto terá provavel-
mente múltiplos contratos, alguns na modalidade projeto+construção. 
O túnel Montague vai mobilizar empreiteiras contratadas e vai exigir 
a suspensão da linha R na primeira semana de agosto próximo, por 14 
meses. A agência estima os custos totais em cerca de US$ 100 milhões, 
cobertos por recursos federais.

Os trabalhos de reparo no túnel Greenpoint serão numa escala bem 
menor, mas a linha G será interrompida durante 12 fins de semana, come-
çando no início de julho. As equipes internas da NYC Transit farão estes 
reparos, exceto a sinalização e a casa de bombas. Embora ambos os túneis 
estejam funcionando após reparos de emergência, os trabalhos de recupe-
ração definitiva são inadiáveis. Uma das dificuldades aqui são as bancadas 
de dutos em ambos os lados do túnel Montague, que carregam cabos de 
energia, comunicação e outras utilidades, a serem demolidas com marte-
letes manuais, já que o uso de perfuratrizes pneumáticas de maior porte 
traz o risco de perfurar a seção do túnel. É um trabalho demorado, seguido 
de uma sequência cuidadosa de montagem de instalações.
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C
onforme matéria de capa de maio último 
(OE 519), da revista O Empreiteiro, o go-
verno federal desembolsou, através de di-
versos ministérios, um volume de R$ 11,3 
bilhões para pagamentos a construtoras e a 
outras empresas de engenharia, por obras e 
serviços licitados com valor acima de R$ 1,5 

milhão em 2012. No mesmo período, os estados, o Dis-
trito Federal e prefeituras realizaram 16.369 concorrên-
cias públicas para obras e serviços, que se tornam obri-
gatórias por lei quando o valor supera R$ 1,5 milhão.

A força das fronteiras e dos 
mercados rEgiOnAis

Se considerarmos hipoteticamente que todas essas concor-
rências realizadas nos estados, DF e prefeituras tivessem piso 
no valor de R$ 1,5 milhão, essas obras e serviços teriam movi-
mentado um total de R$ 24.553.500.000,00 — um índice 117% 
superior ao montante pago pelo governo federal em 2012.

Essa conta, embora hipotética, dá uma ideia clara do poten-
cial representado pelos mercados regionais de obras públicas do 
ponto de vista estadual e municipal, cujo volume financeiro real 
pode ser muitas vezes superior. A eles se somam os empreen-
dimentos privados típicos das fronteiras econômicas regionais, 
como a expansão contínua da mineração no Pará e Maranhão, 

Pesquisa: O Empreiteiro

Ministério dos 
Transportes 

R$ 5,635 bilhões

Ministério da Defesa 
R$1,936 bilhão

Ministério da Educação 
R$1,808 bilhão

 Ministério da integração  
nacional - R$ 961 milhões

Ministério das Cidades  - R$ 238 milhões
 Presidência da República - R$ 136 milhões

Ministério da Fazenda - R$ 114 milhões
Ministério da Saúde - R$ 91 milhões

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - R$ 83 milhões

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - R$ 74 milhões

Outros - R$ 225 milhões

gOvErnO FEDErAl – Pagamentos efetuados em 2012 Por obras e serviços

TOTAl r$ 11,3 BilHÕEs

E s p e c i a l
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e que vai receber uma planta gigante de celulose em Imperatriz 
(MA), já em fase final de montagem.

No Nordeste há uma profusão de indústrias diversi-
ficadas voltadas à exportação nos polos portuários do 
Pecém (CE) e Suape (PE), cujo número cresce ano após 
ano; prossegue a expansão do polo automotivo de Cama-
çari (BA), complementando a cadeia de fornecedores de 
componentes; fervilham de encomendas os estaleiros de 
construção naval desde o sul da Bahia até São Paulo e Rio 
de Janeiro, que trabalham para a indústria do petróleo e 
miram ansiosos o novo ciclo do pré-sal.

No Centro-Oeste, o agronegócio convive com projetos de 
mineração em Goiás e Mato Grosso, produzindo cobre, ouro 
e outros metais; surge uma retomada de exploração mineral 
no Vale do Ribeira, em São Paulo, e a concessão anunciada 
de aeroportos estaduais vai gerar novos negócios; a infindá-
vel descoberta de novos depósitos minerais em Minas Gerais 

impulsiona uma indústria que busca agregar maior valor aos 
produtos finais originários do subsolo.

Os portos de exportação na parte sudeste do País vão atraves-
sar um ciclo de modernização com a chegada dos investimentos 
privados, consequência direta da nova Lei dos Portos; a transfor-
mação do Rio de Janeiro num polo cultural, na esteira da reno-
vação urbana propiciada pela Copa 2014 e Olimpíada 2016, pode 
se materializar desde que o legado pós-jogos receba a merecida 
prioridade do governo e dos empreendedores privados. 

O quadro mostra a dinâmica dos estados e cidades 
que buscam modernizar a infraestrutura local e atrair os 
empreendedores privados às fronteiras regionais, que a 
despeito do custo Brasil, da tributação massacrante, le-
gislação trabalhista antiquada e logística de transporte 
precária vão desbravando mercados e gerando empre-
gos, empurrando o PIB para cima. É o Brasil real que faz 
acontecer. (Joseph Young)

EsTADOs – número de concorrências realizadas em 2012 
Por obras e serviços acima de r$ 1,5 milhão 

(inclusive regionais do dnit)

* Valor estimativo calculado pela revista O Empreiteiro, multiplicando o número total de concorrências pelo valor de R$ 1,5 milhão 
Fonte sobre o número de concorrências nos estados: RCC Licitações

sP - 2.778

Pr - 2.021

Mg - 1.576

rJ - 1.062

rs - 850 PE - 898

sC - 770

BA - 698

ES - 701

CE - 576

MA - 509

PA - 455

PB - 275

SE - 122

RN - 184
MT - 198

PI - 228

AM - 429

DF - 132

MS - 319

AC - 279

RO - 268

GO - 300

 TO - 84 / RR - 72 / AL - 51 / AP - 27

Dnit - 507

TOTAl EsTiMADO  
r$ 24,5 BilHÕEs*
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Pavimentação ainda não 
concluída da Cuiabá-Santarém 

é prova de descaso
O Empreiteiro percorre quase 
1 mil km da estrada e relata a 
precariedade do trecho  
e os problemas da região onde  
o agronegócio tem papel decisivo 
na economia brasileira

Augusto Diniz - Guarantã do Norte (MT)

P
oucos trechos em boas condições, boa parte do asfalto des-
gastada e esburacada devido ao intenso tráfego pesado e 
extensos intervalos de estrada quase impraticáveis por causa 
da lama. Esse é o quadro da Cuiabá (MT)-Santarém (PA), na 
BR-163, a rodovia cuja pavimentação, prometida para final 
de 2014, tem sido a mais aguardada no País. 

A revista O Empreiteiro percorreu quase 1 mil km dos 
1.780 km de estrada entre as duas cidades, no trecho que, inicialmente, será o 
mais beneficiado com a ligação completa por asfalto das ricas terras do agrone-
gócio em Mato Grosso ao porto fluvial de Santarém, às margens do rio Tapajós, 
um dos principais afluentes do Amazonas, para escoamento da produção. 

O estado mato-grossense é responsável por 24% da produção nacional 
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Santarém

Cuiabá

de grãos e seu rebanho é de 28 milhões de cabeças de gado, cerca de 10% da 
criação nacional, com perspectivas de crescimento expressivo nos próximos 
anos dos diversos itens do agronegócio, de acordo com dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). 

Hoje, a maior parte dos caminhões que transporta grãos (notadamente 
milho e soja) produzidos no norte do Mato Grosso, ainda ruma em direção ao 
portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), para escoar a produção. Essa operação 
aumenta em cerca de 1 mil km o trajeto, o que já não aconteceria se a carga 
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fosse descarregada no Norte do País. Sobrecarrega, portanto, as já congestio-
nadas rodovias do Sul-Sudeste, ameaçando de colapso os principais terminais 
portuários brasileiros e, principalmente, encarecendo seu transporte.

Percurso 
O Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuia-

bá, dá a dimensão do quanto o tráfego de caminhões poderia ser amenizado 
se a ligação por asfalto para Santarém já estivesse concluída. É que por ali 
passam todos os veículos de carga que descem do chamado Nortão mato-
-grossense para o Sul do País. 

O grande movimento de carretas, principalmente nesse período pós-colhei-
ta da safra de grãos (junho), cria uma fila quase contínua de veículos até Sinop, a 
500 km de Cuiabá e principal cidade cortada pela BR-163, até Santarém.

O começo da estrada, em via de mão dupla, já dá uma ideia dos problemas 
que serão encontrados dali para frente em alguns longos trechos: falta de 
acostamento, asfalto virando pó, buracos e depressão e sinalização vertical 
e horizontal precárias - algumas cobertas pelo mato às margens. Pedaços de 
pneus estourados também são uma constante no acostamento perigoso. 

Mas justiça seja feita: no início, alguns trechos estão com trabalhos de 
recapeamento e outros com operação tapa-buraco em andamento. 

Cerca de 120 km depois de deixar Cuiabá, em Rosário do Oeste, são vistas 
na estrada obras de viaduto que cruza a cidade e o início do trecho em pista 
dupla, com canteiro central. A pista dupla é interrompida em alguns momen-
tos, já que a duplicação encontra-se em obras em várias partes da rodovia até 
Posto Gil, o que significa ainda trafegar em via de mão dupla.

De Rosário do Oeste a Posto Gil tem aproximadamente 50 km. Além de 
Rosário do Oeste, outros dois viadutos de grande porte estão sendo construí-
dos em Nobres e Posto Gil. As obras para sobrepor a rodovia, porém, são vistas 
como desnecessárias para algumas pessoas ouvidas durante a viagem. É que 
nas mais movimentadas cidades da estrada, como Sinop e Sorriso, o expedien-
te não foi utilizado, nem por isso ambos os municípios têm problemas de con-

Buracos e depressões no asfalto, além de congestionamento de caminhões, são frequentes no trecho mato-grossense da rodovia

gestionamento em seus respectivos perímetros urbanos. Nessas localidades 
foram construídos apenas pontilhões.

A partir de Posto Gil, a estrada volta a ser exclusivamente de mão dupla 
- pelo Plano de Investimento em Logística do governo federal, anunciado ano 
passado, a duplicação deve seguir até a cidade de Sinop. Também é a partir 
dessa localidade que ccomeçam as extensas plantações de grãos a perder de 
vista no horizonte. O asfalto continua com problemas, assim como a falta de 
sinalização e acostamento, mas verificam-se intervenções mais intensas de 
recapeamento e reforma nas pistas.

Força do agronegócio
É pela rodovia que se constata também a pujança do agronegócio nas 

prósperas cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, todas 
planejadas, ocupadas por grandes armazéns de granéis de um lado e do outro 
pela área urbana central organizada. Todas possuem acessos com pista dupla 
da BR-163 em seus respectivos trechos urbanos. 

Depois de Sinop, o movimento de caminhões e carros cai drasticamente. 
É que a produção de grãos entra em declínio e as propriedades dão espaço 
aos pastos. Como parte expressiva dos caminhões graneleiros usa a rodovia 
no sentido contrário para escoar a produção, não se justifica, atualmente, o 
tráfego intenso de caminhões nesse trecho. 

Ao longo das margens da rodovia são observados, então, animais silves-
tres mortos. E por ali avultam buritis e castanheiras, árvores típicas da Amazô-
nia. O menor tráfego faz a estrada apresentar melhores condições de uso, com 
asfalto menos desgastado e poucos buracos.

Em direção ao norte, surgem Itaúba, Peixoto de Azevedo (lojas oferecendo 
equipamentos para garimpo e outras comprando ouro denotam local de ex-
ploração mineral), Matupá (com concentração de grandes frigoríficos às mar-
gens da rodovia) e Guarantã do Norte, última cidade de Mato Grosso antes de 
ingressar no Pará, a cerca de 750 km de Cuiabá, e local onde chegou o asfalto 
na rodovia há apenas quatro anos. 

Pontes de madeira, terra e lama ainda são recorrentes 
no trecho paraense da estrada Cuiabá-Santarém
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Pontes de madeira
Dali até a divisa daqueles estados são 50 km. E a Serra do Cachimbo desponta 

como o marco da transição do cerrado para a Floresta Amazônica. O asfalto da 
Cuiabá-Santarém termina em uma precária ponte de madeira na divisa de Mato 
Grosso com o Pará. Para frente, já em território paraense, são 40 km de estrada de 
terra e lama ou com restos de algum tratamento asfáltico em meio à selva. Veem-
-se obras em andamento em pequenos trechos desse precário percurso. 

Mais adiante, volta o asfalto à rodovia, em área do município de Altamira, 
depois de quase 1 mil km de viagem. 

De acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), que 
fez um levantamento recente das condições do trecho entre a divisa de Mato 
Grosso e Pará até Santarém (PA), dos cerca de 1 mil km de estrada, mais de 400 
km ainda são de terra ou estão com obras de terraplenagem e regularização do 
subleito ou revestimento asfáltico em andamento. A entidade reclama de falta 
de sinalização, drenagem subterrânea e pontes inconclusas no trajeto, além da 
apresentação de problemas na pavimentação em trechos já asfaltados. 

José Silva, motorista de uma carreta bitrem carregada com 37,5 t de soja, 
diz que faz o trajeto de Sinop para Santarém desde o ano passado. São quatro 
dias de viagem. 

O pior trecho, segundo o caminhoneiro, é entre Rurópolis e Santarém. “Existe 
170 km de chão muito ruim”, conta. Os caminhões saem em comboio rumo ao porto 
no Pará. A viagem à noite é interrompida por conta do perigo de tombar a carga. 

A volta da viagem não tem retorno com outros produtos, como acontece, 
em geral, de quem vai para o Sul. Mas José Silva diz que a estrada melhorou do 
ano passado para cá e que prefere dirigir até Santarém a ir a Santos ou Para-
naguá. “A estrada depois de Cuiabá (rumo ao Sul) é muito movimentada, com 
vários pedágios, caminhões demais e ainda tem fila para descarregar”, relata. 

Estradas vicinais
Ao longo da Cuiabá-Santarém, principalmente no trecho que corta o cin-

turão dos grãos, entre Nova Mutum e Sinop, há estradas vicinais asfaltadas 
e mantidas por produtores rurais em convênio com o governo do estado e 
municípios. Algumas delas são pedagiadas. 

Referidas vias ligam a BR-163 a cidade menores fora do eixo rodovi-
ário principal, mas que são estradas de escoamento de produção. 

No caso das concedidas, a gestão da rodovia fica por conta de uma acordo 
assinado entre o governo do estado e a associação de produtores locais parti-
cipantes do consórcio.

Rodovias FedeRais - pRincipais oBRas em andamento 

Rodovia Tipo de intervenção Detalhes da obra Estágio
BR-060/GO Duplicação e adequação Goiânia‐Jataí – 316 km 72% realizadas
BR-101/SC Duplicação Travessia de Laguna - 5,1 km Iniciada em maio/2013
BR-101/SC Construção Túnel do Morro do Formigão – 900 m Iniciada em janeiro/2013
BR-101/SC Duplicação e adequação Palhoça‐Divisa SC/RS – 146 km 96% realizadas
BR-101/SE Duplicação e adequação Divisa AL/SE‐Divisa SE/BA – 189 km 46% realizadas
BR-153/GO Construção Viaduto do Daia Iniciada em abril/2013
BR-163/SC Adequação São Miguel do Oeste-Divisa SC/PR – 61 km Iniciada em maio/2013
BR-222/CE Duplicação e adequação Entrada Acesso Porto Pecém‐Sobral – 194 km 60% realizadas
BR-235/PI Construção e pavimentação Construção Gilbués-Divisa PI/MA – 130 km 46% realizadas
BR‐242/MT Construção e pavimentação  Construção Querência-Sorriso – 481 km   25% realizadas
BR-262/MG Adequação Travessia Urbana de Nova Serrana - 15,1 km Iniciada em abril/2013
BR-285/RS Construção Divisa SC/RS–São José dos Ausentes - 8,5 km Iniciada em março/2013
BR-319/RO Construção e pavimentação Construção de Ponte sobre o Rio Madeira/RO –1 km 96% realizadas
BR-324/BA Construção e pavimentação Construção Via Expressa ao Porto de Salvador — 4,3 km 93% realizadas
BR-365/MG Duplicação e adequação Trevão–Uberlândia – 79 Km 95% realizadas
BR-392/RS Duplicação e adequação Pelotas‐Rio Grande – 85 km 59% realizadas
BR-432/RR Construção Vila Felix Pinto–Vila Central – 46,2 km Iniciada em fevereiro/2013
BR-448/RS Construção e pavimentação Sapucaia‐Porto Alegre – 22 km 74% realizadas
BR-493/RJ Duplicação e adequação (Arco Rodoviário RJ) Entrada BR‐040‐Entrada BR‐101–71 km 54% realizadas

Fonte: 7º balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Para caminhoneiros e moradores, a pavimentação completa da BR-163 é essencial
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Apavimentação completa da Rodovia Cuiabá (MT)-Santarém (PA), 
de 1.780 km, é ao mesmo tempo solução e problema para a re-
gião. A solução está no fato de ser o principal vetor de crescimen-

to econômico, possibilitando escoamento da produção mais rápido entre 
as cidades localizadas ao longo da estrada e também para outros lugares 
do Brasil e do mundo. 

O problema é que questões históricas da região podem inflar ainda 
mais. A primeira delas diz respeito à regularização da terra ocupada por 
produtores rurais desde o início dos anos 1980, quando o governo incen-
tivava a ida de brasileiros para o então inabitado território. 

No extremo norte do Mato Grosso, 70% das terras estão ainda nas 
mãos da União, sem registro de posse definitivo dos produtores rurais 
que aportaram por lá há cerca de 30 anos. A situação chegou à beira de 
um conflito agrário em 2003, quando movimentos sociais reivindicaram 
o direito também de ocupar as mesmas terras já habitadas. 

Por conta disso, foi criado o Comitê de Regularização Fundiária do 
Norte do MT, envolvendo seis municípios da região. “O Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) nunca regularizou isso. A 
criação do comitê evitou grave conflito agrário. A questão quase virou 
uma luta sangrenta”, lembra Alberto Cezário, presidente do Sindicato 
Rural de Guarantã do Norte (MT). 

Somente no início deste ano é que a Justiça Federal fez os primeiros 
acordos para tentar resolver o impasse. Trata-se de decisões que dão 
10% da terra de produtores rurais para assentamento de movimentos 
sociais. Há produtor rural na região com até 15 mil ha de terra, área do 
tamanho de uma cidade no Brasil com 1 milhão de habitantes.

Os desafios na região vão além do asfaltamento

Outra questão encontrada na região e que acende o pavio do con-
flito de terra é a constante pressão exercida por órgãos governamen-
tais, Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e entidades ambientais e 
indígenas pela demarcação de áreas, sejam elas ocupadas ou não por 
produtores rurais, principalmente no trecho onde a Floresta Amazônica 
é mais densa e menos habitada, compreendendo 1,2 mil km da estrada a 
partir de Itaúba (MT), município localizado logo depois de Sinop e que é 
considerado o portal da Amazônia, até Santarém (PA).

Alberto Cezário reclama que há proposta de demarcação de terra 
onde nem índios existem. “Depois que o governo assina decreto de cria-
ção de reserva (indígena ou ambiental), é praticamente impossível re-
verter”, diz. Por outro lado, o Mato Grosso é líder em desmatamento da 
Amazônia Legal, respondendo em quase 50% da degradação, de acordo 
com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o Sindicato Rural local, há 320 mil cabeças de gado em 
Guarantã do Norte, mas se incluir as existentes no Pará, até a cidade de 
Novo Progresso, a 250 km ao norte, o número sobe para 1,7 milhão de 
cabeças de gado. Alberto explica que a região concentra gado de corte e 

Alberto Cezário, do Sindicato 
Rural de Guarantã do Norte (MT)

Na medida em que a pavimentação 
progride, a ocupação desordenada às 
margens da rodovia também avança
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acostumar”, desabafa, dizendo que voltará em breve para o Paraná.
Questionado sobre como inserir as pessoas que ocupam de forma 

desordenada terras às margens da rodovia na agenda de preservação 
ambiental, Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do 
Meio Ambiente, afirma ser um desafio. “Isso precisa de orquestração. 
Ninguém está vendo com um zoom de cima”, reconhece a falha do go-
verno na situação. De acordo com ele, somente há pouco tempo é que 
a Casa Civil do governo federal criou um grupo de trabalho da BR-163 
para olhar mais de perto esse tipo de problema. “Fizemos isso com enor-
me atraso”, disse.

Além do crescimento do gado e da plantação de grãos rumo à região 
Norte, a Cuiabá-Santarém convive também com o garimpo. Na cidade 
de Peixoto de Azevedo (MT), a cerca de 100 km da divisa do Mato Grosso 
com o Pará, lojas à beira da estrada oferecem equipamentos para extra-
ção e outras compram ouro.

O gaúcho Ademar Datoé, dono de uma churrascaria à beira da es-
trada frequentada por donos de garimpo (devidamente paramentados 
com pulseiras, anéis e colares de ouro), extraiu ouro em suas terras no 
passado, mas hoje planta soja. 

Segundo ele, quando o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis) aparece para fiscalizar os garimpos, 
“some todo mundo, inclusive as máquinas”. Depois os garimpeiros vol-
tam, conta Ademar. “Essa cidade tem registradas mais de 500 escavadei-
ras. Para que tudo isso senão explorar o ouro na região?”, complementa.

produção de leite, com “crescimento de 90% ao ano”. Mas, segundo ele, 
a produção anual de grãos também tem aumentado rapidamente.

 A pavimentação da BR-163 é a propulsora da expansão da fronteira 
agrícola na região. “Todo mundo que veio para cá quer esse asfalto. Era 
uma promessa do governo desde quando chegamos”, lembra Alberto, 
que foi um dos fundadores de Lucas do Rio Verde e hoje está em Guaran-
tã do Norte. Mas ele reclama daqueles que se contrapõem à ocupação da 
área: “Antes éramos considerados heróis. Hoje, somos vilões”.

A mudança de Alberto de Lucas do Rio Verde para uma localidade 
mais ao norte da Rodovia Cuiabá-Santarém - no caso Guarantã do Nor-
te - é um movimento comum à medida que a pavimentação da estrada 
avança. O exemplo do paranaense Locimar Daguete explica bem o mo-
tivo dessa prática. 

Locimar morava desde 12 anos de idade em Terra Nova do Norte (MT). 
Há pouco mais de um ano mudou-se com a família para Novo Progresso 
já em território paraense. Hoje, ele compra frutas, como melão e melancia, 
na antiga cidade onde morava para vender no seu novo endereço. 

O trajeto entre Terra Nova do Norte e Nova Progresso, de 370 km, 
levava de carro uma semana tempos atrás. Agora, em meio dia se faz 
a viagem, apesar de se encarar alguns trechos de terra ou em obras no 
lado paraense da BR-163. “Novo Progresso é mais nova. É melhor porque 
você cresce junto. A terra valoriza”, explica ele enquanto troca um pneu 
furado de uma velha camionete F4000 carregada de frutas.

Mas nem todos se acostumam a viver em localidades cortadas pela 
estrada. O também paranaense e trabalhador rural José Fernandes está 
há três meses em uma fazenda de um conterrâneo que arrenda suas 
terras para pastagem, em uma localidade que fica dentro do municí-
pio paraense de Altamira. “É bom aqui, mas é muito longe. Preciso me 

São conhecidos os perigos de se viajar pela precária Cuiabá-
-Santarém, no trecho de Mato Grosso. Mas é percorrendo a estra-
da que se verifica que o problema transcende em muito a questão 
do gargalo logístico, que tem obrigado caminhões pesados a usá-la 
intensamente rumo ao Sul do País. É preciso ter sangue-frio para 
dirigir pela rodovia.

A constante necessidade de se fazer ultrapassagens de carretas 
bitrem de mais de 20 m de extensão, carregadas de soja ou milho 
em vias de mão dupla, para poder seguir viagem, é um exercício de 
destreza no volante, em meio às depressões na pista, os buracos e 
a falta de sinalização. São nessas ultrapassagens que acontecem a 
maior parte dos acidentes fatais. Em muitas dessas ultrapassagens 
perigosas são vistos caminhões e carros trafegando pelo acostamen-
to para evitar o pior. 

Em Cuiabá, antes de iniciar a viagem rumo ao Pará, vi um jornal 
diário local com uma foto na capa, ocupando generoso espaço, de 
uma jovem de 21 anos morta em acidente na BR-163. O motorista 
tentava passar à frente de uma carreta bitrem, mas acabou colidindo 
com outra que vinha em sentido contrário. Fiquei com receio de pre-
senciar uma tragédia semelhante.

Ultrapassar carretas na BR-163 
é um exercício de destreza e, por 

vezes, acaba em tragédia 

Ultrapassar bitrem amedronta

A pouco mais de 100 km de Cuiabá, já retornando da longa viagem 
que fiz de carro, vi um acidente desse tipo que acabara de acontecer. 
O carro estava irreconhecível. Manchas de óleo e sangue escorriam na 
pista. O motorista da carreta andava de um lado para outro inconso-
lável... (Augusto Diniz)

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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PPP leva mais água 
tratada ao sertão de 
Alagoas
Um dos municípios mais 
importantes do agreste, vítima 
dos problemas crônicos da seca, 
encontra em moderno instrumento 
de contratação de obras o meio 
para se beneficiar das águas do rio 
São Francisco e criar condições para 
melhorar sua infraestrutura em 
favor do desenvolvimento local

Nara Faria - Arapiraca (AL)

I
mportantes empreendimentos devem melhorar e movimentar a vida 
econômica da região de Arapiraca, em Alagoas. Dentre eles inclui-se 
um polo agroalimentar, que está prestes a ser inaugurado, além do 
primeiro shopping center local, o Pátio Arapiraca Garden Shopping. 
Ambos devem entrar em operação no segundo semestre deste ano. O 
centro comercial, sob administração do grupo Tenco, deve gerar cerca 
de 3,5 mil empregos.

No entanto, o projeto mais importante foi fechado em junho do ano pas-
sado, na modalidade Parceria Público-Privada (PPP), entre a Companhia de 
Saneamento de Alagoas (Casal) e a CAB Águas do Agreste, da Galvão Enge-
nharia. O objetivo da iniciativa é duplicar a capacidade de abastecimento de 
Arapiraca e municípios vizinhos, passando de 1.500 m³/h para 3.000 m³/h até 
2014, a partir das águas do rio São Francisco.

“Apesar de não ser o maior da CAB Ambiental, o projeto em Arapiraca re-
presenta um grande desafio: viabilizar o processo de investimento dentro das 
características da região, que sofre secularmente com falta de água e é muito 
carente”, explica o presidente da CAB Ambiental, Mario Galvão. 

Com investimento previsto de R$ 175 milhões, a iniciativa, original-
mente com prazo para entrar em operação em setembro de 2014, terá sua 
conclusão antecipada para junho daquele ano, de acordo com o presidente 
da CAB Ambiental. 
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Serão atendidos os municípios de Arapiraca, Campo Grande, Coité 
do Noia,Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Lagoa da Canoa, 
Olho D’água Grande e São Brás, compreendendo uma população de 220 
mil pessoas.

Além de abastecer os dez municípios, o sistema levará água para outro 
empreendimento que avança na região: o da exploração de minérios de 
ferro, cobre e ouro. Será construída uma derivação que abastecerá a mi-
neradora Vale Verde, que deve entrar em operação até 2015. O empreendi-
mento, localizado entre Arapiraca e Craíbas e de responsabilidade da Aura 
Minerals, é orçado em R$ 840 milhões. Prevê a geração de 1.250 postos 
de trabalho diretos e 5 mil indiretos na fase da construção. Já na operação, 
385 pessoas serão empregadas diretamente e 1.540 indiretamente.

Sistema existente
Atualmente, Arapiraca é abastecida por uma adutora implantada em 

1970. O sistema capta água do rio São Francisco no morro do Gaia, municí-
pio de São Brás. Nesta estação, a estrutura de captação é composta de dois 
conjuntos de bombas em operação de 300 cv de potência e um conjunto de 
reserva. A água bruta é bombeada até uma estação de tratamento do tipo 
convencional completa, com duas unidades distintas. A primeira, com capaci-
dade instalada de 1.080 m³/h de água, e a segunda, com 1.170 m³/h, garantem 
o fornecimento contínuo de água para o sistema. 

Após o tratamento, a água é direcionada para as duas estações elevató-
rias — a primeira possui bombas de 400 cv e a segunda trabalha com bombas 
de 850 cv. As estações elevatórias bombeiam a água tratada através de duas 
adutoras. A mais antiga, em ferro fundido, com 400 mm de diâmetro e a se-
gunda, de aço-carbono, com 600 mm de diâmetro, que seguem até uma caixa 
de passagem, localizada a 11 km de distância. 

Depois segue por gravidade por 11 km, até a estação elevatória de Campo 
Grande. A elevatória de Campo Grande é responsável por bombear água por 
quase 29 km de distância, até uma segunda caixa de passagem nas imedia-
ções da cidade de Arapiraca. Nos trechos existem ramais para o atendimento 
da cidade de Lagoa da Canoa, Girau de Ponciano, São Brás, olha d’Água Gran-
de, Feira Grande e Campo Grande. Após a caixa de passagem, a água segue 
novamente por gravidade por mais 3 km até o centro de reserva da Casal, de 
onde é distribuída à população de Arapiraca, Igraci, Craíbas e Coité do Noia. 

Com mais de 40 anos de existência, a estação de tratamento possui 
problemas de conservação, vazamento e, com o desenvolvimento da re-
gião, não é mais suficiente para abastecer 24 horas a região. As instala-
ções são prejudicadas pela falta de manutenção, que, somadas às ações de 
vandalismos, tornam o atendimento deficitário, com desperdício de água 
e dinheiro.

Novo sistema adutor
Com a parceria, a adutora já existente deve passar por reformas e 

substituir equipamentos obsoletos. Outros 58 km de adutoras estão sendo 
construídos, ampliando o sistema produtor de água do agreste alagoano 
para 3.000 m³/h. Uma nova estação de tratamento de água será constru-
ída na cidade e terá capacidade de tratamento máxima de 1.250 m³/h. A 
ETA será implantada no mesmo terreno em que será construída a sede da 
CAB Águas do Agreste.

O novo sistema adutor integrado de Arapiraca prevê a captação das 
águas junto às margens do rio São Francisco, no município de Traipu, em 
um local próximo ao povoado de Lagoa Grande, através de um canal de 
aproximação. 

O gerente de contratos da Galvão Engenharia, Carlos Eduardo F. Simões, 
informa que o novo canal permitirá que toda a construção seja realizada 
em terra firme, o que reduzirá os impactos ambientais no rio São Francisco.

Para tratar a água, será implantada uma estação elevatória com gradea-
mento grosso e fino, unidades de desarenação e o poço de sucção das bombas. 
A água bombeada seguirá paralela às estradas vicinais através de tubulações 
de aço até uma segunda estação elevatória, responsável pelo bombeamento 
até o cume da serra dos Manões, vencendo um desnível de 390 m de altura 
em relação ao rio São Francisco e seguirá por um trecho de recalque de cerca 
de 9 km de extensão.

No alto da serra a água será lançada em uma caixa de passagem e seguirá 
por gravidade o restante do percurso, com 47,1 km de extensão em direção ao 
povoado Canaã. Após atravessar a rodovia estadual AL- 220, a adutora terá uma 
derivação de menor diâmetro, com 6 km de extensão, que será construída pela 
mineradora e atenderá a sua unidade de produção no município de Craíbas. 
Serão fornecidos 500 m³ por hora de água bruta.

A adutora principal seguirá até a nova estação de tratamento de água de Ara-

Arapiraca é o principal polo de comércio 
e serviços do agreste alagoano

Em obras, primeiro shopping center da 
cidade promete aquecer a economia
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piraca, fornecendo à cidade 1.000 m3 de água por hora. A estação de tratamento 
de água de Arapiraca foi projetada do tipo convencional de ciclo completo. 

Aproximadamente 4,5 km de tubos da nova adutora já foram assentados 
e as obras seguem por três trechos subdivididos. Para que as obras avancem e 
atinjam os 58 km, a companhia aguarda pela liberação para a intervenção em 
trechos que soma 18 km. 

De acordo com o engenheiro responsável pela área de planejamento e 
gestão da  CAB do Agreste, Fábio Florentino de Carvalho, dos 58 km projeta-
dos, 26 km passam dentro de propriedades privadas.

Ele explica que destes 26 km já foram obtidos os decretos de utilidade pú-
blica e todo o laudo foi levantado. “O que nos cabia no contrato foi feito, que 
era a identificação das áreas, a identificação dos terrenos e a identificação do 
proprietário. O Estado já aprovou o laudo com o valor da indenização de cada 
área que está sendo afetada. Todas somam R$ 145 mil e já foram depositadas 
em juízo”, explica Carvalho. Segundo ele, são 80 propriedades afetadas e por 
se tratar de áreas rurais, praticamente não há desapropriação de famílias. 

Vencendo barreiras
A região rochosa e a agricultura basicamente desenvolvida pela planta-

ção da cana-de-açúcar trouxeram para o projeto necessidades específicas. Por 
conta dessas condições, optou-se por incluir no projeto conceitual o uso de 
100% da tubulação de aço-carbono, em substituição ao RPVC e ferro fundido. 

Isso porque o projeto conceitual mostrou que o uso do fogo nas lavouras 
danificavam os tubos de RPVC. No ferro fundido também foram encontrados 
problemas, por conta do uso da borracha na vedação das juntas. 

No caso do aço-carbono, as juntas são soldadas, o que evita o vazamento. 
Além disso, o aço suporta o esforço da estrutura em regiões que possuem uma 
maior quantidade de curvas. 

O tubo de aço-carbono também contribui para mitigar outro problema 
na região. É característica da adutora de água bruta criar bolsões de ar nas 
partes mais altas e acumular sujeiras nas partes mais baixas. Para evitar esses 
problemas, são implantados dispositivos chamadas ventosas, que permitem a 
expulsão do ar. Nos pontos mais baixos são instaladas descargas, que possuem 
operações programadas para limpar esses trechos.

No entanto, essas ventosas e descargas formam pontos vulneráveis de 
furtos. “Aqui no agreste, a época da seca se arrasta por oito meses do ano. 
Imagine o gado morrendo e a oportunidade de buscar a água em um ponto 
como esse. A pessoa vai quebrar a ventosa e utilizar a água”, explica o diretor 
geral da CAB Águas do Agreste, Antonio Carlos Ribas Dallalana.

Recentemente, em uma operação realizada pela companhia Casal ao lon-
go da adutora do agreste já existente, foram encontrados desvios da água que 
estavam servindo para irrigar plantações e pastagens. Em um imóvel situado 
no Distrito Industrial de Arapiraca, havia uma bomba instalada dentro da caixa 
de descarga da adutora puxando água para abastecer, por meio de uma man-
gueira, uma caixa de água de 500 litros.  

Em um sítio, em Feira Grande, havia sinais de violação da ventosa, en-
quanto que em outro sítio, a ventosa apresentava vazamento. A água formava, 
a poucos metros, um açude onde uma bomba de grande potência puxava o 
líquido para plantações de batata.

O novo projeto permite, em muitos casos, a opção de ser construído es-
cavado e enterrado. Na situação anterior, somando as ventosas e descargas, 
existiam 150 unidades, aproximadamente. No novo projeto serão 81 pontos. 
“É uma redução de 46%. Isso apenas no ponto de vista de operação, porque, 
no operacional, cada ponto é uma área de furto, o que diminui o vandalismo”, 
afirma Carlos Simões.

A presença de solo rochoso também dificulta e encarece o processo de 
escavação. Para fugir desses trechos, o projeto contempla a construção de tre-
chos subterrâneos e trechos aéreos, que margeiam as estradas vicinais. Sem a 
alteração de extensão, foram realizados desvios no projeto original, que previa 
intervenções na área central de Arapiraca. 

Essa mudança possibilitou também a redução da potência instalada nas 
bombas utilizadas para o bombeamento, considerando que foi reduzida a 
quantidade de curvas no trajeto. No projeto conceitual, a potência instalada 
varia em torno de 4.000 cv. O novo projeto permite aproximadamente 3.500 
cv. “Consequentemente isso gera economia de energia elétrica e polui menos. 
Enfim, uma coisa leva a outra”, explica Dalallana.

Além disso, o projeto conceitual previa trabalhar com uma energia for-
necida em média tensão, o que aumenta os equipamentos de controle e os 
custos de implantação da automação. Com a nova proposta, a automação 
utilizará energia fornecida em baixa tensão, reduzindo assim o consumo. 

Adutora na região de Arapiraca (AL) 
• Início da operação: 2012 
• Estimativa de conclusão: junho de 2014 
• Controle acionário: 100% CAB Ambiental 
• Prazo de concessão: 30 anos 
• População atendida: 220 mil em 10 municípios 
• Investimento: R$ 175 milhões 
• Extensão total da tubulação implantada: 58 km 
• Comprimento por tubo: 12 m cada (Brastubos) 
• Diâmetro dos tubos: 700 mm 
• Espessura dos tubos: 14 km com espessura 5/16” e 44 km  
com espessura de ¼”

Água bombeada do São Francisco seguirá até segunda estação elevatória, que vencerá desnível de 390 m de altura em relação ao rio

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Projetos hídricos eM ANdAMeNto No Nordeste

Localidade Projeto Descrição Investimentos

Nordeste
Transposição  
do Rio São 
Francisco

Atualmente, as obras físicas de transposição das águas do rio São 
Francisco alcançam 43% de execução, segundo balanço do Ministério 
da Integração Nacional. 
Pelo novo cronograma anunciado, a transposição só estará totalmente 
concluída em dezembro de 2015.

Valor estimado hoje da 
obra é de R$ 8,2 bilhões

Ceará Cinturão das águas

Pretende captar água do reservatório de Jati do Projeto São Francisco 
para abastecer a região do Cariri, conduzindo as águas aos rios Cariús 
e Jaguaribe até ao Açude Orós. A primeira etapa do Cinturão, com 
158 km de extensão, está em processo de licitação.
A primeira ordem de serviço do Trecho I do Cinturão das Águas do 
Ceará foi autorizada pelo governo no mês de julho de 2013.

R$ 1,1 bilhão

Pernambuco Adutora do Pajeú

Obra de 598 km de extensão vai levar água a 400 mil pessoas em 21 
municípios de Pernambuco e oito da Paraíba. Em março deste ano, 
foram inaugurados os primeiros 118 km da adutora, que atendem 90 
mil. A inauguração do primeiro trecho evitou o colapso de água no 
município de Serra Talhada, localizado no sertão pernambucano.

Essa primeira fase,  
junto com a segunda 
etapa da obra, que está 
em licitação, representam 
investimento  
de R$ 361 milhões

Pernambuco Ramal do 
Entremontes

Ao todo, R$ 570 milhões serão investidos nas obras da primeira 
etapa do Ramal do Entremontes, que levará água do Eixo Norte do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco até o açude de Chapéu. O 
empreendimento vai permitir o abastecimento do sertão do Araripe, 
beneficiando moradores de municípios como Serrita, Paranamirim e 
Terra Nova.

R$ 570 milhões 

Pernambuco Ramal do Agreste e 
Adutora do Agreste

Quando concluídas, as obras ampliarão o alcance de abastecimento 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco na região agreste do 
estado. O Ramal do Agreste vai levar água do Reservatório Barro 
Branco até o Reservatório Ipojuca, e em seguida, para a Adutora do 
Agreste. A Adutora do Agreste vai garantir o abastecimento de água 
para mais de 2 milhões de habitantes em 68 municípios.

Os recursos assegurados 
pelo PAC somam  
R$ 1,07 bilhão

Paraíba Canal das Vertentes 
Litorâneas

O empreendimento vai garantir o suprimento hídrico para 
abastecimento e irrigação de 38 municípios paraibanos, beneficiando 
200 mil pessoas da região. 

R$ 956 milhões

Bahia Adutora do Algodão

A primeira etapa da obra, que tem 265 km, foi inaugurada ao final 
de 2012 e leva água do rio São Francisco para 140 mil pessoas. 
A segunda, em licitação, terá 83 km e vai atender mais 90 mil 
moradores de nove municípios da microrregião de Guanambi, no médio 
São Francisco baiano. 

R$ 180 milhões

Alagoas Canal do Sertão 
Alagoano

Os primeiros 65 km de canal entregues, em março deste ano, já 
disponibilizam água aos municípios alagoanos de Delmiro Gouveia, 
Pariconha e Água Branca. Ao final, o Canal do Sertão Alagoano, com 
250 km de extensão, vai contemplar 42 cidades e beneficiar mais de  
1 milhão de pessoas. 
O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, assinou 
no dia 27 de junho, em Delmiro Gouveia, a ordem de serviço dos 
trechos III e IV do Canal do Sertão Alagoano. 

R$ 2,1 bilhões

Piauí Barragem  
do Atalaia

A obra vai atender mais de 40 mil pessoas no sul do estado.   
A Barragem de Atalaia tem o volume maciço de água na adutora de 
1,5 milhão de m³. Só a extensão da parede ocupa 2,2 km e a tomada 
de água de 1.000 mm de diâmetro.

R$ 55 milhões
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Fábrica da Fiat, em 
construção em Goiana (PE), 
poderá impulsionar ainda 
mais a economia do Nordeste

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br

Nara Faria

E
nquanto o PIB do País avançou 1,05% no primeiro trimes-
tre de 2013 – comparado ao último trimestre do ano pas-
sado –, o Nordeste cresceu o dobro, 2,05%. É por lá que 
permanecem as expectativas para os próximos anos, for-
talecidas por grandes projetos, que ao entrar em operação 
prometem contribuir para o desenvolvimento da região. 

Para viabilizar esses projetos, uma das fontes de libera-
ção de recursos tem sido a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), que disponibiliza cerca de R$ 2 bilhões por ano em financiamento. 

“A crescente procura sinaliza que por volta de 2022 teremos um 
fundo superior a R$ 10 bilhões e, em 2025, superior a R$ 25 bilhões”, 
estima Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, diretor de Gestão de Fundos e 
Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene. 

A “menina dos olhos” de Pernambuco é a chegada da fábrica da 

Ciclo industrial  
se diversifica
Nordeste cresce o dobro do PIB 
nacional e recebe fluxo intenso  
de empreendimentos relevantes

Fiat, em Goiana (PE). “É um projeto com um grande poder germinativo”, 
explica Aguiar.

A fábrica da Fiat está sendo instalada em um terreno com 14 mi-
lhões de m² de área contínua. Ele comporta um complexo polo automoti-
vo, composto da fábrica, parque de fornecedores, centro de treinamento, 
centro de pesquisa e desenvolvimento, pista de testes e campo de provas. 

A nova planta industrial da empresa terá capacidade para fabricar 
250.000 veículos/ano. O investimento total do projeto será de R$ 7 bi-
lhões - parte com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE), gerido pela Sudene. 

Durante a implantação, serão gerados cerca de 7.000 postos de tra-
balho. A expectativa é de que sejam criados, na fase operacional, 4.800 
empregos diretos e 12 mil indiretos. 

A previsão é de que as obras do empreendimento sejam concluídas 
em 2014, com início efetivo da produção em 2015. Atualmente, as obras 
civis estão em estágio avançado.

Os parques eólicos Formosa, Icaraizinho, Paracuru e Siif Cinco, lo-
calizados no Ceará, foram instalados com o apoio financeiro do FDNE 
e já estão em funcionamento. Os empreendimentos contam com um 
investimento total de R$ 866,6 milhões, dos quais R$ 526,6 milhões 
foram oriundos do fundo. 

Além das eólicas que estão em funcionamento, a Sudene está ana-
lisando outros 14 empreendimentos a ser instalados no litoral do Rio 
Grande do Norte e do Ceará e interior da Bahia, onde se localizam as 
melhores áreas de ventos do Brasil. 

Estes parques eólicos, em conjunto, somam investimentos de R$ 1,4 
bilhão, com participação de R$ 619,7 milhões de recursos da Sudene, via 
FDNE. Estes 14 parques terão 173 torres aerogeradoras com capacidade 
total de gerar até 360,6 MW.
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O Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, atual-
mente possui 105 empresas em operação, responsáveis por mais 
de 25 mil empregos diretos, e outras 45 em implantação. Entre 

elas, indústrias de produtos químicos, metal-mecânica, naval e logística, 
que vão fortalecer os polos de geração de energia, granéis líquidos e 
gases, alimentos e energia eólica. Tudo isso somado supera os R$ 50 
bilhões em investimentos, gera 15 mil novos empregos e mais de 50 mil 
empregos na construção civil.

Projetos de grande porte são previstos para se instalar na região. 
Considerado o maior deles, a Refinaria Abreu e Lima, que está em cons-
trução no Complexo de Suape, é a única no Brasil projetada para proces-
samento de petróleo pesado. 

Suape é também o berço da nova indústria naval brasileira. O Estaleiro 
Atlântico Sul, um dos mais modernos estaleiros do Hemisfério Sul, com ca-
pacidade para produzir navios e plataformas de qualquer porte, já está em 
funcionamento. Além dele, outro estaleiro entrou em operação em junho 
de 2013: o Vard Promar. Juntos, os empreendimentos somam investimen-
tos superiores a US$ 2,3 bilhões e geram mais de 20 mil empregos diretos.

No Polo Petroquímico de Suape, que estima gerar 1.800 empregos 
diretos, já foram investidos mais de US$ 4 bilhões. A Petroquímica Su-
ape, com suas unidades de produção de PET, PTA e fios de poliéster, 
vai impulsionar o polo têxtil do Nordeste. A empresa italiana Mossi & 
Guisolf, referência internacional em resina PET, inaugurou no complexo 
a maior fábrica do mundo no setor, propiciando a criação do Polo PET de 
Pré-forma Plástica.

 Com a chegada da Companhia Siderúrgica Suape e a atração de ou-
tras indústrias do setor, a estimativa é de que sejam produzidos 1 milhão 
de t de metal/ano, suprindo a demanda local.

Suape supera R$ 50 bilhões em investimentos

Além disso, mais de R$ 1,6 bilhão foi investido na construção de 
novos píeres, rodovias e dragagens, que tornarão o porto ainda mais 
competitivo e atrativo para as empresas. 

Atualmente, Suape possui cinco cais para atracação no porto inter-
no e um molhe de pedras de proteção em “L”, que abriga três píeres de 
granéis líquidos, um cais de múltiplos usos e uma tancagem flutuante 
de GLP, no porto externo. Visando ampliar sua estrutura, além de um 
novo pátio de veículos, novos terminais serão instalados: granéis sólidos, 
açúcar e contêineres.

Formas trepantes moldam pilares
A Estub foi escolhida para ser a principal fornecedora de soluções cons-

trutivas em sistemas de formas e cimbramento para o Consórcio Construtor 
Construcap/Walbridge, que trabalha na nova fábrica da Fiat, em Goiana (PE). 
A empresa é uma das pioneiras no mercado de estruturas tubulares, com mais 
de 43 anos de experiência. 

Um dos fatores determinantes para a escolha da Estub foi a capacidade 
no fornecimento de grandes volumes de escoramento, e a proximidade dos en-
genheiros e técnicos da empresa nas diversas etapas da construção. O sistema 
de encaixe rápido e de alta resistência, o Palestub, se adapta facilmente às ca-
racterísticas da obra, possibilitando altos índices de produtividade e reduzindo 
custos de mão de obra. 

Durante a primeira fase da obra, na construção dos prédios da prensa, 
funilaria, pintura, montagem, try out, sucata, túneis e pórticos, serão emprega-
dos aproximadamente 1.200 t de escoramentos Palestub, andaimes e escadas 
Multiplano, complementados com 4.700 m² de Formestub para paredes, blo-
cos, pilares e vigas.

A utilização do Sistema Multiplano de encaixe rápido, com plataformas de 
trabalho e escadas de acesso, proporcionam maior segurança e produtividade 

na montagem das formas trepantes (Formestub), necessárias à execução das 
paredes e pilares com até 5 m de altura. 

De acordo com o engenheiro Fernando Damim, do Consórcio Construcap/
Walbridge, “é muito bom contar com o profissionalismo, a experiência e a es-
trutura da Estub, cuja parceria viabilizou a aplicação de soluções econômicas 
e seguras “. 
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O Polo Industrial de Camaçari, localizado no município de mesmo 
nome, a cerca de 50 km da capital Salvador (BA), comemora 
neste ano 35 anos de operação. O polo acumula faturamento 

aproximado de US$ 16 bilhões por ano e emprega 15 mil pessoas dire-
tamente e 30 mil pessoas indiretamente. Possui 90 empresas em ope-
ração, sendo 40 químicas e petroquímicas, 27 parceiras no complexo 
da Ford e 33 de outros segmentos.

 O maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul agora 
inicia uma nova fase, com perspectiva de aumentar de tamanho, com 
a nova área destinada aos empreendimentos que estão chegando e, 
principalmente, indústrias produtoras de bens finais. 

De acordo com o seu novo Plano Diretor, lançado em julho de 2013, 
a possibilidade de ocupação industrial no território do polo deve au-
mentar nesse período de 235 mil m² para 298,5 mil m². 

O polo é responsável por 30% do total exportado do estado e res-
ponde por 20% do PIB da Bahia. A expectativa é que sejam aplicados, 
até 2015, US$ 6,5 bilhões em novos projetos. O montante de novos 
investimentos até 2015 eleva o ativo total do polo dos atuais US$ 16 
bilhões para US$ 22,5 bilhões no mesmo período, excluindo os aportes 
de infraestrutura do Governo do Estado.

 Novos empreendimentos já estão se instalando na região, como o 
Complexo Acrílico, liderado pela Basf, além da ampliação do polo au-
tomotivo, com a Jac Motors e Foton, e, ainda, a implantação das novas 
empresas produtoras de bens para o desenvolvimento do segmento da 

Polo de Camaçari quer aumentar  
de tamanho nos próximos 5 anos

energia eólica. A previsão é de que, nos próximos cinco anos, mais de 
17 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na área de influên-
cia do Polo de Camaçari. 

O polo vai sediar a primeira filial na América Latina da indústria 
alemã LappKabelGroup. Com investimento da ordem de R$ 50 milhões, 
a empresa está se instalando em uma área de aproximadamente 15 mil 
m², para produzir cabos e condutores flexíveis, além de tecnologia de 
automação e acessórios técnicos. A previsão é de iniciar a produção no 
final deste ano. 

A fábrica vai atuar em parceria com a empresa brasileira MGX Ma-
teriais e Condutores Elétricos e pretende explorar o mercado Norte e 
Nordeste do País e também investir na exportação.

Área total do Polo de Camaçari deve 
saltar de 235 km² para 298,5 km²

Indústria produz biomanta
O Grupo Aurantiaca, que está investindo cerca de R$ 200 milhões no 

agronegócio de coco na Bahia, já começou a produção na sua indústria 
instalada no município do Conde. Com a marca Fibraztech, está fabricando 
manta de fibra de coco e biorolo. As biomantas serão utilizadas na bioenge-
nharia, nas indústrias automobilísticas, em agronegócios e em mineradoras, 
entre outros segmentos. Os biorolos são aplicados em sistemas de conten-
ção nas estradas e em terrenos inclinados. 

O vice-presidente da Aurantiaca, Roberto Lessa, destaca que com a 
produção de mantas e biorolos a empresa está aproveitando resíduos da 
região. “A casca de coco seco é prensada e transformada em fios de fibra. 
Na etapa seguinte, os fios entram em uma máquina de tecelagem para a 
produção de mantas em diversas gramaturas, para as diversas finalidades”, 
explica. O aspecto da manta é de um cobertor e os biorolos consistem em 
mantas embaladas em rolo, que saem da fábrica revestidos por tela e pos-
teriormente filmito.

O município de Conde é o maior produtor de coco do Brasil, com uma 
média de 30 cocos por coqueiro ao ano. O objetivo da Aurantiaca é elevar 
para 230 frutos por ano, a partir da redefinição da cadeia de coco, inovação na 
gestão, produção e beneficiamento do fruto. A Aurantiaca Agrícola engloba as 
fazendas de coco e áreas de preservação natural. A Frysk Industrial é o nome 
da fábrica de beneficiamento de coco, que vai aproveitar 100% do fruto. 

Estaleiro tem 45 mil m² de área
 O estaleiro Atlântico Sul, já inaugurado no Complexo Industrial Portu-

ário de Suape, em Pernambuco, teve obra civil executada pela Pernambuco 
Construtora Empreendimentos. Em área total da instalação de 1,6 milhões 
de m², sua área construída é de 45 mil m².

Um dos mais modernos estaleiros do País, entre as características 
construtivas relevantes da obra, incluem-se: escritório central, escritório de 
produção, ambulatório, 2 sanitários para 500 pessoas, 3 centrais de com-
pressores, 1 galpão de ferramentaria, 2 galpões das oficinas de pintura, 1 
galpão das oficinas de tubulações, 648 casas para funcionários, 1 posto de 
abastecimento, 7 guaritas de segurança, 1 subestação de 230 kv, 4 subes-
tações de 18.8 kv, 2 estações de gases industriais, 1 base de balança rodo-
viária, construção de lajes e vigas no dique seco, pavimentação do sistema 
viário, rebaixamento do lençol freático e escavação do dique seco com 14,8 
m de profundidade.
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Impulsionado por grandes empreendimentos que chegam à região, 
o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no Ceará, deve 
passar por reformas nos próximos anos. De acordo com dados da 

Cearáportos, companhia que faz a gestão do empreendimento, os in-

vestimentos e obras de infraestrutura previstas para os próximos dois 
anos totalizam mais de R$ 2 bilhões.

Em junho deste ano, o complexo recebeu o primeiro aval do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) para sua ampliação, que atenderá à siderúrgica em constru-
ção no CIPP.

O órgão concedeu a licença prévia para a expansão do terminal de 
múltiplo uso. O processo de licenciamento tem três etapas até o início 
da operação. As obras estão orçadas em R$ 560 milhões e serão custe-
adas pelo governo cearense, com financiamento do BNDES. A intenção 
é ampliar vagas para a chegada de navios, com dois novos berços des-
tinados ao transporte de placas de aço, e construir uma ponte com 32 
m de largura para acesso ao porto.

A Cearáportos estima que a expansão seja concluída em 2015, per-
to do início da operação da siderúrgica, que é resultado da parceria 
entre a Vale e as coreana Dongkuk e Posco.

Também visando suportar os novos empreendimentos, a Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) do Pecém foi autorizada a fun-
cionar a partir de maio deste ano, com a publicação de ato de alfan-
degamento pela Receita Federal no Diário Oficial da União. O alfande-
gamento permite a redução dos impostos que incidem sobre produtos 
fabricados na ZPE e vendidos ao exterior. 

Antes mesmo do alfandegamento, o Conselho Nacional das Zonas 
de Processamento de Exportação (CZPE), presidido pelo ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, 

Pecém recebe licença para ampliação

Investimentos em obras de 
infraestrutura no Pecém 

devem passar de US$ 2 
bilhões em dois anos

2ª unidade de termelétrica 
obtém autorização da Aneel

A EDP, empresa do Grupo EDP Energias de Portugal, e a MPX, 
empresa de energia do Grupo EBX, anunciaram em maio deste 
ano que a Usina Termelétrica Energia Pecém recebeu a autoriza-
ção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para iniciar 
a operação comercial de sua segunda unidade geradora, com 
capacidade instalada de 360 MW.  A primeira unidade geradora 
de Energia Pecém, com capacidade instalada de 360 MW, re-
cebeu autorização para iniciar a operação comercial em 1º de 
dezembro de 2012.

O projeto teve investimento total na ordem de R$ 3 bilhões. 
Localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a usina 
tem capacidade total de 720 MW, o que equivale à metade do 
parque gerador de energia do estado, de 1.396 MW, de acordo 
com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
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Fundações sobre colchões  
de solo-cimento

A construtora Amarno Engenharia ergueu no Complexo Industrial de 
Suape, em Pernambuco, fábrica de bebidas Campari do Brasil. Com área 
construída de 28 mil m² e área total de 72 mil m², entre as características 
construtivas relevantes do empreendimento estão fundações diretas sobre 
colchões de solo-cimento para combater expansibilidade do solo.

Além disso, a nova fábrica possui estruturas de concreto convencional 
aparente, estrutura metálica de aço galvanizado e pintura eletrostática e 
piso em macrofibra polipiso e endurecedor químico de superfície. O projeto 
da unidade industrial foi da Asten.

Nova parque eólico da Chesf
A Dois A Engenharia e Tecnologia constrói para a Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco (Chesf) vias de acesso e as fundações para o po-
sicionamento de 120 aerogeradores do Parque Eólico Casa Nova, na Bahia, 
com 180 MW de potência instalada.

Nas execuções, serão utilizadas no total 41.852,80 m³ de concreto ar-
mado e 55 km de caminhos de acesso serão feitos. A previsão para término 
da obra é para agosto, antecipando o prazo contratual previsto em 30 dias.

Fábrica da Hemobrás  
fica pronta em 2014

A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemo-
brás) está construindo a maior fábrica de hemoderivados da América 
Latina, numa área de 48 mil m², no município de Goiana, Zona da Mata 
de Pernambuco. O empreendimento será a âncora do polo farmacoquí-
mico do Estado, cuja área de 345 ha pode abrigar 36 indústrias.

 A Concremat Engenharia está atuando, desde janeiro de 2012, no 
gerenciamento da obra do complexo que contará com 17 prédios com 
características bem diferenciadas. No bloco 1, por exemplo, está loca-
lizada a recepção, triagem e estocagem do plasma humano brasileiro, 
para que depois possa ser armazenado numa câmara fria a -35°C, ope-
rada por dois transelevadores; o bloco 10 será destinado à instalação 
das caldeiras para a produção de vapor; e o bloco 16 fará a estocagem 
de álcool etílico necessário à produção. 

 Por possuir prédios com funções tão específicas, a Concremat Enge-
nharia precisou reunir 45 profissionais com diferentes capacitações para 
atuar na obra, tendo 90% da equipe formada por engenheiros e técnicos 
civis, eletrônicos, químicos, mecânicos e elétricos. O coordenador geral 
do projeto da Concremat Engenharia, Carlos Ximenes, mantém os cola-
boradores atuando em quatro áreas: projeto, fiscalização, planejamento 
e comissionamento. “As obras estão divididas em duas etapas. Primei-
ramente, focamos na construção civil e instalações e, em seguida, nos 
processos. A construção, iniciada em 2010, já conta com o bloco 1 em 
funcionamento. O próximo será o bloco 5, previsto para outubro deste 
ano, e os demais blocos ficarão prontos em 2014”, explica o coordenador. 

 A fábrica terá capacidade para processar, anualmente, 500 mil l de 
plasma, matéria-prima para fabricação dos hemoderivados. A previsão 
é que, em 2014, o complexo entre em operação para produzir medica-
mentos, como albumina, que é para pacientes com queimadura ou com 
cirrose e em cirurgias de grande porte; imunoglobulina, que funciona 
como anticorpo para pessoas com organismo sem defesa imunológica; 
fatores de coagulação VIII e IX, complexo protrombínico e fator de von 
Willebrand, destinado à pessoas com hemofilia.

 Estes medicamentos são produzidos em poucos países no mundo 
e, atualmente, o Brasil precisa importá-los para atender os pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Em função disso, o Governo Federal 
firmou uma parceria com a França para adquirir a tecnologia necessá-
ria de produção dos seis hemoderivados mais consumidos no mundo. 
“É uma grande satisfação para toda a equipe participar de uma obra 
inédita no país e que tem a grande missão de beneficiar tantos brasi-
leiros”, ressalta Carlos Ximenes. 

aprovou dois projetos industriais na ZPE do Pecém. Um deles é a pró-
pria Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e a Vale Pecém. 

O investimento na CSP será de US$ 8 bilhões. A previsão do 
consórcio privado é de que a unidade entrará em operação em 
2015, produzindo 3 milhões de t de placas de aço e gerando 4 mil 
empregos diretos e 10 mil indiretos.  A Vale Pecém vai investir US$ 
98 milhões para beneficiar o minério de ferro a ser utilizado pela 
CSP. O projeto processará 5 milhões de t/ano de minério de ferro 
para a siderúrgica.

As empresas que se instalam em ZPEs têm acesso a tratamentos 
tributário, cambial e administrativo específicos. A contrapartida é se-
rem eminentemente exportadoras: no mínimo, 80% de sua receita bru-
ta total devem ser decorrentes da exportação para o exterior. 

Novas empresas
O Complexo do Pecém possui atualmente 12 empresas em opera-

ção, que somam investimentos de R$ 8,9 bilhões, gerando 9.694 vagas 
de emprego. Estão previstas a implantação de 12 novas empresas, que 
somam investimentos de R$ 3,3 bilhões e outros 6.097 empregos. 

Apenas dois dos projetos em andamento, um da Refinaria Premium 
II e outro do projeto Lubinor, projetam investir R$ 22,3 bilhões e devem 
gerar 16.103 vagas de trabalho.

O complexo encerrou o ano de 2012 com uma movimentação to-
tal de 4,1 milhões de t. Mas a expectativa da Cearáportos é que até 
2020 ele movimente cerca de 60 milhões de t, impulsionado por novos 
projetos estruturantes que estão se instalando no polo e na retroárea 
do porto.
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Nara Faria

A região Nordeste é a mais promissora para utilizar o vento como 
meio de geração de energia. Das 96 usinas em operação no País, 
cerca de 60 estão ali localizadas, segundo a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). 
Dentre os estados nordestinos, o Rio Grande do Norte é considerado o 

que mais implementa essa matriz energética, que em todo Brasil responde 
atualmente por 2% da capacidade de energia elétrica. 

De acordo com estimativas da 
Associação Brasileira de Energia Eó-
lica (Abeeólica), o Brasil deverá pas-
sar da atual capacidade de geração 
de energia eólica, que é de cerca de 
2,7 GW, para 16 GW até o ano de 
2021. O Rio Grande do Norte deve 
responder, considerando os contratos 
já fechados, por 3 GW até 2017 – ca-
pacidade suficiente para atender até 
oito milhões de habitantes. Para isso, 
numerosos projetos estão sendo exe-
cutados na região.

A Galvão Energia inaugura este 
ano um parque de 94 MW no municí-
pio de São Bento do Norte, no litoral 
daquele estado. São 47 aerogerado-
res fornecidos pela Vestas Wind Sys-

tems de 2 MW cada e investimento previsto de R$ 401,4 milhões. 
A Companhia Paranaense (Copel) anunciou recentemente a aquisição 

de sete parques eólicos no estado, representando 183,6 MW, e um inves-
timento de R$ 286 milhões. Os parques, atualmente em fase de execução, 
devem iniciar operação em 2015. Serão implantados nesse projeto cerca 
de 100 geradores eólicos fornecidos pela Alstom. 

Henrique José Ternes Neto, diretor de tecnologia da Copel, lembra que 
a empresa já possui quatro parques na região e estuda a aquisição de 
outros 10, que somam potencial de 500 MW. “Isso nos permite criar um 
cluster de geração com um forte apelo de minimização dos custos opera-
cionais.”, explica Ternes Neto.

Como outro exemplo de investimento na região, a Enel Green Power 
(EGP) iniciou a construção de três novos parques no Nordeste. Um deles 

Gargalo está nas linhas de transmissão
Rio Grande do Norte deve atingir até 2017  
capacidade instalada de 3 GW, total equivalente  
ao gerado atualmente em todo o País  
por esta matriz energética
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está sendo construído no Rio Grande do Norte e terá capacidade instala-
da de 56 MW. Junto aos outros dois projetos da empresa, localizados na 
Bahia e no Pernambuco, as iniciativas exigirão um investimento total de 
€ 330 milhões.

Logística e capacidade fabril
O desenvolvimento da energia eólica no Brasil esbarra em dois impor-

tantes fatores. Um deles é a dificuldade que as empresas encontram em 
transportar os equipamentos até o local onde serão instaladas. Os equi-
pamentos são pesados, chegando uma torre a ter em média 270 t, com 
altura de cerca 95 m.

Outro problema consiste no déficit da capacidade da indústria. “A 
resposta que o setor fabril está dando é até tímida em relação ao poten-
cial que existe no tocante à demanda de aerogeradores no Brasil”, afirma 
Henrique José Ternes Neto, diretor de tecnologia da Copel. O Brasil possui 
atualmente cerca de seis empresas que produzem aerogeradores. 

Linha de transmissão
Outra preocupação para o desenvolvimento de projetos eólicos na re-

gião é a distribuição da energia gerada nos parques eólicos por conta das 
dificuldades de acesso às redes de transmissão na região. A ausência de 
linhas de transmissão tem impedido tanto no Rio Grande do Norte, como 
na Bahia e Ceará, que a energia produzida pelo vento chegue à população. 
Atualmente, 28 usinas estão nessa situação e geram 678 MW.

Essas redes de transmissão não são de responsabilidade das empre-
sas que operam os parques eólicos e dependem de um planejamento de 
interligação com o sistema nacional feito pelo governo federal. Por conta 
disso, o governo decidiu agora somente levar a leilão empreendimentos de 
geração de energia eólica que estejam próximos a localidades onde exista 
a infraestrutura de transmissão. 

O imbróglio também tem resultado em punições às companhias de 
transmissão. A Aneel multou a Eletrobras-Chesf, responsável pela instala-
ção das linhas de transmissão, em R$ 11,5 milhões. A Chesf alegou demora 
na obtenção da licença ambiental para justificar o atraso. 
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Henrique José Ternes Neto, 
diretor de tecnologia da Copel
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Aeroporto do Galeão, no Rio de 
Janeiro, o segundo maior do País

À procura de um operador 
de sólida experiência 
Condição para conceder Galeão e 
Confins impõe mais garantias de 
qualidade do que aquelas adotadas 
no leilão anterior, mas risco pode vir 
do prazo curto do processo

Guilherme Azevedo

S
e tudo correr como planejado, o processo de concessão dos 
aeroportos internacionais do Galeão, no Rio de Janeiro, e 
Confins, em Minas Gerais, deve estar concluído em outubro 
deste ano. É a data com que trabalha o governo federal para 
a realização do leilão que escolherá os dois novos adminis-
tradores dos aeroportos, hoje sob a responsabilidade da Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
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Aeroporto de Confins não está entre 
os críticos do sistema brasileiro
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O governo está tomando alguns cuidados extras no processo atual, 
em relação ao leilão dos aeroportos de Guarulhos (SP) e Viracopos, 
em Campinas (SP), e de Brasília (DF), realizado em fevereiro de 2012. 
A principal mudança é a determinação de que os futuros operadores 
do Galeão e de Confins comprovem experiência na administração de 
aeroportos de grande porte, com movimentação anual superior a 35 
milhões de passageiros. No leilão do ano passado, a exigência mínima, 
para o operador, foi de movimentação de 5 milhões de passageiros/
ano.

A minuta do edital divulgado pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), que poderá ter mudanças com a incorporação das contri-
buições das audiências públicas realizadas em junho e a avaliação do 
Tribunal de Contas da União, também eleva a participação do operador 
aeroportuário na composição de possíveis consórcios. Agora, o opera-
dor precisa ter, no mínimo, 25% de participação no negócio, contra 

Gestão online de aeroporto
A brasileira Ipset e a francesa Acoem-01dB uniram seus expertises e de-

senvolveram uma solução que auxilia de forma proativa e sistêmica a gestão de 
alguns dos desafios do setor aeroportuário.

Esta solução permite a gestão online tanto da construção e reforma dos 
novos terminais e pistas, como da operação dos mesmos.

Ela une sistemas de gestão de imagens da Ipset com sistemas de moni-
toramento permanente de ruído e vibração da 01dB, em um portal acessível 
através da internet, que resume dados colhidos das estações de monitoramento 
(câmeras IP, níveis de ruído, níveis de vibração, estações meteorológica etc.).

Todos os dados são gravados em sistemas de cloud computing (nuvem de 
dados), em três datacenters redundantes e geograficamente distantes para maior 
segurança, sendo acessados somente pelas construtoras e concessionárias.

Eles são armazenados por toda a duração da obra e disponibilizados ao 
final da mesma para os clientes.

A rede de monitoramento é de rápida e simples instalação, não necessitan-
do de obras civis, e opera inclusive através de energia solar e link de dados 3G.

Expansão da área
de apoio  
e manutenção

Expansão do
terminal e pátio  
de carga

Novo pátio de
aeronaves e
ala satélite
Expansão do
terminal e do
estacionamento  
de veículos

Projeto de exPansão do Galeão 10% no leilão de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Esse aumento de 
participação tem como objetivo evitar o ingresso de operadores pou-
co experientes na gestão de grandes sítios aeroportuários e garantir 
qualidade na entrega dos serviços. É o reconhecimento formal, pelo 
governo, de que o modelo antigo de concessão continha equívocos.

Conforme a minuta do edital, Galeão e Confins vão a leilão juntos, 
mas obrigatoriamente terão vencedores distintos. É permitida a parti-
cipação de uma mesma empresa ou grupo no leilão dos dois sítios, mas 
proibida a vitória em ambos. O valor mínimo a ser desembolsado pelo 
aeroporto do Galeão, o segundo maior do País em movimentação de 
passageiros, com 17,495 milhões de passageiros embarcados em 2012 
(dado da Infraero), é de R$ 4,645 bilhões. Pelo aeroporto de Confins, o 
quinto mais movimentado do País, com 10,398 milhões de passageiros 
transportados no ano passado, o valor mínimo a ser pago é de R$ 
1,561 bilhão. O vencedor da disputa pelo Galeão terá a prerrogativa de 
explorá-lo por 25 anos, com a obrigação de investimentos em obras de 
ampliação e melhoria estimados em R$ 5,2 bilhões. O futuro adminis-
trador de Confins poderá explorá-lo por 30 anos, com a expectativa de 
investir R$ 3,5 bilhões em obras e modernização. Nos dois casos, a In-
fraero terá participação minoritária, com 49% das ações. A minuta do 
edital permite uma única renovação do contrato, por mais cinco anos.

Montagem da cobertura do CIAAR
A Schahin Engenharia, responsável pelas obras de ampliação do CIA-

AR – Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, contratou a Emap 
Montagens para a montagem do sistema de cobertura metálico Roll On de 
quatro refeitórios da unidade. A obra faz parte do grande projeto de implan-
tação de nova unidade do CIAAR em Lagoa Santa (MG), em um terreno de 
aproximadamente 700 mil m² e 52 mil m² de área construída.

As atividades, que iniciaram em fevereiro e terminam em julho, envolve 
desde o fornecimento do projeto executivo e do sistema de cobertura Roll 
On, fornecidos pela Marko Sistemas Metálicos, até a instalação completa do 
mesmo. A área total montada é de 2.200 m².

Os principais equipamentos utilizados pela Emap Montagens para a 
execução do projeto de montagem foram caminhão munck de 8 t e talhas 
correntes, além de ferramentas manuais. 
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os aeroPortos mais movimentados do mundo
rankinG de 2012, seGundo o volume de PassaGeiros embarcados

Aeroporto Passageiros 
(milhões)

1. Atlanta (EUA)  95,462

2. Pequim (China) 81,929

3. Londres (Reino Unido) 70,037

4. Tóquio (Japão) 66,795

5. Chicago (EUA)  66,633

6. Los Angeles (EUA) 63,688

7. Paris (França)  61,611

8. Dallas (EUA)  58,591

9. Jacarta (Indonésia) 57,772

10. Dubai (Emirados Árabes) 57,684

11. Frankfurt (Alemanha) 57,520

12. Hong Kong (China) 56,057

13. Denver (EUA) 53,156

14. Bancoc (Tailândia) 53,002

15. Cingapura (Cingapura) 51,181

16. Amsterdã (Holanda) 51,035

17. Nova York (EUA) 49,291

18. Guangzhou (China) 48,548

19. Madri (Espanha) 45,176

20. Istambul (Turquia) 45,124

21. Xangai (China) 44,880

22. San Francisco (EUA) 44,399

23. Charlotte (EUA) 41,228

24. Las Vegas (EUA) 40,799

25. Phoenix (EUA) 40,421

26. Houston (EUA) 39,891

27. Kuala Lumpur (Malásia) 39,887

28. Miami (EUA)  39,467

29. Incheon (Coreia do Sul) 39,154

30. Munique (Alemanha) 38,360

Fonte: Airports Council International (ACI)

A pressa e o risco
Embora o nível de garantias tenha subido, o processo de concessão do 

Galeão e de Confins não está isento de erros e riscos. Quem alerta é Erivel-
ton Guedes, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte 
Aéreo, uma voz respeitada na área. Guedes aponta a “pressa do governo” 
como principal ameaça à boa realização do leilão. Ele lembra que Galeão 
e Confins não estão entre os aeroportos críticos do sistema aeroportuá-
rio brasileiro e, por isso, haveria tempo para estudos mais profundos, que 
possibilitassem melhorar o edital. Entre esses estudos, segundo o analista, 
estão fundamentalmente aqueles que trariam dados atuais sobre o re-
sultado das concessões de aeroportos já feitas. Os novos concessionários 
assumiram definitivamente Guarulhos, Viracopos e Brasília apenas em fe-
vereiro/março deste ano e, portanto, ainda não deu tempo de avaliar a 
nova gestão, embora obras obrigatórias de melhorias estejam acontecen-
do efetivamente em todos eles. “Hoje é muito cedo para saber se a conces-
são foi boa ou não. Ou no que foi boa e no que foi ruim. Por isso, conceder 
Galeão e Confins daqui a dois anos seria o melhor prazo”, defende Guedes.

Ele cita o processo de concessão de Guarulhos, Viracopos e Brasília, 
que atrasou muito para sair, uma vez que eram aeroportos com conhe-
cidos problemas estruturais e necessidades urgentes, e, quando saiu, foi 
com excessiva rapidez. “Em menos de um ano criou-se um modelo, ba-
seado em zero de experiência na concessão de aeroportos por aqui e em 
experiências raras no mundo”, sublinha. “Conceder requer uma ciência. 
É preciso conhecer muito bem o que se está concedendo, o mercado e 
também ter uma agência reguladora forte, o que não temos”, ressalva.

O presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aé-
reo também avalia como excessivamente alta a obrigatoriedade do ope-
rador de gerir aeroportos com no mínimo 35 milhões de passageiros/ano. 
“Na prática, limita muito o número de competidores. Um operador com 
capacidade para 10 milhões de passageiros já seria suficiente.” Segundo 
dados preliminares do ranking de 2012 elaborado pela Airports Council 
International (ACI, entidade que representa os interesses dos principais 
aeroportos do mundo), são pouco mais de 30 sítios no mundo, hoje, com 
volume de passageiros/ano acima de 35 milhões (o de Atlanta, nos Es-
tados Unidos, é o líder, com 95,462 milhões de passageiros embarcados 
no ano passado). Como conceder aeroportos é ainda uma tarefa nova 
por aqui, cautela, nesse momento, parece ser a palavra-chave, a fim de 
evitar perdas e problemas no futuro.

Permanecem as  
indefinições regulatórias

Joseph Young
Uma experiente concessionária de logística falou à revista 

O Empreiteiro que as concessões de Galeão e Confins devem 
atrair algumas grandes operadoras globais. Entretanto, ele 
aponta a falta de planejamento do próprio governo: “Lançou, 
além das concessões dos dois aeroportos, um lote de concessões de 
rodovias e ferrovias, num prazo relativamente curto. É difícil imaginar 
que as operadoras globais nesses segmentos venham todas aplicar os 
seus recursos aqui, agora que o crescimento da economia brasileira 
esfriou, a inflação ameaça voltar, e os protestos das ruas mostram 
como o governo se distanciou das carências antigas da população”.

Ele identifica ainda as indefinições regulatórias, a morosidade 
da Justiça e a interferência política como entraves ao processo de 
atração das operadoras globais. “Um recurso na Justiça pode atra-
sar a assinatura de um contrato de concessão por mais de um ano, 
quando o próprio governo, como poder concedente, deveria atuar 
para agilizar o processo. Empresas com quase nenhuma tradição em 
concessões continuam concorrendo nas licitações, aviltando os pre-
ços das propostas. As agências reguladoras perderam grande parte 
da sua autonomia de força nos últimos cinco anos, deixando de ser 
um moderador confiável nos casos de conflito”.
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Obras obrigatórias no Galeão
• Construção de 26 pontes de embarque até abril de 2016
• Construção de estacionamento com capacidade mínima  
para 1.850 veículos (2015)
• Adequação das instalações para armazenamento de carga   
(para Olimpíada 2016)
• Ampliação do pátio de aeronaves até abril de 2016
• Construção de sistema de pistas independentes até 2021 
(ou conforme demanda)

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil

Obras obrigatórias em Confins

• Construção de novo terminal de passageiros com no mínimo 
14 pontes de embarque até abril de 2016, com estacionamento 
de veículos e vias terrestres associadas
• Ampliação do pátio de aeronaves até abril de 2016
• Construção da segunda pista independente até 2020 
(ou conforme demanda)

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil

Ficha técnica
• Nome: Aeroporto Internacional do Galeão Antônio Carlos Jobim
• Fundação: Janeiro de 1977 (estrutura original de 1952)
• Localização: Rio de Janeiro, a 20 km do centro
• Pistas: 3.180 m x 47 m e 4.000 m x 45 m 
(esta última a mais extensa do País)
• Movimentação: 17,495 milhões de passageiros em 2012            
(segundo mais movimentado do País)

Fonte: Infraero

Ficha técnica
• Nome: Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins
• Fundação: Março de 1984 (primeira etapa do sítio)
• Localização: Confins e Lagoa Santa (Grande Belo Horizonte)
• Pista: 3.000 m x 45 m
• Movimentação: 10,398 milhões de passageiros em 2012    
(quinto mais movimentado do País)

Fonte: Infraero

Entre as principais obras que terão de ser realizadas pelo futuro 
administrador privado do Galeão, conforme a minuta do edital, estão 
a construção de mais 26 pontes de embarque e a ampliação do pátio 
de aeronaves para mais 21 posições até abril de 2016; a construção, 
até 2015, de um novo estacionamento para no mínimo 1.850 veículos; 
e de um sistema de pistas de pouso e decolagem independentes, com 
a abertura de uma terceira pista com no mínimo 3.000 m, até 2021, 
ou conforme demanda (a nova pista precisará estar operando antes de 
o Galeão alcançar a marca de 262,900 mil movimentos de aeronaves 
anuais). Hoje, a pista localizada no lado sul do sistema (3.180 m x 47 
m) é usada primordialmente para as operações de pouso, enquanto a 
pista localizada no lado norte (4.000 m x 45 m) tem sido aproveitada 
preferencialmente para operações de decolagem.

Confins vai ganhar novo terminal
Em Confins, o concessionário precisará entregar, entre outras 

melhorias, um novo terminal de passageiros, capaz de processar, na 
hora-pico, 1.650 passageiros no embarque e 1.700 no desembarque, 
com pelo menos 14 pontes de embarque, complementado por esta-
cionamento de veículos e vias terrestres; e construir pátio para pelo 
menos sete aeronaves. Esse conjunto de obras precisa ser entregue 
até abril de 2016. O vencedor terá também de construir a segunda 

pista de pouso e decolagem independente, com no mínimo 2.500 m 
de extensão, até 2020, ou segundo a necessidade (precisa estar pronta 
antes de o aeroporto registrar 198 mil movimentos de pouso e deco-
lagem anuais).

Os futuros administradores dos dois aeroportos precisarão ainda 
elaborar um plano de ações imediatas, para implementação no curto 
prazo, logo após a assinatura dos contratos, conforme orientação da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre as medidas iniciais 
que precisarão ser adotadas, estão a revitalização da sinalização de 
informação geral para os passageiros nos terminais; melhorias das 
condições dos banheiros e fraldários do saguão e áreas de embarque e 
desembarque; oferta de internet wi-fi nos terminais de passageiros; e 
ampliação das opções de alimentação no interior dos terminais.

A empresa ou consórcio que vencer a licitação desses aeroportos 
“vai tirar bom resultado deles”, na avaliação de Erivelton Guedes, pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo. “Dos 
principais aeroportos da rede, Galeão e Confins são os mais confor-
táveis, além de bem localizados e bem estruturados. Os gargalos dos 
dois podem se resolver facilmente, com boa administração.”

A concessão do Galeão e de Confins faz parte do “Programa de In-
vestimentos em Logística: Aeroportos”, lançado em dezembro do ano 
passado. (Guilherme Azevedo)

Operador do Galeão terá de construir  
mais 26 pontes de embarque
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Guilherme Azevedo

O governo do estado de São Paulo informou que vai conceder à 
iniciativa privada cinco dos 27 aeroportos que hoje estão sob 
sua administração direta. São eles os aeroportos de Campos dos 

Amarais (Campinas), Comandante Rolim Adolfo Amaro (Jundiaí), Arthur 
Siqueira (Bragança Paulista), Gastão Madeira (Ubatuba) e Antônio Ribei-
ro Nogueira Jr. (Itanhaém).

Nenhum dos cinco sítios aeroportuários está na lista dos 270 ae-
roportos/localidades que integram o “Programa de Investimentos em 
Logística: Aeroportos”, plano de desenvolvimento da aviação no Brasil, 
lançado no fim de 2012. O estado de São Paulo receberá, do governo 
federal, R$ 360,5 milhões, para projetos em 19 aeroportos/localidades. 
Nos cinco aeroportos anunciados não há voos regulares.

O governo paulista ainda não definiu a data para o lançamento dos 
editais, que especificarão as condições da concessão, mas a expectativa 
é concluir a transferência para a iniciativa privada até o primeiro se-
mestre do ano que vem, na atual gestão do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB). Outros aeroportos também podem ser concedidos no futuro, se-
gundo autoridades paulistas.

O projeto atual foi elaborado pela Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), que 
regula e fiscaliza o setor, e pelo Departamento Aeroviário do Estado de 
São Paulo (DAESP), órgão vinculado à secretaria estadual de Logística e 
Transportes que efetivamente administra os aeroportos regionais pau-
listas. O texto está sendo avaliado pela Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República e foi apresentado ao Programa Estadual de 
Desestatização (PED) em meados de junho. Novas reuniões, marcadas 
para este mês (julho), devem definir o processo.

A seguir, uma síntese da infraestrutrura dos cinco aeroportos, que 
atuam com aviação geral (executiva e táxi aéreo):

Aeroporto Estadual Campo dos Amarais (Campinas): Em 2012, 
recebeu 28.194 passageiros e registrou 33.501 pousos e decola-
gens. Possui pista de 1.200 m x 30 m, terminal de passageiros com 

SP anuncia concessão de cinco aeroportos

230 m² e estacionamento para 50 veículos. Está a 8 km do centro. 
Aeroporto Estadual Arthur Siqueira (Bragança Paulista): No ano pas-

sado, movimentou 43.856 passageiros e 42.936 pousos e decolagens. 
Possui pista de 1.200 m x 30 m, terminal de passageiros com 225 m² e 
estacionamento para 76 veículos. Fica a 3 km do centro. 

Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro (Jundiaí): Em 
2012, embarcou 21.031 passageiros e operou 99.284 pousos e decola-
gens. Tem pista com 1.400 m x 30 m, terminal de passageiros com 494 
m² e estacionamento para 50 veículos. Está a 7 km do centro.

Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro Nogueira Jr. (Itanhaém): No ano 
passado, embarcou 16.677 passageiros e movimentou 23.620 pousos e 
decolagens. Possui pista de 1.350 m x 30 m, terminal de passageiros com 
500 m² e estacionamento para 24 veículos. Fica a 3 km do centro.

Aeroporto Estadual Gastão Madeira (Ubatuba): Em 2012, recebeu 
7.356 passageiros e 6.142 pousos e decolagens. A pista possui 940 m 
x 30 m, terminal de passageiros com 70 m² e estacionamento para 15 
veículos. Fica a 1 km do centro.
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Aeroporto Gastão Madeira, em Ubatuba

Terminal do RN em fase final
Está sendo concluída a construção do Aeroporto de São Gonçalo do Ama-

rante, no Rio Grande do Norte. A área, com mais de 15 milhões de m², está 
distante 40 km de Natal. O aeroporto terá duas pistas de pousos e decolagens, 
medindo 3.000 m x 60 m, possibilitando a operação das grandes aeronaves de 
passageiros e cargas, entre outras características.

Os sistemas de forma e escoramento da Ulma estão sendo utilizados para 
aumentar a produtividade com a redução de mão de obra. Para a construção 
de laje nervurada está sendo utilizada a Forma Recuperável Recub com esco-
ramento Cimbre G, Forma CLR para pilares circulares, Forma Portátil Comain 
para os blocos de fundação e Cimbre T-60 para o escoramento do viaduto 
dentro do aeroporto.

A obra está em sua fase final, tendo o terminal de passageiros concluído e 
o viaduto com 80% da estrutura finalizada. As obras iniciaram em setembro de 
2012 e a previsão de término da primeira fase é para novembro deste ano.
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O engenheiro e economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, que presi-
diu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) entre 1995 e 1998 e foi ministro das Comunicações no governo 

Fernando Henrique Cardoso (1998), lançou, no I Seminário de Aeroportos Bra-
sileiros (AeroBrasil 2013), realizado em junho, em São Paulo, um questiona-
mento: o Brasil se ressente hoje do fim de um modelo de desenvolvimento ou 
da necessidade de um ajuste cíclico, fato obrigatório de tempos em tempos?

Falando para os principais protagonistas do setor aéreo, entre eles, novos 
concessionários, companhias aéreas e órgãos governamentais, Mendonça de 
Barros reconheceu o “momento de perplexidade”, advindo da queda acentu-
ada do crescimento nos últimos dois anos e o reaparecimento de problemas 
“com nova roupagem”, mas optou por uma investigação histórica. Recordou 
que o Brasil enfrentou um longo período de crise, entre 1978 e 1993, para 
depois experimentar um longevo ciclo de crescimento, entre 1994 e 2010. 
Esse ciclo foi subdividido pelo economista em dois períodos: 1994-2002, com 
a estabilização econômica com o governo FHC e início do ganho de renda do 
brasileiro; e 2002-2010, com o governo Luiz Inácio Lula da Silva e o aprofun-
damento, sobre as bases econômicas do governo anterior, do ganho de renda. 
Na avaliação dele, Lula se beneficiou do contexto externo muito favorável, 
com a alta dos preços das commodities, e a existência de grande capacidade 
econômica ociosa no País, com desemprego alto. A oferta inaugural de crédito 
beneficiou de modo geral as famílias, num momento em que não tinham dí-
vidas. O crescimento da renda foi então de 3%, 4% ao ano, durante oito anos.

A consequência dos anos de prosperidade foi a inversão na estrutura da 
renda: se em 1993 apenas 35% dos brasileiros estavam nas classes ABC, hoje 
o número é o inverso, com 65% pertencentes a essas classes. “Mais impor-
tante é a extensão do crescimento do que sua intensidade pontual”, ensinou.

A questão do governo atual, de Dilma Rousseff, do ponto de vista de Men-
donça de Barros, é que ele não teria percebido o fim da ociosidade econômica, 
e que esse fato seria gerador da inflação que se verifica, hoje. Também não 
haveria como estimular ainda mais a economia via consumo interno, uma vez 
que o endividamento das famílias aumentou. Por isso, acredita o economista, 
é o fim de um ciclo, sim, momento de um ajuste. “Pode-se abrir um novo ciclo 
de crescimento de cinco, seis anos, mas num patamar menor do que no go-
verno Lula.” Disso depende, segundo ele, o “diagnóstico correto, com políticas 
corretas”. Mendonça de Barros ainda arriscou um possível caminho: redução 
do consumo e aumento do investimento. 

E, aqui, não custa lembrar, como fez Ralph Terra, vice-presidente execu-
tivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), 
logo depois da apresentação de Mendonça de Barros: “Tocar investimentos 
em infraestrutura no Brasil é uma corrida de obstáculos”. E não pode ser, num 
momento decisivo, como o de agora.

Possibilidades da aviação brasileira
“A aviação é um sistema. Todo mundo ganha ou todo mundo perde”, re-

Da crise 1978-1993  
ao ciclo longevo de crescimento

sumiu Alberto Fajerman, vice-presidente de relações institucionais da compa-
nhia aérea Gol, durante o AeroBrasil 2013. A afirmação de Fajerman parece 
indicar avanço do processo de formação de uma consciência coletiva, num 
momento pleno de oportunidades (e de riscos) para a aviação brasileira. A Gol, 
por exemplo, somou um dos piores resultados da sua história no ano passado, 
com prejuízo de R$ 1,5 bilhão, embora tenha transportado mais passageiros 
que em anos anteriores. No contexto atual, como ter produtividade, retorno, 
qualidade, de uma ponta a outra da rede?

Dizer que a aviação brasileira é um sistema significa dizer que é forma-
da por múltiplas empresas que, sobretudo, colaboram. Não há aviação sem 
indústria aeronáutica competente, sem companhias aéreas confiáveis, sem 
instituições de ensino sérias para formar mão de obra qualificada, sem aero-
portos modernos e bem estruturados, sem fornecedores de peças e serviços de 
boa qualidade. Só pode ser bom quando for bom para todos.

Para José Efromovich, presidente da companhia aérea Avianca, que avan-
ça positivamente no Brasil com a oferta crescente de voos regionais, che-
gou a hora de um choque de gestão: “É preciso reduzir custos e trabalhar 
com extrema eficiência”. Adotando postura irreverente e crítica, que arrancou 
aplausos do público presente ao auditório da Fecomércio, local dos debates, 
Efromovich citou embaraços ao desenvolvimento da aviação no Brasil. Sua 
principal crítica recaiu sobre o preço do querosene de aviação (combustível 
das aeronaves): nas contas dele, o querosene responde hoje por 43% do total 
de custos de uma companhia aérea no País, contra uma média de 30% no 
exterior. “Enfrentamos uma desvantagem competitiva muito grande.” Ainda 
sobre o querosene, reclamou da existência de uma guerra fiscal entre os esta-
dos e a incidência de normas que julga injustas, como a que destina parte do 
valor pago ao Fundo da Marinha Mercante. “E a última coisa que queremos 
ver é água”, ironizou. Fajerman, da Gol, ecoou o colega: “O querosene é o 
único que tem aumento mensal. Por que temos um tratamento pior do que o 
dado a outros combustíveis?”. O presidente da Avianca concluiu com o alerta: 
“O desafio é manter essas empresas saudáveis. Se tivermos empresas com os 
problemas verificados, não teremos o serviço”.

Otimismo com os dígitos
Reparos à parte, o tom geral do encontro foi de otimismo com as pers-

pectivas para a aviação no Brasil, que cresceu num ritmo de 12% ao ano entre 
2002 e 2012, nas contas do governo. Nas projeções dos participantes mais 
entusiastas, a atividade continuará a crescer, nos próximos anos, na casa dos 
dois dígitos. Pouco mais comedida foi a projeção da Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República (SAC), órgão responsável pelas políticas de desen-
volvimento da área, expressa por Juliano Noman, seu secretário de aeroportos. 

Nas contas da secretaria, o crescimento deverá ser de 6% ao ano, nos 
próximos dez anos. Depois, de 2023 a 2043, a alta seria de 4% ao ano. “O 
cenário persistente de crescimento impõe desafios”, reconheceu Noman. No 
foco da SAC está melhorar o nível de serviço de modo geral; adequar a 
capacidade à evolução da demanda; atender choques de demanda, como a 
da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016; e ampliar a cobertura 
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geográfica e integrar áreas isoladas. Este último quesito diz respeito ao pla-
no de desenvolvimento da aviação regional, lançado no fim do ano passado 
pelo governo federal, com R$ 7 bilhões para 270 aeroportos/localidades. A 
ideia, segundo Noman, é já ter obras em alguns sítios a partir de novembro. 
O secretário de aeroportos da SAC estimou que o volume de investimentos 
em novas estruturas no setor aeroportuário deverá somar R$ 8,31 bilhões 
até 2014 (sendo R$ 4,82 bilhões do governo e R$ 3,52 bilhões das conces-

sões) e ultrapassar R$ 20 bilhões a partir de 2014 (sendo R$ 2,3 bilhões pelo 
governo e R$ 19 bilhões pelas novos concessionários). 

Do lado das companhias aéreas, como a Azul, que vem mudando o pa-
radigma da aviação comercial brasileira ao inaugurar rotas regionais com 
bom retorno financeiro, o plano de regionalização tem que sair o quanto 
antes. Segundo Victor Celestino, diretor de relações institucionais da Azul, 
a empresa hoje voa para mais de cem aeroportos e já identificou demanda 
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potencial em outros cem. “Os R$ 7 bilhões parecem suficientes, mas precisa 
priorizar aqueles que já operam”, sugere. Celestino também defendeu a rá-
pida implementação dos subsídios complementares ao plano, que incluem a 
isenção de tarifas de passageiros e dos aeroportos regionais e a contraparti-
da de até 50% dos assentos até o limite de 60 assentos, nas rotas de baixa 
ou média densidade. O diretor da Azul ainda cobrou a abertura do aeroporto 
de Congonhas, em São Paulo, às operações da sua companhia.

Prazer de voar
Uma das vozes representantes da indústria aeronáutica a falar no semi-

nário, Al Bryant, vice-presidente da Boeing no Brasil para as áreas de pes-
quisa e tecnologia, pediu a colaboração dos aeroportos no que chamou de 
“retorno do encantamento de voar”. Para Bryant, a boa experiência de viajar 
de avião começa no momento em que o passageiro sai de casa. Daí, o exe-
cutivo apresentou lista com medidas que podem melhorar a experiência do 
passageiro, entre elas, melhor transporte em terra; check-in mais eficiente; 
melhores quiosques e sinalização nos terminais; via rápida para o passageiro 
frequente; melhores saguões de espera; menor ruído nos terminais; e melhor 
serviço de bagagens. Ao fim de sua apresentação, Bryant reforçou o compro-
misso da companhia, há 80 anos no País: “Estamos prontos para trabalhar 
no Brasil com as necessidades de seu sistema de aviação. Queremos relações 
mais profundas”.

Do lado do governo brasileiro, também falou Marcelo Guaranys, diretor-
-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a agência regula-
dora do setor. Tratando dos desafios à regulação aeroportuária, Guaranys 
apresentou as principais tarefas da Anac, divididas em regulação técnica 
(fundamentalmente a questão da segurança nos aeroportos) e econômica 
(com vistas a eficiência e competição). Sobre as concessões, o diretor-pre-
sidente disse que têm a função de melhorar os níveis de serviço, expandir 
a infraestrutura e introduzir competição entre aeroportos. “Guarulhos (SP) 
e Viracopos (Campinas, SP) vão competir, e é bom isso”, exemplificou. Gua-
ranys informou também a incorporação de novos 70 funcionários, que vão 
monitorar e projetar novas concessões, e finalizou com a promessa de um 
novo modelo de regulação até o fim do ano que vem.

A arquitetura monumental dos 
aeroportos estrangeiros ainda não 
chegou aos novos projetos do País

Concessões
A transferência da administração aeroportuária para a iniciativa privada 

foi outro assunto muito discutido no AeroBrasil 2013. E não faltaram elogios 
aos novos concessionários e a concessões no setor de modo geral, embora uma 
avaliação profunda das reais melhorias possibilitadas pela mudança de gestão 
seja ainda muito prematura, dada a falta de dados. “Temos muito a fazer. Mas 
o que me deixa esperançoso é que certas iniciativas, como as concessões, têm 
trazido resultados. Embora tardiamente, estamos numa direção acertada”, 
opinou Carlos Müller, especialista em engenharia de transportes e professor, 
falando em nome do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), uma das prin-
cipais instituições educacionais na área e pioneira no País, desde sua funda-
ção, em 1950. Também presentes, os novos concessionários dos aeroportos 
de Guarulhos, Viracopos e Brasília (DF) falaram ao público. Antonio Miguel 
Marques, presidente da empresa GRU Airport, que gere Guarulhos, afirmou 
que está sendo entregue à população um novo aeroporto, com um modelo 
eficiente de gestão. “Vai mudar a percepção do cliente quanto ao conforto”, 
acredita. José Antunes Sobrinho, presidente do Consórcio Inframérica, que ad-
ministra o aeroporto de Brasília e está construindo o aeroporto de São Gonçalo 
do Amarante (RN), afirmou que estão “trabalhando muito forte, em frentes 
simultâneas”. Segundo ele, Brasília estará em boa condição para a Copa do 
Mundo e São Gonçalo, que está saindo do chão, também estará inteiramente 
pronto para a competição, conforme determina os contratos assinados. Para 
Antunes Sobrinho, a grande questão que se coloca hoje é estruturar e ter a ca-
pacidade de gerir. “Estamos duas décadas atrasados no atendimento [de ser-
viços]. É preciso recuperar muito, em pouco tempo, com qualificação”. Aluizio 
Margarido, diretor comercial da Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o 
aeroporto de Campinas, disse que as obras seguem em ritmo acelerado, come-
çando pela adequação do terminal de passageiros para 14 milhões ao ano em 
maio de 2014. Margarido lembrou da situação particular de Viracopos, que é 
o maior aeroporto de cargas do País, e incluiu entre os grandes obstáculos a 
ser removidos as atuais leis de aduana, de desembaraço de cargas importadas, 
que precisam ser modernizadas para dar mais velocidade ao processo. “Não 
adianta tecnologia quando os gargalos ficam na aduana”, explicou.

Há, pela frente, uma extensa pauta do setor a ser debatida e, conforme 
sua relevância e urgência, imediatamente implementada. Como terceiro maior 
mercado doméstico da aviação mundial, só se avança com profissionalismo e 
responsabilidade. Com a visão da interdependência entre as partes e o todo, 
como todo sistema que se preza.

Manipuladores nas obras da Linha 2
Com pilastras de 15 m de altura, unidas por vigas de 70 t, o trecho da 

Anhaia Mello vai ligar a estação Vila Prudente do metrô da Linha 2-Verde, à 
plataforma Oratório, a 2 km de distância, via monotrilho, o primeiro da ca-
pital paulista. Porém, ainda faltam fincar muitas colunas, para que o sistema 
chegue ao bairro de Cidade Tiradentes. 

É nessa fase da obra, prevista para ser concluída em 2016, que a Solaris 
mantém mais de 20 máquinas, entre plataformas aéreas e manipuladores 
telescópicos. “Detalhe: as pilastras têm pé direito de 26 m, o que dá ideia da 
dificuldade e precisão do trabalho com as plataformas, para o encaixe das 
vigas onde correrá o monotrilho”, explica Paulo Esteves, diretor da Solaris.

Criada em 1997, a Solaris possui hoje portfólio composto de platafor-
mas aéreas, manipuladores telescópicos, grupos geradores, compressores de 
ar e torres de iluminação portáteis, e conta com 13 filiais em todo o Brasil e 
uma frota de 3 mil equipamentos, a maior da América Latina. 
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Regiões metropolitanas: 
40 anos de problemas 
jamais resolvidos
As primeiras oito regiões 
metropolitanas do Brasil - São 
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 
Fortaleza - comemoram, em 2013, 
40 anos de sua criação oficial. Mas 
continuam sufocadas por questões 
estruturais, até hoje  
não solucionadas

Guilherme Azevedo

F
oi em 8 de junho de 1973, em plena vigência do regime 
militar, que o então presidente Médici promulgou a lei 
complementar número 14, que definia as bases daquelas 
regiões metropolitanas e previa, para elas, desenvolvimen-
to conjunto mediante um planejamento integrado. 

Quarenta anos depois, questões como transporte, ha-
bitação, saneamento básico e meio ambiente se aprofun-

daram e permanecem as incertezas quanto à capacidade de cooperação 
recíproca, entre os municípios, para que elas sejam resolvidas. 

A revista O Empreiteiro lembra a data da criação daquelas regiões 
metropolitanas e analisa duas das mais importantes: as de São Paulo 
e de Belo Horizonte, que, juntas, somam 73 municípios e cerca de 25 
milhões de habitantes. 

São Paulo e sua região metropolitana 
têm de enfrentar, juntos, questões que 
se agravam, como o transporte

M e t r ó p o l e s
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A insatisfação com o preço e a qualidade do transporte 
público levou às ruas milhares de pessoas. “Vem, vem, vem 
pra rua vem contra o aumento!” São Paulo, junho de 2013

Em São Paulo e em seus 38 municípios metropolitanos, com mais 
de 20 milhões de habitantes, conforme o Censo 2010, o problema 
de maior gravidade ainda é o transporte público. Segundo a Pes-

quisa Origem Destino mais recente, no ano-base de 2007 (o estudo se 
realiza de dez em dez anos), na região metropolitana de São Paulo havia 
9,034 milhões de pessoas sendo transportadas diariamente de ônibus, 
contra 2,223 milhões de metrô e 815 mil de trem. Viagens de automóvel 
somavam 10.381. Do total de 38.094 das viagens diárias realizadas por 
veículos motorizados, 35,9% eram realizadas por ônibus naquele ano. 

Atualmente, um volume da ordem de 4,5 milhões de automóveis 
circula diariamente pelas ruas da capital. E, como ao longo de décadas 
o poder público deixou de investir os recursos necessários no transporte 
público – em todos os seus modais –, esse volume de carros acaba pro-
vocando o colapso no trânsito paulistano.

O estudo “Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho no Brasil (1992-2009): 
Diferenças entre regiões metropolitanas, níveis de renda e sexo”, de Rafael 
Henrique Moraes Pereira e Tim Schwanen, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), de fevereiro último, identifica o crescimento acentuado da 
proporção de trabalhadores que faz viagens muito longas no percurso diário 
casa-trabalho. São viagens com mais de uma hora de duração. 

O crescente desperdício de tempo no deslocamento casa-trabalho é 
31% maior nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
em relação às demais regiões. Com 42,8 minutos em média de tempo 
gasto no deslocamento, o trabalhador metropolitano de São Paulo só 
perde mais tempo no mundo para o de Xangai, na China (50 minutos). A 
situação é pior para os mais pobres, que gastam mais tempo no trajeto. 
A solução envolve investimentos em todos os modais de transporte e 
também aumento dos corredores de ônibus. 

Corredores e faixas exclusivas 
A avaliação - e a proposta pelo aumento dos corredores – parece 

sintonizar-se com a ideia colocada em prática pelo prefeito Fernando Ha-
ddad (PT), que está priorizando o transporte por ônibus, numa prevalência 
direta por espaço com o automóvel particular, como sugere, aliás, a lei que 
criou o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, em vigor desde abril do ano 
passado. A prefeitura vem avançando os projetos para construção de mais 
corredores exclusivos de ônibus e, ao mesmo tempo, acelerando a implan-
tação de mais faixas exclusivas nas principais vias da cidade. 

Até 2016, a promessa é entregar mais 150 km de novos corredores e 
16 terminais, com custo estimado em mais de R$ 6 bilhões. Uma licitação 
para 68,5 km de corredores, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura e Obras, iniciada na gestão anterior, está em fase final e as obras de-
vem começar ainda este ano. Outra licitação, para mais 147 km (dos quais 
80 km seriam entregues até o fim da gestão atual, em 2016), desenvolvida 
pela Secretaria Municipal de Transportes, está em fase final de modelagem 
e a expectativa é encerrá-la ainda este semestre, para as obras começarem 
no início do ano que vem. Os novos corredores vão beneficiar fundamen-
talmente a população que vive nas zonas Leste e Sul, as mais populosas de 
São Paulo. Hoje, a capital paulista dispõe de dez corredores exclusivos de 

#VemProÔnibus

ônibus, com um total de 119,7 km. Com os 150 km prometidos, a extensão 
deve chegar a cerca de 270 km. E, nos planos da atual gestão, até 2025, 
São Paulo somaria 460 km de corredores exclusivos.

Outra medida para melhorar a situação de mobilidade urbana da 
cidade, com vistas ao ganho de velocidade (e qualidade) da viagem por 
ônibus, é a “Operação Dá Licença para o Ônibus”, para dar prioridade ao 
tráfego dos coletivos. Já foram implementadas mais de 80 km de faixas 
exclusivas (julho), com meta de chegar até o fim do ano com um total 
de 220 km. Algumas das vias principais da cidade já destinam passagem 
exclusiva nos horários de pico, como as marginais Pinheiros e Tietê e a 
avenida Paulista. O objetivo geral da prefeitura paulistana, expresso no 
Objetivo 16 do Programa de Metas 2013-2016, documento com 100 
metas que é a consolidação do plano de governo de Haddad, é “ampliar 
as áreas de circulação exclusiva e qualificar o sistema de ônibus muni-
cipal, aumentando a velocidade média dos horários de pico de 14 km/h 
(ago./2012) para 25 km/h”. A cidade de São Paulo conta hoje (base junho 
de 2013) com uma frota de 15.046 ônibus (número praticamente estável 
nos últimos anos), distribuída em 1.318 linhas. Nas contas da SPTrans, 
são registrados, em média, 4,5 milhões de cartões do Bilhete Único no 
sistema municipal de transporte, que realizam 6 milhões de viagens e 9,8 
milhões de embarques, por dia útil.

Pintura em homenagem a Niemeyer 
A Andaimes Urbe patrocinou homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer 

(1907-2012) no aniversário de 104 anos da cidade de São Paulo. Um painel 
de 52 m de altura x 16 m largura foi pintado em um prédio de 18 andares da 
praça Oswaldo Cruz, região da Avenida Paulista. 

A Andaimes Urbe forneceu e montou três balancins elétricos para o artis-
ta plástico Eduardo Kobra e sua equipe realizar a pintura. O balancim elétrico 
Urbe é ideal para este tipo de trabalho realizado em fachadas cegas e propor-
ciona rapidez na movimentação vertical, sem exigir esforço físico do operador. 
O balancim elétrico Urbe pode ser empregado em diversos tipos de serviços 
como reforma, lavagem, aplicação de acabamentos, além de utilizá-lo em de-
senho/pintura, como na obra de arte em homenagem a Oscar Niemeyer. 
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Do ponto de vista da execução dos corredores, a grande questão 
não será de técnica e sim de gestão: como implantá-los numa 
cidade tão adensada? O projeto de construção de um corredor de 

ônibus poderia parecer relativamente simples, mas no traçado das ruas 
paulistanas ele se complica. 

“É que temos de trabalhar com a va-
riável que é a desapropriação. E ela não é 
simplesmente como se fazia no passado, 
quando se decretava e o proprietário fi-
cava com o ônus da história. Isso evoluiu 
muito”, explica Roberto Moura, respon-
sável pela superintendência de detalha-
mento de projetos e de meio ambiente da 
SPTrans, empresa que gerencia o trans-
porte público em São Paulo.

Segundo ele, a exemplo de toda inter-
venção em área urbana, a do corredor terá 
que lidar com a própria complexidade do 
seu entorno e suas múltiplas interferências 
no trajeto. “Cada quilômetro que avança 
tem novos problemas, a questão das cone-
xões que a gente imagina, ora com a CPTM, 

ora com o metrô, ora com a Sabesp, com a Petrobras, com a própria prefeitura 
e seus novos projetos. O grande número de variáveis é que torna esse projeto 
bastante peculiar e complexo”, define o dirigente da SPTrans.

Características dos novos corredores de ônibus
Piso de pavimento rígido (concreto) em toda extensão
Cobrança desembarcada (feita fora do veículo)
Enterramento de cabos, com rebaixamento das redes
Alargamento de vias
Nova iluminação pública
Faixa exclusiva para ônibus de até 3,20 m, com faixa adicional 
para ultrapassagem nas plataformas, por sentido
Duas faixas de tráfego geral (3 m) por sentido

Fonte: SPTrans

Bottura: “É preciso identificar a causa”
O engenheiro Luiz Célio Bottura, que já foi presidente da Dersa e om-

budsman da cidade, acha que o transporte da capital e de sua região me-
tropolitana precisa ser revolvido com medidas efetivas, como a criação de 
corredores de transporte (metrô, trem, ônibus) que constituam também in-

tervenções urbanísticas no entorno. E tudo executado pela iniciativa priva-
da, com a incorporação de áreas e não desapropriação.

Leia a seguir trechos da entrevista com o engenheiro, realizada no 
escritório dele, na Zona Sul de São Paulo:

A origem da causa
“Em primeiro lugar, a gente precisa saber 

identificar a origem da causa. Não adianta 
trabalhar na consequência. O sintoma é que 
nos assusta. E o que é um sintoma? O con-
gestionamento é um, o ônibus cheio é um, o 
ônibus demorando é outro, a passeata na rua 
é a explosão do sintoma. Daí, nós não vamos 
para o diagnóstico, não vamos saber por que 
está acontecendo aquilo, já saímos para solu-
ções caseiras, de algibeira. Para um sintoma, 
se tem um diagnóstico. E se tem que procurar 
um remédio criado especificamente ou de far-
mácia. Mas todo remédio tem efeito colateral. 
Se não tomar cuidado com o efeito colateral, 
a sequela é maior do que os benefícios.

Precisamos ter a capacidade de ver an-
tecipadamente os efeitos colaterais e, aí, fazer as mitigações. No transporte 
público, também vemos assim. Então qual é a origem dos nossos problemas? 
Genericamente, está na formação da cidade. Ela foi muito mal arranjada e 
passou por arranjos políticos imediatistas. Por exemplo, a lei da anistia aos 
loteamentos irregulares e às obras públicas e privadas irregulares, os planos 
diretores que não são nem sequer controlados, quanto mais respeitados, 
os orçamentos que são de brincadeira. Se faz um orçamento e se diz que o 
governo pode mexer em 20% dele, mas o investimento é de 4%, 5%. Então, 
se eu posso mexer em 20%, posso mexer no que eu quero. O orçamento 
público tem que se tornar obrigatório. Não pode mexer. Bom administrador 
é aquele que souber administrar um orçamento o melhor possível.

O metrô segue a mesma linha. Está fazendo uma série de obras, de 
empreendimentos ao longo da linha e quem vai ganhar é o privado. Vai 
ter shopping, valorização, apartamentos etc. Por que isso não pode ser 
investido pelo privado, para fazer empreendimentos e recuperar parte do 
dinheiro? Por que o metrô não pode ficar dentro de um empreendimento, 
num shopping? O metrô poderia ser uma central de transporte dentro de 
um empreendimento imobiliário.” (Guilherme Azevedo)

Uma obra de gestão
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Novas faixas exclusivas de ônibus na Marginal Pinheiros, 
em São Paulo. Meta é implantar 220 km este ano
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Roberto Moura, da área de 
projetos da SPTrans
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Engenheiro Luiz 
Célio Bottura
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São Paulo movimenta-se muito mais de ônibus não por escolha, mas 
por falta de opção. A expansão da rede do metrô tem avançado, mas vaga-
rosamente. São, hoje, 74,3 km de malha, com expectativa de chegar a cerca 
de 100 km até o ano que vem, caso sejam inauguradas mais 24 estações, 
como promete o governo paulista. 

O sistema hoje transporta, em média, 4,5 milhões de pessoas por dia, 
com as conhecidas dificuldades para o passageiro, devido à superlotação. 
Grandes metrópoles, como a Cidade do México, possuem redes muito 
mais extensas.

A capital mexicana começou a implantar seu metrô na mesma época 
em que a construção do metropolitano paulista estava em andamento, em 
1969. Hoje, o metrô do México soma mais de 200 km de vias. Razões para 
o atraso são conhecidas, como a histórica falta de investimentos e má ges-
tão dos projetos, que encarece e não raro inviabiliza o aumento da malha. 
Estimativas mostram que o custo por km do metrô por aqui gira em torno 
de R$ 400 milhões e R$ 500 milhões.

Obras
Atualmente estão em andamento quatro grandes intervenções para 

ampliar a rede. A Linha 5-Lilás, na Zona Sul da capital paulista, está sendo 
estendida dos atuais 8,5 km e seis estações, para 20 km e 17 estações. 
A Linha 5-Lilás ligará a Estação Largo Treze, em Santo Amaro, importan-
te centro comercial, à Estação Chácara Klabin, conectando com a Linha 
2-Verde do Metrô. Hoje a Linha 5 opera entre as estações Largo Treze e Ca-
pão Redondo. A primeira nova estação a entrar em operação será a Adolfo 
Pinheiro, provavelmente em janeiro do ano que vem. A extensão total do 
trecho deve estar concluída em 2016, quando a expectativa será atender 
diariamente a 770 mil passageiros. A Linha 4-Amarela, a primeira a ser 
construída e operacionalizada pela iniciativa privada, via parceria público-
-privada, vai ganhar mais cinco estações e dispor de 11, no total, ao longo 
dos seus 12,8 km de trilhos.

Hoje leva da Estação Butantã, na Zona Oeste, até a Estação da Luz, no 
Centro de São Paulo, interligando com as linhas 2-Verde, 1-Azul e 3-Ver-
melha do Metrô. O cronograma prevê operação completa das 11 estações 
até o fim do ano que vem, com benefício esperado para cerca de 1 milhão 
de passageiros.

Monotrilho
As outras duas grandes obras em execução marcam o ingresso do Me-

trô de São Paulo num novo sistema sobre trilhos: o monotrilho. Circulando 
sobre pilares de concreto pré-moldado com até 15 m de altura e por vigas-
-guia também de concreto pré-moldado, o sistema será testado como meio 
de alta capacidade, para transportar até 500 mil passageiros/dia. 

Especialistas lembram de que a vocação original do monotrilho não é 
essa, uma vez que atende geralmente a áreas ou projetos específicos, como 
aeroportos. Será um teste. 

A Linha 15-Prata percorrerá cerca de 26 km, entre o Ipiranga, na Zona 
Sul, e Cidade Tiradentes, na Zona Leste, e terá 18 estações. O primeiro tre-
cho da obra, de 2,9 km, entre Vila Prudente e Oratório, deve entrar em 
operação comercial no primeiro semestre do ano que vem. A outra linha 
de monotrilho em construção em São Paulo é a Linha 17-Ouro, na Zona 
Sul da cidade. A primeira fase do projeto tem 7,7 km de extensão, interliga 
o Aeroporto de Congonhas e a Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e deve operar comer-
cialmente no segundo semestre de 2014. A extensão total da Linha 17 será 
de 17,7 km, com 18 estações de embarque, ligando a Estação Jabaquara à 
Estação São Paulo/Morumbi.

Há ainda outros planos de expansão da rede de metrô em São Paulo, 
como a Linha 6-Laranja, entre Brasilândia, na Zona Norte, e São Joaquim, 
no Centro (15,5 km e 15 estações), cujo edital foi relançado, prevendo uma 
PPP e linha sobre trilhos convencional. O governo estadual paulista tam-
bém colocou em consulta pública o edital de mais uma PPP para expandir 
o serviço, agora para a construção da Linha 18 (15,7 km), no sistema de 
monotrilho, ligando a Zona Leste ao município de São Bernardo do Campo, 
no ABC. (GA)

Atraso na expansão do metrô

Metrô de São Paulo, na hora 
de pico: superlotação e sufoco

Elevador em obra evita excesso de peso
A Mecan participa da obra do estádio Itaquerão com o fornecimento de quatro elevadores 

cremalheira, modelo CMG-20, um dos mais completos no que se refere ao atendimento de normas 
no Brasil. Possui capacidade para 2 t de carga ou 24 pessoas, oferecendo uma cabine reforçada 
tipo monobloco com fechamento lateral em tela de alumínio e dimensões de 1,50 m de largura 
por 3,20 m de comprimento. É equipado com três motorredutores de 11kw e comando através de 
painel elétrico composto por inversor de frequência. 

Esses elevadores já vêm com célula de carga, evitando que se opere com excesso de peso. Os sis-
temas de cancelas metálicas, que servem para impedir que pessoas tenham acesso livre ao poço do 
elevador, foram automatizadas com sistema de trava automática e acionamento em 24 v. A robustez 
e tecnologia do equipamento permitiu atendimento 24h às necessidades da obra.
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De volta ao Centro?

Uma parceria público-privada deve produzir mais 20 mil moradias no 
centro da cidade de São Paulo até 2020. O projeto, desenvolvido pela 
Casa Paulista (Agência Paulista de Habitação Social), pertencente 

ao governo do estado de São Paulo, identifica e elege áreas subutilizadas 
ou degradadas ou desocupadas para fins de habitação de interesse social.

Os imóveis se distribuem por 12 distritos do chamado Centro Expan-
dido da capital paulista (Sé, República, Santa Cecília, Consolação, Bom 
Retiro, Pari, Brás, Mooca, Belém, Cambuci, Liberdade e Bela Vista) e fo-
ram divididos em seis setores específicos: Setor A (Ferrovia, Setor Oeste, 
com 144,84 ha), Setor B (República, Bela Vista, com 113,04 ha), Setor C 
(Liberdade, Brás, com 114,94 ha), Setor D (Indústrias Cambuci, Mooca, 
com 83,27 ha), Setor E (Ferrovia, Setor Leste, com 78,44 ha) e Setor F 
(Indústrias Belém, com 94,42 ha).

De modo geral, o Centro Expandido de São Paulo é região bem aten-
dida em termos de serviços, como comércio e bancos, e infraestrutura, 
como de transportes (ônibus, metrô e trem) e de saneamento básico 
(água e esgoto), embora sofra com poluição (incluindo a sonora), poucas 
áreas verdes e iluminação pública deficiente, entre outras ausências.

O projeto é a primeira iniciativa de parceria público-privada para a 
área de habitação do governo estadual paulista. “Já houve várias tentati-
vas e projetos de fazer revitalização no Centro, todos eles vindos do setor 
público. Então, o governo resolveu dar sua contribuição e fazer através de 
uma PPP para tentar viabilizar”, explica Silvio Torres, secretário estadual 
da Habitação de São Paulo. Ele ressalta: “É um investimento indutor, uma 
contribuição importante para estimular novos investimentos”.

Investimento de R$ 4,6 bilhões
O projeto prevê aporte de R$ 4,638 bilhões, para um total de 20.221 

unidades habitacionais, sendo R$ 1,622 bilhão do governo estadual e R$ 
404 milhões da prefeitura paulistana. O montante restante viria da inicia-
tiva privada. A PPP destina 62% do total das moradias (12.508 unidades) 

para habitação de interesse social, isto 
é, para famílias com renda de um a seis 
salários mínimos. Essas habitações se-
riam financiadas com recursos públicos. 
Os outros 32% (7.713 unidades) seriam 
explorados livremente pelos parceiros 
privados, sem subsídios do governo, para 
famílias de até dez salários mínimos. A 
intenção do governo é privilegiar famílias 
que hoje moram fora do Centro, mas tra-
balham nele (“com vínculo empregatício”, 
conforme o projeto). Duas mil unidades se 
destinariam à realocação de famílias que 
já moram na região.

Os empreendimentos fixam famílias de 
diferentes faixas de renda e são de uso misto, com o térreo das edificações 
sendo ocupado por comércio e serviços. Também ficaria com a iniciativa priva-
da o retorno financeiro dessa operação. O estado de São Paulo garante taxa de 
retorno do investimento de 9,5%. Há ainda acordo com o governo federal para 
aproveitamento de recursos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Requalificação urbana
Além das intervenções com fins de moradia propriamente ditas, o pro-

jeto prevê também a reurbanização do território-alvo. Portanto, o parceiro 
privado precisará construir os conjuntos habitacionais e se responsabili-
zar igualmente pela requalificação do entorno das áreas, em termos de 
mobilidade do pedestre, saneamento, sistema viário e de transporte, e da 
oferta de equipamentos essenciais à população, como creches e escolas 
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Silvio Torres, secretário 
estadual da Habitação

Falta de um plano efetivo?
Embora considerem, de modo geral, a iniciativa da parceria públi-

co-privada positiva, entidades que atuam na área de moradia social na 
região central de São Paulo fazem ressalvas. Em carta aberta conjunta-
mente escrita, entidades como o Movimento de Moradia para Todos, o 
Movimento de Moradia da Região Centro, a Frente de Luta por Moradia 
e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirmam: “Tal como se 
apresenta até o momento, a proposta não foi formulada no âmbito de 
um plano habitacional abrangente para a cidade e não contou com a 
participação de diversos segmentos da sociedade civil interessados no 
tema. Há um descolamento em relação à situação de moradia na re-
gião, marcada por cortiços e ocupações, alto índice de idosos, morado-
res em situação de rua e trabalhadores informais, além da existência de 
um parque edificado ocioso que não cumpre sua função social”. (GA)

“Só se revitaliza  
o Centro com habitação”

Eduardo Cesar Leão Marques, professor do Departamento de Ciência 
Política da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador do Centro de 
Estudos da Metrópole, diz ter uma convicção: “A única forma de trazer 
vitalidade para a área central é botando habitação. É a região com a 
melhor infraestrutura da cidade, com a maior quantidade de empregos”.

Segundo o estudioso, a cidade de São Paulo vem experimentando, 
já há 20 anos, uma forma de revitalizar o Centro baseada na oferta 
de grandes equipamentos icônicos culturais, como a Sala São Paulo, 
na Estação Júlio Prestes, na Luz, apostando que permitiria fazer uma 
revitalização por contaminação, por espraiamento. “Apesar de muitos 
desses equipamentos serem de excelente qualidade, bons para a cida-
de, a experiência mostrou que serviram para outra coisa, já que tiveram 
efeito praticamente zero sobre a revitalização da área central.” Leão 
Marques avalia que esse foi um projeto malsucedido em sua intenção 
de trazer a classe média alta para habitar o Centro. (GA)
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e espaços para a prática esportiva e lazer. “Para cada um dos seis setores 
do projeto, os desafios são a produção de moradias e não só de unidades 
habitacionais. O objetivo é criar condições internas de habitabilidade”, su-
blinha Antonio Marcio Costa, consultor da Casa Paulista. 

O projeto já recebeu contribuições de audiência pública e o edital de 

licitação deve ser lançado em agosto. A assinatura dos contratos com as 
construtoras vencedoras (o limite foi fixado em cinco empresas), confor-
me expectativa do governo paulista, aconteceria em outubro. Cinco por 
cento das obras seriam entregues em até dois anos e todas as interven-
ções estariam concluídas em até seis anos. (Guilherme Azevedo)

Projeto restabelece trem  
de passageiros na Grande BH

A crise de mobilidade urbana vivida hoje por Belo Horizonte e seus 33 
municípios metropolitanos, objeto das numerosas e indignadas mani-
festações populares por mais e melhor transporte público, vai precisar, 

efetivamente, entrar nos trilhos.
Uma das iniciativas principais para dar mobilidade à região metro-

politana é exatamente a que reativa a malha ferroviária já existente para 
fins de transporte de passageiros. Esse serviço foi interrompido nos anos 
de 1990, durante processo de concessão de ferrovias no estado, e a malha 
mineira, desde então, se destina exclusivamente ao transporte de carga, 

sobretudo minérios para exportação.
O projeto, desenvolvido pela Agência 

de Desenvolvimento da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte e Secretaria de 
Estado Extraordinária de Gestão Metropo-
litana, se chama “TREM — Transporte sobre 
Trilhos Metropolitano”. Começou em 2011, 
com a contratação da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) para realização de 
estudos de viabilidade, e hoje se encontra em fase final da modelagem de 
concessão, que será no formato de parceria público-privada.

 De acordo com o projeto, o transporte sobre trilhos para passageiros terá 
uma extensão de 505 km e atenderá a cerca de 30 municípios da região me-
tropolitana. A ideia geral é compartilhar os trilhos atuais entre passageiro e 
carga, de forma coordenada e conforme demanda. A estimativa do governo 
mineiro é de que o sistema atenda inicialmente a 1 milhão de pessoas, trans-
portando 120 mil passageiros/dia.

O traçado foi dividido em três lotes com fins de concessão: o primeiro liga 
Sete Lagoas a Divinópolis, com 245,4 km, atendendo a 17 cidades e 1,7 milhão 
de habitantes; o segundo vai de Belo Horizonte a Brumadinho, com 78,3 km 
distribuídos em três ramais, sete cidades e 444 mil habitantes; e o terceiro co-
necta Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete, com um ramal que levaria a Ouro 
Preto, totalizando 181,5 km, nove cidades e 376 mil habitantes. Para os dois 
primeiros lotes, dois consórcios formalizaram interesse e entregaram estudos; 
não houve manifestação de interesse pelo lote 3. 

O governo mineiro avalia as propostas recebidas, dados de pesquisa 
sobre origem e destino de passageiros e estabelece uma série de di-
álogos com interlocutores diretamente envolvidos ou interessados na 
operação, como operadores de cargas da malha ferroviária e a Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Com esta última, haverá 
convênio para a regulação do transporte de passageiros. Isso tudo serve 
para a conclusão da modelagem econômico-financeira para concessão. 
O documento vai, então, a consulta pública, recebe novas contribuições 
e daí sai o edital final. A expectativa é realizar a licitação ainda neste 
semestre ou no começo do próximo. O governo estima investimento de 
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Adrian Batista, da Agência de 
Desenvolvimento da RMBH

Mapa dos três lotes do projeto treM:  
total de 505 kM
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R$ 2 bilhões em obras e projeta o início da operação para 2016 ou 2017.
Segundo Adrian Machado Batista, diretor de planejamento me-

tropolitano da Agência de Desenvolvimento da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, a incorporação do modal ferroviário para 
transporte de passageiro serve como indutor da tão procurada cria-
ção de centralidades no território da região metropolitana, polí-
tica contra a concentração de serviços, empregos e população num 
único ponto, a capital. “Hoje a dependência é muito forte em rela-
ção a Belo Horizonte. Todos vêm aqui. O trem ajuda a descentrali-
zar.” Outro objetivo essencial em mira, segundo Batista, é a es-
truturação de um sistema de transporte coletivo em rede, com o 
metrô como tronco principal e trens e ônibus como complementos. Expansão do metrô

Para que se torne o principal meio de transporte da rede pública da 
região metropolitana de Belo Horizonte, entretanto, o metrô precisa avançar 
muito, pois hoje é alternativa de importância relativamente pequena. São 5 
milhões de passageiros transportados por metrô no mês, contra 37 milhões 
por ônibus municipais e 25 milhões por ônibus metropolitanos, nas contas 
da BHTrans, empresa que gerencia o transporte na capital mineira. O metrô 
de Minas hoje se constitui de apenas uma linha com 28 km de extensão, 
19 estações e média de 200 mil passageiros transportados por dia. Parte da 
estação Eldorado, no município de Contagem, a oeste, margeia a área cen-
tral de Belo Horizonte e vai dar ao norte da capital, na estação Vilarinho, no 
bairro de Venda Nova, já próximo ao município de Santa Luzia.

O plano é criar mais 16 km de metrô, subindo o número de estações 
para 31 e a capacidade para 980 mil passageiros/dia. Para isso, a linha 1 
Eldorado-Vilarinho (de superfície) seria ampliada em mais de 1 km, até 
Novo Eldorado; e outras duas linhas seriam criadas: a linha 2 Barreiro-Ca-
lafate (de superfície), com 10,5 km; e a linha 3 Savassi-Lagoinha (subter-
rânea), com 4,5 km. As obras estão estimadas em R$ 3,1 bilhões. Segundo 
a modelagem pretendida, a expansão seria realizada mediante parceria 
público-privada. A empresa vencedora responderia pelas obras das linhas 
1 e 2, com a contrapartida da operação das duas. O plano para a linha 3, 
toda subterrânea, prevê contratação clássica de empreiteira por concor-
rência e a posterior operação também a cargo da parceria público-privada. 
A expansão do metrô mineiro agora se encontra em fase de negociação 
com o governo federal, para fins de financiamento via PAC Mobilidade 
Urbana. (Guilherme Azevedo)

Mapa da linha atual do metrô e as expansões previstas

Experiência em complexos fabris
A Mutual Construções, 

construtora especializada em 
obras industriais, comerciais e 
centros de distribuição e que 
atua no mercado há mais de 15 
anos, fechou recentemente con-
tratos com empresas multina-
cionais para construção de suas 
novas unidades no Brasil.

Nos últimos 2 anos, a execução de obras para multinacionais tem sido 
uma característica na atuação da Mutual. Destacam-se neste período, as 
obras da sueca Eka Chemicals, no complexo industrial da Eldorado Celulose, 

em Três Lagoas (MS), e da sul-coreana THN Auto Brasil, supplier da Hyundai 
Motors Brasil, em Piracicaba (SP), a participação na construção da fábrica da 
Guardian Glass do Brasil, em Tatuí (SP), e da obra da Norac do Brasil, empresa 
francesa de alimentos, em Ibiúna (SP).

Entre os novos contratos, iniciados em 2013, destaca-se a ampliação da 
empresa SMC Pneumáticos do Brasil, instalada em São Bernardo do Campo (SP). 
De origem Japonesa, fundada em 1959, a SMC Corporation, entrou no mercado 
de pneumáticos em 1961 e, até hoje, projeta e produz grande variedade de pro-
dutos pneumáticos para o mercado global. Com expectativa de crescimento no 
mercado nacional, a empresa investiu na expansão de aproximadamente 18.000 
m² do seu parque fabril. A obra conta com conceitos modernos de construção e 
da orientação, na fase de projetos, de profissionais da engenharia da SMC que 
acompanham os trabalhos das unidades fabris da empresa em todo o mundo. O 
gerenciamento da construção é da Tessler Engenharia. 

Sistema de emendas reduz sobras
O terminal de metrô de Kowloon West de 

Guangzhou - Hong Kong Rail Link (XRL) está 
sendo construído com sistema de emendas da 
Dextra. Esse  projeto de via expressa para o trem 
rápido sob passagem subterrânea, fará a ligação à 
rede chinesa do trem rápido, realizando o trajeto 
em somente 48 minutos de Hong Kong a Guan-
gzhou, em 2015.

As principais razões que levaram a escolha 
dos produtos de Dextra foram pelo seu desem-
penho e segurança. Mais de 1.5 milhão m³ de 
solo escavado, 10 mil trabalhadores contratados 
e mais de 700 mil emendas Bartec e de Rolltec 
serão incorporadas nas estruturas que contém 
cinco níveis de lajes enterradas.

A  empresa também participa da construção do metrô de Dubai e das esta-
ções de metrô Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental e Jardim D’Alah, da Linha 
4 do metrô do Rio de Janeiro. Na obra carioca, a implementação das emendas da 
Dextra visa acelerar a produção das paredes de diafragma quando superior a 12 m 
de comprimento, de forma a industrializar o processo construtivo.

Os ganhos potenciais com a utilização das emendas são a redução de sobras 
de aço, facilidade na utilização de formas deslizantes, redução de imobilização de 
equipamentos, redução do congestionamento de aço, dentre outros itens.
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O governo estadual de Minas Gerais formulou e enviou à Assem-
bleia Legislativa projeto de lei (PL 3.078/12) que cria novos meca-
nismos de gestão e regulação do solo do território metropolitano. 

Entre os objetivos da proposta, está o de permitir o aumento da oferta de 
terra urbanizada principalmente para famílias de baixa renda.

Hoje, o custo elevado da terra na região metropolitana de Belo Hori-
zonte, fenômeno igualmente observado em outras regiões metropolitanas, 
praticamente inviabiliza o atendimento, na área de habitação, de quem 
mais precisa morar, a faixa de famílias que ganham até três salários míni-
mos por mês. É essa faixa que concentra, no Brasil, cerca de 70% do total 
de déficit de moradias. O objetivo do governo mineiro é fazer complemen-
tação, via oferta da terra, para projetos do programa Minha Casa, Minha 
Vida, o maior do País na área de moradia popular, que hoje não encontram 
parceiros interessados exatamente pelo elevado custo de construção.

Baseado nas constituições federal e estadual e em leis estaduais com-
plementares, o PL 3.078/12 estabelece a gestão unificada de funções públi-
cas de interesse comum, como transporte intermunicipal e sistema viário, 
preservação ambiental, saneamento básico, habitação e uso do solo. O pro-
jeto de lei visa garantir, entre outras questões, que medidas metropolitanas 
sobre funções públicas de interesse comum sejam de fato observadas pelos 
municípios que a compõem, isto é, que os planos diretores municipais es-
tejam efetivamente em consonância com os projetos de interesse comum.

Hoje, o déficit habitacional da região metropolitana de Belo Hori-
zonte é de 147.467 domicílios, ou 8,7% do total de domicílios, segundo 
cálculo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), sobre dados 
do Censo 2010. Diferentemente de outras regiões metropolitanas, como 
São Paulo, onde a maior parte do déficit se concentra na sede da região, 
o déficit habitacional da região metropolitana de Belo Horizonte se lo-
caliza na periferia dela, com 53,3% da carência.

A seguir, Sandro Veríssimo, diretor de regulação metropolitana da 
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizon-
te, vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropoli-
tana, equaciona o problema da habitação e descreve as ações em vigor.

Qual é, hoje, a situação geral de moradia/habitação da região me-
tropolitana de Belo Horizonte e quais suas tendências de expansão?

O déficit habitacional na região metropolitana de Belo Horizonte é 
de aproximadamente 140 mil unidades. O crescimento da região ocorre 
em vetores distintos, conforme a faixa de renda: os estudos realizados 
identificaram três grandes espacialidades do mercado imobiliário na re-
gião. A primeira é uma mancha contínua de valorização mais exacer-
bada, que inclui todo o município da capital, onde o preço da terra e a 
escassez de áreas de expansão excluem a população de baixa renda e 
criam fortes pressões sobre alguns municípios vizinhos. Estende-se ao 
longo do vetor sul, em porções do vetor oeste, como na região do Res-
saca/Sarandi em Contagem e na direção de Lagoa Santa e partes do 
vetor norte. Uma segunda mancha, correspondente às periferias de baixa 
renda e aos mercados que se organizam em escala local nas sedes dos 

Projeto de lei regula solo  
para elevar oferta de moradia
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municípios, se concentra em porções do 
vetor leste, e de forma contínua a oeste 
da primeira área, formando um arco que 
parte de Ibirité, passando por Igarapé, 
Mateus Leme, incluindo o vetor noroes-
te (em partes de Esmeraldas e Ribeirão 
das Neves) e chegando ao vetor norte 
mais distante da capital, em Matozi-
nhos. A terceira região corresponde às 
áreas de menor integração ao processo 
de metropolização, onde há tendência 
ao aumento dos processos de divisão de 
áreas rurais  progressivamente transformadas em sítios de uso de fim de 
semana e eventualmente em novos condomínios.

Quais os principais projetos de construção de moradias hoje em 
andamento na região metropolitana de Belo Horizonte? 

O principal programa habitacional no País, sob o ponto de vista de 
aporte de recursos, é o Minha Casa, Minha Vida, até pela grande con-
centração de recursos na esfera federal. No entanto, apesar do volume 
de recursos e da disponibilidade de crédito, o programa não vem se mos-
trando eficiente na redução do déficit habitacional. A dinâmica imobili-
ária e a falta de regulação do solo urbano elevam o preço da terra urba-
na, tornando inviável em muitos lugares a construção dessas unidades 
habitacionais. Assim, a principal proposta da agência/secretaria consiste 
de um projeto de lei (PL 3.078/12), enviado no ano passado pelo go-
vernador do estado (Antonio Anastasia, PSDB) à Assembleia Legislativa. 

Existe hoje projeto de urbanização de favelas/áreas ainda irregu-
lares para moradia da região metropolitana? 

O governo do estado construiu um planejamento de médio/longo 
prazo para todas as áreas irregulares da região metropolitana de Belo 
Horizonte, sejam elas de baixa, média ou alta renda. A partir de 2012, 
foram elaborados planos de regularização fundiária para todos os 34 
municípios da região. Para a execução desses planos, a secretaria pres-
ta apoio técnico, mas a responsabilidade dos municípios é grande. Isso 
porque muitas das atividades necessárias dependem de ações privativas 
do município, tais como a alteração/flexibilização de leis municipais e 
atualização da planta cadastral do município.

Qual a projeção que pode ser feita da habitação ideal na RMBH 
para os próximos 10 ou 15 anos? 

No longo prazo, o quadro ideal da habitação compreende quatro 
principais aspectos: 1) direito de todos à moradia digna, ou seja, extin-
ção do déficit habitacional; 2) regularização de todos os assentamentos 
informais, sejam eles de alta, média ou baixa renda; 3) redução da ne-
cessidade de deslocamentos, a partir de uma nova forma de se pensar 
cidades; e 4) planejamento e regulação eficientes do solo urbano, para 
garantir que os problemas de hoje não ocorram novamente no futuro. 
(Guilherme Azevedo)

Sandro Veríssimo, da Agência 
de Desenvolvimento da RMBH
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Nara Faria

Aduplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), que possui 82 km 
de extensão e é a principal via de ligação do Vale do Paraíba ao 
litoral norte do estado de São Paulo, vai em breve ter pela frente 

o seu maior obstáculo natural: a transposição da Serra do Mar, área de 
preservação ambiental de instabilidade geológica. Com a Nova Tamoios 
o acesso ao porto de São Sebastião será mais rápido e seguro.

A estrada começou a ser duplicada em maio de 2012 conforme pro-
jeto que previu a divisão das obras em três etapas: Planalto, Serra e 
Contornos. O empreendimento, viabilizado mediante convênio firmado 
entre a Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) e o Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER-SP), está orçado em R$ 5,6 bilhões.

Atualmente, as obras seguem do km 11,5 ao km 60,5 no trecho do Pla-
nalto, que atende os municípios de São José dos Campos, Jacareí, Jambeiro 
e Paraibuna. As intervenções nesta fase foram divididas em dois lotes: o 
Lote 1 vai do km 11,5 ao km 35, e o lote 2 do km 35,8 ao km 60,5. Ambos 
estão sendo executados pelo consórcio Encalso e S.A. Paulista.

Cerca de 1.800 trabalhadores atuam 24 horas nesta etapa, que terá 
49 km de duplicação de trechos já existentes. No total, 10 km foram 
entregues e os demais 39 km serão finalizados até dezembro de 2013.

Esta fase do projeto está orçada em R$ 1,5 bilhão, incluindo a desapro-
priação, gerenciamento, implantação de passarelas, acesso às áreas lindeiras 
etc. Do volume de recursos da ordem de R$ 557 milhões destinados à dupli-
cação, apenas 40% já foram ali aplicados. As obras complementares incluem 
duas passarelas, já definidas, e outras 12 que ainda não foram licitadas. 

Pedro da Silva, diretor de engenharia da Dersa, informa que as vias 
estão sendo interditadas por etapas e liberadas ao tráfego uma vez con-
cluídas, em trechos de cerca de 3 km. Para ele, os trabalhos mais demo-
rados são os de demolição e desmonte, que exigem constantes interdi-
ções nas pistas, em uma região predominantemente rochosa. 

“Esse processo é complicado. Exige interdição do tráfego na pista du-
rante o período em que temos de utilizar explosivos e isso causa desconforto 
para nós e para o usuário”, explica Silva. Segundo ele, esse tipo de interven-
ção vem ocorrendo desde maio, e deve seguir até meados de agosto. 

No total, esta parte do empreendimento receberá 33 obras de arte 

Licitação para trecho de serra  
deve acontecer até o final do ano

especiais. De acordo com a S.A. Paulista, nas estruturas serão utilizadas 
346 vigas pré-moldadas.

Serão utilizados em todo esse trecho 87.554,00 m³ de concreto e 
134.299,56 m³ de pavimentação CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente). Entre material de 1ª, 2ª, 3ª categoria e solo mole, serão esca-
vados 10.317.368,64 m³.

Trecho Contornos
O trecho Contornos, já no litoral, será iniciado agora em agosto e 

está orçado em R$ 1,940 bilhão. Os contornos compreendem duas pistas, 
uma ao norte e outra ao sul da Tamoios, que serão destinadas exclusiva-

Recicladora reaproveita pavimento
A empresa Paulifresa Fresagem e Reciclagem, está atuando na impor-

tante obra da Rodovia Nova Tamoios, em São Paulo, para o Consórcio S.A 
Paulista e Encalso. A máquina utilizada é a recicladora Wirtgen modelo 
WR2000, com tecnologia alemã embarcada e um caminhão distribuidor de 
agregados o qual está fazendo o espalhamento do cimento de acordo com 
o projeto na pista.

A locação da recicladora visa utilizar o que de mais moderno existe 
hoje no mercado mundial, ou seja, a técnica da reciclagem de pavimentos 
pré-existentes. A recicladora através de processos eletrônicos e computa-
dorizados corta a camada do pavimento pré-existente e agrega simultane-
amente água à máquina através de um caminhão pipa, e este é misturado 
com o material ligante, tornando assim a camada do pavimento (base) pre-
parada para receber a camada de asfalto – todos os materiais e cortes são 
dimensionados em projeto. 

Este método visa melhorar as estruturas funcionais do pavimento.

R o d o v i a  d o s  T a m o i o s





134 | O Empreiteiro | Julho 2013

Nara Faria

As obras do Rodoanel Norte, o último trecho para concluir o Ro-
doanel Mário Covas (SP-21), estão avançando em cinco dos seis 
lotes previstos no projeto, com ênfase nas escavações dos túneis. 

A estimativa é de que as escavações, que foram iniciadas em maio deste 
ano, sejam concluídas até fevereiro de 2016.

O Rodoanel Norte, que terá 44 km, interligará os trechos Oeste (já 
em operação) e Leste (em fase de conclusão) e prevê acesso à rodovia 
Fernão Dias, além de uma ligação exclusiva para o Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos. O avanço das obras, porém, depende do andamento do 
processo de desapropriações.  

Segundo Pedro da Silva, diretor de engenharia da Dersa, as fa-
mílias relacionadas no processo de desapropriações podem optar 
por receber a indenização pelo valor do imóvel ou pelo reassenta-
mento. Para isso, a Dersa fechou um convênio com a Companhia de 

Túneis do Rodoanel Norte  
começam a ser escavados

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para a construção 
de moradias. 

“Nossa dificuldade é que muitas vezes o proprietário não tem a es-
critura registrada ou ainda não está com contrato, não fez ainda nem 
escritura, nem registro de imóveis. Isso acaba causando um pouco mais 
de morosidade no processo de desapropriação”, explica Silva.

A promessa da Dersa é de que todas as famílias estarão reassentadas 
até o fim das intervenções e um valor de cerca de R$ 100 milhões está 
previsto em indenizações.

A obra
O projeto do trecho Norte foi dividido em seis lotes. Segundo as con-

corrências, o lote 1 ficou com as empresas Mendes Júnior/Isolux Corsán; 
os lotes 2 e 3 com a OAS; os lotes 4 e 6 com a Acciona; e o lote 5 com 
as empresas Construcap/Copasa. Dos seis lotes, portanto, quatro têm a 
participação das empresas espanholas Isolux, Acciona e Copasa.

mente à passagem de caminhões - o que deve reduzir o tráfego pesado 
por Caraguatatuba e em São Sebastião, liberando as vias locais ao trá-
fego urbano. O projeto prevê a construção de um acesso ao Porto de São 
Sebastião, evitando filas de carretas

 A nova rodovia terá também novo acesso ao porto de São Sebastião, 
desvinculado do acesso específico à área urbana. 

Serveng/Civilsan e Queiroz Galvão venceram a licitação para os quatro 
lotes do trecho Contornos. A Serveng/Civilsan, vencedora do lote 1 (Con-
torno Norte), executará obras em um trecho de 6,2 km e valor do contrato 
de R$ 220 milhões. O consórcio também será responsável pelo trecho 2 
(Contorno Sul), que possui extensão de 18,1 km e receberá investimentos 
de R$ 317 milhões. Estas duas etapas da obra terão prazo de 20 meses 
para conclusão e devem ser entregues até dezembro de 2014. 

A Queiroz Galvão será responsável pelos lotes 3 (com extensão de 
6 km e investimentos de R$ 398,2 milhões) e 4 (com extensão de 6,6 
km e investimento de R$ 420 milhões). Estima-se que 1.328.000 m³ de 
material serão escavados. Esta fase da obra tem 36 meses para execução 
e está previsto para ser entregue até agosto de 2016.

Trecho Serra
O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) aprovou em ju-

nho deste ano o parecer técnico da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (Cetesb) sobre as propostas de mitigação do impacto ambien-
tal e socioeconômico para a implantação da Nova Tamoios trecho Serra. 

A aprovação do órgão ambiental permite agora que a Licença Ambien-
tal Prévia (LP) do empreendimento seja emitida. As obras serão viabilizadas 
por meio de uma Parceria Público Privada (PPP). O investimento previsto é 
de R$ 2,13 bilhões e as intervenções devem ser executadas em 48 meses.

A Nova Tamoios Serra compreende as obras no trecho entre o km 60,48 
e km 82. O projeto prevê a construção de uma nova pista, que será usada 
apenas para a subida da serra, melhoras e adequações na pista atual, que 
atenderá o tráfego de descida da serra. Quando concluídas as obras, o tre-
cho operará com faixas de rolamento de 3,5 m, acostamentos com 2,5 m e 
velocidade diretriz de 80 km/h.

 Dos 21,58 km totais do traçado da Nova Tamoios Serra, mais da meta-
de, 12,6 km, será percorrido em túneis e 2,6 km em pontes e viadutos. Serão 
construídas 11 obras de arte especiais e cinco túneis, entre eles a maior do 
Brasil, com 3,675 km. Atualmente, o maior túnel do Brasil tem 3,15 km e 
está localizado na Rodovia dos Imigrantes, também no estado de São Paulo.

Para garantir a segurança dos usuários serão construídos quatro tú-
neis auxiliares, que somam 11,92 km, que funcionarão como rota de fuga 
em situações de emergência dentro do túnel principal em operação. No 
futuro estes túneis poderão ser adequados para a construção de novas 
pistas para atender a crescente demanda. 
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Trecho do Rodoanel em 
Guarulhos terá acesso exclusivo 
ao aeroporto internacional

Pilares de até 40 m

Os serviços de execução dos viadutos I e II, localizados entre os km 
204,7 e km 206,5, em trecho duplicado da rodovia Presidente Castello Bran-
co (SP-280), na Serra de Botucatu, no município de Itatinga (SP), foram 
conduzidos pela construtora Tardelli, a partir de contrato com a SPVIA. 

O viaduto I possui 603 m de extensão e o viaduto II, 262 m. Ambas 
estruturas tem largura do tabuleiro de 15,8 m, totalizando uma área cons-
truída de 13.667,00 m² e altura de pilar de até 40 m.

O trecho dos lotes 1 a 4 está situado quase inteiramente na Zona 
Norte de São Paulo. O lote 1 (6,42 km) atravessa os bairros de Taipas, 
Jardim Ana Rosa, Jardim Vitória Régia, Jardim Damasceno e Jardim Pa-
raná. O lote 2 (4,88 km) segue pelo Jardim Paraná, Jardim Vista Alegre 
e Jardim Pery. 

O lote 3 (3,62 km) se localiza fundamentalmente em área de pro-

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br

teção ambiental da Serra da Cantareira. O lote 4 (9,09 km) se estende 
parte pela Zona Norte da capital paulista (Jardim Brasil Novo, Jardim 
Corisco e Vila Ayrosa) e parte por Guarulhos (Parque Continental e Jar-
dim dos Cardosos). 

O lote 5 (7,88 km) está localizada em Guarulhos, nos bairros Parque 
Primavera, Recreio São Jorge, Vila União e Jardim Bananal. E o último 
lote, o 6 (11,96 km mais o acesso ao aeroporto de Guarulhos), passa 
pelos bairros de Ponte Alta, Jardim São João, Vila Carmela, Vila Rica e 
Cidade Soberana, em Guarulhos; e Golf Club, em Arujá.

Serão 115 obras de arte, ocupando 22 km de extensão e sete túneis 
duplos, que atingirão 12,26 km. O maior deles, no lote 3, terá 1.730 m de 
extensão e será seguido de outro, com 1.112 m. Para a conclusão da obra 
serão escavados 2.830.000 m³.

Atualmente estão em andamento os serviços de escavações dos tú-
neis com o emprego do método NATM (New Austrian Tunneling Me-
thod), que utiliza também explosivos. 

Todo o trecho receberá pavimento asfáltico, com exceção do interior 
dos túneis, que terá pavimento de concreto. Os dois sentidos da via cor-
rem paralelos do início ao fim do trecho Norte.

Serão quatro faixas de rolamento no trecho que vai do fim do Ro-
doanel Oeste até a intersecção com a Fernão Dias (inclusive 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.
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Augusto Diniz - Rio de Janeiro (RJ)

D
os projetos em andamento para atender aos Jogos 
Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, o Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB) acredita que todos deverão 
ser entregues a tempo. No entanto, a entidade vê a 
necessidade de ajustes urgentes em alguns deles para 
que não se agravem ainda mais os erros de concepção 
dessas iniciativas visando à Olimpíada.

“Falta coordenação. Essas obras tiram o Rio da inércia. Mas há um 

IAB vê declínio 
na capacidade de 
planejamento da cidade
Entidade alerta para a  
necessidade de interconexão  
entre os diversos modais  
de transporte de massa

declínio na capacidade de planeja-
mento do território da cidade”, avalia 
Pedro da Luz, vice-presidente do IAB-
-RJ. Uma das falhas de  planejamento 
diz respeito à necessidade de se fazer 
com que as linhas de BRTs (Bus Rapid 
Transit), que estão sendo construídas 
como solução para a mobilidade urba-
na, priorizem  a interconexão com as 
linhas de trem e metrô nos trechos em 
que elas cruzam ou passam próximas.  

“Isso mostra a falta de articulação 
do poder público e de  entender o pro-
blema da mobilidade de forma sistê-
mica e conectada com outros modais”.

De acordo com ele, enquanto o 
metrô para a Barra está sendo cons-
truído - e que é contestado pelo IAB, que não vê prioridade para a linha 
porque vai atender um número relativamente pequeno de pessoas -, seria 
premente requalificar os trens que ligam a estação Central do Brasil à 
Zona Norte e aos subúrbios do Rio. “O trem é um transporte de alta capa-
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IAB alerta para a importância de 
o Porto Maravilha ter ocupação 

residencial para melhor 
adensamento da cidade

Pedro da Luz, do IAB
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cidade. E está já instalado. Mas não tem a confiança da população. Os in-
vestimentos previstos para esse modal são ridículos”, afirma Pedro da Luz. 

O arquiteto avalia que as linhas dos trens do Rio estão sucateadas e que 
há deficiência nas plataformas e falta de conforto nas estações. “O trem po-
deria circular igual ao metrô, com espaço menor de tempo entre as composi-
ções”, cita. Ele lembra que a cidade do Rio cresceu no entorno dos ramais de 
trem e acha curioso como o poder público investe em BRTs e metrô na Barra 
da Tijuca quando o bairro foi ocupado sem depender dos trilhos urbanos.

Outra crítica ao sistema de transporte do Rio está centrada na falta 
de  implementação das ligações aquaviárias, pela Baía de Guanabara, 
conectando São Gonçalo-Praça XV, Duque de Caxias-Praça XV e Bota-
fogo-Praça XV. “Isso já estava previsto no plano do governo. Mas ainda 
não foi feito. A infraestrutura está montada, que é a própria baía. Tem 
que somente comprar as embarcações e fazer as estações”, lamenta.

Zona portuária
O IAB analisa também as obras do Porto Maravilha, que considera 

importantes, mas cujo espaço poderia ser adensado com a ocupação 
residencial, para que a renovação venha a ocorrer de forma mais huma-
na. A proposta inicial do instituto era montar todo o centro olímpico na 
zona portuária do Rio. 

“A área é subutilizada e caberia o parque olímpico. Expandir a man-
cha urbana é ruim (caso da opção de montar a maioria dos equipamen-
tos olímpicos na Barra da Tijuca). Tem que se levar a infraestrutura para 
lá. Além do mais, já há investimento do capital imobiliário na região. Por 
que então o poder público precisaria investir? A cidade necessita é se 
densificar nas áreas degradadas”, expõe.

Sobre o programa Morar Carioca do governo, que prevê urbanizar 
todas as favelas do Rio até 2020, o IAB considera a iniciativa um fiasco. 

“O projeto não vingou. Urbanizar favela é importante para criar um mix 
de renda. Selecionamos 40 escritórios para trabalhar no projeto, mas 
somente nove estão atuando”, conta.  

Abaixo, seguem status das principais obras em andamento para o 
Rio 2016: 

• Porto Maravilha
Serão R$ 7,6 bilhões aplicados em 5 milhões de m² na zona portuária do Rio 

de Janeiro. No traçado há construção de túneis e a demolição parcial do Elevado 
da Perimetral (do trecho entre a Rodoviária Novo Rio e o Mosteiro de São Bento), 
erguido nos anos 70 como solução viária e que liga o bairro do Caju à Praça XV.

 As obras na zona portuária são uma das maiores parcerias público-pri-
vadas (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 o consórcio Porto Rio, formado pelas empresas Odebrecht Infraestrutura, 
OAS e Carioca Engenharia. 

As intervenções deverão estar concluídas até 2016, antes dos Jogos Olím-
picos. Ao fim dos trabalhos, a concessionária continuará a prestar serviços de 
manutenção e conservação de vias públicas na área durante 15 anos. 

O palacete D. João VI, de 1912, localizado próximo à Praça Mauá, já 
foi reformado e se tornou o Museu de Arte do Rio (MAR). Ao lado dele, 
será instalada a Escola do Olhar em um prédio que um dia abrigou o 
hospital da Polícia Civil. Uma outra instituição também está em constru-
ção e chama-se Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto espanhol 
Santiago Calatrava. A edificação se localiza em cais avançado no porto.

Empreendimentos imobiliários residenciais e corporativos também serão 
construídos na região. Um é de alto padrão e já está em obras. Pertencente 
à investidora imobiliária Tishman Speyer, o prédio comercial de 20 andares 
se localiza bem próximo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. 

A construção da Via Binário de 3,5 km é uma das maiores inter-
venções na área. Ela é composta da execução do túnel da Saúde, que 
atravessa 70 m do Morro da Saúde, e o túnel do Binário, que terá 1.100 
m de extensão e passará por debaixo do Morro de São Bento. Esta parte 
das obras deve ficar pronta até o final do ano.

Já a Via Expressa, também em construção na zona portuária, terá 4 
km de extensão e, nela, haverá um túnel de 1.540 m de comprimento. 

Quando pronto, o novo sistema viário substituirá a função da Peri-
metral, com capacidade 40% maior ao tráfego local. A capacidade de 
tráfego nas duas vias será de 10.500 veículos/hora.   

Na futura zona portuária do Rio, 
um sistema viário com túneis dará 
lugar ao Elevado da Perimetral

Engenharia consultiva nos estádios
 
O início do ano de 2013 foi marcado pela conclusão de obras de grande porte 

que contaram com a participação da MHA Engenharia. 
O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha teve a participação da MHA 

nos projetos de instalações de toda a parte elétrica, hidráulica, de ar-condicionado 
e telecomunicações da arena. 

 Já o Mineirão teve todos os projetos executivos de instalações elétricas 
e telecomunicação desenvolvidos pela MHA. A Arena Grêmio também contou 
com a participação da empresa nos projetos de hidráulica, elétrica, ar-condicio-
nado e telecomunicação.

 A fábrica de pintura da Volkswagen, na unidade de Taubaté, contou tam-
bém com a expertise da MHA Engenharia. A empresa participou dos projetos 
básicos de arquitetura, estrutura, climatização, hidráulica, elétrica e posterior-
mente do projeto executivo das fundações. O sistema de drenagem de capta-
ção de águas pluviais teve destaque na parte hidráulica, além dos vestiários 
e sanitários nos quais foram utilizados metais com controle de fluxo de água 
atendendo aos requisitos de sustentabilidade.

Com as inaugurações realizadas e a participação ativa em projetos de 
destaque, a MHA Engenharia reforça a sua posição dentro do cenário na-
cional como uma das maiores empresas de projetos integrados e de geren-
ciamento de obras.
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Outros trabalhos da concessionária na zona portuária do Rio incluem 
a eliminação da fiação aérea e instalação de uma rede subterrânea; im-
plementação, também, no subsolo, de 122 km de redes de água potável, 
36,5 km de redes de drenagem, 11 km de galerias, 84 km de redes de 
esgoto, 26 km de redes de gás e dutos para cabeamento de fibra ótica.

• Parque Olímpico
As obras civis do Parque Olímpico dos Jogos de 2016 começaram 

recentemente. No local, 14 modalidades olímpicas serão realizadas.
A responsabilidade dos trabalhos é do Consórcio Rio Mais, integrado 

pela Odebrecht Infraestrutura, Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken. A exe-
cução do projeto é no modelo Parceria Público-Privada (PPP). O investimento 
é de R$ 1,35 bilhão. A intervenção alcança área total de 1,18 milhão de m².

O escopo do trabalho do Consórcio Rio Mais se concentra na in-
fraestrutura e equipamentos esportivos, além da construção do centro 
principal de imprensa e de um hotel com 400 quartos.

Ainda no local serão erguidos outras edificações, não sob a responsabi-
lidade do Consórcio Rio Mais, mas de outras construtoras. São elas: Centro 
Internacional de Radiodifusão, centro de tênis, parque aquático, velódromo, 
quadra de handebol, e reformas do Parque Aquático Maria Lenk e Arena 
Multiúso (ambas utilizadas nos Jogos Panamericanos de 2007).  

• Vila dos Atletas
As 31 torres de 17 andares cada - representando no total 3.604 apar-

tamentos de dois, três e quatro quartos - que estão sendo construídas para 
se tornar a Vila dos Atletas (capacidade para receber 18 mil pessoas) nos 
Jogos Olímpicos de 2016 têm 20% de avanço. Os trabalhos estão sendo 
conduzidos por um consórcio formado pela Carvalho Hosken e Odebre-
cht Realizações Imobiliárias. O investimento no projeto é privado e deverá 
custar R$ 2 bilhões, com previsão de entrega até dezembro de 2015.

O empreendimento, localizado na Barra da Tijuca, ocupa área de 200 
mil m². Os prédios, quando prontos, terão 710 mil m² de área construída. 
Até o final do ano serão 5 mil pessoas trabalhando no canteiro.

A terraplenagem na área, já executada, representou 1 milhão de m³ 
de movimentação de terra. A construção dos prédios está sendo rea-
lizada através da concretagem in loco - uma central de concreto com 
capacidade de 1, 5 mil m³/dia foi montada no local.   

A Vila dos Atletas é 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 a ser concluídos 
depois da Olimpíada.

• Metrô
Os consórcios construtores Linha 4 Sul (Odebrecht Infraestrutura, 

Queiroz Galvão e Carioca Engenharia) e Rio Barra (Queiroz Galvão, Ode-
brecht Infraestrutura, Carioca Engenharia, Cowan e Servix) realizam os 
trabalhos da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro.

O custo total do projeto é de R$ 5,6 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). 

O Consórcio Linha 4 Sul, que cuida das obras no trecho entre as estações 
Nossa Senhora da Paz e Gávea, começa em agosto a escavar o túnel com 
TBM (tunnel boring machine), conhecido como tatuzão. A máquina passará 
por baixo das principais avenidas dos bairros de Ipanema e Leblon, percor-
rendo um trajeto de 5,7 km a uma profundidade de 12 m. O equipamento, da 
alemã Herrenknecht, pesa 2 mil t, tem 120 m de comprimento por 11,5 m de 
diâmetro. Ele é capaz de escavar de 15 m a 18 m de túnel por dia. 

O Consórcio Rio Barra conclui em agosto o túnel que liga a Barra da 
Tijuca a São Conrado. Já a escavação do túnel entre as estações de São 
Conrado e Gávea apenas começou. A estação Jardim Oceânico conta com 
estrutura das paredes-diafragma pronta, poços de rebaixamento e galeria. 

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 de a 
linha transportar mais de 300 mil pessoas/dia.  

• BRTs
A criação de quatro linhas de BRT (Bus Rapid Transit) do Rio de 

Janeiro, para cumprir o plano de mobilidade da cidade, prossegue. O 
investimento em todos esses projetos é de cerca de R$ 5 bilhões.

A linha Transoeste (que liga Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, a 
Campo Grande e Santa Cruz), a cargo do consórcio Odebrecht e Sanerio, é  o 
único que já está operando na maior parte do traçado. De um total de 56 km 
e 64 estações, hoje estão em operação 44,5 km do corredor e 39 estações.

Já o ramal Transcarioca (que fará a conexão do Aeroporto Interna-
cional do Galeão à Barra da Tijuca) tem previsão de entrega até o final do 
ano. A linha Transcarioca está sendo executada pelo consórcio formado 
pelas construtoras Andrade Gutierrez, OAS, Carioca e Contern. Ela cru-
zará os populosos bairros de Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca, Cam-
pinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Penha, 
Olaria e Ramos. Por conta disso, o número de desapropriações chega a 
1.800 moradias e edificações.

Túnel da via que liga Barra da Tijuca 
a São Conrado, da Linha 4 do metrô, 

está quase todo escavado

Perspectiva da futura Vila dos Atletas, com 
capacidade para receber 18 mil pessoas
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Algumas estruturas do ramal já foram inauguradas, como o mergu-
lhão Clara Nunes, no Campinho; a ampliação do viaduto de Madureira e 
o mergulhão Billy Blanco, na Barra da Tijuca. Ainda está em andamento 
a construção das pontes que liga a Ilha do Governador ao bairro de 
Ramos, e a que atravessa a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca.

No total, serão 45 estações e três termi-
nais, que demandarão três mergulhões, 10 via-
dutos e nove pontes, em 39 km de percurso. 

A outra linha é a Transolímpica (li-
gação Deodoro-Barra da Tijuca). O ra-
mal tem responsabilidade de construção 
e operação de consórcio formado pelas 
empresas Odebrecht, Invepar e CCR. Ele 
terá extensão de 23 km e contará com 18 
estações e dois terminais. 

O ramal terá um túnel no maciço da Pe-
dra Branca, com 1,7 km, ligando Taquara e 
Sulacap, além de seis pontes e 10 viadutos. 

As obras da linha, no entanto, somente começaram. O prazo para finali-
zação da obra está previsto para 2015.

Por fim, aparece a linha Transbrasil. O ramal percorrerá a Avenida 
Brasil, desde Deodoro até o Centro da cidade. Mas as obras ainda não 
tiveram início.

Superestrutura no novo MIS

 O novo Museu da Imagem e do Som (MIS), no Rio de Janeiro, está sen-
do construído pela Rio Verde Engenharia e Construções, que foi contratada 
pela Fundação Roberto Marinho (FRM) e a Empresa de Obras Públicas do 
Rio de Janeiro (EMOP). A construtora tem aplicado tecnologia de ponta no 
empreendimento que terá 36 m de altura a partir do nível do calçadão e dois 
subsolos. O Museu terá salas e galerias que abrigarão acervos audiovisuais 
de interesse público. 

O projeto do novo Museu da Imagem e do Som é uma realização da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, da Fundação Roberto 
Marinho e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, tendo a Rede Globo, o Itaú e a Natura como patronos, o patrocínio 
da Vale, da IBM, da Ambev e da Light, e o apoio do Grupo Votorantim. O 
projeto conta também com investimento direto do Governo do Estado,  por 
meio de recursos próprios e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além do 
financiamento dos Programas de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 
e de Apoio ao Investimento dos Estados (PROINVEST). 

Distante cerca de 50 m da orla de Copacabana, a obra está em fase 
de execução da superestrutura de concreto armado, impermeabilizações e 
paredes de alvenaria. A superestrutura do MIS requer um concreto com apa-
rência extremamente lisa e sem falhas. Por este motivo, foi desenvolvido em 
laboratório um concreto autoadensável especificamente para esse projeto, 
que tem aditivos que o tornam impermeável sem alterar a aparência. O MIS 
tem a sua inauguração prevista para segundo semestre de 2014. 

Queimados terá 1° Polo Intermodal
Queimados (RJ), município da Baixa Fluminense, tem apresentado nos últi-

mos anos crescimento econômico expressivo. O distrito industrial da cidade deu 
salto de 7 para 40 indústrias, que representaram a criação de mais de 3.500 em-
pregos. A expectativa é que até o final de 2016 este número alcance a marca de 
8 mil postos de trabalho. 

Outro vetor de desenvolvimento tem sido o aquecimento do comércio local, 
com o surgimento de grandes redes de lojas, como Marisa, Grippon, Leader Maga-
zine, Casa & Vídeo, Americanas e a rede de fadst food Subway. 

Há ainda investimentos no setor logístico, com a construção de quatro em-
preendimentos e um em fase de negociação. Deverão instalar nesses centros de 
distribuição empresas como Casa & Video e a L’oreal, às margens da Rodovia Dutra. 

O primeiro Polo Intermodal Logístico Ferroviário do Estado do Rio de Janeiro 
também representará outro fator de desenvolvimento do município. Ele começará 
a ser construído em breve  e ficará pronto em 2015.

Queimados ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de investimento recebidos da 
iniciativa privada nos últimos anos. A meta, segundo a prefeitura, é atingir mais 
R$ 500 milhões até 2016. 

O município foi um dos primeiros do Brasil a assinar o termo de convênio 
com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal para adesão ao Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, Queimados já entregou 2.500 unidades 
habitacionais. A meta é chegar à marca das 10 mil unidades prontas até 2016.

A empresa Hydra Engenharia e Saneamento, contratada pela prefeitura local, 
é responsável por algumas obras na localidade. Entre elas, a  estação de tratamen-
to de esgoto (ETE), com mais de 15 mil m de rede de coleta  e 7 mil m de drenagem 
pluvial, além de 50 mil m² de pavimentação, 20 mil m² de calçadas e serviços de 
recuperação ambiental de áreas. 

 Na linha Transcarioca, prevista para operar até o final 
do ano, a construção da ponte estaiada ligando a Ilha do 

Governador a Ramos é uma das principais execuções
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Historicamente a estatal tem revitalizado 
e estimulado o crescimento da cadeia 
produtiva da indústria brasileira

Empresa tenta  
retomar caminho 
da autossuficiência
Petrobras recicla programa 
de investimentos e obras para 
recompor imagem construída no 
mercado ao longo de décadas. 
Quer retomar a autossuficiência 
na produção de petróleo ainda em 
2014, um patamar que perdeu com 
a queda da produção e o aumento 
da demanda, entre outros fatores

Nildo Carlos Oliveira

N
ão será tarefa fácil. Mas o empenho, segundo a direto-
ria da empresa, é muito grande. José Formigli, diretor 
de exploração e produção, acredita que a companhia 
retomará a autossuficiência na produção de petróleo 
em 2014. E, para o diretor de abastecimento, José Car-
los Consenza, a autossuficiência em derivados de pe-
tróleo poderá ser alcançada entre 2018 e 2020.

Quando, em 2006, a luz da autossuficiência se acendeu, e a empresa 
começou a difundi-la, prevendo para o segundo semestre daquele ano a 
chegada àquele patamar, a revista O Empreiteiro elaborou matéria na 
qual salientava: “O futuro, então, depois da autossuficiência, dependerá 
dos investimentos, da engenharia e da política de gestão para assegurar e 
ampliar essa conquista” (grifo nosso).
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Lastimavelmente houve equívocos na política de gestão, que a presi-
dente Maria das Graças Silva Foster, com a experiência e a vivência que tem 
dentro da empresa, está procurando recolocar nos trilhos. Engenheira quími-
ca e funcionária de carreira, que integra os quadros da companhia há mais 
de 30 anos, ela acredita que, enfim, vem alcançando êxito nesse trabalho.  

Como resultado dos equívocos, que empresários e alguns políticos 
passaram a chamar de “desmandos” - afinal, a Petrobras jamais deveria 
ter sido usada politicamente como o foi nos dois mandatos do presidente 
Lula -, a estatal tem buscado superar uma série de obstáculos.

Ela precisou resolver, por exemplo, um problema com a fiscalização, 
por conta de antigas operações internacionais; teve de fazer gestões 
complexas a fim de conseguir recursos para o financiamento de seu pro-
grama de investimentos no período 2013-2017 e registrou, no segundo 
trimestre deste ano, prejuízo da ordem de R$ 1,3 bilhão, contra lucro da 
ordem de R$ 10,9 bilhões, há um ano. 

Essa série de fatores, além de outros, levou Graça Foster a afirmar 
que tais problemas não se repetirão nos próximos trimestres: “Essa con-
junção de fatores não deverá voltar a ocorrer com a mesma magnitude. 
Estamos trabalhando dedicadamente para melhorar a rentabilidade da 
companhia”, disse ela. 

Dentre outros problemas que provavelmente provocaram aquele 
prejuízo estão a desvalorização do real diante do dólar, uma vez que 
parte dos custos da empresa é atrelada à moeda norte-americana; o 
aumento da importação de gasolina e de gás natural liquefeito para 
atendimento da demanda de usinas termelétricas; a defasagem nos pre-
ços de combustíveis cobrados pela companhia, em relação ao mercado 
internacional, durante os meses de abril, maio e junho últimos e a para-
da de produção do campo de Frade, por causa de um grande vazamento 
de petróleo ali registrado em novembro de 2012. 

Em recente audiência pública na Câmara dos Deputados, Graça Fos-
ter afirmou que aqueles problemas estão sendo equacionados e que o 
lucro líquido da empresa, no primeiro trimestre deste ano, cresceu 72% 
em relação a igual período de 2012. Ela atribui esse crescimento aos re-
ajustes nos preços do diesel e da gasolina em janeiro e março deste ano, 
à maior produção de derivados no parque de refino nacional e à maior 
rigidez com que passou a tratar as despesas operacionais.

Rebatendo críticas à perda de valor de mercado, da empresa, em 
razão da crise financeira internacional, disse que, de 2000 a 2012, a Pe-
trobras conseguiu aumentar sua produção em 44%, enquanto as quatro 
maiores petroleiras internacionais – Exxon, Chevron, British Petroleum e 
Shell - reduziram, segundo ela, sua produção no mesmo período. 

Sobre a criticada aquisição da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), 
lembrou que a compra seguiu orientação considerada positiva na época 
(2006) e que as perdas resultantes desse negócio devem-se à crise finan-
ceira mundial de 2009. Mas admitiu que, se fosse hoje, não endossaria 
tal operação. 

Contudo, o pré-sal está aí, ativo, e aviva todas as esperanças. Há, na 
empresa, a expectativa de que, com a exploração do pré-sal, se chegue 
ao ano 2020 com uma produção da ordem de 5,2 milhões de barris. 
Quando isso acontecer, todos os problemas até aqui detectados desapa-
recerão. Mas isso só ocorrerá se a companhia não voltar a ser a usada 
como carta marcada no jogo político. 

O compasso dos investimentos em 2013
Em documento elaborado especificamente para a revista O Emprei-

teiro, a direção da Petrobras informa que a previsão de investimentos 
totais da empresa, ao longo deste ano (2013), para o seu programa de 

Graça Foster diz que o lucro líquido já cresceu  
72% no primeiro trimestre deste ano
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atividades, é de R$ 97,754 bilhões. Desse volume de recursos, 53% se 
destinam às operações de exploração e produção de petróleo e gás, prin-
cipalmente nas bacias de Campos (RJ) e Santos (SP); e 33% correspon-
dem aos recursos para a área de abastecimento, a maior parcela dos 
quais para a ampliação do refino.

A produção de petróleo, segundo a empresa, deverá manter-se nos mes-
mos níveis de 2012, como consequência de paradas programadas para ma-
nutenção de diversas plataformas de produção. Até o final de 2013 deverão 
entrar em operação mais sete unidades marítimas de produção nas bacias 
de Campos e Santos, o que compensará a queda de vazão dos campos mais 
antigos e a interrupção temporária das plataformas em manutenção.

O diretor de Exploração e Produ-
ção, José Formigli, prevê que, no pe-
ríodo de 2013 a 2017,   25 daquelas 
unidades entrarão em produção. E, 
no período de 2013-2020, 38 novas 
unidades passarão a produzir petró-
leo e gás. “Pouquíssimas empresas no 
mundo têm essa demanda de unida-
des novas. E isso é porque elas não 
dispõem do portfólio que possuímos”, 
afirma o diretor, destacando o índice 
de sucesso exploratório de 82% no 
pré-sal (a média mundial é de aproxi-
madamente 30%).

A produção de óleo, hoje de 2 
milhões de barris/dia (bpd), deverá 
passar para 2,5 milhões de barris em 
2016, para 2,750 milhões em 2017 e 

4,200 milhões barris diários em 2020. Já a produção em barris de óleo 
equivalente (petróleo e gás) será ainda maior e atingirá 3 milhões de 
barris/dia em 2016, chegando a 3,400 milhões em 2017 e a 5,200 mi-
lhões barris/dia em 2020.

O pré-sal terá parcela crescente nesse aumento de produção. A mar-
ca de 1 milhão de barris/dia operada pela Petrobras no pré-sal será su-
perada em 2017 e atingirá 2,100 milhões barris diários em 2020. “No ano 
passado, o pré-sal respondia por 7% da produção. Em 2017, chegará a 
42%”, comparou o diretor de Exploração e Produção da Petrobras.

Plano de negócios e gestão até 2017
O Plano de Negócios e Gestão para o período 2013-2017 prevê inves-

timentos totais de US$ 236,7 bilhões, conforme quadro demonstrativo. 
A Petrobras – é o empenho geral da empresa – deverá dobrar de 

tamanho até 2020. A produção no Brasil, de 2,2 milhões de barris equi-
valentes (petróleo e gás natural) por dia em 2012, chegará a 5,7 milhões 
naquele ano, levando-se em conta a produção própria e de empresas 
parceiras, para as quais a companhia brasileira é operadora.

A diretoria da empresa garante que ela tem potencial para ampliar 
aquele volume e atingir até 31,5 bilhões de barris de óleo equivalente 
(petróleo e gás) nas próximas décadas. Na área de refino os principais 
projetos em implantação são a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, 
e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj.

Também está em fase de avaliação a construção de mais duas re-
finarias: Premium I, no Maranhão, e Premium II, no Ceará. Com isso, a 
produção de derivados, hoje em torno de 2 milhões de barris/dia, cres-
cerá para 2,4 milhões de barris/dia em 2016 e para 3 milhões de barris/
dia em 2020.

Programas de apoio ao Plano de Negócios
O programa de negócios (PNG) 2013-2017 dará continuidade às 

ações estruturantes, iniciadas em 2012, e vai incorporar novas iniciati-
vas, totalizando cinco programas que lhe possibilitarão sustentabilidade 
e contribuirá para a lucratividade da companhia. Os programas em que 
tal plano de negócios está subdividido são os seguintes:

a) Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Cam-
pos (Proef). Ele aumentará a confiabilidade de entrega da curva de óleo 
através da melhoria dos níveis de eficiência operacional e da integridade 
dos sistemas de produção antigos da Bacia de Campos e minimização de 
riscos de perdas de eficiência dos sistemas mais recentes.

b) Programa de Otimização de Custos Operacionais (Procop). Prevê 
aumento da geração de caixa, da produtividade e reforço do modelo de 
gestão voltado para a excelência em custos, com meta de economia em 
custos operacionais (opex) de R$ 32 bilhões no período de 2013 a 2016. 

c) Programa de Desinvestimento (Prodesin) – Contribui para finan-
ciar o plano através da venda de ativos no Brasil e no Exterior com pre-
visão de entrada de caixa de US$ 9,9 bilhões em 2013, principalmente.

d) Programa de Otimização de Infraestrutura Logística (Infralog). 
É um planejamento integrado, que prevê acompanhamento e gestão 

Comperj constrói pipe rack 
A Projectus Consultoria gerencia a construção no Complexo Petroquí-

mico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ), pipe rack em estrutura 
metálica com 9 km de extensão. A instalação tem 270 módulos de até  42 m  
de comprimento cada  e largura variável de 3 m, 6 m ou 9 m. 

Os módulos são construídos em hangares e transportados para o local 
de instalação. O pipe rack fará a interligação de tubulação, de energia elé-
trica e instrumentação entre as unidades de processo do Comperj. As funda-
ções da estrutura são estaqueadas e as bases em concreto. 

José Formigli crê que até o final 
deste ano mais sete unidades 
marítimas estarão em operação

InvestImentos por segmento – png 2013-2017
(Us$ bIlhões)

Segmento Investimentos %

Exploração e Produção 147,5 62,8

Abastecimento 64,8 27,8

Gás e Energia 9,9 4

Internacional 5,1 2

Biocombustível 2,9 1

Distribuição 3,2 1

Tecnologia e Materiais 2,3 1

Demais áreas 1,0 0,4

Total a ser investido 236,7 100
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de projetos e ações para atender às necessidades de infraestrutura 
logística da Petrobras até 2020. Por meio da busca de soluções logís-
ticas mais simples e capturando sinergias entre as áreas de negócios 
da companhia, já foram incorporadas no PNG 2013-17 reduções de 
investimento, com destaque para US$ 2,6 bilhões em exploração e pro-
dução (E&P). 

e) Programa de Redução de Custos de Poços (PRC-Poço). Prevê a re-
dução dos custos unitários dos poços (capex), otimização dos escopos de 
projetos e ganhos de produtividade, através de 23 iniciativas, devido ao 
aumento significativo da frota de sondas em operação e da relevância da 
construção de poços no orçamento do E&P entre 2013 e 2017 (38%). Já 
identificados ganhos de US$ 1,4 bilhão incorporados ao PNG 2013-17, 
decorrente de iniciativas relacionadas à redução do tempo de constru-
ção de poços e otimização do sequenciamento operacional. 

Recursos para exploração e produção de 2013 a 2017
A Petrobras informa que o segmento de exploração e produção 

no Brasil investirá US$ 147,5 bilhões, no período de 2013 a 2017. O 
volume representa um crescimento de US$ 15,9 bilhões em relação 
ao plano de negócios de 2012-2016, devido principalmente à inclusão 
dos investimentos de 2017 em níveis compatíveis com a aceleração da 
produção planejada entre 2016 e 2020. Do total de investimentos, 73% 
serão alocados para desenvolvimento da produção, 16% para explora-
ção e 11% para infraestrutura. Os investimentos no pré-sal e cessão 
onerosa correspondem a 68% do valor total investido em desenvolvi-
mento da produção. 

Além destes investimentos, a execução dos projetos do plano 2013-
2017 demandará de empresas parceiras da Petrobras o emprego de US$ 
39,7 bilhões nas atividades de E&P no Brasil, conforme demonstrativo 
aqui publicado. 

recUrsos para exploração e prodUção  
de 2013 a 2017

exploração
(Us$ 24,3 bIlhões)

desenvolvImento da prodUção
(Us$ 106,9 bIlhões)

70% - (17,1)

24% - (5,8)

6% - (1,4)

43% - (46,4)

32% - (34,3)

25% - (26,2)

Pós-Sal Pré-Sal Cessão Onerosa

Projetos e obras 
Em maio último, a diretoria da Petrobras aprovou três grandes 

projetos de investimento na Unidade de Operações de Exploração 
e Produção da Bahia. Os projetos preveem, além da ampliação de 
instalações da companhia na região, a perfuração de 26 novos 
poços de produção e 227 intervenções em poços já existentes, a 
fim de aumentar o fator de recuperação de petróleo em campos 
maduros da área.

As principais características dos projetos aprovados são, se-
gundo a empresa, o baixo tempo de retorno e a rápida geração 
de caixa, que contribuirão para aumentar a produção de petróleo 

A P61 entrou em fase de teste e 
integra o grupo de unidades que 
neste segundo semestre começará 
a operar na Bacia de Campos
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e gás de concessões maduras, abrangendo os campos de Miran-
ga, Água Grande, Taquipe e Candeias, dentre outros do Recôn-
cavo Baiano.

Candeias foi o primeiro campo de petróleo com produção comer-
cial no Brasil. O poço descobridor daquela jazida foi o Candeias-01, que 
começou a produzir em 14 de dezembro de 1941. Esse poço está em 
produção até hoje e opera de forma automatizada.

Esses projetos fazem parte do Plano de Negócios e Gestão para o 
período 2013-2017 (PNG), que prioriza a continuidade da atividade ex-
ploratória nas áreas das concessões vigentes, buscando incorporar re-
servas e produção.

De acordo com esse plano, a carteira em implantação prevê inves-
timentos de US$ 43,2 bilhões nos projetos da área de abastecimento, 
envolvendo refino, transporte e comercialização.

As refinarias 
Na área de refino, os principais projetos em implantação são a Refi-

naria Abreu e Lima, em Pernambuco, e o Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro (Comperj). Também está em fase de avaliação a construção 
de mais duas refinarias: Premium I, no Maranhão, e Premium II, no Ce-
ará. Com isso, a produção de derivados, hoje em torno de 2 milhões de 
barris/dia, crescerá para 2,4 milhões de barris/dia em 2016 e 3 milhões 
de barris/dia em 2020.

A primeira fase de produção da Refinaria Abreu e Lima, em Pernam-
buco, está prevista para novembro de 2014. A partir dessa data, ela terá 
capacidade para produzir 116 mil barris. A segunda fase está prevista 
para maio de 2015, quando ela acrescentará mais 116 mil barris ao vo-
lume de sua produção.

E para abril de 2015 está prevista a entrada em operação da 

Desafio logístico
A Potencial será responsável pela desmontagem, condicionamento 

e transporte dos componentes da Unidade de Recuperação de Gás Natural 
(URGN-3) do Núcleo de Santiago, localizada em Catu, na Bahia, para a Estação 
Polo Arara, na Província Petrolífera do Rio Urucu, em Coari, no Amazonas, onde 
a Petrobras construirá a UPGN-4 - Unidade de Processamento de Gás Natural. 
o valor do projeto é de R$ 217 milhões.

A UPGN-4 deverá processar 1,5 milhão de m3 por dia de gás provenientes 
dos poços produtores da região. Os produtos a serem obtidos na UPGN-4 são 
gás natural, nafta de alta qualidade (C5+) e GLP (C3 e C4).

O projeto executivo e a construção da nova unidade serão conduzidos intei-
ramente pela Potencial, que fornecerá ainda o novo sistema de “desbutanização” 
do onsite, para adequação das instalações ao gás produzido no Polo Arara, além 
de equipamentos e materiais do offsite, como os sistemas de ar comprimido, de 
geração de energia, combate a incêndio, eletrocentro e interligações. 

Considerando a retirada de parte das instalações do Núcleo de Santiago, a 
Potencial ainda fará as adequações necessárias no site da Bahia para assegurar 
a continuidade das demais operações da URGN-3, o que envolverá o forneci-
mento do centro de controle de motores, a ser instalado na unidade.

A iniciativa é um grande desafio para a Potencial, principalmente em ter-
mos de logística, pois A UPGN-4 está localizada em uma região inóspita, a 

600 km de Manaus, no meio da floresta amazônica. Por isso, o acesso se dará 
basicamente por via fluvial, percorrendo o Rio Amazonas e o Rio Urucu, que 
não é navegável em boa parte do ano. 

O cronograma foi desenvolvido respeitando-se as condições de navegabi-
lidade do Rio Urucu. Dessa forma, a melhor época para transporte de cargas 
pesadas ocorre no período das chuvas, que vai de novembro a março. Em con-
trapartida, o melhor momento para execução do projeto de construção civil é 
no período de estiagem, que contempla os meses de abril a outubro.
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primeira fase do Comperj, cuja capacidade de produção será de 
165 mil barris. 

A Premium I deverá produzir em sua primeira fase, prevista para 
outubro de 2017, 300 mil barris/dia; e, em sua segunda fase, prevista 
para outubro de 2020, mais 300 mil barris. Já a Premium II (Ceará), que 
deverá começar a operar em 2017, terá capacidade para produzir 300 
mil barris. E o Comperj, em sua segunda fase (janeiro de 2018), terá 
capacidade para produzir 300 mil barris. 

Na área de Gás e Energia 
Na área de Gás e Energia, os principais projetos em implan-

tação, para o período 2013-2017, são a Unidade de Fertilizantes 
Nitrogenados III (UFN III), em Três Lagoas (MS), a Unidade de Pro-
cessamento de Gás Natural (UPGN) de Cabiúnas (Rio de Janeiro), a 
Usina Termelétrica (UTE) Baixada Fluminense (Rio de Janeiro) e o 

terminal de regaseificação de GNL (gás natural liquefeito) da Bahia. 
Em fase de avaliação estão duas unidades de fertilizantes nitrogena-

dos: a UFN IV, no Espírito Santo, e UFN V, em Minas Gerais.

Investimentos em 2012
Os investimentos totais da Petrobras ao longo do ano passado 

(2012) foram de R$ 84,137 bilhões, 16% a mais do que em 2011. A 
maior parcela dos recursos foi destinada aos segmentos de exploração 
e produção (51%) e de abastecimento (34%). Em E&P, os investimentos 
focalizaram o desenvolvimento da produção dos campos do pré-sal e do 
pós-sal, principalmente nas bacias de Campos e Santos; a manutenção 
da produção nos campos mais antigos e a melhoria da infraestrutura 
logística e tecnológica.

Dos valores aplicados na área de abastecimento, a maior par-
te, R$ 21,7 bilhões, foi investida em projetos de refino, como 

O programa de  
investimentos e a  
engenharia da empresa

A revista O Empreiteiro co-
locou duas questões para com-
plementação da matéria sobre 
o programa de investimentos da 
Petrobras, aqui publicado. Renata 
Baruzzi, gerente executiva de En-
genharia, Tecnologia e Materiais 
Corporativo, respondeu:

Do ponto de vista da en-
genharia, o programa de inves-
timentos da Petrobras pode ser 
absolutamente viável?

Nosso programa de investi-
mentos é viável do ponto de vista da engenharia e das demais variáveis 
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envolvidas, como tecnologia, métricas internacionais, conteúdo local e fi-
nanciabilidade. Nossa engenharia está plenamente preparada para trans-
formas os projetos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017 em 
sondas, em plataformas, em dutos, em terminais, em refinarias, em fábricas 
de fertilizantes, em plantas petroquímicas, em usinas de biocombustíveis e 
em centenas de outros empreendimentos de médio e pequeno porte. 

E como está a evolução da engenharia da Petrobras, hoje, con-
siderando que ela sempre esteve na linha de frente dos avanços da 
engenharia brasileira?

A Petrobras completa 60 anos este ano e a área de Engenharia da empre-
sa já completou mais de 40 anos de obras que a colocaram na vanguarda do 
setor mundial de óleo e gás. Hoje, nossa engenharia está atuando com foco 
na simplicidade e funcionalidade, fugindo do complexo, seguindo as métricas 
internacionais de custo e qualidade, cumprindo prazos, metas de investimen-
to e de conteúdo local, identificando e mitigando os riscos que possam com-
prometer o alcance das metas, perseguindo zero acidente e zero vazamento.

Dentro destes princípios, não queremos ser o melhor, mas estar entre os 
melhores e ter continuidade nesta procura pela disciplina de capital e pela 
qualidade. É trabalhando dentro deste novo modelo mental que queremos 
influenciar nosso mercado empreiteiro para que continuem crescendo junto 
com a Petrobras e com o Brasil.

Renata Baruzzi

Vista de uma das principais unidades do 
Comperj, que está sendo preparado para 
operar já a partir de abril de 2015, com 
capacidade para produzir 165 mil barris
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InvestImento realIzado  

(r$ mIlhões)

2012 2011

Exploração e Produção 42.970 51% 34.251 47%

Abastecimento 28.860 34% 27.117 37%

Gás e Energia 4.166 5% 3.848 5%

Internacional 5.098 6% 4.440 6%

Distribuição 1.307 2% 1.157 2%

Biocombustível 299 - 503 1%

Corporativo 1.437 2% 1.230 2%

Total 84.137 100% 72.546 100%

Projetos de óleo e gás 

A EBE, que comemora 74 anos de atividade, está participando da cons-
trução da Refinaria Abreu e Lima e, ao lado da Alusa, está montando as duas 
primeiras unidades de SNOX da América Latina, que vai produzir diesel com 
zero por cento de enxofre. 

A EBSE, tradicional fabricante de tubos e equipamentos para o segmen-
to de petróleo e gás, está comemorando 100 anos de existência. A empresa 
desenvolve atualmente módulos para plataforma do tipo FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading; produção, armazenamento e transfe-
rência de óleo e gás), no Rio de Janeiro.

Já a MPE, com 25 anos de existência, acaba de inaugurar uma fábrica de trens 
monotrilhos na cidade do Rio de Janeiro, e participa de dois importantes projetos de 
monotrilhos: o da Linha 17, em São Paulo, e o da cidade de Manaus (AM).

 Por fim, a MPE desenvolve no Comperj duas importantes obras: a construção 
dos tanques de armazenagem e a obra da tubovia. É ainda responsável pela ma-
nutenção de 15 plataformas que estão em operação na Bacia de Campos.

Dutos para etanol 

O Consórcio Etanol, composto pelas empresas Camargo Correa Infra-
estrutura (60%) e Construtora Norberto Odebrecht (40%), em contrato na 
modalidade de aliança com a Logum Logística, concluiu com sucesso e no 
prazo a primeira etapa do Projeto SEDA – Sistema Logístico de Transporte 
de Etanol, composta por um terminal terrestre em Ribeirão Preto (SP), com 
capacidade de armazenamento de 50 milhões de l de etanol e uma linha de 
dutos entre as cidades de Ribeirão Preto e Paulínia (SP), com uma tubulação 
de diâmetro de 24 polegadas e uma extensão de 207 km, cruzando 13 mu-
nicípios. Este empreendimento alcançou no pico 2.500 operários.

 Trata-se do primeiro sistema de logística de etanol no Brasil, envolven-
do as modalidades modais dutoviárias, cabotagem e rodoviária. A extensão 
total dos dutos é de aproximadamente 1.100 km com capacidade de movi-
mentação de 21 bilhões de l.

A segunda etapa do projeto, entre Uberaba (MG) e Ribeirão Preto, com 
extensão de 135 km e tubulação com diâmetro de 20 polegadas, iniciou sua 
construção em Junho e a conclusão está prevista para outubro de 2014.

a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e a implantação da 
primeira fase de refino do Complexo Petroquímico do Rio de Ja-
neiro (Comperj). 

Os investimentos no exterior, em 2012, foram da ordem de R$ 5,98 

bilhões, dos quais 91% em exploração e produção e 9% em atividades de 
refino, petroquímica, distribuição, gás e energia. (Veja tabela ao lado, 
que especifica os investimentos por atividade.)

Análise
A autossuficiência, em 2006, e a perda dessa conquista, re-

centemente, comprovam, prognóstico aqui registrado, segundo 
o qual o mais importante da vitória obtida, não seria a vitória 
propriamente dita, mas a capacidade de mantê-la e de ampliá-
-la. Mas, além desse aspecto, a evolução industrial e urbana do 
País impôs à Petrobras a necessidade de um portfólio capaz de 
abranger a redifinição dos campos maduros; uma guinada em 
favor dos aprimoramentos da petroquímica; enfoque maior na 
infraestrutura do gás; ampliação das possibilidades da empresa 
quanto à expansão das energias alternativas e o aumento do 
conteúdo nacional em projetos que agregassem o potencial dos 
fornecedores brasileiros, sem prejuízo dos fornecimentos busca-
dos em outras praças externas. A presidente Graça Foster, pelas 
medidas até aqui adotadas, está reposicionando a empresa no 
caminho de seu crescimento natural. 
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prIncIpaIs projetos da petrobras 

Refinarias em construção

• Refinaria Abreu e Lima - Complexo Industrial Portuário de Suape (PE). Duas unidades 
com capacidade de refino de 115 mil barris/dia cada uma. Previsão de entrada em operação: 
novembro de 2014 (primeira unidade) e maio de 2015 (segunda unidade). 
• Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj - Previsão da entrada em operação da 
primeira unidade com capacidade de refino de 165 mil barris por dia: abril de 2015. 

Refinarias em fase de projeto

• Premium I  (MA)  – Duas unidades com capacidade de refino de 300 barris/dia cada uma. 
Previsão de entrada em operação: outubro de 2017 (primeira unidade) e outubro de 2020 
(segunda unidade).  
• Premium II  (CE) -  Capacidade de refino de 300 mil barris por dia. Previsão de entrada em 
operação: dezembro de 2017. 
• Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj (fase 2) - Capacidade de refino de 
300 mil barris por dia. Previsão da entrada em operação: janeiro de 2018.

Unidade de fertilizantes em construção • Unidade de Fertilizantes Nitrogenados: UFN III (MS) – Conversão de gás natural em 
fertilizantes e outros gases químicos.

Unidade de fertilizantes em fase de projeto • Unidade de Fertilizantes Nitrogenados: UFN IV (ES) e UFN V (MG) 

Terminal em construção

• Terminal de Regaseificação de GNL (BA) – Capacidade para regaseificar 14 milhões m³/dia. 
Previsão de operação: 2014. 
- Atualmente, a Petrobras tem capacidade para regaseificar 27 milhões de m³/dia de gás 
natural, sendo 7 milhões de m³/dia no Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) do Pecém (CE), e 20 milhões de m³/dia no Terminal da Baía de Guanabara (RJ). Quando 
o TRBA entrar em operação, a capacidade de regaseificação saltará para 41 milhões de m³/dia. 
O TRBA terá capacidade para regaseificar 14 milhões de m³/dia e será o terceiro terminal de 
regaseificação de GNL do Brasil. 
- Sua interligação com a malha de gasodutos se dará em dois pontos: o primeiro na malha de 
distribuição de gás da Bahia, em Candeias, e o segundo na altura do km 910 do Gasoduto Cacimbas-
Catu (Gascac), último trecho do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene), inaugurado em março de 2010.

Plataformas

• Plataforma semissubmersível P-55 – Estaleiro Rio Grande (RS). Capacidade de produção de 180 
mil barris por dia. Previsão de produção do primeiro óleo: segundo semestre 2013. 
• Plataforma FPSO P-58 – Estaleiro Honório Bicalho, Rio Grande (RS). Capacidade de produção de 
180 mil barris por dia. Previsão de produção do primeiro óleo: segundo semestre 2013. 
• Plataforma TLWP P-61 – Estaleiro BrasFels  (RJ). Capacidade de produção de 140 mil barris 
por dia. Previsão de produção do primeiro óleo: segundo semestre 2013.

Fonte: Petrobras

Pórtico especial iça reatores na Refap 
A UTC realizou na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas (RS), 

na modalidade EPC, projeto de desenvolvimento de unidade de tratamento de 
diesel para diminuição de enxofre.

O desafio do trabalho da UTC neste projeto foi o içamento de três reatores 
com cerca de 1 mil t, situados lado a lado, em uma área confinada de acessibili-
dade reduzida. Buscando a alternativa de segurança operacional onde a maioria 
dos trabalhos pudesse ser realizado o mais próximo do nível do solo, a UTC, após 
estudos, selecionou um pórtico, de propriedade da Burk Halter, com capacidade 
de até 1 mil t, para fazer o serviço. O pórtico é único no mundo e trata-se do seu 
primeiro trabalho fora dos Estados Unidos.

Tanto os reatores (após 18 meses de fabricação e 40 dias de transporte ma-
rítimo até o porto de Rio Grande-RS) quanto o pórtico foram desembarcados em 
balsas e realizado o transporte lacustre (via Lagoa dos Patos) e fluvial (pelo Rio 
dos Sinos) por três dias, em um percurso total de aproximadamente 300 km de 
navegação. Em seguida, foram mais sete dias de transporte terrestre, sendo neces-
sário reforços provisórios de ponte, viaduto férreo e elevação de redes de energia 
e telefonia, para permitir a passagem dos equipamentos até chegarem a refinaria.

No prazo de sete dias, três reatores, sendo dois com peso aproximado de 
400 t cada, foram içados e concluídos seus posicionamentos em suas bases, 
utilizando o mais moderno pórtico do mundo.
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Augusto Diniz - Niterói (RJ)

N
iterói não é somente o lugar que tem a vista mais 
bonita do Rio de Janeiro, como costumam brincar 
os cariocas. Nem tampouco cidade-dormitório de 
quem trabalha na antiga capital federal. Ou ainda 
o principal polo de serviços e comércio do norte 
do Estado. 

O município é o maior empregador da indústria 

Dinheiro curto atrasa 
projetos prioritários  
e causa apreensão
Niterói, a capital  
da indústria naval, é o maior 
empregador do segmento no País

Fo
to

s:
 A

ug
us

to
 D

in
iz

naval no País. São 12 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, com 14% 
do total da mão de obra do setor no Brasil, de acordo com dados do 
Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e 
Offshore (Sinaval). 

Há na região 10 estaleiros, dos 42 de grande porte existentes no 
Brasil. A maior parte deles trabalha para a Petrobras e subsidiárias e 
prestadores de serviço da estatal - são mais de 50 encomendas em car-
teira que envolvem projetos até 2020.

Elízio Fonseca, presidente da Associação Conselho Empresarial Na-
val-Offshore e Serviços de Niterói (Asscenon), afirma que o segmento 
está preocupado com a falta de dinheiro em caixa da Petrobras, o 
que tem atrasado pagamentos e projetos da empresa. Mas afirma 
não haver ainda demissão na área.

“A indústria naval é muito cara e de longo prazo. Não temos 
armadores no Brasil. Há uma dependência da Petrobras. Por conta 
dessa situação da estatal, estamos trabalhando com fluxo de cai-
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xa negativo. Isso é terrível”, explica o executivo. Ele acredita que 
somente a partir do início do ano que vem é que a situação deve 
começar a se normalizar na indústria, motivada pelos primeiros 
sinais de recuperação da indústria brasileira apresentados nesse 
meio de ano.

Basicamente, os estaleiros de Niterói se dividem na constru-

ção de embarcação para a Transpetro (subsidiária da Petrobras), 
a partir do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Pro-
mef), e de módulos de plataformas de exploração de petróleo e 
embarcações de apoio.

Estaleiro Mauá
No caso do Promef, o principal estaleiro envolvido é o Mauá. O mais 

antigo estaleiro brasileiro, que pertenceu ao Barão de Mauá, já entregou 
três navios de produtos derivados de petróleo dentro do programa: Celso 
Furtado (o primeiro a entrar em operação no País a partir do programa), 
Sérgio Buarque de Holanda e Rômulo Almeida. 

A empresa, até o final do ano, deve entregar mais um navio de produtos 
à Transpetro, o José Alencar, já lançado ao mar e em fase de acabamento. 
As quatro embarcações representaram investimentos de US$ 284 milhões.

O estaleiro Mauá também constrói a partir de seu cais outro petro-
leiro para a subsidiária da Petrobras, mas este deve ser entregue somente 
no ano que vem. O Anita Garibaldi é o primeiro de uma série de quatro 
do tipo panamax a ser construído pela companhia. A embarcação tam-
bém já foi lançada ao mar.

O Mauá deve ainda entregar sete navios de produtos até 2020, per-
fazendo um total de 15 embarcações para a Transpetro. 

O Promef é considerada a iniciativa que fez ressurgir a indústria 
naval brasileira. Com investimento de cerca de R$ 10 bilhões, o pro-

dade de um consórcio formado pelas empresas Quip (Queiroz Galvão, UTC, 
Iesa e Camargo Corrêa) e BWOffshore. O casco foi convertido no estaleiro 
Cosco, na China, a partir de um navio-tanque, e chegou ao Brasil em janeiro 
deste ano. Os serviços de integração fizeram a instalação e a interligação de 
23 módulos que compõem o navio.

A P-63 é do tipo FPSO (unidade de produção, armazenamento e trans-
ferência de petróleo). Ela tem capacidade para processar 140 mil barris/
dia, produzir 1 milhão de m³ de gás/dia e armazenar 1,4 milhão de barris. 
A capacidade de geração de energia do navio-plataforma é de 98 MW. No 
pico da construção da P-63 trabalharam 1.500 operários.

A P-61 e a P-63 estão sendo instaladas no campo de Papa-Terra, na Ba-
cia de Campos, operado pela Petrobras (62,5%) em parceria com a Chevron 
(37,5%). As duas foram entregues com atraso e especialistas da indústria na-
val apontaram ineficiência dos estaleiros no desenvolvimento dos projetos.

A P-63 será usada na Bacia de Campos

Embora com atrasos, duas plataformas  
foram entregues este ano

Com a política de tentar nacionalizar o máximo possível a construção 
dos equipamentos pesados essenciais à produção de petróleo, a Petrobras 
recebeu recentemente a primeira plataforma do tipo TLWP (Tension Leg 
Wellhead Platform) feita no Brasil. As TLWPs são plataformas ancoradas por 
estruturas tubulares com os tendões fixos no fundo do mar, o que diminui 
bastante a amplitude dos movimentos - há outros tipos de plataformas 
utilizados pela estatal, dependendo das condições de exploração, algumas 
já construídas no Brasil.

A operação mais complexa de construção de uma plataforma do tipo 
TLWP é o deck mating, que é o trabalho de unir o casco ao convés da unida-
de. Essa execução, chamada de integração, foi feita no estaleiro BrasFELS, 
em Angra dos Reis (RJ), que havia construído o casco da plataforma. 

A operação consiste em submergir o casco no mar e posicionar o con-
vés sobre ele com uma balsa. Após manobras, o convés é acoplado ao casco. 

A construção do casco foi assinada pela Petrobras com a BrasFELS, que 
pertence à FloaTEC Singapore, em janeiro de 2010. O escopo do trabalho in-
cluiu projeto, engenharia, construção, manutenção e instalação, bem como 
um contrato de três anos para operar a P-61. No contrato, foi garantido os 
requisitos de conteúdo local.

A P-61 vai operar em conjunto com a P-63 (a produção da P-61 será 
transferida para a P-63), também entregue pronta recentemente à Petro-
bras, que foi integrada e comissionada no estaleiro Honório Bicalho, no Rio 
Grande (RS), em três anos de trabalhos - a construção foi de responsabili-

Elízio Fonseca, da Asscenon
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Segundo o ranking das maiores empresas do mundo da revista 
norte-americana Forbes, divulgado em abril deste ano, a Petrobras 
recuou 10 posições, para 20ª colocação da lista internacional. Esse é 
mais um exemplo dos efeitos da interferência política na operação da 
companhia, entre outras medidas questionáveis. 

A britânica BP – British Petroleum, classificada como 18ª maior 
empresa do mundo de acordo com o mesmo ranking – entre as maio-
res companhias de petróleo, segundo a Forbes, ela ocupa a 6ª posição, 
uma à frente da Petrobras –, em seu plano quadrienal para o período 
entre 2011 e 2014, está priorizando investimentos em prospecção e 
produção de óleo e gás. O objetivo é dobrar a capacidade produtiva 
desse segmento até 2018 e 2019. 

De acordo com o Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 da Pe-
trobras, estão previstos investimentos da ordem de US$ 236,7 bilhões 
(o equivalente a R$ 529 bilhões em meados de julho), dos quais R$ 
147,5 bilhões (R$ 330 bilhões, ou 62,3% do total) em exploração e 
produção de petróleo e gás. Este é um diferente sinal ante o qua-
dro representado em 2012, quando pouco mais de metade (51%) dos 
investimentos foi dedicada e esse importante segmento do negócio.

A Petrobras pretende passar dos atuais 2 milhões de barris equi-
valentes produzidos ao dia para 4,2 milhões em 2020, contando com 

British Petroleum prioriza prospecção e produção
as boas perspectivas geradas pela exploração do pré-sal. A BP produz 
atualmente 2,3 milhões de barris equivalentes por dia. 

Vale citar ainda a grave crise pela qual passou a BP nos últimos 
anos, em razão de um dos maiores acidentes ambientais envolvendo 
empresas do ramo, com o vazamento de estimados 3 ou 4 milhões 
de barris de petróleo no Golfo do México, causado pela explosão da 
plataforma Deepwater Horizon em abril de 2010. O problema gerou 
altíssimos gastos para sanear os danos ambientais causados, além de 
bilionárias multas e indenizações pagas pela companhia.

Com a desvalorização do real em relação ao dólar, aumentam as 
pressões sobre os custos de gestão da Petrobras, já que o Brasil tem 
um déficit significativo em capacidade de refino, o que obriga a es-
tatal a gastar vultosos recursos para importar derivados de petróleo 
e vendê-los a preços abaixo do custo. Isso sem contar a perda da 
chamada autossuficiência produtiva, que só deve ser recuperada em 
2016. Equalizar seus custos diante do enquadramento da companhia 
como agente estabilizador da política econômica do País — o que a 
coloca na mesma situação da Pemex, do México, e da PDVSA, da Ve-
nezuela — e focar em estratégias de negócios mais rentáveis e alinha-
das a sua expertise serão, sem dúvida, desafios enormes nos próximos 
anos para a maior companhia brasileira. (Carlos Brazil)

grama prevê a construção de 49 navios, com índice de nacionalização 
a partir de 65%. O Promef foi lançado em 2004, no primeiro governo 
Lula, que chegou a visitar Niterói seis vezes e torná-la o principal 
polo de construção naval do País. 

Já o estaleiro Brasa, pertencente ao grupo SBM Offshore, faz módu-
los para plataforma em Niterói. Atualmente, ele constrói 10 deles para 
serem integrados à plataforma Cidade de Ilhabela do tipo FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading; produção, armazenamento e trans-
ferência de óleo e gás) da Petrobras. 

A UTC, que possui unidade offshore em Niterói há mais de 30 
anos, recentemente fez entrega de 10 módulos às plataformas FP-

SOs P58 e P62. Prevê-se para breve a construção pela empresa de 
módulos para as plataformas FPSOs P74 a P77.

O estaleiro Enaval, também em Niterói, monta atualmente conjunto de 
módulo de remoção de CO² para plataforma de exploração no pré-sal - cer-
ca de 80% dos trabalhos já estão realizados. Este mês (julho), ele entrega 
parte do conjunto de módulos e até o final do ano o restante. Um terceiro 
conjunto de módulo de remoção de CO² já está contratado ao estaleiro.

O Enaval já havia montado conjunto de módulos de injeção e trata-
mento de água utilizado na plataforma FPSO Cidade de Paraty, a primei-
ra em uso na exploração do pré-sal - a integração dos módulos foi feita 
pelo estaleiro BrasFELS, em Angra dos Reis (RJ).

Niterói possui estaleiros com 
ativa carteira de encomendas
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O presidente do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Ja-
neiro (Sindipetro-RJ), Emanuel Cancella, é voz dissonante em relação 
às especulações sobre o atual quadro da Petrobras. 

Ele discorda de que a empresa petrolífera não detenha tecnolo-
gia suficiente para explorar o pré-sal. “Foi ela quem descobriu e tem 
perspectivas muito boas”, cita. De acordo com ele, a exploração na 
camada deveria ser tratada como “estratégica”.

Emanuel menciona o exemplo do leilão do campo de Libra, o maior 
já descoberto, marcado para outubro. “A Petrobras fez um trabalho de 
geologia e geofísica. Há 14 bilhões de barris de petróleo no campo. O 
risco é zero. No entanto, ele vai ser leiloado. Por que vamos leiloar se 
o Brasil é autossuficiente nessa indústria?”, critica.

De acordo com ele, essa prática preconiza o “entreguismo e o 
complexo de colônia” do Brasil. Segundo informado pelo Sindipetro, a 
produção de petróleo no pré-sal é de US$ 30 o barril, quando o valor 
de mercado é de US$ 100 o barril. “Duvido que um país desenvolvido, 
com um campo de petróleo nessas condições, faria o mesmo”.

É nessa linha de não priorizar negócios rentáveis, além de gastar 
mais do que recebe, que o Sindipetro tem severas críticas à Petrobras. 
“O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é altamente financia-
do pela empresa. Tem que se financiar obras públicas. Mas um monte 
delas é equivocado”, afirma. Ele ainda criticou o plano de investimento 

Sindipetro é contra o leilão do campo de Libra
da empresa de 2013 a 2017, que prevê gastos de 
R$ 236,7 bilhões: “O investimento é para permitir 
que a empresa seja uma grande exportadora de 
petróleo. Mas para que isso?”.

Sobre a nacionalização da indústria do petró-
leo, ele vê distorção. “O governo Lula criou o con-
teúdo nacional para navios, plataformas, sondas, 
dentre outros equipamentos, mas isso não é res-
peitado. Como a multa é barata, as empresas pre-
ferem pagá-la e trazer conteúdo de fora”, conta. 
Ele acredita que a Petrobras, via BNDES, deveria 
capacitar as empresas e a mão de obra na área de 
petróleo. “O plano de investimentos da compa-
nhia não propõe incentivar a indústria nacional”.

Técnico da estatal há 37 anos, Emanuel discorda da venda de ativos 
para repor a deficiência financeira da empresa. “A venda de ativos é pre-
judicial. Terá que pagar depois para utilizar os mesmos ativos”, avalia.

Emanuel apoia o subsídio ao diesel como forma de baratear os 
custos de transporte. Sobre nepotismo na Petrobras, o presidente do 
Sindipetro afirma que chegou a entregar à Polícia Federal um ofício 
com supostas pessoas envolvidas na prática. (Augusto Diniz - Rio de 
Janeiro/RJ)

Emanuel Cancella, 
do Sindipetro-RJ

Os passos e as conquistas  
de um pioneiro visionário

O engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer foi pioneiro na 
difusão e emprego do controle tecnológico em favor da me-
lhoria da qualidade das obras da engenharia brasileira.  Ele 
se tornou reconhecido nacional e internacionalmente pelo 
empenho na busca contínua da qualidade tanto nas obras 
quanto nas indústrias e nos serviços oferecidos à sociedade. 

Ele começou a divulgar a necessidade do controle tec-
nológico numa fase em que a engenharia brasileira 
passava a ser requisitada em quase todas as suas dis-
ciplinas por conta do crescimento do País. Em 
função da carência de métodos e parâmetros 
que comprovassem a eficácia da engenharia, 
ele resolveu dar forma a um ideal de empresa voltada para aquela direção. 
E, em 1953, era criado e colocado em prática, com ação nos canteiros de 
obras, o primeiro laboratório da Falcão Bauer.

Hoje, o Grupo Falcão Bauer, resultado dos primeiros passos daquele 
notável pioneiro,  possui mais de 2 mil profissionais atuando nas diversas 
áreas da engenharia. Sua sólida e moderna estrutura constitui um dos mais 
avançados e reconhecidos centros tecnológicos do País. 

“Para que a indústria da construção civil cresça, precisamos construir da 
maneira que os nossos compradores em potencial desejam e imaginam. Para 
alcançar essa meta, todos nós devemos fazer com qualidade e não esperar 
que ela aconteça.”

Engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer (In Memorian)

Niterói conta ainda com os seguintes estaleiros com ativa carteira 
de encomendas (com alguns pedidos já entregues), segundo dados do 
Sinaval: STX OSV (embarcações de apoio tipos AHTS e PSV), Aliança (tipo 
PSV) e Enavi/Renavi (tipo bunker - navio de transporte de óleo). A Rolls-
-Royce também desenvolve módulos de energia em sua base offshore 
no município. Há contratos da multinacional inglesa, por exemplo, para 
fornecimento de equipamentos para navios tipo OSRV (embarcação de 
apoio). O estaleiro São Miguel, no município vizinho de São Gonçalo, 
tem na carteira de encomendas três navios-bunker. 

Canal de São Lourenço
O canal de São Lourenço, na Baía de Guanabara, é por onde em-

barcações de grande porte trafegam para chegar e sair dos estaleiros 
niteroienses. No entanto, ele encontra-se assoreado. A situação é um 
impeditivo ao crescimento da indústria naval local.

O estaleiro Brasa, por exemplo, que monta módulos para plataforma, 
não sabe se conseguirá remover as estruturas que estão construindo por 
conta disso. 

Obra de responsabilidade do governo ederal, o local precisa ser dra-
gado. O material retirado já tem até local para ser despejado. Mas ainda 
aguarda licença do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para se fazer 
a licitação e iniciar o serviço.

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Terminal de Santos 
receberá R$ 7,3 bi  
em investimentos
Boa parte dos recursos será 
destinada à infraestrutura  
de acesso,  que apresenta  
falhas há décadas

Carlos Brazil - Santos (SP)
 

M
aior e mais importante terminal portuário do 
Brasil, e líder no transporte de cargas na Amé-
rica do Sul, o Porto de Santos é hoje responsá-
vel pela movimentação de mais de um quarto, 
ou o equivalente a R$ 245,3 bilhões, de toda 
a balança comercial brasileira, que somou R$ 
950,1 bilhões em 2012. Apesar de uma notável 

evolução nos últimos 20 anos, sofre ainda com alguns gargalos que o 
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tornam caro e pouco eficiente em comparação a portos internacionais. 
Para se ter ideia, o total de cargas movimentadas pelo Porto de Santos 
em um ano não chega a 10% do que realiza o maior porto do mundo, o 
de Xangai, na China.

Portos mais movimentados do mundo (em teus)

1 Xangai China 31.740

2 Cingapura Cingapura 29.940

3 Hong Kong China 24.380

4 Shenzhen China 22.570

5 Busan Coreia do Sul 16.170

6 Ningbo-Zhoushan China 14.720

7 Guangzhou China 14.260

8 Qingdao China 13.020

9 Dubai Emirados Árabes 13.010

10 Roterdã Holanda 11.880

Fonte: The JOC Top 50 World Container Ports
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Diante dessa realidade, autoridades governamentais – lideradas pela Se-
cretaria de Portos da Presidência da República – e agentes privados têm se 
mobilizado para mudar o cenário dos portos brasileiros e, em especial, do Porto 
de Santos. A principal iniciativa para permitir a ampliação da capacidade e a 
modernização dos portos no País é a lei n° 12.815, a chamada Lei dos Por-
tos, promulgada e regulamentada em junho último. Porém, antes mesmo de 
a nova legislação entrar em vigor, já estão orçadas, em execução ou foram 
recém-concluídas obras que totalizam investimentos públicos e privados de 
R$ 7,3 bilhões no Porto de Santos até 2017.

Dois importantes exemplos desses investimentos, e que serão beneficia-
dos pela nova Lei dos Portos, são a Embraport (Empresa Brasileira de Terminais 
Portuários), que consumirá R$ 2,3 bilhões em investimentos até sua conclu-

são, e o BTP (Brasil Terminal Portuário), que deve destinar cerca de R$ 2 bilhões 
até o final das obras. Ambos já concluíram a primeira fase de implantação e 
estão prontos para operar. A Embraport, inclusive, já inaugurou sua operação 
comercial no dia 3 de julho, com o navio de transporte de contêineres Mer-
cosul Manaus.

Quando finalizadas as obras, os dois terminais praticamente dobrarão a 
capacidade do Porto de Santos de movimentar contêineres, possibilitando em-
barque e desembarque de mais de 3 milhões de TEUs. Além disso, agregarão 
capacidade para embarque de 3,4 milhões de t de granéis líquidos.

De acordo com José Luiz Canejo, ex-superintendente geral da Companhia 
Docas do Espírito Santo (Codesa) e atual diretor da consultoria Log&Port, os 
investimentos são essenciais para a reversão de um cenário negativo. “Na ver-

Usina de Itatinga de 15 MW 
serve exclusivamente ao porto

Terminais privados crescem 
no complexo portuário

 Viabilizada por uma sociedade formada entre a Odebrecht Trans-
Port (empresa brasileira da organização homônima que atua na área 
de infraestrutura, transportes e logística), o DP World (grupo gestor 
de terminais portuários originário de Dubai, nos Emirados Árabes Uni-
dos) e o Grupo Coimex (minoritário brasileiro com atuação na área de 
logística e infraestrutura), a Embraport – Empresa Brasileira de Ter-
minais Portuários irá administrar terminais logísticos completamente 
privados, dedicados à movimentação de contêineres e granéis líquidos.

Apesar de estarem localizados dentro da área de influência do Porto 
de Santos, em sua margem esquerda (Guarujá), os terminais da Embra-
port foram instalados em terreno privado, fora das zonas de concessão 
da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).

Após a conclusão das obras, o terminal da Embraport terá capaci-
dade de movimentar dois milhões de TEUs e de outros 2 milhões de t 
de granéis líquidos ao ano. Para sua operação, serão gerados cerca de 
1 mil empregos diretos e outros 4 mil indiretos.

A primeira fase do projeto – que já iniciou sua operação comercial 
no dia 3 de julho, com a atracação do navio de contêineres Merco-
sul Manaus – tem previsão de conclusão em dezembro de 2013, com 

investimentos de R$ 1,8 bilhão e capacidade para gerir o transporte 
de 1,2 milhão de TEUs. Outros R$ 500 milhões serão investidos para 
a conclusão da segunda fase do empreendimento, ainda sem data de 
entrega, agregando potencial para a movimentação de 800 mil TEUs e 
o volume total de granéis líquidos.

Novo terminal da Embraport já iniciou operação comercial
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biental e aprofundamento do canal; e em segurança, atualização e benfeitorias.
Assim, estão em andamento obras nas vias perimetrais de acesso ao Porto 

de Santos, tanto na margem esquerda (lado santista), quanto na direita (no Gua-
rujá), com previsão de investimentos totais de quase R$ 1 bilhão. Recentemente, 

dade, o Brasil chegou a um ponto em relação a sua infraestrutura portuária em 
que somos classificados por estudos sérios entre os piores do mundo”, afirma o 
consultor, referindo-se, por exemplo, ao estudo Global Competitiveness Report 
2012/2013, do Fórum Econômico Mundial, que coloca o País na 135ª posição, 
dentre 144 nações, no quesito qualidade da infraestrutura portuária. “Não há 
dúvidas em relação à necessidade urgente de melhorar nossa infraestrutura 
portuária”, acrescenta.

Sobre os chamados gargalos que afetam as operações portuárias, a Se-
cretaria de Portos avalia que sua deficiência se concentra na acessibilidade 
externa ao porto. Para reverter essa situação, o porto vem investindo conti-
nuamente na instalação de novas infraestruturas de acesso e para movimen-
tação de cargas, informa a secretaria. Vale lembrar que o número de navios 
que passam pelo Porto de Santos vem caindo nos últimos anos (em 2012, 
atracaram ali 5.595 embarcações, contra 5.874 em 2011, um recuo de 4,7%) 
em razão do ganho de escala, especialmente pelo uso de navios de maior porte 
e pela possibilidade de as embarcações saírem do porto com uma carga ainda 
maior devido ao aprofundamento do canal.

 
Obras previstas

De acordo com a Secretaria de Portos, os investimentos públicos (com re-
cursos da Codesp, companhia responsável pela gestão do Porto de Santos, e da 
própria Secretaria de Portos) e privados, que somam R$ 7,3 bilhões – incluin-
do a expansão das instalações de alguns terminais e a construção de novos 
terminais multipropósitos – são adequados para o atendimento da demanda 
de movimentação de cargas até 2017, quando o Porto de Santos deverá movi-
mentar, aproximadamente, 142 milhões de t, em um cenário otimista.

Basicamente, os investimentos previstos, recém-realizados ou em execução 
serão destinados a obras no cais e píeres; no sistema viário de acesso ao Porto 
de Santos; em dragagem, derrocagem (remoção de rochas), monitoramento am-
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Operários trabalham em 
obra de alinhamento do 

Cais de Outeirinhos

BTP ampliará em até 40% 
capacidade para  
contêineres em Santos

Criado a partir de joint venture formada entre as empresas inter-
nacionais TIL (Terminal Investment Limited, grupo gestor de terminais 
portuários ligado à MSC – Mediterranean Shipping Company) e APM 
Terminals (braço operacional para a administração de portos do grupo 
de logística e transportes marítimos Maersk), o BTP – Brasil Terminal 
Portuário está sendo instalado em uma área de 490 mil m² na margem 
direita (em Santos) do Porto.

A área, obtida por concessão da autoridade portuária (Codesp) na 
região da Alemoa, era conhecida por possuir um dos maiores passivos 
ambientais do País, em razão de ter sido utilizada por mais de cinco 
décadas como lixão, onde todo tipo de material descartado no Porto 
de Santos era depositado.

As empresas estão investindo aproximadamente R$ 2 bilhões para 
viabilizar o projeto de construção do terminal portuário, sendo que, desse 

total, R$ 257 milhões foram utilizados somente para eliminar a conta-
minação do solo e dar destinação adequada aos resíduos dali removidos.

Apesar de ainda não ter iniciado a operação comercial, a empresa 
indica que, do ponto de vista técnico, o terminal multiúso está pronto 
para operar. A estimativa é que o BTP terá potencial de movimentar 1,2 
milhão de TEUs (ampliando em até 40% a capacidade atual do Porto 
de Santos) e outro 1,4 milhão de t de granéis líquidos a cada 12 meses.

Durante a fase de operação, o BTP indica que deverá gerar 1.500 
empregos diretos e outros cerca de 9.000 postos indiretos de trabalho.
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um viaduto de acesso ao maior terminal de contêineres do Porto, o Tecon, 
localizado na margem direita, foi entregue. Ali, será realizada, também, a 
ampliação das vias de acesso aos terminais portuários, incluindo a constru-
ção de cinco faixas de rolagem (três de entrada e duas de saída) ao longo 
da Avenida Santos Dumont, além de viadutos e alças de acesso conectando 
as vias portuárias à rodovia Cônego Domênico Rangoni (também conhecida 
como Piaçaguera-Guarujá). O principal objetivo é segregar o tráfego portu-
ário do local.

Na margem santista do porto (esquerda), está prevista a reformulação 
e modernização de vias e acessos aos terminais, incluindo uma passagem 

subterrânea na região do Valongo para eliminar um conflito rodoferroviário 
provocado por um cruzamento de linha férrea com a principal via de acesso 
de veículos ao Porto.

Em relação às obras internas, destaque para o alinhamento do cais de 
Outeirinhos, que está em andamento e dispõe de recursos orçados em R$ 266 
milhões do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Copa. O objetivo 
do projeto é retificar uma faixa não linear de píeres e ampliar sua profundida-
de. A obra é inicialmente voltada para terminais de passageiros, mas também 
ajudará no escoamento das safras agrícolas. “Esse cais terá mais de 1.300 m 
de extensão e 15 m de profundidade, o que permitirá que, além de navios 

obras no Porto de santos
Projeto Situação atual Valor do investimento

Embraport Fase 1 – em conclusão
Fase 2 – sem previsão

R$ 1,8 bilhão (1ª fase) 
R$ 500 milhões (2ª fase)

BTP – Brasil Terminal Portuário Fase 1 – em conclusão R$ 2 bilhões (total)

Alinhamento do Cais de Outeirinhos – 1.320 m  
de extensão Em andamento R$ 266 milhões

Reforço dos berços de atracação na região de 
Outeirinhos (do 12-A ao 23) Em licitação R$ 200 milhões

Reforço do cais da Ilha de Barnabé (Guarujá – 
margem esquerda)

Em desenvolvimento do projeto executivo 
com futura abertura de licitação de obras R$ 52 milhões

Reforço do píer de Alemoa Processo de licitação paralisado por decisão 
judicial R$ 36 milhões

Projeto de construção de um píer com dois berços 
de atracação e ponte de acesso em Alemoa

Em desenvolvimento do projeto executivo 
com futura abertura de licitação de obras Ainda não definido

Reformulação e modernização de vias e acessos 
da avenida Perimetral aos terminais do Porto 
(Santos – margem direita)

- 1º trecho – Alemoa/Saboó, em 
contratação do projeto executivo para 
posterior abertura de licitação de obras 
- 2º trecho – Passagem subterrânea no 
Valongo (“Mergulhão”), em elaboração do 
projeto executivo para futura abertura de 
licitação de obras
- 3º trecho – Outeirinhos/Canal 4, obras 
concluídas
- 4º trecho – Macuco/Ponta da Praia, 
em elaboração do projeto executivo para 
futura abertura de licitação de obras 

- R$ 80,2 milhões

- R$ 310 milhões

- R$ 120,3 milhões

- R$ 110 milhões

Reformulação, ampliação e modernização de vias 
e acessos da avenida Perimetral aos terminais do 
Porto (Guarujá – margem esquerda)

- 1ª fase – Projeto executivo, obra e 
monitoramento ambiental já em andamento
- 2ª fase – Projeto executivo em licitação

- R$ 71,3 milhões

- R$ 300 milhões

Dragagem de aprofundamento (15 m) e de 
alargamento (220 m) do canal do Porto

Dragagem aguarda homologação dos 
trechos 3 e 4 (trechos 1 e 2 concluídos e 
homologados)

R$ 120 milhões

Serviços de dragagem de manutenção do canal, 
berços de atracação e acessos aos berços Em andamento R$ 73,9 milhões (12 meses)

Dragagem de aprofundamento (17 m) do canal 
do Porto Planejada para futura contratação R$ 90 milhões

Contratação e instalação do sistema tecnológico 
de controle de tráfego marítimo (VTMIS) Em licitação R$ 21 milhões

Adequação do sistema de geração de energia – 
modernização da hidrelétrica de Itatinga Em andamento R$ 16 milhões

Programas ambientais Planejados para futura contratação R$ 59 milhões
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de passageiros, atraquem navios comerciais de até 14 m de calado”, afirma 
Renato Barco, diretor-presidente da Codesp.

Outras intervenções importantes são o reforço de berços de atracação do 
porto, do cais da Ilha de Barnabé e do píer da Alemoa. O reforço dos berços 
de atracação é essencial para substituir e modernizar instalações centenárias 
que podem ser abaladas, especialmente pelas obras de dragagem e aprofun-
damento do leito do canal do porto. Há ainda a previsão de construção de um 
píer com dois berços de atracação e ponte de acesso na região da Alemoa. No 
total, as obras estão orçadas em cerca de R$ 288 milhões.

Na área de segurança, atualização e benfeitorias gerais para o Porto de 
Santos, destaque para a aquisição e instalação do sistema tecnológico VTMIS 
(Vessel Traffic Management Information System), para controle do tráfego 
marítimo, totalizando R$ 21 milhões em investimentos. O porto, único no País 
a possuir uma hidrelétrica exclusiva, também fará obras de adequação de seu 
sistema de fornecimento de energia, com a modernização da centenária usina 
de Itatinga, de 15 MW.

Finalmente, em relação às intervenções no canal do Porto de Santos, estão 
em curso os serviços de aprofundamento. Até hoje foram concluídas e homo-
logadas obras em dois trechos, para 14,9 m de profundidade em maré alta. 
Além da conclusão de intervenções para uniformizar essa medida ao longo do 
porto, a expectativa é ampliar a profundidade para 17 m até o final de 2014. 
De acordo com a Secretaria de Portos, a cada dez centímetros de calado, uma 
embarcação pode transportar mais 1 mil t de carga.

O Porto de Santos também será um dos primeiros a passar por mudanças 

graças à nova Lei dos Portos. As primeiras áreas de concessão para operação 
portuária a ser licitadas, que incluem segmentos já explorados com contratos 
vencidos ou a vencer, fazem parte dos portos de Santos e Pará, com 26 terminais 
cada um. Estudos preliminares avaliam em R$ 2 bilhões em investimentos para 
esse primeiro bloco, de acordo com o ministro dos Portos, Leônidas Cristino.

 
Importância da nova Lei dos Portos

Apesar de toda a polêmica que envolveu a aprovação da Lei dos 
Portos e de numerosas críticas feitas a seu conteúdo por autoridades e 
agentes públicos e privados, a lei 12.815 é considerada essencial para 
que os principais gargalos da infraestrutura portuária nacional sejam 
removidos. “Vemos hoje, com a nova Lei dos Portos, a intenção efetiva do 
governo de privatizar os portos, por criar condições favoráveis e oferecer 
segurança jurídica para tornar essas privatizações atrativas”, avalia o 
consultor José Luiz Canejo. “A boa notícia é que os critérios de decisão 
para as licitações públicas, de acordo com a nova lei, foram elaborados 
de modo a favorecer os novos investimentos”, conclui.

Tendo em perspectiva as novas regras estabelecidas pela lei 12.815, a Secre-
taria de Portos avalia que Porto de Santos está situado em uma região altamente 
industrializada e com potencial crescente do agronegócio. “Assim, entendemos 
que o seu crescimento deve acompanhar o desenvolvimento de sua área de in-
fluência. Quanto à concorrência (estimulada pela nova legislação), sempre foi 
salutar e continuará a ser, beneficiando, principalmente, as exportações brasilei-
ras”, responde a secretaria, por intermédio de sua assessoria de imprensa. 

Tatiana Bertolim

Quando a família real portuguesa desembarcou no Brasil, em 1808, 
e promoveu uma conveniente abertura dos portos às “nações ami-
gas”, uma revolução se produziu na vida econômica e social do 

País. Novos produtos desembarcaram por aqui, mudando os costumes e 
diminuindo irremediavelmente o domínio da metrópole sobre a colônia.

Ainda que em proporções muito mais modestas e com um perfil bem 
diferente, a nova Lei dos Portos, aprovada recentemente, também tem po-
tencial para promover uma pequena revolução à sua maneira.  Indepen-
dentemente das divergências que suscitou na fase de debates, a nova 
legislação cria um ambiente mais favorável a investimentos ao ampliar as 

possibilidades para os operadores de terminais privados e, sobretudo, ao 
estabelecer um arcabouço regulatório mais claro para o setor.

 “Um dos grandes problemas, nos últimos anos, é que o marco regu-
latório era confuso e gerava insegurança jurídica”, afirma Willen Man-
telli, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários 
(ABTP). A questão, diz ele, é que após a aprovação da Lei dos Portos, em 
1993, seguiram-se a publicação de decretos e resoluções conflitantes, tor-
nando o cenário confuso para os potenciais investidores.

Paralelamente, passaram-se anos sem que o governo licitasse novas 
áreas - situação que, em meio a um período de crescimento e moderniza-
ção da economia brasileira, levou ao caos atual.

“Precisamos aumentar nossa participação nos mercados, escoar os 

Com nova lei, recursos para portos  
devem somar R$ 50 bilhões
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produtos com mais rapidez e menos custos. As novas regras ajudam por-
que atendem a esses princípios”, diz Mantelli.

A movimentação de cargas nos portos brasileiros praticamente tripli-
cou em 20 anos, chegando a 903,8 milhões de t em 2012, segundo dados 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Enquanto isso, 
a capacidade dos terminais portuários se esgotará daqui a dois anos se 
não forem feitos novos investimentos, segundo estimativa da Secretaria 
Especial de Portos do governo federal.

“Os gargalos estruturais estão relacionados ao fato de termos tido um 
aumento vertiginoso de nosso comércio exterior sem o correspondente 
aumento de nossa capacidade logística. Precisamos investir muito para 
eliminar esses gargalos”, observa Claudio Loureiro de Souza, do Centrona-
ve (associação das empresas de navegação).

Para equilibrar o sistema, o próprio governo estima que será necessário 
investir pelo menos R$ 54 bilhões - dos quais R$ 41 bilhões do bolso das 
empresas privadas e R$ 13 bilhões na implementação de obras públicas.

A nova legislação tende a reduzir esse déficit na medida em que ataca 
algumas questões que desencorajavam o setor privado a apostar na área. 

Entre as principais mudanças aprovadas, estão a abertura de novos 
terminais para exploração pelo setor privado; a possibilidade de movimen-
tação de cargas de qualquer empresa (e não apenas cargas próprias) nos 
terminais privados; e a seleção de empresas para operar portos públicos 
baseada em critérios de maior eficiência e menor tarifa (e não mais o 
maior valor oferecido pela outorga).

Por meio de vetos introduzidos pela presidente Dilma a itens do tex-
to aprovado pelo Congresso da Lei dos Portos, companhias de navegação 
poderão participar de novas licitações. Com isso, foi atendido um dos prin-
cipais pleitos do setor.

A versão final da lei também derrubou artigos que asseguravam a 

renovação de contratos de concessão já vigentes nos terminais públicos. 
Esses artigos haviam sido introduzidos pelo Congresso, sem o apoio do 
governo, na tramitação da Medida Provisória 595, que deu origem à nova 
legislação. Com isso, foi vetada a prorrogação dos acordos firmados antes 
de 1993, data da última reforma do setor, que se encontravam numa es-
pécie de limbo regulatório.

Prioridade para os granéis agrícolas
Paralelamente, caiu o item que garantia a renovação automática das 

concessões posteriores a 1993, com o argumento de que cabe ao Poder 
Executivo a prerrogativa de fazer o planejamento e a gestão do setor por-
tuário. A medida afeta companhias já estabelecidas, especialmente Santos 
Brasil, Libra e Wilson Sons, cujos contratos vencem a partir do início da 
próxima década e só serão renovados a critério do poder concedente.

Sem a garantia de renovação desses contratos, investimentos que po-

Porto Sul pode  
iniciar obra este ano

O Porto Sul, terminal privativo da Bahia Mineração (Bamin), foi o primeiro 
a receber autorização para operar sob o novo marco regulatório do setor. 

A previsão do governo da Bahia e da empresa é que a Bamin ob-
tenha, até o fim deste ano, todas as licenças ambientais necessárias 
para começar a construção do porto, localizado em Ilhéus, no sul do 
estado. A concessão é de 30 anos, renováveis por igual período.

Numa área de 495 ha, o Porto Sul concentrará o processamento, 
o armazenamento e o embarque do minério de ferro que for extraído 
no projeto Pedra de Ferro, que está em fase de implementação pela 
Bamin em Caetité, município 757 km a oeste de Salvador. A produção 
será escoada até o litoral por meio da Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste (Fiol), que está em construção sob responsabilidade da Valec e 
cujas obras estão atrasadas.

Por meio do Terminal de Uso Privado (TUP) da Bamin, serão esco-
ados 25 milhões de t de minério por ano. O projeto, portanto, é sig-
nificativo para o estado, já que todos os portos baianos transportam 
atualmente um volume de 35 milhões de t de cargas a cada ano.

O porto é um dos passos que faltam para a Bamin colocar de pé 
o projeto Pedra de Ferro, que produzirá 20 milhões de t de minério 
de ferro por ano e prevê investimentos de US$ 1,5 bilhão. Criada em 
2005 e controlada pelo grupo de origem cazaque Eurasian Natural 
Resources Corporation (ENRC), a companhia ainda aguarda a licença 
do Ministério de Minas e Energia para começar a produzir, mas a ex-
pectativa é que as operações tenham início no ano que vem. 

Segundo o governo baiano, ao lado do terminal da mineradora 
será construído um terminal público. A previsão é que o edital para a 
escolha das empresas seja lançado em julho.

Planta geral da localização no 
novo Porto Sul, em Ilhéus (BA)
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Como um sinal cristalino da sua economia voltada para o mercado 
global, a China está adquirindo participação em empresas operadoras 
de portos ao redor do mundo. Um exemplo é o porto de Colombo, 
em Sri Lanka, a 360 km do extremo sul da Índia, onde uma empresa 
chinesa construiu um terminal de contêineres, a ser operado por outra 
firma chinesa. Ao atingir plena capacidade em abril de 2014, estará 
entre os 20 maiores portos de contêineres do mundo. 

Colombo faz parte de uma rede de portos com participação chinesa 
em volta da Índia, que inclui Gwadar e Karachi, ambos no Paquistão, um 
terminal de contêineres em Chittagong, em Bangladesh, e portos em 
Mianmar, para desconforto dos indianos. A China afirma que o interesse 
é comercial, enquanto a Índia suspeita que pode ser um movimento es-
tratégico camuflado. Entretanto, a CICT, que opera o terminal novo em 
Colombo, tem 85% de participação da China Merchants Holdings, de 
Hong Kong, empresa controlada pelo governo chinês. A operadora alega 
que o comércio entre países pobres tende a crescer e o fluxo de navios 
nos corredores entre a Ásia Oriental, Europa e África também, com a 
chegada de uma nova geração de supernavios com quase 500 m de 
comprimento — e Colombo está bem posicionado como porto de apoio.

A crescente influência marítima da China decorre da sua posição 
como maior exportador do mundo e o segundo maior importador de 
bens. Diversos dos maiores portos de contêineres em operação estão 
no país. Empresas estatais de navegação controlam um quinto da fro-
ta global de navios porta-contêiner. Uma observação: 41% da tonela-
gem dos navios entregues em 2012 foi construída na China.

China se associa a portos  
em regiões estratégicas do mundo

O país começou construindo portos no exterior — em 2012, a es-
tatal China Harbour Engineering tinha US$ 12 bilhões em contratos 
de obras portuários em diversos países. Em seguida, passou a adquirir 
participação em portos mundo afora. A pioneira foi a Cosco, apontada 
como a maior linha de navegação chinesa, cuja subsidiária comprou 
partes minoritárias em terminais em Antuérpia, Suez e Cingapura, en-
tre 2003 e 2007. Dois anos depois, comprou 50% do porto de Piraeus, 
na Grécia. Os investimentos somaram US$ 1 bilhão. 

A China Merchants Holdings gastou o dobro disso, ao investir na 
Nigéria, Colombo, Tanzânia, Togo e Djibouti, além de 49% da Termi-
nal Link, uma operadora francesa de terminais que estava endividada. 
Outra empresa — China Shipping Terminal — comprou em maio parte 
do terminal de Zeebrugge, na Bélgica, além de deter participação pe-
quena em outros em Seattle e Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Alguns analistas acreditam que o país tem ambições de dominar 
os portos que atendam à nova geração de meganavios, mais eficientes 
em combustível, para ligar Ásia e Europa passando pelo Canal de Suez. 
Já está em serviço o Jules Verne, o maior do mundo, que comporta 
16 mil contêineres e tem 16 m de calado. A Maersk dinamarquesa 
encomendou 20 navios à Daewoo, na Coreia do Sul, com capacidade 
para 18 mil contêineres. Uma empresa chinesa contratou a Hyundai 
para construir cinco navios que levam 18.400 contêineres. O porto de 
Colombo, por exemplo, tem profundidade suficiente para navios de 
18 m de calado e seus guindastes podem atender a embarcações que 
tenham 24 cofres de carga enfileirados na largura. 

deriam sair rapidamente do papel poderão demorar mais tempo para ser 
viabilizados, observa Mantelli o diretor-presidente da ABTP.

No embalo da legislação reformada, o governo da Bahia apressou-se 
em firmar o primeiro contrato de concessão sob o novo marco legal. A 
Bahia Mineração (Bamin) vai construir um terminal na retroárea do Porto 
do Sul, na região de Ilhéus. Segundo o governo baiano, a empresa vai 
investir R$ 4 bilhões.

No dia seguinte à sanção presidencial, o diretor-geral da Antaq, Pe-
dro Brito, já anunciou que as primeiras licitações de terminais portuários 
deverão iniciar em novembro, começando pelo Porto de Santos, o maior 
do País, e pelos portos do Pará, escolhidos porque movimentam cargas 
estratégicas para a região amazônica. 

Em entrevista à imprensa, Brito disse que os investimentos nos portos 
terão efeitos benéficos na logística de transportes. “Vamos ter, com certe-
za, uma importante expansão na área de granéis agrícolas, que é a área de 
que o País mais está precisando no momento e, também, nas de minério e 
petróleo e gás”, destacou.

Reduzir a burocracia e operar 24 horas
Apesar do ambiente promissor, especialistas são unânimes ao dizer que 

atrair capital não é tudo. É preciso aumentar a eficiência e reduzir os trâmi-
tes burocráticos para que os portos brasileiros se aproximem minimamen-

te de referências como Roterdã, na Holanda, e Hamburgo, na Alemanha. 
“Em primeiro lugar, é preciso uniformizar os procedimentos dos ór-

gãos que  atuam nos portos. Padronizar a fiscalização de todos os órgãos 
anuentes envolvidos seria uma forma de ganharmos eficiência. Além disso, 
algumas iniciativas, como o Porto Sem Papel e o Porto 24 Horas, se am-
pliadas e consolidadas, também terão impactos positivos”, diz Loureiro de 
Souza, do Centronave.

Medidas como o Porto Sem Papel, criadas com o objetivo de agilizar 
os trâmites nos terminais, não foram plenamente implementadas e, dessa 
forma, não surtiram o efeito que se pretendia. Alguns órgãos do próprio 
governo, como a Receita, não aderiram à iniciativa.

Ao mesmo tempo, no projeto Porto 24 Horas – que o governo promete am-
pliar – é relativamente frequente um navio não conseguir liberar sua documen-
tação para entrar no porto porque faltam plantonistas de alguma das áreas. 

“Quase dez órgãos públicos atuam nos portos, é uma burocracia ex-
cessiva”, ressalta Mantelli. A questão mais urgente, agora, é agilizar os 
novos investimentos. Mas essas questões também precisam ser abordadas.

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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obras nos PrinciPais Portos do brasil

PORTO DE VITÓRIA (ES)
Projeto Situação atual Valor do investimento

Dragagem, derrocagem (retirada de rochas) e aprofundamento do canal  
do Porto de 10,7 m para 14,5 m de profundidade

Teve início em julho de 2012. 
Previsão de término: dezembro 
de 2013

R$ 103 milhões

Alargamento e ampliação do cais comercial do Porto – berços 101 e 102 – 
de 356 m para 456 m de extensão da faixa de cais e ampliação do calado  
de 7,7 m para 12,5 m de profundidade + ampliação do pátio de estocagem  
e manuseio de cargas

Obras praticamente concluídas R$ 115,7 milhões

Construção do porto de águas profundas – também conhecido como 
“superporto”, com calado de 18 m de profundidade. 

Em estágio de preparação 
para elaboração de estudo de 
definição da área adequada ao 
projeto no ES. Potenciais locais: 
Praia Mole (Vitória) e Ponta da 
Fruta (Vila Velha)

Não definido – Projeto 
será realizado por 
meio de PPP (parceria 
público-privada)

Construção de cais na região dos Dolfins do Atalaia Projeto sem definição de início 
de obras Não definido

Contratação e instalação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios 
(VTMIS, da sigla em inglês) Previsão de contração: 2014 Não definido

PORTO DE ITAGUAÍ (RJ)
Projeto Situação atual Valor do investimento
Adequação do berço 301 – investimento privado Em projeto R$ 150 milhões
Adequação do terminal para exportação de carvão –  
investimento privado Em projeto R$ 3,7 bilhões

Adequação do terminal de contêineres – investimento privado Em projeto R$ 350 milhões
Arrendamento TGS III (terminal de granéis sólidos) –  
investimento privado

Em processo de preparação para 
lançamento de edital R$ 70 milhões

Construção de novo terminal de granéis sólidos, com capacidade instalada 
para 25 milhões de t – investimento privado

Em processo de preparação para 
lançamento de edital R$ 1,5 bilhão

Dragagem e derrocagem (remoção de rochas) das ilhas de Guaíba e Magaratiba
Obra incluída no Plano Nacional 
de Dragagem II, da Secretaria 
dos Portos, em projeto

R$ 77 milhões

Dragagem e derrocagem das ilhas das Cabras e Itacuruçá Em projeto R$ 188 milhões

PORTO DE PARANAGUÁ (PR)

Projeto Situação atual Valor do investimento
Repotenciamento do corredor de exportação, com reforma  
dos equipamentos e ampliação no formato de píer em “T”  
para mais 4 navios

Em licitação Não definido

Revitalização de acessos ao pátio de triagem (que recebe caminhões para 
carga e descarga) pela BR-277 Em licitação R$ 2,4 milhões

Concretagem para reforço de vias urbanas de Paranaguá Em licitação R$ 3,5 milhões

Dragagem de aprofundamento do Canal da Galheta e berços do terminal 
para receber navios maiores

Com licença ambiental prévia  
do Ibama – aguarda definição  
para formato de contratação

Não definido (pode 
chegar a R$ 860 milhões, 
caso seja enquadrado no 
Plano de Dragagem do 
governo federal)

Definição de melhor formato de píeres do cais oeste do Porto, em “F” ou “L”, 
para embarque de granéis vegetais em 4 novos berços A contratar projeto executivo Não definido

Prolongamento do píer de líquidos inflamáveis,  
de 2 para 4 berços A contratar projeto executivo Não definido

Instalação de base de prontidão de apoio a acidentes ambientais A contratar projeto executivo e 
execução Não definido

Construção de novo pátio para ampliar espaço para veículos (como 
automóveis) e peças A contratar projeto executivo Não definido

Novos muros e divisas de alfândega, visando recebimento futuro de 
passageiros Em projeto Não definido

P o r t o s
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PORTO DO ITAQUI (SÃO LUÍS-MA)
Projeto Situação atual Valor do investimento
Reforma do cais – berços 101 e 102 Concluída R$ 85,3 milhões
Construção do cais 100 Concluída R$ 167,4 milhões
Construção do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) – iniciativa privada Em andamento R$ 400 milhões 
Obra de acesso ferroviário ao Tegram – iniciativa privada Em andamento R$ 82 milhões 
Construção de armazém para cobre da Vale – iniciativa privada Em andamento R$ 85 milhões
Projeto de construção de píer petroleiro – n° 108 Em andamento R$ 49 milhões
Sistema para manuseio de carvão para a termelétrica MPX – iniciativa privada Em andamento R$ 221 milhões

Construção de dois terminais: para fertilizantes e para celulose Projetos em estudo – licitação 
prevista para 2016 Não definido

Obras de adequação de retroáreas dos píeres 104 e 105 Em projeto R$ 261 milhões
Dragagem para aprofundamento dos berços 100, 101, 102 e 103,  
canal de acesso e baía de evolução Em projeto R$ 34 milhões

Obras de adequação de retroáreas dos píeres 100 e 101 Em projeto R$ 270 milhões
Obras de adequação de retroáreas e dos píeres 98 e 99 Em projeto R$ 880 milhões
Obras de adequação do caís e berço 97 Em projeto R$ 440 milhões

PORTO DO RIO GRANDE (RS)
Projeto Situação atual Valor do investimento
Homolagação da profundidade de 16 m do canal do Porto Contratada e em fase de implantação R$ 2,084 milhões
Dragagem de manutenção permanente 2013/2023 Contratada e em fase de implantação R$ 57 milhões
Modernização de 1.125 m do cais do Porto Novo Contratada e em fase de implantação R$ 143 milhões
Pavimentação do cais do Porto Novo Em execução R$ 5 milhões
Aprofundamento do canal do Porto Novo e bacia de evolução, de 10 m para 14 m Em fase de projeto Não definido

Elaboração de Planejamento Estratégico – 2014 Em fase de projeto para 
contratação em 2014 R$ 3,5 milhões

Qualificação do pátio automotivo Contratada e em fase de implantação R$ 2,5 milhões
Qualificação de retroáreas para armazenagem Contratado e em fase de implantação R$ 1,5 milhão

PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ)
Projeto Situação atual Valor do investimento

Dragagem do canal de acesso ao cais da Gamboa, aprofundamento de 10 m 
para 13,5 m

Obra incluída no Plano Nacional 
de Dragagem II, da Secretaria 
dos Portos, em projeto

R$ 95 milhões

Reforço estrutural do cais da Gamboa e de São Cristóvão Licitação suspensa 
cautelarmente pelo TCU R$ 200 milhões

Expansão do Terminal de Passageiros, com construção de 3 novos píeres  
de atracação em “Y” Em execução R$ 314 milhões

Contratação e instalação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios 
(VTMIS, da sigla em inglês) Em licitação R$ 20 milhões

Obras de adequação para apoio offshore - investimento privado Em execução R$ 50 milhões
Novos arrendamentos no Cais da Gamboa - investimento privado Em projeto R$ 33 milhões
Obras de adequação para o Terminal de Passageiros - investimento privado Em execução R$ 97,5 milhões
Construção de edifício-garagem e reordenação das instalações -  
investimento privado Em execução R$ 50 milhões

Construção de um segundo edifício-garagem - investimento privado Em projeto R$ 243 milhões
Ampliação com novos 450 m de cais e reforço em 120 m para operação  
de contêineres - investimento privado Em projeto R$ 370 milhões

Construção de 120 m de cais e fechamento de 40 mil m² de retroárea - 
investimento privado Em projeto R$ 110 milhões

Ampliação e modernização do terminal de contêineres - investimento privado Em projeto R$ 200 milhões
Construção de 200 m de cais com respectivos equipamentos e fechamento  
de retroárea - investimento privado Em projeto R$ 300 milhões

PORTO DE ITAJAÍ (SC)
Projeto Situação atual Valor do investimento
Implantação da nova bacia de evolução do Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu, 
com alargamento do canal interno e realinhamento do molhe norte Em fase de projeto R$ 300 milhões

obras nos PrinciPais Portos do brasil
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D
ados levantados pela revista Minérios e Minerales, em sua 
pesquisa anual 200 Maiores Minas Brasileiras, aponta que 
61 mineradoras do País prometem investir este ano R$ 2,08 
bilhões. Os recursos aplicados por essas empresas envolvem 
principalmente projetos em Minas Gerais, mas há grandes 
iniciativas também na Bahia e Pará, além dos estados do 
Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. 
A seguir, selecionamos os 15 maiores investimentos por mina, o que repre-

senta recursos na ordem de R$ 1,8 bilhão.
Chapada - A mina Chapada, localizada em Alto Horizonte (GO), pertencen-

te à Mineração Maracá Indústria e Comércio, do grupo Yamana, extrai ouro, e 
prevê investimento total de R$ 363 milhões em 2013, sendo boa parte destinado 
às operações existentes e expansão.

Casa de Pedra - Mina da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que atua 
na extração de minério de ferro em Congonhas (MG), a empresa pretende rea-
lizar investimento de R$ 213 milhões e dar sequência aos projetos existentes e 
aos novos. Há previsão também de compra de equipamentos.

Bacaba (Aviso) - A mina da Mineração Rio do Norte (MRN), que extrai 
bauxita em Oriximiná (PA), programou investimento total de R$ 207 milhões a 
ser destinado aos projetos em andamento.

Engenho - Localizada em Congonhas (MG), a mina Engenho da Nacional 
Minérios (Namisa), associada à CSN, tem investimento previsto de R$ 199 mi-
lhões. A mineradora quer continuar os projetos iniciados ano passado.

Mineradoras prometem 
aplicar R$ 2 bilhões  
este ano em projetos
Parte expressiva dos recursos é 
destinada a minas em MG, BA e PA

Caraíba - A mina Caraíba, da mineração Vale do Curuçá, da Mineração 
Caraíba, localizada na cidade de Jaguarari (BA), possui investimento previsto de 
R$ 162 milhões em 2013, sendo R$ 120 milhões na expansão e novos projetos. 

Jacobina - Localizada na cidade de mesmo nome na Bahia, a mina ,que 
produz ouro, pretende investir R$ 161 milhões nas operações existentes. Perten-
ce ao grupo Yamana.

Cuiabá - A mina, que fica em Sabará (MG), pertencente à AngloGold 
Ashanti Córrego do Sítio Mineração, extrai ouro e, para 2013, prevê investimento 
de R$ 100 milhões em infraestrutura, equipamentos e desenvolvimento.

Campo do Meio - Mina localizada em Poços de Caldas (MG), da Mineração 
Caldense, extrai bauxita, e anunciou investimento de R$ 80 milhões para 2013.

Córrego do Sítio - Também pertencente à AngloGold Ashanti Córrego do 
Sítio Mineração, a mina de ouro, localizada em Santa Bárbara (MG), tem inves-
timentos de R$ 68 milhões para este ano.

Pilar - A exploração de ouro feita em Santa Bárbara (MG), pela Jaguar 
Mining, destina R$ 56 milhões em 2013 para desenvolvimento. 

Tucano - Localizada em Pedra Branca do Amapari (AM), a mina Tucano, 
da Beadell Brasil, destina R$ 54 milhões para ampliação da exploração de ouro.

Lamego - A mina Lamego, da AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mine-
ração, que atua na exploração de ouro em Sabará (MG), tem previsão de inves-
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ToTal de InvesTImenTos prevIsTo - 2013

Posição Nome da mina Localização Mineradora Produto 
principal

Investimento total  
previsto para 2013 

(R$)

1 CHAPADA Alto Horizonte - GO Mineração Maracá  
Indústria e Comércio Cobre R$ 363.153.555,76

2 CASA DE PEDRA Congonhas - MG Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) Ferro R$ 213.239.816,90

3 BACABA (1) Oriximiná - PA Mineração Rio do Norte 
(MRN) Bauxita R$ 207.480.115,19

4 ENGENHO Congonhas - MG Nacional Minérios (Namisa) Ferro R$ 199.804.123,00
5 CARAÍBA Jaguarari - BA Mineração Vale do Curaçá Cobre R$ 162.611.000,00
6 JACOBINA Jacobina - BA Jacobina Mineração  

e Comércio Ouro R$ 161.299.676,00

7 CUIABÁ Sabará - MG AngloGold Ashanti Córrego  
do Sítio Mineração Ouro R$ 100.000.000,00

8 CAMPO DO MEIO Poços de Caldas - MG Mineração Caldense Bauxita R$ 80.000.000,00
9 CÓRREGO DO SÍTIO Santa Bárbara - MG AngloGold Ashanti Córrego  

do Sítio Mineração Ouro R$ 68.022.615,00
10 PILAR (2) Santa Bárbara - MG Jaguar Mining Ouro R$ 56.165.863,00
11 TUCANO Pedra Branca do Amapari - AP Beadell Brasil Ouro R$ 54.000.000,00
12 LAMEGO Sabará - MG AngloGold Ashanti Córrego  

do Sítio Mineração Ouro R$ 48.988.000,00
13 MINA III (3) Crixás - GO Mineração Serra Grande Ouro R$ 42.000.000,00
14 CACHOEIRA Caetité - BA Indústrias Nucleares do Brasil Urânio R$ 40.692.798,00
15 FAZENDA BRASILEIRO Barrocas - BA Mineração Fazenda Brasileiro Ouro R$ 40.072.808,00

Total dos 15 maiores investimentos R$ 1.837.530.370,85

(1) Dados das minas Bacaba, Aviso, Bela Cruz e Saracá / (2) Dados das minas Pilar e Roça Grande / (3) Dados das minas Mina III, Mina Nova, Open Pit e Palmeiras
Fonte: revista Minérios e Minerales
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timento em 2013 de R$ 48 milhões, destinados ao desenvolvimento primário, 
equipamentos, implantação e exploração. 

Mina III - A Mineração Serra Grande prevê investimentos de R$ 42 milhões, 
direcionados às operações da Mina III, Mina Nova, Mina Palmeiras e Open Pit, 
todas localizadas em Crixás (GO). Parte dos recursos serão dedicados à manu-
tenção e novos equipamentos.

Cachoeira - A mina Cachoeira, em Caitité (BA), das Indústrias Nucleares 

do Brasil (INB), extrai urânio e deve ter investimentos na ordem de R$ 40 
milhões este ano.

Fazenda Brasileiro - Pertencente à Mineração Fazenda Brasileiro, do grupo 
Yamana, a mina de ouro localizada em Barrocas (BA), anuncia recursos para 
expansão na ordem de R$ 40 milhões.

Informações adicionais sobre os projetos de mineração e outras iniciativas 
podem ser encontrados no site www.revistaminerios.com.br

Setor mineral do Pará deve investir R$ 41 bilhões 
em extração, transformação e infraestrutura

José Carlos Videira

O setor de mineração respondeu por 89% do total das vendas ex-
ternas paraenses, com US$ 13,1 bilhões dos US$ 14,7 bilhões ex-
portados pelo Estado no ano passado. Segundo o Sindicato das 

Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), a indústria extrativa e a 
de transformação mineral respondem por mais de 15% do PIB do Pará. A 

cadeia de produção mineral gera 192 mil empregos diretos e indiretos. Até 
2015, o Simineral estima que serão investidos pelo setor US$ 41 bilhões 
em extração e transformação mineral, infraestrutura e novos negócios. 

Mas o cenário promissor na visão da indústria é visto de forma dife-
rente pelos prefeitos dos municípios ao redor das áreas de extração. “O 
Pará é um estado exportador de riqueza e detentor de pobreza“, define o 
diretor executivo da Federação das Associações dos Municípios do Esta-
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do do Pará (Famep), Josenir Nascimento. Segundo ele, o estado não pode 
continuar sendo explorado da forma que está. “Temos de encontrar uma 
relação sustentável entre as necessidades econômicas e as da popula-
ção. Caso contrário, vamos continuar sendo um estado muito rico, com 
a população muito pobre“, adverte.

Segundo Nascimento, a exploração mineral no Pará paga menos 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
o royalty mineral, do que deveria. Ele argumenta que, no Brasil, os royal-
ties da mineração são uns dos menores do mundo. Para o diretor da 
Famep, a mineração é muito importante para o Estado, e para o Brasil, 
principalmente, mas precisa resolver as suas mazelas.

Ele conta que, quando a mineração entra num município, cria um im-
pacto não só local, mas regional. O diretor da Famep cita o exemplo de 
Paraopebas, onde se localiza a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, 
pertencente à Vale. “Todos os municípios em volta dessa cidade foram im-
pactados pela mineração, mas os royalties sempre foram apenas para Parao-
pebas.” A Famep propõe que o novo marco regulatório da mineração preveja 
que uma parte dos royalties seja destinada aos municípios do entorno das 
minas, que também sofrem o impacto da atividade de mineração.

Nascimento lembra ainda que o CFEM é único “imposto“ que se tem 
sobre a mineração. “Todo produto minerário do estado do Pará é ex-
portado e, em função da Lei Kandir, não recebemos nenhum tostão dos 

produtos exportados”, frisa. Para ele, “essa situação é tão cruel que, toda 
vez que a Vale compra algum produto, recebe como crédito o ICMS que 
ela pagou, porque o que ela vai exportar é desonerado“, diz. Segundo 
Nascimento, cria-se um volume violento de créditos contra o Estado.

Verticalização baixa
Outro ponto que impacta negativamente a economia dos municípios 

em torno das minas do Pará, segundo a Famep, é o baixo grau de ver-
ticalização da atividade. Nascimento cita como exemplo as produtoras 
de ferro-gusa, praticamente todas paradas em Marabá, porque não tem 
matéria prima. “A Vale não vende para elas, porque toda a sua produção 
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está comprometida com a exportação”, afirma. Ele diz que essa situação 
é muito ruim para os municípios. “Do minério de ferro se produz os de-
rivados, como o gusa, o aço, matéria prima para a produção de bens de 
consumo, e isso sim, gera riqueza, gera emprego”, enfatiza. 

O diretor da Famep lembra que havia expectativa da possibilidade 
de desenvolvimento industrial na região com a exploração mineral. “Mas 
essa era a promessa para as mineradoras investirem no Estado. Depois 
que entram, essa promessa some”, resume. Ele conta que o problema é 
que ninguém as obriga a se verticalizar.

Nascimento cita como exemplo a Aços Laminados do Pará (Alpa), 
megaempreendimento lançado pela Vale, em 2010 e suspenso logo em 
seguida. Nem mesmo a presença do então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva na cerimônia de lançamento fez a obra andar. A alegação é de 
que é necessária a retirada de 43 km de rochas do leito do rio Tocantins 
para viabilizar a hidrovia Araguaia-Tocantins, para o transporte da pro-
dução. “No entanto, para exportar minério bruto a Vale duplica a Estrada 
de Ferro Carajás”, observa Nascimento. “Por que eles não investem na 
hidrovia e viabilizam a siderúrgica? Por que têm de esperar o gover-
no resolver?”, questiona. O projeto da Alpa previa o aproveitamento do 
minério de Carajás e geraria 5.300 empregos diretos e outros 16 mil 
indiretos na aciaria e laminação.

Com esse impasse, segundo Nascimento, a população é que sofre. 
Contingentes de pessoas chegam às cidades atraídas pela promessa de 
emprego, e elas não têm condições nem estrutura de oferecer serviços 

InvesTImenTo prevIsTo  
pela IndúsTrIa de mIneração no pará aTé 2015

(em Us$ BIlhões)

Indústria de transformação mineral
11,36

Fonte: Simineral

Indústria extrativa mineral
27,03

Infraestrutura e transporte
2,70

Outros
0,68
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públicos para dar conta da demanda. 
“Todo o aparelho de estado tem de ser 
provido pelo município que recebe um 
valor irrisório de CFEM para atender 
toda a demanda social criada pela ex-
ploração de minério”, diz.

A solução, segundo ele, é mudar a 
legislação brasileira e onerar as novas 
explorações, porque não adianta pres-
sionar as mineradoras. “O marco regula-
tório, que está sendo discutido no Con-
gresso Nacional, já tem emendas nesse 
sentido”, afirma.

O diretor da Famep diz que o Pará 
é o segundo estado do País a contribuir 
para a balança comercial e um dos últi-
mos a ter receita para poder gerir a sua 

logística e toda a sua infraestrutura. “Não temos condições de fazer o 
enfrentamento dos nossos problemas, porque nenhuma das empresas 
instaladas aqui paga ICMS, em função da Lei Kandir.” Nascimento diz 
que “onde as mineradoras atuam, as estradas são uma maravilha, mas 
onde não estão é o caos”.

 

Consultor Alberto Rogério 
Benedito da Silva

Falta gestão
Para o geólogo paraense, da ARBS Consultoria e autor do livro “A 

Indústria Mineral do Pará”, Alberto Rogério Benedito da Silva, só se con-
segue reverter a situação precária dos municípios produtores de minério 
do Pará com planejamento estrutural da região e boa gestão dos re-
cursos públicos. “Os malefícios provocados pela exploração mineral são 
reflexos da má gestão dos recursos públicos”, enfatiza. Ele também cita 
o exemplo de Parauapebas. “É o município que mais recebe CFEM, mas 
seus benefícios não chegam à população”, constata.

O consultor também observa que a Vale dispõe de uma excelente 
infraestrutura de transporte, com a ferrovia até o Porto de Madeira, em 
São Luís. “Mas outras empresas que se implantam na região não têm a 
mesma vantagem para escoar suas produções adequadamente, tendo 
de embutir esse custo no orçamento de cada novo projeto”, diz. Silva 
acredita que esse gargalo logístico pode ser equacionado com a hidrovia 
no rio Tocantins e com a Ferrovia Norte-Sul.

O geólogo ressalta a importância da indústria mineral para os municí-
pios da região. “É um fator de desenvolvimento regional e isso pode ser bem 
visível no sudeste paraense”, frisa. Ele lembra que há 30 anos, quando foi 
iniciada a produção mineral em Carajás, a região representava cerca de 17% 
do PIB paraense. “Hoje esse valor duplicou”, calcula. É lá que está, segundo 
ele, o município com maior PIB per capita do Pará: Canaã dos Carajás.
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E a perspectiva futura é bastante promissora, destaca o consultor 
da ARBS. “Carajás representa uma das maiores anomalias geológicas 
do mundo”, ressalta o geólogo. Ele calcula que ainda exista uma série 
considerável de depósitos de minérios, dos quais estão sendo explorados 
somente os mais significativos. “À medida que forem ampliando as pes-
quisas, outros minérios poderão ainda ser descobertos.”

Para o líder do setor de Mineração da KPMG no Brasil, Eduardo Martins, 
mineração é uma atividade complexa, porque não envolve apenas a extração 

do minério, mas o transporte até o cliente final. “Geralmente ele está longe 
e, algumas vezes, a oceanos de distância”, compara Martins. “O desafio no 
Brasil, quando se encontra uma mina, é montar toda uma infraestrutura para 
fazer com que esse minério chegue até o seu destino final”, diz. “Infelizmente, 
minério não brota em Paris, Londres ou Nova Iorque”, compara.

Martins aponta outra questão crucial do setor de mineração: oferta 
de mão de obra qualificada. “Mesmo que seja abundante o desafio é 
convencer a pessoa a trabalhar numa localidade remota”, explica. 

mIneração - InvesTImenTo em InfraesTrUTUra e TransporTe aTé 2015    
(em Us$ BIlhões)

Vale Estrada de Ferro Carajás / S11D Canaã dos Carajás 2,6

Anglo Ferrous Porto Flutuante Curuçá 0,063

Porto de Vila do Conde (Vale) Ampliação Barcarena 0,041

Total 2,70

Fonte: Simineral

O maior projeto de extração de minério de ferro da Vale, batizado de 
S11D, irá consumir investimentos de US$ 19,7 bilhões. O programa comple-
to é composto por mina, plantas de processamento, aumento da capacida-
de ferroviária e do porto. Com início da operação, em Canaã dos Carajás, 
previsto para o segundo semestre de 2016, aumentará a extração de miné-
rio em 90 milhões de t/ano. Segundo a companhia, esse é o maior projeto da 
história da Vale e da indústria de minério de ferro do mundo.

Somente em logística, o investimento consumirá US$ 11,6 bilhões do 
total, destinados ao projeto de implantação do chamado Canal Logístico 
Norte (CLN) e da expansão da Estrada de Ferro Carajás (EFC). Enquanto isso, 
o desenvolvimento da mina e da planta de processamento consumirão mais 
de US$ 8 bilhões do total do investimento. 

No início de junho, a companhia organizou uma ação de logística es-
pecial, para atender o projeto S11D, que durou cerca de 65 horas, envol-
vendo a própria empresa, órgãos municipais de Canaã dos Carajás (PA) e a 
comunidade, para transportar o primeiro módulo que vai compor sua usina 
de beneficiamento. Percorrendo uma distância de 43 km pelas rodovias do 
município, vindo do canteiro de obras Sudeste do Pará, da Vale, onde suas 
estruturas foram pré-montadas, o equipamento a ser instalado na unidade 
pesa ao todo 570,2 t e tem altura de um prédio de seis andares.

Para tamanha operação, foi utilizado um transportador modular auto-
propelido com rodas, sistema de alta tecnologia e que conta com suspensão 
hidráulica para garantir o nivelamento lateral e longitudinal em terrenos irre-
gulares, podendo corrigir igualmente as grandes inclinações laterais das vias. 

A operação serviu como teste para a empresa, uma vez que esse foi 
somente o primeiro dos 109 módulos que irão compor a usina. 

A construção do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará e a expansão da 
ECF ampliarão a atual capacidade logística da Vale, que é de 130 milhões de 
t/ano, para 230 milhões de t/ano. O investimento compreende a construção 
de um ramal ferroviário, duplicações de trechos da EFC, terminal ferroviário 
e investimento em terminais portuários.

O minério que será extraído é de melhor qualidade com menor custo 

operacional, e tem demanda crescente no mundo. Segundo a Vale, o em-
pobrecimento progressivo da qualidade do minério de ferro no mundo faz 
crescer a necessidade de blending, o que torna o material que será extraído 
em Carajás menos suscetível aos efeitos de recessões econômicas. 
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Porto Ponta da Madeira está sendo 
ampliado para atender ao projeto S11D

Vale investe R$ 19,5 bilhões no projeto S11D
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Com 892 km de extensão, a Es-
trada de Ferro Carajás (EFC) liga a 
maior mina de minério de ferro a céu 
aberto do mundo, em Carajás (PA), 
ao porto de Ponta da Madeira, em 
São Luís (MA). Por ano, a EFC escoa 
120 milhões de t de minério e trans-
porta cerca de 350 mil passageiros.

A EFC integra a malha ferroviá-
ria operada pela Vale, com 10 mil km 
de extensão no Brasil, onde se inclui 
ainda a ferrovia Vitória-Minas. A EFC 

também ganha especial relevância no transporte de passageiros, propi-
ciando o acesso seguro às cidades do Pará e do Maranhão. 

Para comportar a produção do projeto S11D, a empresa prevê a 
duplicação de 115 km da EFC, aquisição de locomotivas e vagões, além 
da construção de um quarto píer no Terminal Marítimo de Ponta da 
Madeira, em São Luís (MA).

No início de julho, a companhia finalizou a primeira fase de ex-

Estrada de Ferro Carajás terá 115 km de duplicação
pansão da estrada de ferro. A etapa envolveu a duplicação de 63 km 
de trechos, todos em municípios maranhenses.

Estrada de Ferro Carajás (ECF)
• Extensão: 892 km de Carajás (PA) a São Luís (MA)
• Capacidade: 120 mil t/ano
                    350 mil passageiros/ano

Números da ECF
Maior trem do mundo circula na Estrada de Ferro Carajás (ECF), 

operada pela Vale. Cinco locomotivas tracionam 330 vagões formando 
um comboio de 3 km de extensão.

evolUção do Trem de mInérIo na efC
Ano Vagões

1985 160
1998 180
1994 202
2007 330

Fonte: Vale

Obra de duplicação da ferrovia 
aumentará o escoamento de 
produção da Vale
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prInCIpaIs proJeTos da vale

Nome e descrição do projeto Previsão de 
inauguração

Investimento em US$ mi
2013 Total

Minério de ferro – mineração e logística
Carajás Adicional 40 Mtpa - Construção de usina de processamento a seco, localizada em Carajás (PA), com 
capacidade nominal estimada de 40 Mtpa (milhões de toneladas por ano). 2º Sem/2013 548 3.475

CLN 150 Mtpa - Ampliar capacidade da ferrovia e do porto do Sistema Norte, incluindo a construção do quarto 
píer no terminal marítimo de Ponta da Madeira (MA), permitindo o aumento da capacidade logística nominal da EFC 
(Estrada de Ferro Carajás) para aproximadamente 150 Mtpa.

 2º Sem/2014 498 4.114

Carajás Serra Sul S11D - Desenvolvimento de mina e usina de processamento localizadas na Serra Sul de Carajás, 
com capacidade nominal estimada de 90 Mtpa. 2º Sem/2016 658 8.039

Conceição Itabiritos - Construção de usina de concentração, localizada no Sistema Sudeste (MG), com capacidade 
nominal adicional estimada de 12 Mtpa de minério. 2º Sem/2013 208 1.174

Vargem Grande Itabiritos - Construção de nova planta de beneficiamento de minério de ferro, localizada no Sistema 
Sul (MG), com capacidade nominal adicional estimada em 10 Mtpa de minério. 1º Sem/2014 518 1.645

Conceição Itabiritos II - Adaptação da planta para processamento de itabiritos (rochas que contêm minério de 
ferro) de baixo teor da mina de Conceição (MG), com capacidade nominal estimada de 19 Mtpa, sem adição de 
capacidade. 

2° Sem/2014 197 1.189

Cauê Itabiritos - Adaptação da usina para processamento de itabiritos de baixo teor de Minas do Meio (MG), com capacidade 
nominal estimada de 24 Mtpa, e capacidade adicional líquida de 4 Mpta em 2017. 2º Sem/2015 206 1.504

Teluk Rubiah - Construção de terminal marítimo com profundidade suficiente para receber navios de 400.000 dwt (medida 
do peso que o navio está projetado para transportar), localizado em Teluk Rubiah (Malásia), incluindo pátio de estocagem com 
capacidade de movimentar até 30 Mtpa de produtos de minério de ferro.

1º Sem/2014 443 1.371

Carvão – mineração e logística 
Moatize II - Nova mina e duplicação da CHPP (planta de preparação de manuseio de carvão) de Moatize, assim 
como da infraestrutura relacionada, em Tete (Moçambique), com capacidade nominal estimada de 11 Mtpa (70% de 
carvão metalúrgico e 30%, térmico).

2° Sem/2014 344 2.068

Nacala corridor - Infraestrutura de porto e ferrovia conectando o site de Moatize ao terminal marítimo de Nacala-à-
Velha, em Nacala (Moçambique), com capacidade nominal estimada de 18 Mtpa. 2° Sem/2014 1.079 4.444

Eagle Downs¹ - Nova mina subterrânea incluindo long wall, CHPP e toda infraestrutura relacionada, em Bowen Basin, 
Queensland (Austrália). A Vale possui uma participação de 50% na joint venture que controla Eagle Downs, que tem 
capacidade nominal estimada de 4 Mtpa (100% carvão metalúrgico).

1º Sem/2016 5 875

Cobre - mineração
Salobo II - Expansão de Salobo, elevação de barragem e aumento da capacidade da mina em Marabá (PA), com 
capacidade nominal adicional estimada de 100.000 tpa de cobre concentrado. 1º Sem/2014 401 1.707

Níquel – mineração e refino
Long Harbour - Operação hidrometalúrgica localizada em Long Harbour, Newfoundland and Labrador (Canadá), 
com capacidade nominal de refino estimada de 50.000 tpa (toneladas por ano) de níquel refinado e cobre e cobalto 
associados.

2º Sem/2013 1.216 4.250

Totten - Mina de níquel (sendo reaberta) em Sudbury, Ontário (Canadá), com capacidade nominal estimada de 8.200 tpa. 2º Sem/2013 171 759
Potássio – mineração e logística

Rio Colorado - Investimentos em sistema de extração por solução, localizado em Mendoza (Argentina), renovação de ferrovia 
existente (440 km), construção de ramal ferroviário (350 km) e de um terminal marítimo em Bahia Blanca (também na 
Argentina), com capacidade nominal estimada de 4,3 Mtpa de potássio.

2° Sem/2014 611 5.915

Energia
Biodiesel - Projeto para produzir biodiesel a partir de óleo de palma, em plantação de 80.000 ha no Pará, com 
capacidade nominal estimada de 360.000 tpa de biodiesel. 2015 75 633

Siderurgia
CSP¹ - Desenvolvimento de uma planta de placas de aço em parceria com a Dongkuk e Posco, no Ceará. A Vale 
possui 50% da joint venture. Sua capacidade nominal é estimada em 3 Mtpa. 1º Sem/2015 439 2.648

¹ Investimento esperado é relativo à participação da Vale nos projetos / Fonte: Vale

50 unidades vendidas
A LBX do Brasil, subsidiária da americana Link-Belt Excavator Company, empresa do grupo japonês Sumito-

mo, registrou a venda da 50ª escavadeira Link-Belt. Segundo Robert Harvell, presidente e CEO da LBX Company, 
este número alcançado pela unidade no país reforça a expectativa de crescimento, em um curto período de atu-
ação. As máquinas da empresa começaram a desembarcar em território brasileiro ano passado.

“Chegamos no Brasil há pouco mais de um ano, acreditando neste imenso canteiro de obras em que se tornou 
o país, bem como no investimento de outros setores de interesse, como o de mineração”, comenta Harvell. 

A 50ª escavadeira Link-Belt representa um crescimento de vendas de mais de 330% em apenas seis meses. A 
previsão da companhia é investir US$ 7 milhões nos próximos 24 meses. 

A LBX do Brasil está instalada em Sorocaba (SP) e atualmente disponibiliza duas linhas de escavadeiras: Série 
X2 (formada por modelos com pesos operacionais que variam de 12.900 kg a 35.900 kg e potência líquida SAE de 
95 hp a 271 hp) e a Spin Ace 80 (uma escavadeira compacta, ideal para aplicações em espaços confinados, devido 
ao seu giro traseiro radial compacto e lança com movimento lateral).
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Novo marco 
regulatório 
divide opiniões

Tatiana Bertolim e José Carlos Videira

Depois de meses de expectativa, o governo apresentou em junho sua 
proposta para o novo código de mineração. A reforma do marco regu-
latório vigente há mais de 40 anos tem o objetivo de modernizar o se-

tor, mas o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional ainda divide opiniões.
 Alguns especialistas afirmam que as novas regras podem criar um oli-

gopólio ao dificultar o acesso de pequenos exploradores às jazidas. Outros 
ainda veem com apreensão a definição dos novos royalties – o teto será de 
4%, mas a alíquota de cada minério será estipulada em decreto da presi-
dente Dilma Rousseff. 

As mudanças no marco regulatório vêm num momento de perda de 
competitividade do setor. O Índice de Produção Mineral (IPM), publicado pelo 
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), recuou 0,88% no ano 
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passado em relação a 2011. O minério de ferro, item mais relevante da cadeia, 
apontou queda de 1,9% na produção nesse mesmo período. Itens como zin-
co, potássio, manganês, cobre e caulim também recuaram. O desempenho foi 
atribuído às dificuldades econômicas enfrentadas por países desenvolvidos. 

O valor da produção mineral brasileira foi estimado em US$ 51 bilhões 
no ano passado, inferior aos US$ 53 bilhões obtidos em 2011. Os dados são 
do DNPM e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 

Mas não é apenas isso. Segundo dados do USGS, órgão de pesquisa geo-
lógica dos Estados Unidos, a participação brasileira na produção mundial de 
minério de ferro caiu de 20% para 12,5% na última década. No ano passado, 
ficou em 375 milhões de t. 

Na solenidade em que apresentou o desenho do novo código, o ministro 
de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou que é preciso criar um ambiente 
favorável aos investimentos no setor. “Apesar de sua riqueza mineral, o Bra-
sil não aproveita todo o seu potencial”, destacou. 

Um dos pilares da proposta do governo é a criação de um título único 
para pesquisa e lavra mineral. As concessões serão válidas por 40 anos e 
poderão ser prorrogadas por outros 20 anos. 

Caberá ao Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), órgão que 
será criado a partir do novo marco regulatório, definir quais áreas serão 
licitadas. Será necessário um investimento mínimo das mineradoras para 
explorar cada área. 

O argumento do governo é que esse modelo acabaria com a especula-
ção por parte de exploradores que se aventuram na busca por jazidas. 

Novo órgão cria mais burocracia
No entanto, o advogado Plínio Gustavo Prado Garcia, especialista em mi-

neração, afirma que as regras propostas pelo governo tornarão o setor acessí-
vel apenas aos grandes grupos, com o risco de que se crie um oligopólio.  

“Hoje, qualquer um pode assumir o risco de fazer pesquisa”, diz o advo-
gado. “Com as regras propostas, quem é pequeno hoje, e poderia ser grande 
amanhã, fica sem oportunidade.” 

Outro ponto negativo, de acordo com Prado Garcia, é a criação de um 
órgão para definir as jazidas que serão colocadas em licitação para explora-
ção e produção mineral. “É a burocracia que vai definir quais áreas poderão 
ser licitadas. Como vão licitar sem saber qual é o risco da pesquisa mineral?”, 
questiona. “Hoje, o sistema premia quem se lança à empreitada. Agora, vai 
depender da decisão do governo.” 

O CNPM não é o único órgão que passará a existir com a reforma. Tam-
bém foi anunciada a criação da Agência Nacional de Mineração (ANM), em 
substituição ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. A ANM funcio-
nará nos moldes das demais agências reguladoras, atuando na implementa-
ção das políticas estabelecidas pelo governo. Ela terá autonomia financeira. 

O Ibram, que reúne as principais empresas do setor, considerou positivos 
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os princípios que norteiam o novo código, tal como sugerido pelo Executi-
vo. “É importante frisar que temas que o Ibram debateu durante todo esse 
tempo com o governo estão contemplados: segurança jurídica, atratividade 
e respeito aos contratos”, diz o presidente do instituto, José Fernando Coura. 
“Houve muito diálogo com a Casa Civil e o Ministério de Minas e Energia.” 

O executivo também destaca que o novo código chegou ao Congresso 
Nacional na forma de projeto de lei – e não de medida provisória. É diferente 
do que foi feito em relação ao setor portuário, que foi enviado como MP e 
obrigou o governo e a base aliada a se mobilizarem para aprovar o texto no 
prazo necessário. 

Outra diferença marcante em relação à nova Lei dos Portos diz respeito ao 
fato de que, na mineração, os contratos vigentes com as regras atuais serão 
mantidos. Na solenidade de apresentação da reforma, a presidente assegurou 
que haverá regras claras de transição, com respeito aos direitos adquiridos. 

Alguns meses antes, as mineradoras haviam levado um susto. O ministro 
Edison Lobão disse que as jazidas que já tinham requerimentos de lavra 
aprovados também seriam objeto de licitação. As empresas reclamaram e 
o governo recuou. 

Um ponto ainda a ser esclarecido das novas regras diz respeito à Con-
tribuição Financeira por Exploração Mineral (Cfem), como são chamadas 
as royalties do setor. O projeto estabelece uma alíquota máxima de 4%, o 
dobro da atual. Além disso, ela será incidente sobre o faturamento bruto 

das empresas, e não mais sobre a receita líquida. O repasse desses recursos 
permanecerá o mesmo de hoje: 65% para municípios, 23% para Estados e 
12% para a União. 

No entanto, a proposta do governo não define qual será o percentual 
das royalties de cada minério, podendo variar entre 0,5% e 4%. Elas serão 
estipuladas por meio de decreto presidencial. A expectativa é que apenas o 
minério de ferro e o ouro tenham as alíquotas elevadas para o teto. 

A alíquota escalonada decepcionou a Associação dos Municípios Mine-
radores de Minas Gerais (Amig). Para a entidade, faltou clareza no projeto, 
que já deveria estipular os valores da Cfem para cada produto. A associação 
lembrou ainda que a cobrança é uma compensação aos municípios pelo 
impacto que a atividade mineradora causa. 

Para o líder do setor de Mineração da KPMG no Brasil, Eduardo Martins, 
a regulamentação do setor é fundamental. “O fato de não se ter uma regu-
lamentação definida faz com que os investidores fiquem num compasso de 
espera”, resume. Segundo ele, o setor vai se desenvolver melhor no Brasil na 
medida em que se tenha a regulamentação. “Independentemente do que 
vier, tem que vir”, enfatiza Martins. 

Para o especialista da KPMG, não adianta nada ter uma nova lei do 
setor mineral se não houver infraestrutura para retirar o minério da área 
de extração. “Por isso, é preciso ter a regulação definida para todos os 
elos da cadeia”, defende.
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Terminal tem montagem complexa 
A Milplan participou da implantação do Projeto CLN 150 (Capacitação 

Logística Norte 150 milhões de t/ano), no Terminal Ponta da Madeira da 
Vale, em São Luís (MA).

Foram firmados três contratos com a Vale para a execução de obras de 
montagem eletromecânica.

O primeiro contrato foi celebrado em associação com a fabricante de 
equipamentos Metso Minerals, tendo os viradores de vagões 5 e 6 como 
objeto. Os viradores descarregam as composições de vagões que trazem o 
minério de ferro beneficiado de Carajás (PA).

Um segundo contrato foi firmado em associação com a fabricante 
Sandvik MGS, tendo como objeto o sistema de transportadores de correia da 
quinta linha de embarque. A quinta linha leva o minério de ferro até o Píer 
IV para carregamento de navios.

O último contrato foi firmado isoladamente com a Vale, tendo o siste-
ma de transportadores de correia do Lote B2 como objeto. O Lote B2 faz a 
interligação entre o pátio de produtos, após a saída dos viradores de vagões, 
com a quinta linha de embarque.

Durante a execução dos três contratos, destacou-se muito o manuseio 
e içamentos de peças de enorme porte, e sobre instalações existentes que 
não poderiam ser paralisadas.

No Lote B2 foram içadas três galerias (grandes estruturas que suportam 
os transportadores de correia) sobre a pera ferroviária que recebe as compo-
sições vindas de Carajás. Para fazer esta transposição da pera, foram içadas duas 
galerias de 36 m e uma de 54 m – esta última com seção de 10 m de largura e 
7 de altura, e peso próprio de 270 t. Foram utilizados dois guindastes sobre 
esteira com capacidade de 600 e 450 t.

Na quinta linha de embarque foram também içadas três galerias sobre a 
estação de tratamento de efluentes, sendo a maior com 60 m comprimento, 
seção de 12 m de largura e 11 m de altura, e peso próprio de 290 t. Foram 
utilizados dois guindastes sobre esteira com capacidade de 450 t.

Toda a transposição da pera ferroviária foi executada sem a necessi-
dade de paralisação total da circulação de vagões, e consequentemente a 
produção da Vale.

No total, foram montadas aproximadamente 20 mil t de estruturas, 
caldeirarias e equipamentos mecânicos. 
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Crescimento tímido  
da economia diminui 
demanda por aço

Tatiana Bertolim

E
spremida entre um crescimento econômico baixo e a con-
corrência dos importados, a indústria siderúrgica brasilei-
ra atravessa mais um ano difícil. Nos cinco primeiros me-
ses de 2013, a produção de aço bruto somou 14,1 milhões 
de t, o que indica queda de 3,1% frente ao mesmo período 
do ano anterior, segundo dados do Instituto Aço Brasil. As 
vendas no mercado interno recuaram 2%.

“É muito abaixo do que a gente imaginava”, afirma Carlos Loureiro, 
presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produ-
tos Siderúrgicos (Sindisider). Segundo ele, a meta para este ano era au-
mentar as vendas em 6% na comparação com o último exercício fiscal. 
No entanto, a projeção será revisada para baixo.

O fraco desempenho da economia brasileira, a falta de competitivida-
de perante siderúrgicas de outros países (especialmente as chinesas) e um 
excedente de mais de 500 milhões de t na produção mundial ameaçam 
fazer água, novamente, nos planos das empresas para voltar a crescer.

O Instituto Aço Brasil estima uma produção de aço bruto de 36,5 
milhões de t neste ano, o que representaria alta de 5,8% na comparação 
com o ano passado. Porém, a projeção leva em conta um crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,7%, uma marca já descartada pelos 
economistas e analistas de mercado após o fraco desempenho da eco-
nomia no primeiro semestre de 2013.

Na avaliação do professor Germano Mendes de Paula, do Instituto de 
Economia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), quando o cresci-
mento da economia brasileira é inferior a 4%, historicamente a demanda 
de aço cresce muito lentamente no país. “Para mudar este quadro, os 
tão aguardados investimentos em infraestrutura precisam deslanchar a 
partir do segundo semestre”, afirma.

Uma economia mais vigorosa certamente ajudaria, mas não resol-
veria todos os problemas do setor. Há anos, têm crescido significativa-
mente as importações de aço contido – por meio de máquinas, veículos 
e equipamentos que chegam ao país. “Estamos perdendo nossos clientes 
para produtos que vêm prontos”, diz Loureiro.

Na leitura do Sindisider, para minimizar as perdas o ideal seria 
que o dólar ficasse na casa dos R$ 2,50. Com a moeda nesse patamar, 
o ímpeto das importações seria refreado e as siderúrgicas brasileiras 
se tornariam mais competitivas tanto no mercado local quanto nas 
exportações.

Porém, não é tão simples resolver essa equação e as próprias siderúr-
gicas admitem essa dificuldade. “Há um desalinhamento do dólar, mas 
as usinas pedem uma cotação maior e a Anfavea [Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores], que precisa de componentes 
importados, naturalmente quer uma cotação menor”, observa Loureiro.

Segundo ele, taxar os importados também não resolveria a questão, 
pelo mesmo motivo. Daria um alívio às siderúrgicas, mas por outro lado 
espremeria a indústria.
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Custo elevado de energia
Durante o 24º Congresso do Aço, realizado em maio, o empresário 

Jorge Gerdau apontou a elevada carga tributária brasileira e o baixo pa-
tamar de investimentos da economia nacional (ao redor de 18% do PIB) 
como alguns dos fatores que têm impacto sobre o setor.

No mesmo evento, o presidente-executivo da Associação dos Gran-
des Consumidores de Energia (Abrace), Paulo Pedrosa, destacou que o 
Brasil continua sendo um dos países em que o custo da energia para a 
indústria é mais elevado. De acordo com ele, a necessidade de uso das 
termelétricas nos primeiros meses deste ano praticamente neutralizou 
os efeitos da desoneração das tarifas promovida pelo governo.

“Mais que medidas pontuais, o que se faz necessário é melhorar a atrativi-
dade do investimento da economia brasileira, de uma forma geral, e da indústria 
de transformação, de um modo particular”, destaca Mendes de Paula, da UFU.

Enquanto isso não acontece, até mesmo as grandes empresas en-
frentam desafios e buscam alternativas para se tornar mais competi-
tivas. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) viu seu lucro líquido 
cair 75% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período 
do ano passado. O grupo controlado por Benjamin Steinbruch estuda a 
compra da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) e de uma lamina-
dora nos Estados Unidos, pertencentes à ThyssenKrupp, numa tentativa 
de aumentar sua escala e sua presença internacional.

A Usiminas, por sua vez, viu seu endividamento crescer e sua pro-
dutividade diminuir ao longo dos últimos anos. Na segunda semana de 
junho, o grupo anunciou a venda da Usiminas Automotiva, fabricante de 
sistemas automotivos, para a Aethra. No entanto, o valor do negócio – 
de R$ 210 milhões – é pequeno para equacionar sua dívida líquida de 
R$ 3,6 bilhões.

Recentemente, a ArcelorMittal anunciou a suspensão, por enquanto, 
de seus projetos de expansão no mercado brasileiro. Os investimentos no 
aumento da capacidade de produção do grupo são estimados em US$ 
1,5 bilhão.

Para Loureiro, do Sindisider, a retomada de um crescimento econô-
mico mais vigoroso ajudaria a dar mais fôlego às companhias. Por outro 
lado, um prolongamento do cenário atual poderia levar, no longo prazo, 
à inviabilidade da cadeia produtiva.

Mendes de Paula, por sua vez, avalia que o mercado brasileiro está 
longe de uma situação tão drástica. No entanto, o professor alerta que 
é necessário tomar cuidado com as importações excessivas na cadeia 
metal-mecânica. Ele cita o caso da Austrália, onde a dependência dos 
importados levou a produção de aço bruto a diminuir de 6,4 milhões de t, 
em 2011, para 4,9 milhões de t no ano passado, apesar de o consumo de 
produtos siderúrgicos ter crescido no mesmo período. “Esse é um exem-
plo a não ser seguido”, afirma. 
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Augusto Diniz

A 
Suzano Papel e Celulose promete pôr em operação no quarto 
trimestre deste ano sua nova unidade industrial em Impera-
triz (MA). O avanço físico geral da obra tem mais de 85%. De 
acordo com a empresa, a construção civil alcançou 95% dos 
trabalhos; a montagem eletromecânica passa de 50%; e as 
obras de infraestrutura já estão praticamente concluídas. 

Os projetos conceitual, básico e detalhado foram fei-
tos pela Pöyry. As principais empresas construtoras envolvidas na cons-

trução do empreendimento são a Veolia, CentroProjekt, EKA, Construcap, 
Imetame, Metso e Siemens (estão duas últimas realizam a montagem ele-
tromecânica). O investimento na planta é estimado em US$ 2,3 bilhões.

Atualmente, 12 mil pessoas trabalham na obra. A partir do início da 
operação, a unidade irá gerar 3,5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos.

A nova unidade ocupará uma área total de 1,5 milhão de m², sendo 96 
mil m² de área construída.

A unidade do Maranhão terá capacidade para produzir 1,5 milhão de 
t/ano de celulose a partir do eucalipto. A produção será destinada aos 
mercados europeu e norte-americano.

Nasce polo de celulose 
em Imperatriz (MA)

www.revistaoempreiteiro.com.br | 199

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



Sobre a questão logística de escoamento da produção a partir de Im-
peratriz, a Suzano informa que a logística inbound (tráfego de materiais 
à fábrica) será baseada em rodovias já existentes. A logística outbound 
(escoamento de produção) utilizará ferrovias locais, sem transbordo de 
carga, e a exportação acontecerá pelo Porto do Itaqui, em São Luís (MA). A 
distância ferroviária entre Imperatriz e a capital maranhense é de 630 km.

A Vale será responsável pela logística de escoamento da produção, 
entre os anos de 2014 e 2043, de acordo com o contrato assinado pelas 
empresas, utilizando as ferrovias Norte-Sul e Carajás. A Suzano construirá 
um ramal ferroviário de 28 km ligando a fábrica à ferrovia Norte-Sul. O 
custo deste projeto é de R$ 100 milhões. 

O trecho da Norte-Sul até a ligação com Carajás tem 100 km. Segundo a Suzano, 
a logística permitirá um ganho de quatro dias no frete, caso ele fosse feito por rodovias.

A base florestal de eucalipto para atendimento de matéria-prima à 
nova planta será composta por aproximadamente 68% de plantios pró-
prios, 32% de plantios de eucalipto do Programa Vale Florestar e de outros 
produtores locais na forma de parcerias. Serão necessários 154 mil ha 
plantados para atender a unidade industrial.

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Novas promessas para 
tirar as obras do papel 
O programa do governo prevê 12 
concessões de trechos prioritários 
para desafogar o escoamento  
de cargas no País

urbana, como metrôs, monotrilhos, veículos leves sobre trilhos (VLTs), e 
trens de passageiros. Uma nova tentativa de licitar a construção do trem 
de alta velocidade Rio-São Paulo-Campinas será feita em setembro, após 
uma série de mudanças no edital.

Se forem cumpridas as promessas de tirar as obras do papel, estará 
aberta a perspectiva única de revitalização não somente do sistema fer-
roviário, mas de toda a estrutura de transportes do País, o que pode ter 
reflexos importantes na competitividade da economia brasileira.

“As obras são muito bem-vindas, ainda que tardias”, afirma o presi-
dente-executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviá-
rios (ANTF), Rodrigo Vilaça. “O setor tem a oportunidade de recuperar o 
abandono de três décadas.”

No pacote de 12 concessões anunciado, os 10 mil km foram divi-
didos em dois grupos. O primeiro, com 2,6 mil km, compreende a cons-
trução do Ferroanel de São Paulo, separado entre os tramos norte e sul; 
do acesso ao Porto de Santos; e dos trechos Lucas do Rio Verde (MT) 
– Uruaçu (GO), Estrela d’Oeste (SP) – Panorama (SP) – Maracaju (MS), e 
Açailândia (MA) – Vila do Conde (PA).

Tatiana Bertolim

C
om previsão de investimentos de R$ 91 bilhões, o plano 
do governo federal, que promete a construção de 10 
mil km de ferrovias nos próximos 25 anos, abre oportu-
nidades inéditas para o setor, que não vive um período 
tão movimentado desde a década de 70.

Também estão previstos investimentos da ordem 
de R$ 76 bilhões em obras ferroviárias de mobilidade 
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O trecho norte da 
Ferrovia Norte-Sul 
está em operação, 
mas a extensão sul 
enfrenta problemas 
na obra

Na segunda leva, de 7,4 mil km, estão Uruaçu (GO) – Corinto (MG) 
– Campos (RJ), Salvador (BA) - Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) - Campos 
(RJ) - Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) - Salvador (BA), Maracaju (MS) – 
Mafra (SC) e São Paulo (SP) – Mafra (SC) – Rio Grande (RS).

Nessa leva de concessões de 10 mil km, a ideia é que R$ 56 bilhões 
sejam investidos nos cinco primeiros anos e outros R$ 35 bilhões sejam 
aportados num prazo de 25 anos. Alguns desses trechos vão se conec-
tar a ferrovias já operadas pelas concessionárias MRS Logística, Ferrovia 
Centro-Atlântica (FCA) e ALL.

Com essas obras e projetos de melhorias na malha já existente, a 
indústria de bens e equipamentos para o setor ferroviário prevê a mais 
promissora década de sua história. A Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária (Abifer) estima que a produção de vagões de cargas alcançará 
a marca de 40 mil unidades entre 2011 e 2020, superando o desempenho 
dos anos 70, quando foram fabricados 30,6 mil vagões.

No que diz respeito às locomotivas, a expectativa é a produção de 2,1 
mil unidades, contra apenas 175 na década passada. A Abifer também 
prevê a fabricação de 4 mil carros de passageiros, o dobro do volume 
alcançado nos anos 2000, que foram os melhores para esse segmento.

“Nossa expectativa para os projetos em curso é a mais positiva”, diz 
Vicente Abate, presidente da Abifer. Segundo ele, a indústria local tem 
capacidade suficiente para suprir o aumento da demanda.

Divergências
Os obstáculos na implementação desses projetos, no entanto, têm 

se mostrado tão grandes quanto o entusiasmo das empresas do setor.
Divergências quanto ao modelo das concessões já provocam atrasos. 

Originalmente, o edital das primeiras licitações estava previsto para ser 
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publicado em março. Até agora, porém, isso não aconteceu. A Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ainda discute o modelo e o 
presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Fi-
gueiredo, já afirmou que a concessão de alguns trechos poderá ficar para 
o ano que vem.

Em maio, o governo havia acenado com mudanças na taxa interna 
de retorno para a iniciativa privada nas concessões de 6,5% para algo 
entre 7% e 7,5%. Contudo, a alta do dólar e o enxugamento da liquidez 
nos mercados globais observados desde então mudaram o cenário e ain-
da não está claro se obrigarão o poder público a fazer novas mudanças 
para atrair os investimentos necessários.

O primeiro teste do apetite dos investidores deverá ser o trecho entre 
Açailândia, no Maranhão, e Vila do Conde, no Pará. A obra faz parte do 
complexo da ferrovia Norte-Sul e vai se conectar à malha da Ferrovia 
Centro-Atlântica, controlada pela Vale.

Outro aspecto que causa desconforto às companhias é o modelo 
de planejamento e regulamentação “horizontal” que o governo cos-
tura para o setor. O desenho prevê a interferência de diversos órgãos 
públicos na cadeia, gerando o temor de que possa haver distorções 
no custo do frete.

Pela reforma que está sendo desenhada, o governo vai criar uma 
nova estatal para a gestão da capacidade ferroviária e para cuidar do 

remanescente da extinta rede ferro-
viária nacional. Essa nova estrutura 
vai reunir as atribuições que hoje são 
da Valec e da área do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) que cuida da antiga 
malha ferroviária federal. A estatal 
provavelmente se chamará Empresa 
Ferroviária Nacional (EFN). Paralela-
mente, a EPL continuará atuando no 
planejamento de longo prazo.

A nova empresa herdará do Dnit 
a responsabilidade pela conclusão da 
Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol).

“Nova Valec”
Por meio dessa “nova Valec”, como vem sendo apelidada a empresa a 

ser criada, o governo também pretende identificar construtores para novos 
trechos e garantir a venda da capacidade deles. Para isso, receberá um apor-
te de R$ 15 bilhões. Por um lado, a iniciativa elimina os riscos de construção 
dos projetos. Por outro, gera dúvidas sobre a gestão que será feita do frete.
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Rodrigo Vilaça, da ANTF
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Ao comprar a capacidade, a es-
tatal vai balizar os custos de cons-
trução e de venda da capacidade. 
“Haverá transparência nesse proces-
so? Qual a capacidade da Valec para 
administrar esses custos?”, questiona 
Vilaça, da ANTF.

O ideal, segundo ele, é que fosse 
mantido o modelo atual, no qual o 
frete é definido entre as partes, res-
peitando um teto definido pela ANTT 
que é revisto a cada cinco anos. Para 
Vilaça, o modelo deveria ser “verti-
cal”, sem interferência estatal. Nele, 
o Ministério dos Transportes ditaria o 
planejamento e a estratégia do setor 
e a agência reguladora executaria 

esse planejamento e só interviria para arbitrar conflitos.
“Aparentemente, a expansão do sistema parece boa e as 12 conces-

sões são corretas do ponto de vista de logística, mas no curto e médio 
prazo pode haver perda de produtividade. Não dá segurança para o in-
vestidor”, afirma Vilaça.

Vicente Abate, da Abifer

Contribuem para as dúvidas em torno do modelo situações como 
a falta de trilhos enfrentada pela Valec. A estatal conseguiu cancelar 
licitações realizadas no começo deste ano para a compra de dormentes 
e outros equipamentos, após o Tribunal de Contas da União (TCU) en-
contrar irregularidades no processo. A empresa fará nova concorrência 
internacional para comprar os trilhos, mas a situação vem gerando atra-
sos nas obras.

“A Valec teve, historicamente, muita interferência política, o que 
fez com que as coisas atrasassem e faltassem. Mais recentemente, en-
traram administradores do setor, mas é preciso dar condições financei-
ras para que funcione”, afirma o especialista em transportes Fernando 
MacDowell, livre-docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
professor da PUC-RJ.

Segundo MacDowell, a defasagem de investimentos no sistema 
ferroviário é um problema histórico do País que apenas começa a ser 
atacado. Essa lacuna fica evidente nas filas quilométricas de caminhões 
para chegar ao Porto de Santos, que espera a implementação de projetos 
ferroviários há décadas.

O professor observa que o volume de cargas movimentadas por 
meio das ferrovias brasileiras aumentou de 345,2 milhões de t, em 
2003, para 453,3 milhões de t em 2011. Enquanto isso, a movimenta-
ção no sistema portuário nacional saltou de 570,7 milhões de t para 
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886,1 milhões de t nesse mesmo período, o que mostra a pressão 
sobre outros modais.

A projeção da ANTF é que a movimentação de cargas por meio dos 
trens cresça dos 481 milhões de t registrados no ano passado para 600 
milhões de t em 2015 – ainda muito abaixo, portanto, do transporte de 
cargas nos portos brasileiros. A diferença evidencia a urgência de se 
resolver os gargalos para que os investimentos em ferrovias saiam do 
papel o quanto antes.

Investimentos lentos
Enquanto os projetos não decolam, a marcha lenta da economia na 

primeira metade deste ano já preocupa a indústria. “Se não houver novas 
encomendas, o setor pode ter um recesso no segundo semestre. Minera-
doras e siderúrgicas estão postergando investimentos, o que nos atinge”, 
diz Vicente Abate, da Abifer. 

A MRS Logística, concessionária que opera a malha Sudeste, viu seu 
lucro líquido cair 36,6% no primeiro trimestre deste ano em compara-
ção com igual intervalo de 2012, para R$ 62,6 milhões. A razão foi a 
queda no volume transportado pela companhia entre janeiro e março, 
principalmente pela desaceleração nos segmentos de minério de ferro 
e siderurgia.

Na FCA, controlada pela recém-criada Vale Logística Integrada 

Irregularidades encontradas 
pelo TCU na compra de trilhos 
emperram a continuidade das 

obras da Ferrovia Norte-Sul

www.revistaoempreiteiro.com.br | 205



206 | O Empreiteiro | Julho 2013

Augusto Diniz

O projeto do governo de concluir o trecho principal da ferrovia 
Norte-Sul até o final de 2014, fazendo a ligação de Açailândia 
(MA) - onde se conecta com a Ferrovia Carajás - a Estrela d’Oeste 

(SP), é o sonho dos goianos. Pelo menos para aqueles que atuam no 
próspero setor de agronegócio da região.

“A concentração de escoamento da produção agrícola nos portos de 
Santos e Paranaguá é ruim. A Lei dos Portos recém-aprovada vai mini-
mizar, mas não vai resolver. A saída pelo Norte é que solucionará isso”, 
analisa Pedro Arantes, analista de mercado da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás (Faeg). 

Com a ferrovia em pleno funcionamento, de 80% a 90% da produ-
ção agrícola do estado sairia pela ferrovia, de acordo com a Faeg. Hoje, 
este índice está em apenas 20%, mesmo assim incluindo complexas 
operações multimodais.

Economia de Goiás exige fim  
das obras da Ferrovia Norte-Sul

Atualmente, 70% da produção do agronegócio de Goiás percorre 
precárias estradas estaduais e federais, acarretando um prejuízo anual 
ao setor de R$ 150 milhões. “O nosso grande mercado é a Ásia. E a saída 
pelo Norte do País, principalmente com a ampliação do Canal do Pana-
má, é a melhor”, explica o analista. 

A produção de grãos em Goiás é a quarta maior do País, incluindo 2,5 
milhões de t de soja e 1,8 milhão de t de milho. Além disso, o crescimen-
to do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, em 2012, foi quatro vezes 
maior do que o índice nacional.

Porto do Itaqui
De acordo com ele, de São Luís (MA) gasta-se oito dias de viagem 

a menos para a China do que de Santos e Paranaguá. “Como aluguel de 
um navio é US$ 48 mil dólares/dia, veja o quanto se economiza”, conta.

A ferrovia de Carajás, à qual a Ferrovia Norte-Sul se conecta no 
Norte do País, liga a Serra de Carajás ao porto privado de Ponta da Ma-

Falta de trilhos para linha 
Iniciadas em 1987, ainda no governo de José Sarney, as obras para a 

construção da Ferrovia Norte-Sul correm o risco de empacar novamen-
te. O motivo, agora, é a falta de trilhos para instalar na linha.

O projeto é de responsabilidade da estatal Valec, que cancelou 
duas licitações para a compra de dormentes e planeja fazer outra con-
corrência com essa finalidade.

Enquanto isso, a expansão da Ferrovia Norte-Sul acumula atra-
sos. A ferrovia foi desenhada para a movimentação de cargas – grãos, 
açúcar, carne, fertilizantes e combustíveis, além da importação de 
produtos industrializados.

O trecho de 855 km que irá de Palmas (TO) até Anápolis (GO), cuja 

construção foi retomada em 2007, já soma três anos de atraso e tem 
diversas etapas ainda não concluídas. A previsão da Valec é que os 
855 km sejam entregues até setembro deste ano.

Apesar dos atrasos nos trechos cuja construção já está definida, a 
Ferrovia Norte-Sul vai inaugurar a série de 12 concessões de ferrovias 
previstas pelo governo federal.

O trecho entre Açailândia (MA) e Vila do Conde (PA) será o pri-
meiro a ser licitado, o que deve ocorrer até o fim do ano. O tramo de 
680 km entre Ouro Verde (GO) e Estrela d’Oeste (SP), conhecido como 
a extensão sul da ferrovia, foi iniciado em 2011, mas ainda não há 
nenhum trecho concluído, segundo a Valec.

Com isso, o único trecho da ferrovia que está em operação conti-
nua sendo os 719 km que ligam a maranhense Açailândia à cidade de 
Palmas, no Tocantins, concedido à Vale em 2007.

(VLI), o prejuízo líquido aumentou 28% no primeiro trimestre, para 
R$ 106,9 milhões. Boa parte dos investimentos da companhia neste 
ano se refere a obras para reduzir o impacto da ferrovia no entorno 
de Belo Horizonte.

No início de julho, a ANTT autorizou a FCA a devolver sete trechos 
ferroviários considerados antieconômicos. A empresa poderá converter 
o valor que gastaria à recuperação desses trechos em investimentos 
considerados economicamente viáveis. Segundo comunicado da ferro-
via ao mercado, serão investidos R$ 760 milhões mais 15%, ao longo 
do período de concessão, em projetos que forem indicados pelo Minis-
tério dos Transportes.

Na ALL, por sua vez, o lucro líquido foi de R$ 33,9 milhões, reverten-
do a perda de R$ 2,4 milhões contabilizada nos três primeiros meses do 
ano passado. Embora tenha perspectivas otimistas com o setor agrícola 
brasileiro, em junho a companhia sofreu um revés. O governo argentino 
revogou a concessão da empresa para operar serviços ferroviários na-
quele país. A ALL vai recorrer da decisão.

Implementar os novos projetos ajudaria a indústria a evitar uma 
dependência tão grande do desempenho das empresas existentes e da 
conjuntura econômica. “Se forem feitos os investimentos que estão pre-
vistos em infraestrutura, a tendência é que a gente consiga se descolar 
um pouco do PIB”, observa o presidente da Abifer.
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Plataforma de Anápolis (GO) é a única 
pronta às margens da Ferrovia Norte-Sul

deira, da Vale, localizado ao lado do Porto do Itaqui, em São Luís (MA).
Mas de acordo com Pedro Arantes, para uso da ligação ferroviária 

pelo agronegócio, será preciso construir um ramal de 5 km conectando 
um porto ao outro, já que o transbordo será feito em Itaqui. Além disso, 
deverão ser construídos pelo menos três armazéns de estocagem.

“Acreditamos que somente em 2,5 ou 3 anos é que a linha estaria 
em pleno funcionamento”, avalia. De acordo com o analista, será preciso 
também rever a forma de concessão da Ferrovia Norte-Sul, com a ALL, e 
a ferrovia Carajás, da Vale, para que a logística funcione. “Não adianta 
somente conceder o uso da linha. Será preciso prestar serviço de trans-
porte”, afirma.

O Porto do Itaqui é o quinto mais movimentado do País e o primei-
ro da região Norte-Nordeste. O terminal tem capacidade para receber 
grandes navios, mas carece de armazéns para estocagem de grãos.

Em Goiás, três das quatro plataformas de integração na Ferrovia 
Norte-Sul ainda deverão ser construídas - a de Anápolis já está pronta 
e fica no Porto Seco Centro-Oeste, terminal alfandegado de uso público. 
As três plataformas, integradas com armazéns, deverão se situar em Ja-
raguá, Uruaçu e Santa Helena, esta localizada no sudoeste do estado e 
onde se concentra a maior parte da produção agrícola goiana. 

O escoamento da produção agrícola por hidrovia, notadamente a do 
sistema Tietê-Paraná, a partir do uso do porto de São Simão, em Goiás, 

rumo ao interior de São Paulo, não deve se expandir muito. “Ele tem uso 
limitado e representa apenas 15% do escoamento da produção, com 
necessidade de se fazer integração com outros meios de transporte”, 
conclui Pedro Arantes.
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As obras de ampliação da Ferrovia Transnordestina ganharam 
custos maiores e prazos mais longos neste ano. A Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), que controla a antiga malha do Nordeste desde 
1988 e é responsável pelos planos de expansão, negociou com o go-
verno mudanças no contrato de concessão.

A expectativa, agora, é que a obra somente seja concluída em 
2016 - dois anos  mais tarde que a previsão anterior e cinco anos 
depois da meta inicial. Há atrasos no trecho de 1,1 mil km que ligará 
Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto de Suape, em Pernambuco. No total, 
a chamada Nova Transnordestina terá 1,7 mil km e ligará esses dois 
pontos ao Porto do Pecém, no Ceará.

Não foram apenas os prazos que mudaram. O valor da obra, que 
tem forte participação de fontes de financiamento estatais, também fi-
cou bem maior - ela deverá custar pelo menos R$ 8 bilhões, bem acima 
dos R$ 4,5 bilhões orçados quando a construção teve início, em 2006.

A CSN acumula um endividamento de R$ 2,5 bilhões relacionado à ex-

Previsão de conclusão da Transnordestina  
passa para 2016

pansão da ferrovia, segundo o banco Brasil Plural. A siderúrgica já opera uma 
malha de 4.238 km, que passa por sete dos nove estados do Nordeste: Ma-
ranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Hoje, a ferrovia já interconecta alguns dos portos mais importantes 
do Nordeste. Com a ampliação, a ideia é melhorar a ligação entre Pecém 
e Suape e facilitar o escoamento de produtos para o interior da região. 
Minérios, produtos siderúrgicos, grãos e alguns itens industrializados 
são as cargas mais importantes movimentadas pela Transnordestina.

Procurada pela reportagem, a companhia não quis se manifestar 
sobre a obra.
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Com um traçado de 1.527 km ligando Ilhéus, no litoral sul da 
Bahia, ao município de Figueirópolis (TO), a Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (Fiol) tem como missão facilitar o escoamento de grãos e 
de minérios pelo interior do País.

Para isso, no entanto, a companhia precisa vencer muitas dificuldades. Sob 
responsabilidade da estatal Valec, nenhum trecho da Fiol foi inaugurado até 
agora. As obras começaram em 2011 e a previsão inicial era que ficassem pron-
tas em 2012. Agora, isso não deve acontecer antes de 2015. O custo do projeto 
já aumentou e, no momento, ele está orçado em cerca de R$ 7,4 bilhões.

A primeira etapa da obra, um trecho de 537 km entre Ilhéus e Ca-
etité (BA), será concluída no próximo ano, segundo estimativas feitas 
pelo ministro dos Transportes, César Borges. No balanço das obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) sobre o período de ja-
neiro a abril, consta que apenas 16% dessa fase já ffoi realizada. A si-
tuação da obra foi definida pelo governo federal como “preocupante”.

O tramo que vai do litoral baiano até Caetité permitirá a distribui-
ção do minério de ferro que for produzido nesse município pela Bahia 
Mineração (Bamin) no projeto Pedra de Ferro.

De Caetité rumo ao Oeste, o Estudo de Viabilidade Técnica e Am-
biental (EVTA) foi concluído, segundo informações do site da Valec. De 
acordo com a estatal, o trecho que vai até Barreiras (485 km) aguarda 
licença de instalação. Os 505 km restantes até Figueirópolis — onde se 
conectaria com a Ferrovia Norte-Sul — ainda estão em fase de elabo-
ração do projeto executivo.

Parte do projeto deverá ter seu traçado alterado por recomendação 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), já que em sua concepção original atravessaria uma 
área de cavernas nos municípios de São Félix do Coribe, Santa Maria da 
Vitória, São Desidério e Barreiras, no oeste baiano. As obras desse trecho 
só poderão ser retomadas após manifestação do Tribunal de Contas da 
União (TCU), que detectou ainda irregularidades.

A lentidão no projeto também se deve a uma situação inusitada 
enfrentada pela Valec, que praticamente paralisou todas as obras sob 
sua responsabilidade por falta de trilhos. Duas licitações realizadas pela 
estatal neste ano foram contestadas pelo TCU. Agora, a empresa prepa-
ra uma nova concorrência para comprar os equipamentos.

Nenhum trecho da Ferrovia Oeste-Leste ficou pronto
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Cyro Laurenza*

Interessante reconhecer nossos equívocos e nossos poucos acertos na 
história da ferrovia brasileira (1963-2013). Aos poucos, em seguidos 
anos destas bodas de ouro, como diria Chico Buarque – tijolo por 

tijolo em um desenho mágico –, nesta magia fizemos desaparecer cada 
tijolo levantado em cem anos de construção. 

Não é por coincidência somente de datas. Com certeza teve início 
a derrocada das nossas ferrovias exatamente nessa época. Em 1957, a 
rede ferroviária brasileira estava toda estatizada por não representar 
interesse ao capital; e a de São Paulo em franca decadência por total 
incompetência de suas direções em se atualizar com novos rumos que o 
mundo do pós-guerra começava a cavalgar. 

Nossa miopia estratégica, que não é de hoje, possibilitou que as em-
presas ferroviárias brasileiras se acomodassem à falta de concorrência. 
Seus dirigentes não viam que a matriz de transporte de carga ou passa-
geiro mudava aceleradamente, para dar vazão à produção do País que 
entrava tardiamente na era da Revolução Industrial.

O Estado interveio estatizando o sistema ferroviário para poder co-
brir equívocos empresariais daquelas diretorias. Com a estatização, já 
então na década de 1970, em São Paulo criou-se a empresa Ferrovia 
Paulista S.A. (Fepasa), que reunia todas as ferrovias implantadas no Es-
tado com poucos trechos além de seus limites. O governo federal formou 
a união de todas as demais ferrovias do país em uma estatal, Rede Ferro-

Os últimos 50 anos  
de nossa história ferroviária

viária Federal Sociedade Anônima, 1957. 
O Brasil emergia de um país essencial-
mente agrário para um surto industrial 
iniciado há alguns anos. 

No período em que teve início essa 
estatização, encontramos ferroviários e 
seus dirigentes divididos na perspectiva 
de qual futuro estaria reservado para as 
ferrovias. Muitos imaginavam conseguir 
fazer com que as ferrovias se erguessem 
e voltassem à cena, pelo fato de que no 
exterior lutavam para isso. Outros, que 
aos poucos passaram a ser maioria, viam 
a possibilidade de tornar a ferrovia ren-
tável abandonando trens de passageiros, 
aplicando recursos na mobilidade so-
mente dos trens de cargas.

O Japão passava a liderar projetos em trens de alta velocidade para 
passageiros com a criação do trem Shinkasen. O país mostrava ao mundo 
sua competência técnica e sua disposição de liderança ferroviária em nível 
mundial. A Europa via em seus trilhos desmantelados pela guerra o futuro 
de seus transportes tanto de cargas como de passageiros. Em toda a dé-
cada de 50 passou a reconstruir e inovar em tecnologia de trens criando e 
reconstruindo sistemas ferroviários sem abandonar a reconstrução de suas 
rodovias. Fator de importância para a vitória de seus esforços foi a recupe-
ração do parque industrial de veículos motores, com expressiva qualidade, 
tornando-se líderes mundiais em tecnologias veiculares. 

Se além de buscar tecnologias, também tivéssemos, neste passado, 
procurado o desenvolvimento nacional tecnológico, teríamos crescido 
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com relativa independência, e também colaborado com o crescimento 
de oportunidades no mundo ferroviário. Poucas foram as iniciativas de 
criar tecnologia nacional. Ao contrário, passamos a comprar tecnologia, 
absorvemos muitas vezes até com inteligência em determinadas áreas 
como a do metrô. 

“ De forma criminosa sucateamos
nosso parque ferroviário de passageiros  

de médio e longo percurso”As estatais ferroviárias, apesar de seus esforços, foram delegadas a 
ter comportamento pouco empresarial, especialmente em trens de pas-
sageiros. De forma criminosa sucateamos nosso parque ferroviário de 
passageiros de médio e longo percurso. Os de cargas sucatearam pelo 
uso intenso sem reposição e muito menos uma boa manutenção.

Hoje, estamos tentando finalizar o início de um processo importante 
para resgatarmos nosso passado — o advento de trens de alta velocidade 
entre as principais metrópoles brasileiras. Pela falta de conhecimento 
ferroviário que deveria estar imerso no Estado brasileiro, as tentativas 
são muitas de se dar os primeiros passos, como também os fracassos 
vem sendo sucessivos. 

As discussões sobre detalhes importantes levam anos, em segui-

da surgem tantos outros, muitas vezes desanimando empreendedores 
importantes. Assim, adiam-se indefinidamente ambas as questões — a 
mobilidade urbana e a territorial. Surgem no mundo político criíti-
cas dando ênfase á aplicação de recursos na mobilidade urbana em 
detrimento da territorial — mais uma vez passaremos a tampar o sol 
com a peneira. Ambas possuem a mesma importância e são colabora-
doras entre si. Não esquecendo que já se passaram duas gerações no 
desmantelamento das nossas ferrovias e nas discussões do que seria 
melhor, não se fazendo nada.

Nada será importante se continuarmos oferecendo oportunidades 
aos estrangeiros sem absorver e desenvolver tecnologias, continuando a 
fabricar carroças. Passaremos os próximos cinquenta anos com o mesmo 
discurso, cosendo e remedando ideias menores e ganhando sempre uma 
excelente colocação, “terceiro-mundista”. 

Existe uma frase importante que deveria nortear os investimentos 
– “Transporte é um direito do cidadão e um dever do Estado”. Vale para 
cargas e passageiros em qualquer nível de responsabilidade do Estado, 
lembrando que o uso da iniciativa privada não deve ser substitutivo do 
Estado, apenas colaborativo. A inteligência tem de estar sempre também 
instalada no Estado.

*Cyro Laurenza é engenheiro e consultor
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Além de R$ 269 bilhões, 
há outros obstáculos no 
caminho das novas usinas
As dificuldades para alcançar a 
meta estão nas licenças ambientais, 
programas de compensação aos 
grupos locais, inclusive indígenas, 
que alegam prejuízos com o 
impacto das obras, reivindicações 
trabalhistas crescentes e escassez 
de mão de obra qualificada

Carlos Brazil

P
assado o susto de risco de apagão que o Brasil viveu ao 
final de 2012 e início de 2013, as atenções se voltam 
para a viabilização dos projetos elaborados para garantir 
o fornecimento de eletricidade até 2021. Segundo Plano 
Decenal de Expansão de Energia (PDE) do Ministério de 
Minas e Energia para o período 2012-2021, o Brasil deve 
investir R$ 269 bilhões em geração e transmissão de 

energia elétrica para elevar a capacidade de produção a 182,4 mil MW 
ao final do período e suprir as necessidades de consumo do País. Mais de 
60% desses investimentos já foram contratados pelos leilões realizados 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Cerca de um ano e meio após o início do período planejado, perce-
be-se que os desafios são enormes por numerosas razões: restrições e 
questionamentos socioambientais ou trabalhistas; falta de recursos; di-
ficuldades em garantir segurança jurídica ao investidor privado; atrasos 
por falta de mão de obra qualificada; atuação dura do Ministério Público 
ou da Justiça paralisando projetos em desenvolvimento; e ação de seg-
mentos sociais, como os indígenas, que se consideram prejudicados pela 
realização de grandes obras.

É o caso das usinas hidrelétricas de Belo Monte (maior projeto atual, 
com capacidade de geração de 11.233 MW, no rio Xingu/PA) e Jirau 
(3.750 MW, no rio Madeira/RO) – ambas incluídas no PDE –, que se-
guem em estágio intermediário de obras e já sofreram atrasos com pa-
ralisações motivadas por manifestações, invasões ou questionamentos 
judiciais. Outros projetos de grande porte são as usinas Santo Antônio 
(3.150 MW, também no rio Madeira, e que tem 14 turbinas em opera-
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Usina Santo Antônio

Brasil

Brasil

Bolívia

Porto Velho

Usina Jirau

Guajará Mirim

Rio Madeira

Localização das hidrelétricas 
de Jirau e Santo Antônio no 
rio Madeira, em Rondônia

ção, das 44 previstas) e Teles Pires (1.820 MW, em início de obras no rio 
homônimo entre o Mato Grosso e o Pará, que deve receber ainda mais 
quatro hidrelétricas). 

Outras cinco grandes hidrelétricas ainda estão em projeto: Jatobá 
(2.336 MW, já concedida e em estágio de preparação do empreendimen-
to no rio Tapajós/PA); e São Luiz do Tapajós (6.133 MW, naquele mesmo 
rio), São Simão Alto e Salto Augusto Baixo (3.509 MW e 1.461 MW, 
respectivamente, ambas no rio Juruena/MT) e Marabá (2.160 MW, no 
rio Tocantins), todas em fase de estudo de viabilidade técnica de projeto. 

Capacidade de energia armazenada é de 63%
Para suprir as necessidades previstas, o PDE prevê investimentos de 

R$ 213 bilhões apenas em geração elétrica. Ali estão relacionadas – 
entre projetos já executados desde 2012, em execução, contratados e a 
contratar nos futuros leilões da Aneel – 34 usinas hidrelétricas (incluin-
do as já citadas) e 34 termelétricas, além de uma usina nuclear (Angra 3, 
com 1.405 MW, prevista para ser concluída em 2016), o que possibilitará 
acrescentar mais 26 mil MW de capacidade ao sistema integrado de 
geração elétrica do Brasil, atualmente com potencial de produção de 
123,1 mil MW. 

Acrescente-se a esses investimentos os projetos até 2016 para a ge-
ração de eletricidade pela queima de biomassa (como bagaço de cana-
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-de-açúcar, com potencial de gerar 1,8 mil MW), PCHs (pequenas centrais 
hidrelétricas, com 768 MW) e parques eólicos (com 6,6 mil MW), somando 
9,1 mil MW ao sistema. O plano traz ainda uma relação de 29 projetos de 
hidrelétricas com potencial de geração superior a 50 MW em estudo de 
viabilidade pela Aneel, com potencial total de 8,9 mil MW de capacidade.

Concluído em 2011, período posterior à crise internacional de 
2008/2009, o plano leva em consideração um cenário relativamente po-
sitivo para o crescimento brasileiro, de 4,7% em média ao longo de cada 
um dos dez anos (no ano passado, o PIB brasileiro avançou apenas 0,9%, 
segundo o IBGE). Em relação ao crescimento populacional, a estimativa 
é de alta anual de 0,6%, passando de 194 milhões de habitantes em 
2012 a 206 milhões de pessoas ao final de 2021, um avanço total de 
quase 5,9%. A evolução prevista para o consumo de energia elétrica era 
estimada em 4,9% ao ano.

Para registro, na primeira quinzena de julho, a capacidade de ener-
gia armazenada nos principais reservatórios de água que alimentam as 
hidrelétricas no Brasil estava em: 63,45% nas regiões Sudeste e Centro-
-Oeste (contra 28,86% em dezembro de 2012), onde fica o principal 
parque gerador do País, com mais de 2/3 de todo potencial; 45,19% 
no Nordeste (ante 32,17% de dezembro); 85,81% no Sul (frente aos 
36,5% do último mês de 2012); e 92,07% no Norte (em comparação aos 
38,94% de novembro passado).

Expansão dE biomassa, pCH E EóliCa Contratada 
E Em Construção até 2016

Tipo Região
Potência (em MW)

2012 2013 2014 2015 2016
Biomassa Sudeste 1.158 211 340 50 0

Sul 0 0 0 0 0

Nordeste 0 45 0 0 0

Norte 0 0 0 0 0

Total 1.158 256 340 50 0

PCH Sudeste 288 95 20 24

Sul 155 117 3 0 0

Nordeste 6 0 0 0 0

Norte 0 0 3 57 0

Total 449 212 26 81 0

Eólica Sudeste 0 0 0 0 0

Sul 126 230 621 94 26

Nordeste 452 2.997 1.322 105 657

Norte 0 0 0 0 0

Total 578 3.227 1.943 199 683

Fonte: EPE
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novos projEtos HidrElétriCos a sEr viabilizados dE 2017 a 2021
Entrada em 
operação Projeto Rio Potência 

(MW) Região Status

2017
UHE Sinop Teles Pires 400 Norte EVTE
UHE Cachoeira Caldeirão Araguari 219 Norte Desenvolvimento de projeto
UHE São Miguel Teles Pires 700 Norte EVTE

2018
UHE Ribeiro Gonçalves  Parnaíba 113 Nordeste EVTE
UHE São Luiz do Tapajós Tapajós 6.133 Norte EVTE

2019

UHE Davinópolis Paranaíba 74 Sudeste/Centro-Oeste EVTE
UHE Jatobá Tapajós 2.336 Norte Desenvolvimento de projeto
UHE Telêmaco Borba   Tibagi 109 Sul EVTE
UHE Paranhos Chopim 63 Sul EVTE

2020

UHE Água Limpa  Das Mortes 380 Sudeste/Centro-Oeste EVTE
UHE Pompeu São Francisco 209 Sudeste/Centro-Oeste EVTE
UHE Bem Querer Branco 709 Norte EVTE
UHE Itapiranga Uruguai 721   Sul Desenvolvimento de projeto
UHE Apertados Piquiri 136 Sul EVTE

2021

UHE São Simão Alto Juruena 3.509 Norte EVTE
UHE Resplendor Doce 144 Sudeste/Centro-Oeste EVTE
UHE Marabá Tocantins 2.160 Norte EVTE
UHE Salto Augusto Baixo Juruena 1.461 Norte EVTE
UHE Ercilândia Piquiri 97 Sul EVTE

*EVTE - Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica
Fonte: EPE
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BOT para subestações e linhas
A CPFL Serviços, empresa do grupo CPFL Energia, assinou um 

memorando de entendimento com os parceiros Siemens e Kliass 
Locação de Bens, do grupo GAAP, visando o estabelecimento de 
um novo modelo de negócios para fornecimento de sistemas elé-
tricos de potência. O projeto, já em andamento, prevê para o ano 
R$ 100 milhões em novos negócios.

Trata-se de um procedimento conhecido como Build, Operate 
and Transfer (BOT), no modelo Turn Key Job, que beneficia clientes, 
fornecedores e investidores a partir da locação de equipamentos. 
O objetivo é atender uma demanda do mercado industrial, de 
clientes que possuem necessidades específicas, no que refere-se à 
construção de subestações e linhas de transmissão de alta tensão. 
Além disso, o intuito é dar suporte técnico e manutenção desses 
equipamentos, incluso em um único contrato de fornecimento. 

No modelo proposto, a Kliass será a proprietária do ativo e 
responsável pelo investimento a ser construído em área cedida 
pelo cliente em regime de comodato; a Siemens será a responsá-
vel pelo fornecimento dos equipamentos de alta tensão; e a CPFL 
Serviços será reponsável pela elaboração do anteprojeto, projeto 
executivo, construção civil, montagem eletromecânica, comissio-
namento, start up, fornecimento de materiais e equipamentos pe-
riféricos, além da manutenção dos mesmos. 

“Linhão do Madeira” 
Em construção, o chamado “Linhão 

do Madeira”, ligando as hidrelétricas em 
obras no município de Porto Velho (RO) 
a Araraquara (SP), será a mais extensa 
linha de transmissão em corrente con-
tínua do mundo, com 2,4 mil km e área 
de faixa de servidão estimada em 14,4 
milhões de m². O valor total da obra é de 
R$ 2 bilhões.

A fiscalização dos trabalhos está 
a cargo do Sistema Pri Engenharia. De 
acordo com a empresa, o desafio de fis-
calizar a construção de uma linha de transmissão com tensão de 600 kv dessa ex-
tensão, com dezenas de frentes de trabalho e milhares de trabalhadores atuando 
simultaneamente, está sendo vencido com planejamento, metodologia de trabalho e 
tecnologia, baseados nas mais modernas técnicas de gestão.

A fiscalização das obras abrange toda a construção do empreendimento, atra-
vés de equipes especializadas, alocadas em todos os oito trechos, permitindo que os 
padrões e processos de gestão fossem os mesmos em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, 
Minas Gerais e São Paulo - estados cortados pela linha de transmissão.

 Os serviços de fiscalização compreendem fiscalizar e responder pelas atividades 
concernentes aos aspectos administrativos, técnicos, medição de valores dos serviços 
das empreiteiras e de segurança dos serviços.

Expansão dE HidrElétriCas E tErmElétriCas Contratada E Em Construção até 2016

Projeto Previsão  
de entrega Estado Potência 

(em MW)
1 UHE São Domingos em operação MS 48
2 UHE Simplício em operação MG/RJ 334
3 UTE Santa Cruz Nova em operação RJ 564
4 UHE Mauá em operação PR 361

5 UTE Palmeiras  
de Goiás em operação GO 176

6 UHE Passo São João em operação RS 77
7 UTE Porto Pecém 1 em operação CE 720
8 UTE Suape II em operação PE 381

9 UHE Santo Antônio em operação 
parcial RO 3.150

10 UTE Porto Itaqui em operação MA 360
11 UHE Batalha 2013 MG/GO 54
12 UTE MC2 Camaçari 1 2013 BA 177
13 UHE Jirau 2013 RO 3.750
14 UTE MC2 Catu 2013 BA 177
15 UTE Maranhão III 2013 MA 499
16 UTE MC2 D. Dávila 1 2013 BA 177
17 UTE Maranhão IV 2013 MA 338
18 UTE MC2 D. Dávila 2 2013 BA 177
19 UTE Maranhão V 2013 MA 338

20 UTE MC2 Feira  
de Santana 2013 BA 177

21 UTE MC2 Sr. Bonfim 2013 BA 177
22 UTE Pernambuco 3 2013 PE 201
23 UTE Porto Pecém 2 2013 CE 360

24 UTE Baixada 
Fluminense 2014 RJ 530

25 UHE Garibaldi 2014 RS 178

Projeto Previsão  
de entrega Estado Potência 

(em MW)
26 UTE Maracanaú II 2014 CE 70

27 UHE Sto. Antônio 
do Jari 2014 AP 373

28 UTE Cauhyra I 2014 ES 148
29 UTE MC2 Camaçari 2 2014 BA 176
30 UTE Iconha 2014 ES 184
31 UTE MC2 Camaçari 3 2014 BA 176
32 UTE MC2 N.Venécia 2 2014 MA 176

33 UTE MC2 Gov. 
Mangabeira 2014 BA 176

34 UTE MC2 Messias 2014 CE 176

35 UTE MC2 N. S. 
Socorro 2014 SE 176

36 UTE MC2 Pecém 2 2014 CE 350
37 UTE MC2 Rio Largo 2014 BA 176
38 UTE MC2 Sapeaçu 2014 BA 176
39 UTE MC2 Sto. Antônio 2014 MA 176
40 UTE MC2 Suape 2B 2014 PE 350
41 UTE Sta. Rita de Cássia 2014 PE 175
42 UTE Termopower 5 2014 PB 201
43 UTE Termopower 6 2014 PB 201
44 UHE Belo Monte 2015 PA 11.233
45 UHE Colíder 2015 MT 300
46 UHE Ferreira Gomes 2015 AP 252
47 UHE Teles Pires 2015 MT/PA 1.820
48 UNE Angra 3 2016 RJ 1.405
49 UHE Baixo Iguaçu 2016 PR 350
50 UHE São Roque 2016 SC 135

UHE – Usina hidrelétrica / UTE – Usina termelétrica / UTN – Usina termelétrica nuclear
Fonte: EPE
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Primeira turbina de Belo Monte  
deve operar em 2015

As obras civis em andamento nos canteiros da usina hidrelétrica 
de Belo Monte, no rio Xingu, atingiram, este mês (julho), 30% de 
conclusão. A informação é do consórcio responsável pela obra, 

que apesar dos diversos adiamentos, em função de problemas ocorridos 
por conta de pendências diversas, incluindo invasões no local por grupos 
indígenas, vem procurando manter o cronograma. 

Pelo cronograma, a primeira turbina, no Sítio Pimental, deverá entrar 
em operação em fevereiro de 2015. E, ainda segundo o consórcio, “todas 
as turbinas estarão em operação comercial a partir de janeiro de 2019”. 
Sobre correções eventuais no volume de investimentos, o consórcio in-
forma que o valor total é de R$ 28,9 bilhões, corrigido pela inflação a 
partir do leilão. 

Alguns marcos, em relação às obras, que o consórcio considera sig-
nificativos, são os seguintes: 

• Concretagem. Foi atingido, no começo deste mês (julho), a marca 
de 200 mil m3 de concreto utilizado nas estruturas. A eficiência e o cum-
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primento dos prazos nos serviços de concretagem foram considerados 
fundamentais para a montagem dos demais componentes da casa de 
força principal. Até 2019, quando entrará em operação a última das 
24 turbinas da usina, terão sido aplicados ali mais de 3 milhões de m³ 
de concreto.

• Sistema de Transposição de Embarcações (STE). A empresa diz 
ter cumprido o prazo estabelecido pelos órgãos de fiscalização e controle 
para instalação do Sistema de Transposição de Embarcações (STE), no 
Sítio Pimental. Ele foi inaugurado em janeiro deste ano e tem capacidade 
para transpor embarcações de até 50 t. O sistema garante a navegabili-
dade ao longo do rio Xingu durante as obras e após o início de operação 
da usina. De dezembro de 2012 a maio de 2013, 615 embarcações de pe-
queno, médio e grande porte já utilizaram este transporte, como canoas, 
barcos de madeira e voadeiras com motor de popa. 

Os sistemas de içamento, pelos quais é realizado o transporte das 
embarcações, estão instalados nos píeres de jusante e de montante do 
rio e são interligados por uma pista de 700 m, cujo trajeto é feito por 
duas carretas também projetadas especialmente para o transporte das 
embarcações pesadas. Para as embarcações leves (voadeiras e rabetas), 
outro sistema de transposição foi instalado e opera continuamente no 
mesmo local. Belo Monte inova com a entrega do STE, sem que o rio 
Xingu esteja com seu fechamento concluído. 

• Equipamento eletromecânico. A usina recebeu, em abril último, o 
primeiro equipamento eletromecânico: o revestimento do pilar de sucção 
da unidade geradora 01 (UG 01). A peça possui formato semelhante ao de 
um casco de navio e é toda revestida com aço. O pilar de sucção é uma 
grande estrutura de concreto que contém a força da água depois que ela 
cai e passa pelas turbinas para que o retorno da água ao rio seja feito com 
controle e o mínimo de impacto sobre o leito do canal de fuga. A peça 
protege a parte do pilar mais exposta ao impacto da água, depois de sua 
queda. Esta peça foi construída em Taubaté (SP) e compõe um grupo de 
peças essenciais ao ciclo de concretagem já iniciado na obra. 

• Licenciamento ambiental. Foi atingida também a marca de inves-
timentos de R$ 1 bilhão em condicionantes, projetos de desenvolvimento 
regional e termos de cooperação. O consórcio informa que, no âmbito do 
processo de licenciamento ambiental, desenvolve 117 projetos englobando 
os aspectos econômico, social e cultural na região de Belo Monte. Ele diz 
que investiu, até julho último, mais de R$ 1 bilhão por meio do Projeto 
Básico Ambiental (PBA), do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentá-
vel do Xingu (PDRS Xingu) e do Plano Emergencial. “São investimentos na 
área socioambiental, que envolvem atividades como apoio à saúde, à edu-
cação, qualificação profissional, geração de emprego e renda, saneamento 
básico, segurança, meio ambiente (físico e biótico), aquisição e projetos 
para reassentamento urbano e patrimônio cultural, entre outros”.
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izSanto Antônio focaliza montagem da usina
A hidrelétrica de Santo Antônio está com cerca de 90% das 

obras civis concluídas. Os trabalhos agora se concentram no en-
chimento com água da casa de força 3, para iniciar os testes das 
máquinas e a geração de energia ainda neste ano das primeiras 
turbinas. Também há esforço concentrado na construção e mon-
tagem da casa de força 4.

Atualmente, são 14 unidades em geração de energia (das 
casas de força 1 e 2), das 44 previstas no total - em junho, a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou com res-
salvas a inserção de mais seis unidades geradoras na usina, per-
fazendo um total de 50, mas o Consórcio Santo Antônio Energia, 
proprietário da hidrelétrica, ainda não sabe se as instalará. 

Caso seja confirmado acréscimo no número de unidades ge-
radoras em Santo Antônio, a capacidade da usina passará de 
3.150 MW/h para 3.580 MW/h. O aumento do número de turbi-
nas significará também elevação da cota do reservatório da hi-
drelétrica de 70,5 m para 71,3 m, com a área alagada atingindo 
430 km² (com 44 unidades geradoras o reservatório teria 350 
km²). As seis novas unidades geradoras deverão ser instaladas 
na casa de força 4.

Um vertedouro principal, a maior estrutura do empreendi-
Trabalhos na hidrelétrica de Santo Antônio 

se concentram na casas de força 3 e 4

www.revistaoempreiteiro.com.br | 219



220 | O Empreiteiro | Julho 2013

mento, localizado no centro da usina, tem 15 comportas. Existe ainda 
um vertedouro auxiliar.

A previsão é que a usina de Santo Antônio, localizada no rio Ma-
deira, em Porto Velho (RO), fique pronta em novembro de 2015. Há 
14.250 trabalhadores no canteiro de obras hoje. As informações são 
do consórcio responsável pelas obras civis, formado pelas empre-

Solução otimiza processos
Uma solução tecnológica para gerenciar documentos é um requisito 

básico em grandes empreendimentos, como a usina Belo Monte, onde exis-
tem sítios em diferentes localidades e muitas empresas operando, incluindo 
projetistas, engenheiros, administrativos, clientes e fornecedores, com sede 
em variadas localidade do país. A necessidade da solução é iminente para 
a organização e controle das obras e, também, para manter o empreendi-
mento em conformidade com normas, auditorias e responsabilidade social. 

No caso de Belo Monte, a ATS Tecnologia, junto com a Eikon (desen-
volvedora da solução), fez a implantação dessa solução na usina. Hoje, todo 
o processo de documentação é feito de maneira digital e automatizada por 
meio do Eikon Documents, um sistema de gerenciamento de documentação 
que atua integrado aos demais sistemas da hidrelétrica. “Hoje, não se pode 
pensar em realizar um projeto de engenharia sem um software de controle da 
documentação”, explica Alexandre Fonseca, sócio-diretor da ATS Tecnologia.

Os projetos desenvolvidos pelo consórcio projetista, liderado por em-
presa situada em Curitiba, são emitidos para o consórcio construtor em Al-
tamira - tudo feito através do sistema. Ao longo do processo, engenheiros 
e outros profissionais avaliam, comentam e aprovam os documentos. Após 
passar pela aprovação do corporativo, o projeto é liberado para construção. 

Em apenas um ano de empreendimento, mais de 2 mil emissões já fo-
ram realizadas pelo sistema. “Como eu trabalho o dia inteiro no sistema, ele 
facilita minha vida! O trâmite do documento é rápido e o sistema também é 
muito veloz. O fluxo de trabalho torna-se simples e fácil”, afirma Cintia Lino, 
coordenadora do Arquivo Técnico do consórcio construtor de Belo Monte.

sas Odebrecht Infraestrutura e Andrade Gutierrez.
O consórcio Santo Antônio Energia é composto 

de Furnas (39%), Odebrecht Energia (18,6%), An-
drade Gutierrez (12,4%), Cemig (10%) e Fundo de 
Investimentos e Participações Amazônia Energia 
(20%). O custo total do empreendimento é de cerca 
de R$ 15 bilhões. 

Usina de Jirau ainda aguarda  
início de operação

As obras da hidrelétrica de Jirau, a cerca de 100 km 
de Porto Velho (RO), no rio Madeira, prosseguem, ain-
da aguardando o início do funcionamento da primeira 
turbina de um total de 50 para geração de energia - a 
previsão inicial do Consórcio Energia Sustentável do 
Brasil era de que a primeira unidade funcionasse em 
janeiro, mas houve atrasos por persistentes paralisa-
ções de trabalhadores.

O consórcio - composto das empresas GDF Suez 
(40%), Chesf (20%), Eletrosul (20%) e Mitsui (20%) - 

quer ter acionadas pelo menos 13 turbinas até dezembro. A perspectiva 
é de que a usina funcione com capacidade total a partir do segundo 
semestre de 2015. 

A hidrelétrica é formada por duas casas de força: a 1, com 28 tur-
binas, na margem direita, e a 2, com 22 turbinas, na margem esquerda 
— todas serão do tipo bulbo. As primeiras turbinas a gerar energia ficam 
na casa de força 2. Um vertedouro com 18 vãos e uma barragem de 1,15 
km completam a megaestrutura da usina.

A hidrelétrica tem custo orçado em cerca de R$ 14 bilhões e po-
tência de 3.750 MW. As turbinas da casa de força 1 são fornecidas 
pela Voith, Andritz e Alstom. Já na casa de força 2, pela chinesa DEC 
- Dongfang Electric Corporation.

As obras civis - a cargo da Camargo Corrêa - já estão entrando na 
fase final e atualmente os serviços se concentram na montagem eletro-
mecânica da usina.

Pré-fabricados de madeira
Até o final do ano passado, a Cerne Engenharia implementou aloja-

mentos no canteiro de obras em uma das maiores usinas em construção do 
mundo, Belo Monte, no Pará. Foram 125 mil m² de área construída em uma 
área total de 148 mil m². 

De acordo com a empresa, 100% das edificações foram pré-fabricadas 
em madeiras. Neste empreendimento, a Cerne Engenharia desenvolveu o 
projeto, executou as fundações e também fez as instalações elétricas e hi-
dráulicas. O custo da iniciativa foi de R$ 70 milhões.

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br

Hidrelétrica de Jirau teve atrasos que 
comprometeram a geração de energia
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Com o total de 180 coletores solares, distribuídos em dois grupos 
de 90 placas, ocupando 360 m², fixados em estruturas de aço e alu-
mínio em balanço com as vigas existentes, nos dois lados do telhado 
do refeitório da Embraer, em São José dos Campos (SP), a empresa 
abastece de água quente 20 lavadores industriais de sua cozinha, que 
serve mais de 10 mil refeições/dia. Trata-se de um dos maiores siste-
mas solares térmicos aplicados ao setor industrial do País. 

O projeto contém ainda sete caldeiras e quatro reservatórios de 
água (4 mil l cada) responsáveis pelo abastecimento. A empresa utiliza 
água quente a uma temperatura de 60°C para a higienização dos uten-
sílios da cozinha industrial, representando um consumo diário de 32 
mil l. A iniciativa tem como objetivo reduzir em 69% o consumo de gás 
natural, diminuindo a emissão de poluentes equivalente a 129 t/ano.

A produção mensal média de energia por coletor é de 213,2 kWh. 
Cada coletor tem 2,37 m². O projeto é composto ainda por trocador de 
calor, sistemas de bombeamento com variador de frequência e painel 
inteligente de gerenciamento do sistema.

Embraer instala sistema de aquecimento solar  
de grande porte

O sistema foi desenvolvido pela divisão de Termotecnologia da Bos-
ch. Inaugurado recentemente, o projeto, pioneiro no Brasil, é apoia-
do pelo programa “Telhado solar”, desenvolvido pela Deutsche Energie 
Agentur GmbH (dena), a Agência Alemã de Energia. O Ministério Federal 
Alemão de Economia e Tecnologia (BMWi) cofinancia a ação.

“Queremos demonstrar com este projeto, entre Bosch e Embraer, 
que a aplicação de sistemas de aquecimento solar pode trazer grandes 
benefícios também à indústria, que, normalmente, possui um grau de 
exigência maior em relação à quantidade, temperatura e constância 
da geração de água quente”, afirma Rafael Campos, vice-presidente 
da divisão de termotecnologia da Bosch no Brasil. (Augusto Diniz)
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Cabo contra furto
Popularmente conhecido como 

“gato”, o desvio clandestino de energia 
elétrica coloca em risco a vida de mui-
tos, podendo causar diversos problemas, 
como incêndios, danificar eletrodomésti-
cos e provocar acidentes fatais.

Atendendo à solicitação de uma con-
cessionária de energia elétrica do Rio de 
Janeiro, a Light, e com base nos requisitos 
de suas especificações técnicas, a Wirex 
desenvolveu um cabo  com condutor con-
cêntrico e dupla isolação em  XLPE  para 
ser instalado nas novas redes de distribui-
ção de energia das comunidades pacifica-
das, visando a proteção de vidas e a ini-
bição do  desvio fraudulento de energia.

Já foram fornecidos mais de 500 km 
deste cabo desde seu desenvolvimento, 
com substancial economia para a con-
cessionária de energia.

Jirau recebeu 30 mil m³ de madeira
A MAB Madeiras, empresa que está no ramo madei-

reiro há mais de 20 anos, alcançou recentemente uma 
marca histórica. Sendo a única fornecedora de madeira 
serrada para a gigantesca obra da hidrelétrica de Jirau, 
a empresa atingiu a marca de mais de 30 mil m³ de ma-
deira serrada entregue em um único empreendimento. 

Para atender essa demanda, a MAB, que atua sem 
intermediários em todas as etapas da cadeia produtiva 
da madeira, passou por rigorosas mudanças que foram 
impostas pela construtora Camargo Corrêa, uma das res-
ponsáveis pela obra. Esta fase de modificações que se 
iniciou em dezembro de 2009 ajudou a MAB a capacitar-

-se e a definir mais claramente as metas, estratégias e objetivos da empresa. 
Assim, a prática de manejo de baixo impacto ambiental que a empresa já usava em suas ex-

plorações, juntamente com as mudanças impostas pela Camargo Corrêa, levou a MAB a conquistar 
o 1º lugar no Prêmio SESI Qualidade no Trabalho 2012 (Etapa estadual RO – categoria “Inovação”). 

A prática de exploração da madeira consiste em extrair da floresta somente as árvores que já 
“cumpriram o seu papel” na natureza, ou seja, aquelas que produziram sementes e já têm descenden-
tes crescendo ao seu entorno, que não estão em áreas de preservação permanente e que cuja queda 
não irá danificar outras árvores. A prática trouxe como benefício para a empresa um menor custo de 
produção com o planejamento eficaz na colheita florestal. 
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Bombas operam em ensecadeira
Especializada na locação de conjuntos de motobomba de alta 

tecnologia, a Itubombas deslocou 13 equipamentos centrífugos a 
diesel para efetuar o enchimento da ensecadeira na hidrelétrica de 
Jirau, em Rondônia. A próxima etapa terá início em setembro, na 
margem esquerda do rio, na qual o uso de sifão poderá ser agregado 
às bombas.

Juntas, as 13 máquinas bombearam até 15 mil m³ de água por 
hora, no nível próximo à ensecadeira, superando as expectativas do 
consórcio construtor. “Acredito que o sucesso da operação está na 
escolha dos equipamentos a diesel, que são mais adequados para 
operações em campo como o da usina. Esse tipo de máquina é de 
instalação mais simples quando comparada ao equipamento de pro-
pulsão elétrica”, diz Rodrigo Law, diretor da Itubombas, ao listar os 
fatores que favoreceram a operação.

O executivo explica que foram alocados dez modelos de 1 mil 
m³ e três modelos de 2 mil m³ para atender o cronograma da obra, 
entre os meses de setembro de 2012 e maio de 2013. De acordo com 
Law, o primeiro desafio da empreitada foi conseguir levar os equipa-
mentos da matriz localizada em Itu, no interior de São Paulo, até o 

local da obra, em Rondônia, no prazo estipulado pelo cliente. “Nosso 
prazo limite era de 40 dias para realizar todo o bombeamento. A 
logística foi um ponto crítico nesse projeto”, observa Rodrigo Law, 
diretor da empresa.
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200 km de túneis construídos
A Toniolo, Busnello atingiu 

em junho a marca histórica de 
200 km de túneis construídos ao 
longo de sua história iniciada em 
1945. Criada a partir da união de 
esforços dos irmãos Joaquim e 
Germano Toniolo e do primo Oc-
taviano Albino Busnello, a empresa 
começou realizando transporte de 
pedra para bueiros e obras de arte 
entre Bento Gonçalves e Veríssimo 
de Matos, na Serra Gaúcha. O pri-
meiro túnel aberto pela construto-
ra foi em 1948, no Morro São Luiz, 
próximo a Bento Gonçalves (RS).

Na década 60, foi executada a primeira obra fora do Rio Grande 
do Sul. Foram feitos nove túneis para o 1º Batalhão Ferroviário de 
Lages (SC), no Tronco Principal Sul. A partir de 1970, com o declínio 
da execução de túneis ferroviários no Sul, a empresa consolidou a 
expansão para outros estados brasileiros. 

Este novo marco para obras fora do Rio Grande do Sul, foi a cons-
trução de sete túneis da Ferrovia do Aço, em 1975, em Congonhas do 
Campo (MG), perfazendo 3.154 m. Nesta época, houve uma qualifica-
ção técnica na sua equipe de profissionais, com a contratação de es-
pecialistas italianos que possuíam know-how mundial em escavações 
subterrâneas. Além disto, nesta mesma ocasião, a Toniolo, Busnello foi 
a empresa pioneira no Brasil ao adquirir a perfuratriz hidráulica, tipo 
Jumbo, para escavações subterrâneas.

Na década de 80, a Toniolo, Busnello iniciou os trabalhos de im-
plantação e desenvolvimento de minas subterrâneas no País, o que aca-
bou se tornando uma importante atividade para a empresa, onde pode 
aplicar seu expertise na construção de túneis. Destaca-se neste período 
a execução da Mina do Leão II, em Butiá (RS), com a implantação de 
mais de 8 km de galerias. Também neste ano adquiriu a primeira fresa-
dora para escavação de túneis a frio, importada do Japão. Nesta mesma 
década, iniciou os trabalhos de numa mina subterrânea em Crixás (GO).

A partir dos anos 90, houve um incremento dos negócios com a 
execução de túneis para hidrelétricas em todo o Brasil, destacando-se: 
UHE Mauá (PR), UHE Monjolinho (RS), UHE Guaporé (MT), UHE Monte 
Claro (RS), PCH São João (MG), PCH Criúva e Palanquinho (RS), PCH 
Pipoca (MG), entre outras.

Nos anos 2000, participa em consórcio de um grande empreendi-
mento do País com a contratação de 21 mil m de túneis, no projeto de 
transposição de água do Rio São Francisco.

Hoje a empresa possui a maior frota nacional de jumbos para es-
cavação subterrânea, num total de 25 equipamentos, de dois e três 
braços, operando continuamente. Além disso, mantém equipamentos 
auxiliares, plataformas elevatórias, carregamento e transporte, sistemas 
de ventilação, entre outros. A Toniolo, Busnello possui trabalhos de in-
fraestrutura em 11 estados, realizando obras de escavação subterrânea.

tÚnEis Construidos mais siGniFiCativos

Tipo Túnel — especificação

Rodoviário

Linha Amarela (RJ) – 4.400 m
Rota do Sol (RS) - 1.150 m
Grota Funda (RJ) - 766 m
Rodoanel Leste (SP) – 2.100 m

Ferroviário

Ferrovia do Aço (MG) - 3.154 m 
Est. de Ferro 491 (RS) – 3.290 m
Lages (SC) - 3.066 m
Costa Lacerda (MG) - 288 m

Hidráulico

UHE Mauá (PR)
UHE Monjolinho (RS)
UHE Guaporé (MT)
UHE Monte Claro (RS)
PCH São João (MG)
PCH Criúva e Palanquinho (RS)
PCH Pipoca (MG)
Integração do Rio São Francisco (PB/PE)

Mina subterrânea

Mina do Leão II (RS)
Minas em Crixás (GO)
Jacobina (BA)
Mina de Raposos (MG) 
Pilar de Goiás (GO)
Fazenda Brasileiro (BA)
Caiamar (GO)
Corpo Alemão (PA)
Fortaleza de Minas (MG)
Pau a Pique (MT)

 Humberto Busnello, presidente 
do Conselho de Administração 
da Toniolo, Busnello

Túneis executados pela empresa (da esquerda para a direita): 
Costa Lacerda (MG), Rodoanel Leste (SP) e Rota do Sol (RS)
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Obras travam  
e deixam universalização 
mais distante

Falhas de gestão impedem o País 
de aplicar recursos disponíveis para 
melhorar o saneamento básico  
e o atraso da maior parte  
das obras se prolonga

publicação da lei nº 11.445. Com ela, o Ministério das Cidades instituiu 
o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que estabelece metas 
para o setor ao longo dos próximos anos. O objetivo é ter, até 2030, 
abastecimento de água potável em 98% do território nacional, 88% dos 
esgotos tratados e 100% dos resíduos sólidos coletados.

Para chegar a estes objetivos, foram estimados investimentos de R$ 
420 bilhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sendo 
60% do governo federal e 40% de estados, municípios e iniciativa pri-
vada. Contudo, o ritmo das obras não andou como previsto. Na primeira 
edição do programa, entre 2007 e 2010, foram previstos o total de R$ 
40 bilhões e somente R$ 4,25 bilhões foram efetivamente utilizados nas 
obras. A segunda etapa do programa (PAC 2) foi lançada em 2010, e o 
Ministério das Cidades recebeu mais R$ 41,1 bilhões para aplicar em 
ações de saneamento de 2011 a 2014. 

Já no mês de junho de 2013, foi aprovado pelo Ministério das Ci-
dades o investimento de R$ 508,5 bilhões para abastecimento de água 
potável, coleta e tratamento de esgoto e lixo e ações de drenagem nos 
próximos anos, a partir de 2014. A previsão é investir de R$ 10 bilhões a 
R$ 12 bilhões por ano, até 2030.

“O problema é que o setor não tem conseguido gastar o recurso que 
tem hoje. IInvestimos R$ 8 bilhões ou R$ bilhões por ano, contra R$ 18 
bilhões que seriam necessários. Não é uma questão de recursos, é uma 

Nara Faria

D
os recursos básicos necessários para a melhoria da 
qualidade de vida, o saneamento vem sendo há sé-
culos o que menos avançou nas propostas do poder 
público. Ainda em 2013, apenas 46% dos brasileiros 
possuem acesso à rede de coleta de esgoto e somente 
38% do esgoto é tratado, de acordo com dados anuais 
revelados pelo Instituto Trata Brasil.

Após décadas de pouco investimento, o governo federal decidiu 
recolocar o saneamento básico dentro da agenda política nacional em 
2007, quando foi estabelecido o principal marco regulatório do setor: a 
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questão de gestão e planejamento”, afirma o presidente executivo do 
Instituto Trata Brasil, Édison Carlos.

Segundo ele, no momento em que foi anunciado o programa muitos 
projetos foram apresentados simplesmente para garantir os recursos do 
PAC, mas ficaram desatualizados. “As cidades mudaram e consequente-
mente as primeiras medições feitas pela Caixa Econômica Federal, que é 
o principal agente financiador, tiveram que ser refeitas. Esse processo de 
revisão acarretou mais três anos de lentidão”, explica.

Atualmente, a maior parte dos projetos venceu as etapas de revisões, 
mas ainda esbarra no período de aprovação da licença ambiental para sair 
do papel. Dos projetos em andamento, 23 estão com até 90% das obras con-
cluídas, mas aguardam pela remoção de famílias residentes nas áreas para a 
conclusão definitiva. A previsão é de que sejam necessários mais dois anos, 
em média, para que essas obras sejam definitivamente entregues.

 “A preocupação é que uma obra não pode demorar sete ou oito 
anos para ser concluída em um País em que há uma falta de saneamento 
brutal”, destaca Carlos. 

65% das obras paradas
De acordo com a edição mais recente do estudo anual divulgado pelo 

Instituto Trata Brasil, que acompanha as obras do PAC de redes coletoras 
e estações de tratamento de esgotos nos municípios com mais de 500 mil 

habitantes, após quase seis anos da assinatura dos primeiros contratos do 
PAC para esgotos, 90 das 138 obras não cumprem o cronograma.

No geral, em 2012, apesar dos recursos liberados terem atingido 
pouco mais de 50% dos valores previstos, totalizando cerca de R$ 6,1 bi-
lhões, e da duplicação do número de obras concluídas em 2011 e 2012, de 
7% para 14%, 65% das 138 obras de esgotamento sanitário distribuídas em 
18 estados e em 28 das maiores cidades brasileiras, monitoradas pelo Trata 
Brasil no período, estavam paralisadas, atrasadas ou ainda não iniciadas. 

“Dessas, 112 são as mais antigas e as mais preocupantes. Elas fazem 
parte do Programa de Aceleração do Crescimento assinado em 2007 e se 
misturam às outras 26 obras assinadas pelo PAC 2, que foram aprovadas 
no ano de 2011”, conta o presidente da Trata Brasil.

Das 112 obras do PAC 1, 19 estavam concluídas em dezembro de 2012. 
Houve significativa queda no número de obras em situação normal, de 34% 
para 20%, aumentou a quantidade de obras paralisadas, de 29% para 40%, 
enquanto 21% estavam atrasadas. Das 26 obras do PAC 2, 16 delas, que 
correspondem a 62%, ainda não haviam sido iniciadas. Havia uma obra 
concluída e seis obras com andamento normal, o que corresponde a 23%. 

O estudo mostra que mesmo a região Sudeste, que tradicionalmente “puxava 
para cima” o índice de evolução das obras, arrefeceu o ritmo e muitas de suas obras 
estão paralisadas. Apesar de as obras concluídas nesta região saltarem de 14% 
para 24% no período, o número de obras paralisadas aumentou de 16% para 31%. 
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O Sul e Nordeste também sofreram aumento de obras paralisadas, pas-
sando de 5% para 35% e de 27% para 41%, respectivamente. Neste mesmo 
período, 15% das obras no Sul estavam concluídas e no Nordeste, 10%. 

No Centro-Oeste houve significativa queda no índice de obras pa-

ralisadas, de 46% para 8%, mas muitas mudaram para a categoria de 
“atrasadas”, com esse número elevando de 0% para 46%. Não há obras 
concluídas na região. A pior situação, proporcionalmente, permanece na 
região Norte, onde as três obras continuam paralisadas ou atrasadas. 
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Nara Faria

A Sabesp, companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, pla-
neja alcançar a universalização dos serviços de saneamento até 
o final de 2020. Para isso, destina cerca de R$ 2 bilhões por ano 

no abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que representa 
aproximadamente 30% do total investido em todo o País. 

Segundo a companhia serão aplicados R$ 9,9 bilhões entre os anos de 
2013 e 2016. As obras estão em andamento há mais de 15 anos e fazem 
parte do projeto de universalização do saneamento no Brasil até 2030. 

Para dar andamento nesta proposta, o governo de São Paulo autori-
zou no mês de junho deste ano o início da nova etapa do Projeto Tietê, 
que prevê investimentos de R$ 756 milhões em seis cidades da região 
metropolitana de São Paulo. Além da capital, Arujá, Barueri, Itaquaque-
cetuba, São Bernardo do Campo e Suzano receberão investimentos. Cer-
ca de 3,5 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Sabesp planeja atingir  
a universalização até 2020

Essa nova etapa também faz parte do conjunto de ações que preten-
de despoluir o Tietê e os demais rios e córregos da região metropolitana. 
Atualmente são 564 intervenções em andamento, em 27 municípios. As 
obras incluem a construção ou ampliação de Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs), instalação de 580 km de novas tubulações de grande 
porte (interceptores e coletores-tronco), aumento das redes coletoras 
nos bairros e novas ligações domiciliares. 

No total, a terceira fase do Projeto Tietê tem previsão de investi-
mento de R$ 3,9 bilhões. Para isso, conta com financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Ao fim desta etapa o índice de coleta de efluentes deve ir de 84% 
para 87% na região metropolitana. O tratamento de esgoto subirá de 
70% para 84%.

A primeira etapa do Projeto Tietê ocorreu de 1995 a 1998, com in-
vestimento de R$ 2,16 bilhões. Na segunda fase, de 2000 a 2008, o 
investimento foi de R$ 1,250 bilhão. A quarta tem a missão de garantir 
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Crescimento populacional é um 
dos principais desafios para a 
universalização do saneamento

a universalização do saneamento nas áreas 
regulares das cidades atendidas pela Sabesp. 
Essa etapa está em fase de financiamento e 
estará concluída até o fim desta década. 

Desafios
Para Andreia Ferreira, gerente do departa-

mento de planejamento e controle da superin-
tendência de gestão de projetos especiais da 
Sabesp, a conclusão da iniciativa esbarra em 
diversos desafios. 

“O Projeto Tietê atua na região metropo-
litana de São Paulo, que cresceu nos últimos 
50 anos de forma acelerada e desordenada e 
concentra hoje aproximadamente 20 milhões 
de habitantes. Este fator, por si só, dificulta 
sobremaneira a implantação da infraestrutura 
necessária para coletar e tratar os esgotos ge-
rados na região”, afirma. 

Segundo ela, o subsolo das cidades apre-
senta um número excessivo de interferências, 
o que requer autorizações para execução das 
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obras das prefeituras municipais, órgãos ambientais e concessionárias 
de serviços públicos, “o que muitas vezes se mostra como um processo 
moroso e burocrático”, completa. 

Junto a isso, está a ocupação desordenada e irregular de áreas e 
fundo de vales, local onde naturalmente os coletores-tronco devem ser 
instalados. Segundo ela, a maior parte das obras para implantação de 
coletores e interceptores de esgoto é realizada por meio de método não 
destrutivo, com o objetivo de reduzir o impacto para a população do 
entorno e especialmente no trânsito local, o que requer equipamentos 
conhecidos como perfuratrizes direcionais. 

A questão cultural é outra dificuldade para atingir a universalização 
do saneamento. “A população tem um papel importante na melhora das 
condições ambientais dos rios e córregos das cidades, aderindo à rede 
pública de esgotos e cuidando corretamente do descarte do lixo”, fina-
liza Andreia. 

Ampliação da ETE Barueri
Entre as obras que integram a terceira fase do Projeto Tietê, está a 

ampliação da capacidade de tratamento da ETE Barueri. Hoje, a estação 
trata o esgoto de 4,5 milhões de pessoas. Com o investimento, passará a 
tratar, segundo a Sabesp, o esgoto de mais 3 milhões de moradores dos 
bairros próximos ao rio Pinheiros e dos municípios de Barueri, Carapi-
cuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapevi, Jandira, Osasco e Taboão da Serra. 

Serão instalados em Barueri o coletor-tronco Dom José e o inter-
ceptor Tietê ITi-4. Com isso, 70 mil moradores dos bairros de Chácara 
Marco, Jardim dos Camargos, Jardim Tupancy, Jardim Esperança, Jardim 
Silvestre e Vila Porto terão seus esgotos enviados para tratamento. A 
obra custará R$ 28 milhões. 

De acordo com Andreia Ferreira, atualmente, a Estação de Trata-
mento de Barueri opera com uma capacidade nominal de tratamento 
de 9.500 l/s e estará com sua capacidade de tratamento ampliada para 
16.000 l/s. 

As frentes de obras de maior relevância na ETE são as fundações dos 
diversos sistemas a ser implantados (decantadores, tanques de aeração, 
adensadores), depois a construção em si destes sistemas com a mon-
tagem eletromecânica e, por fim, ajustes finais com a pré-operação do 
processo de tratamento ampliado. 

saneaMenTo TeVe 2.341 concorrêncIas eM 2012
Órgão UF Concorrência

Cia. de Saneamento Básico - SABESP SP 576

Cia. de Saneamento - SANEPAR PR 466

Cia. de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG 232

Emp. Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA BA 152

Cia. Pernambucana de Saneamento - COMPESA PE 131

Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN RS 77

Saneamento de Goiás - SANEAGO GO 76

Cia. Espírito-Santense de Saneamento - CESAN ES 63

Cia. Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF PE 58

Depto. Municipal de Água e Esgoto - DMAE RS 52

Cia. Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN SC 50

Cia. de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA MA 46

Cia. de Águas e Esgotos - CAERN RN 45

Cia. de Água e Esgoto da Paraíba - CAGEPA PB 40

Depto. Municipal de Águas e Esgotos Pluviais - DEP RS 36

Cia. de Saneamento - COSAN PA 32

Serviço de Recursos Hídricos - SRHE PE 30

Instituto das Águas PR 28

Soc. de Abastecimento de Água e 
Saneamento - SANASA SP 26

Cia. de Saneamento do Distrito Federal - CAESB DF 25

Serv. de Saneamento Ambiental - SANEAR PA 21

Águas e Esgotos do Piauí - AGESPISA PI 19

Serviço Municipal de Água e Esgoto de São 
Leopoldo - SEMAE RS 15

Cia. de Saneamento - DESO SE 13

Cia. de Águas e Esgotos - CAER RR 12

Emp. de Saneamento - SANESUL MS 10

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos PI 10

Número total de concorrências em 2012 2.341

Fonte: RCC Licitações

Ampliação da ETE Barueri atenderá mais 
3 milhões de moradores da região
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O planejamento de longo prazo da Sabesp contempla uma série 
de iniciativas entre as quais está o maior espaço para a entrada 
de PPP (Parceria Público-Privada) nos empreendimentos. Parte des-
sa proposta foi a inauguração em maio do ano passado da PPP do 
Alto Tietê, que teve investimento de R$ 300 milhões. O acordo foi 
firmado em 2009 com a Galvão Engenharia e a Companhia Águas do 
Brasil e contempla um conjunto de obras para ampliar e melhorar a 
oferta de água de 6,6 milhões de pessoas na região metropolitana 
de São Paulo.

Com o mesmo fim, em novembro do ano passado foi lançada a 
PPP São Lourenço, que vai ampliar a capacidade de produção de água 
tratada para a Grande São Paulo em 4.700 l/s, um aumento de 7% 
do total. 

O investimento estimado é de R$ 1,68 bilhão e será feito por meio 
de PPP aberta à participação de empresas nacionais e internacionais. 
A expectativa é que o contrato seja assinado em setembro de 2013 e 
que sejam criados 2.000 empregos diretos e indiretos. 

PPP de São Lourenço  
está orçada em R$ 1,6 bilhão

Esta PPP irá buscar água na represa Cachoeira do França, em Ibi-
úna, tratá-la e implantar 78,3 km de tubulações para levá-la até a 
população.  O novo sistema vai captar água na represa que é formada 
pelo rio Juquiá. É uma obra de grande porte e complexa. Um dos pon-
tos principais é o bombeamento da água para superar o desnível de 
300 m da Serra de Paranapiacaba. 

Será instalada uma estação de tratamento de água, estações ele-
vatórias, 78,3 km de adutora principal e mais 4,9 km de adutoras au-
xiliares, além de reservatórios para armazenar um total de 110 milhões 
de litros de água bruta ou tratada. Uma parte da tubulação principal 
terá 2,10 m de diâmetro, metade de um túnel de metrô. 

Serão beneficiados diretamente 1,5 milhão de moradores de Ba-
rueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Var-
gem Grande Paulista. A iniciativa também trará benefícios indiretos 
para toda a região metropolitana de São Paulo, já que o novo sistema 
produtor aumentará a oferta de água e será interligado a outros sis-
temas existentes. 
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O Governo do Estado de São Paulo previu para este ano a libera-
ção de R$ 2,7 bilhões para obras de água e tratamento de esgoto, sen-
do R$ 2,4 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2), 
além de uma contrapartida de R$ 300 milhões da Sabesp.        

O valor será aplicado em 21 obras. Para o fornecimento de água 
tratada, o governo afirma que serão executadas obras na capital e na 
maior parte da região metropolitana de São Paulo. Haverá também 
ampliações no fornecimento de água para 370 mil moradores de Hor-
tolândia, Itanhaém e Paulínia. 

Entre os investimentos em esgoto estão novas estações de trata-

mento, tubulações e estações de bombeamento em Barueri, Embu das 
Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarujá, Itanhaém, Monga-
guá, Paulínia, Praia Grande, São Paulo e São Vicente.   

O recurso tem o objetivo de impulsionar a universalização do sane-
amento nos municípios atendidos pela companhia. Até o final de 2012, 
entre as obras previstas pelo PAC 1 e PAC 2 de responsabilidade da Sa-
besp monitoradas pelo Instituto Trata Brasil, que contempla municípios 
com mais de 500 mil habitantes, mostrou que das 15 obras da Sabesp 
acompanhadas, seis estavam paralisadas, seis estavam com andamento 
normalizado, uma atrasada, uma não iniciada e uma concluída. 

Município Ano 
contrato Andamento da obra Investimento 

previsto
Investimento 

liberado
% de 

Execução Situação

Osasco (SP) 2007 Execução de rede coletora de esgoto 
e execução de ligações domiciliares R$ 4,6 milhões R$ 2,7 milhões 62,63% Paralisada

Osasco (SP) 2008
Coletor, Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) e linhas recalque - 
bacia TO - 21 Osasco

R$ 3,3 milhões R$ 1,02 milhão 32,05% Paralisada

São Bernardo 
do Campo (SP) 2008

Coletor-tronco – 1° trecho a 
jusante (2,2 km de coletor tronco) - 

favela Naval 
R$ 14,4 milhões R$ 9,4 milhões 65,14% Paralisada

São Paulo (SP) 2008
Coletores e redes de esgotos na 

favela Paraisópolis conduzindo os 
esgotos para ETE Barueri 

R$ 15,9 milhões R$ 1,17 milhão 39,62% Paralisada

Osasco (SP) 2008 Interligação de rede coletora R$ 1,4 milhão R$ 1,02 milhão 79,14% Paralisada

São Paulo (SP) Em 
contratação

Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES) da 

Região Metropolitana de São Paulo
R$ 8 milhões R$ 0 27% Paralisada

Osasco (SP) Em 
contratação

Ampliação do SES nas sedes de 
Osasco e Carapicuíba - coletor-

tronco Rodoanel Mário Covas Oeste 
e coletores secundários

R$ 24 milhões R$ 0 65% Normal

São Bernardo 
do Campo (SP)

Em 
contratação

Ampliação do SES na Bacia do 
Ribeirão dos Couros e Bacia Billings 

Margem Norte
R$ 200 milhões R$ 27,3 milhões 1% Normal

Santo André (SP) 2008 Ampliação do SES R$ 10 milhões R$ 5,5 milhões 56% Normal

São Paulo (SP) 2008

Ampliação do SES - implantação 
do coletor-tronco, redes coletoras 
e interligações da Bacia TA 15 - 

Ipiranga

R$ 48 milhões R$ 48 milhões 100% Concluída

São Paulo (SP) 2008

Ampliação do SES - implantação de 
coletores-tronco, redes coletoras 
e interligações da Bacia PI 18 - 

Uberaba

R$ 28 milhões R$ 16,1 milhões 59% Normal

São Paulo (SP) 2008
Ampliação do SES - coletores 

Santa Eulália e Cruzeiro do Sul e 
interligações CT Mandaqui e EEE's

R$ 14,1 milhões R$ 7,2 milhões 56% Normal

São Paulo (SP) 2008
Ampliação do SES - Instalação 
de coletor-tronco Center Norte 

Tenente Rocha
R$ 1,9 milhão R$ 444 mil 0% Não iniciada

São Paulo (SP) 2008 SES Aricanduva - instalação de 
coletor-tronco 

R$ 17,3 milhões R$ 0 36% Normal

São Paulo (SP) 2008 Implantação do SES - Interceptor 
ITI - 12 R$ 23,08 milhões R$ 22,5 milhões 98% Atrasada

O levantamento considera as obras monitoradas pelo Instituto Trata Brasil, em municípios com mais de 500 mil habitantes, previstas pelo PAC1 e PAC2. 

De olho nas obras da capital e do interior

S a n e a m e n t o



A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), que atende a 
345 dos 399 municípios paranaenses, está realizando 221 obras em 
todas as regiões do estado. Outras 28 intervenções devem ser inicia-
das nas próximas semanas, segundo a companhia. Sete milhões de 
pessoas serão beneficiadas, sendo que os investimentos somam R$ 
489,6 milhões.

O valor desses investimentos, contabilizado até 10 de julho, já é 
2,8% superior a todos os recursos empregados em obras em 2012, 
quando foram aplicados R$ 476,3 milhões, antigo recorde anual da 
empresa. Em relação a 2011 (com R$ 354,2 milhões em inversões), o 
crescimento fora de 34,5%.

“As conquistas deste ano são resultado do trabalho que a Sane-
par vem realizando desde 2011. Estamos colhendo os frutos do que 
foi feito neste período de mais de dois anos de trabalho”, afirma o 
diretor-presidente da companhia, Fernando Ghignone, que assumiu 
seu comando naquele ano.

A Sanepar informa que, em razão de até o final de 2013 estarem 
previstos outros projetos, o crescimento no volume de investimentos 

Sanepar aumenta recursos para atender 345 municípios
será significativo, mas não divulgou estimativa. No entanto, segun-
do a companhia, a expectativa é a de que, somados os três anos 
entre 2012 e 2014, a aplicação de recursos em obras deverá atingir 
R$ 2 bilhões.

Das 249 obras em andamento ou a ser iniciadas nas próximas 
semanas, destaque para a ampliação do sistema de abastecimento de 
água de Londrina, com investimento estimado em R$ 73 milhões. Des-
te total, cerca de R$ 27 milhões já foram executados e R$ 35 milhões 
serão destinados às intervenções em andamento.

Outros R$ 21 milhões estão sendo investidos na ampliação do 
sistema de esgotos de Curitiba, com obras na Estação de Trata-
mento ETE Atuba Sul. Já em Apucarana, a companhia está dedi-
cando R$ 20,3 milhões também à ampliação do sistema de esgoto 
do município.

Com investimentos na casa dos R$ 18 milhões em cada inter-
venção estão a ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário de 
Maringá e de Cascavel. O mesmo tipo de obra beneficia Ponta Grossa, 
onde serão gastos R$ 14 milhões. (Carlos Brazil)
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obras de saneaMenTo aTrasadas oU ParalIsadas - PrIncIPaIs casos
Município Contratante Quantidade de obras Ano contrato Descrição da obra e investimento % de execução

Belém (PA) Governo do Estado

2 obras paralisadas 2008

• Ampliação do SES (Sistema de 
Esgotamento Sanitário) - bairros 
Marambaia e Guanabara
• Execução de rede coletora e ligações 
domiciliares - R$ 9,5 milhões

Menos de 10% 
de execução

1 obra atrasada 2008
• Recuperação do emissário e da estação 
elevatória final do esgoto da área central 
de Belém - R$ 7,5 milhões

Menos de 2% 
de execução

Duque de Caxias (RJ) Governo do Estado 1 obra atrasada 2009 Construção de sistema de coleta e transporte de 
esgotamento sanitário da Pavuna - R$ 35 milhões Menos de 2%

São Gonçalo (RJ) Governo do Estado 1 obra atrasada 2007 • Melhoria da ETE São Gonçalo - R$ 25,2 milhões Cerca de 30% 
de execução

Fortaleza (CE) Cagece

3 obras paralisadas 2008

• Ampliação do SES de Fortaleza - 
bacia do Coco CD-1 - R$ 24,3 milhões
• Ampliação do SES de Fortaleza - 
bacia do Coco CD-2 - R$ 25,6 milhões
• Ampliação do SES de Fortaleza - bacia do Coco 
- CD-3 - R$ 32,5 milhões

Quase não 
começaram

4 obras paralisadas 2007 / 2008

• Ampliação do SES - bacia CE-6 - 
R$ 12,8 milhões
• Ampliação do SES - bacia SE-2 - 
R$ 11,6 milhões
• Ampliação do SES de Fortaleza - 
bacia do Coco CD-5 - R$ 19,9 milhões
• Ampliação do SES Fortaleza - 
bacia do Coco CE-4 - R$ 24,1 milhões

Entre 40% 
e 60%

Brasília (DF) Caesb
1 obra paralisada 2007 • Ampliação do SES em Samambaia -

R$ 12,8 milhões
Quase não 
começaram

1 obra atrasada 2008 • Implantação de SES nas localidades Sol 
Nascente e Pôr do Sol - R$ 22,4 milhões

Menos de 20% 
de execução

João Pessoa (PB) Governo do Estado

2 obras paralisadas 2007

• Ampliação do SES do bairro Funcionários 
1 - R$ 1,2 milhão
- Ampliação do SES constando emissários, 
elevatórias, rede coletora e ligações 
domiciliares- R$ 5,2 milhões

Menos de 40% 
de execução

4 obras atrasadas 2007

• Implantação do SES do Jardim Cidade 
Universitária - R$ 8,3 milhões 
• Ampliação do SES do bairro Padre Zé -
R$ 2,5 milhão
• Ampliação do SES do bairro Cruz das 
Armas - R$ 2,7 milhões
• Ampliação do SES - R$ 2,7 milhões

Execução 
abaixo de 60%

Natal (RN) Governo do Estado 4 obras paralisadas 2007 / 2008

• Execução de emissário submarino e coleta 
e tratamento de esgotos em Pium, Sede, 
Pirangi, Cotovelo-Parnamirim e Ponta Negra 
- R$ 81,4 milhões
• Novo coletor geral 3, com 2 trechos: trecho 
1 extensão de 1.701 m, trecho 2.989 m -  
R$ 3,5 milhões
• Ampliação do SES de Natal com coleta e 
tratamento - R$ 82,4 milhões
• Implantação do SES - Bacia IS - bairro 
Planalto - R$ 9,7 milhões

Menos de 30% 
de execução

São Luís (MA) Governo do Estado 1 obra atrasada 2007
• Ampliação do SES da Ilha de São Luis 
etapa I - Sistemas Anil, Vinhais e São 
Francisco - R$ 124,6 milhões

Menos de 20% 
de execução

Teresina (PI) Governo do Estado
1 obra paralisada 2007 • Ampliação do SES - R$ 60,2 milhões Menos de 20% 

de execução
1 obra atrasada 2008 • Ampliação do SES - rede coletora - 

R$ 42,3 milhões
Cerca de 30% 
de execução

Santo André (SP) Prefeitura 2 obras paralisadas 2007

• Interceptação dos esgotos sanitários para 
tratamento - R$ 9,7 milhões
• Esgotamento sanitário por redes 
coletoras, coletores troncos e interceptores 
R$ 16 milhões

Menos de 40% 
de execução

Osasco (SP) Sabesp 1 obra paralisada 2008 •   Coletor, EEE e linhas e recalque bacia TO 
-21 Osasco - R$ 3,3 milhões

Menos de 40% 
de execução

Fonte: Compilação do Instituto Trata Brasil dos casos mais críticos de atrasos ou paralisações de obras de saneamento até o final de 2012
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Redução de esgoto em Vitória
O projeto Águas Limpas abrange sete municípios que compõem a Re-

gião Metropolitana do Estado do Espírito Santo (Vitória, Vila Velha, Serra, 
Fundão, Cariacica, Viana e Guarapari) e foi implementado pela Companhia 
Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), com aporte financeiro do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Caixa Econô-
mica e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Gerenciado desde fevereiro de 2005 pelo Consórcio Enger-Etep, lidera-
do pela SGS Enger Engenharia, recém-adquirida pelo Grupo SGS, o projeto 
tem como principais objetivos a ampliação do sistema de produção de água 
e o controle da poluição hídrica da baía de Vitória, através da expansão dos 
sistemas de coleta e tratamento de esgotos. A iniciativa já apresenta resul-
tados expressivos como a universalização do fornecimento de água tratada 
e cobertura de 60% para a coleta e tratamento de esgotos na região metro-
politana, com a universalização na capital Vitória.

Com o Projeto Águas Limpas, cerca de 150 milhões de l de esgoto in 
natura deixarão de ser lançados na baía de Vitória todos os dias.

50 anos de engenharia de instalação
A WH Engenharia, criada em 1963, faz 50 anos atuando fortemente nas 

áreas de engenharia de manutenção e instalação. 
Com início dos trabalhos focado no setor de instalação e manutenção 

de equipamentos de ar condicionado, poucos anos depois passou a se dedi-
car às atividades de gerenciamento de sistemas críticos, instalação de data 
center turn key e de piso elevado.

Já na década de 80, a WH Engenharia começou a atuar em mais um 
novo ramo no mercado: sistemas de detecção e combate a incêndio. Em 
1991, a empresa chega a importante marca de 800 contratos fechados.

Hoje, a empresa trabalha com clientes de todos os portes, empresas 
nacionais e multinacionais, reconhecidas em todas as áreas.



O problema é de gestão

O presidente da CAB Ambiental, Mario Galvão, aponta que para 
melhorar o saneamento no Brasil é preciso investir primeiro 
na elaboração de um plano macro e, a partir dele, cobrar bons 

projetos e exigir qualidade dos serviços executados. Confira este e 
outros assuntos em entrevista concedida pelo executivo, que é tam-
bém diretor da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas 
dos Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), para a revista O 
Empreiteiro. 

O setor privado pode ajudar a alavancar as obras de sane-
amento no Brasil e assim contribuir para a universalização do 
saneamento?

Quando a CAB Ambiental foi criada em 2006, antes da própria 
publicação da lei 11.445, de 2007, a ideia sempre foi acreditar que a 
solução para o saneamento no Brasil passaria pela iniciativa privada, 
ajudando a implantar a estrutura toda necessária. E até mais que 
implantar, acreditamos que, de fato, as empresas têm muito a ajudar 
na proatividade, na melhoria na gestão do sistema. O que temos hoje 
não é só problema de investimento, é gestão. E a iniciativa privada 
pode melhorar muito esse processo. 

Quais as principais dificuldades que a iniciativa privada en-
frenta ao assumir uma PPP (Parceria Público-Privada) ou conces-
são de saneamento?

O que observamos é que todas as entidades que cobram o proces-
so de saneamento no Brasil – o que incluem as licenças ambientais, 
saúde pública e meio ambiente -, na hora em que a gente assume 
a operação, passam a ter alguém para cobrar. Não que elas façam 
errado. Mas isso é uma evolução, porque na medida em que é posto 
o privado, você passa a cobrar e, automaticamente, está também 
melhorando todo o sistema. Temos a fiscalização em cima de nosso 
trabalho, mas se isso fosse feito como um todo, o rio Tietê não es-
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Mario Galvão, presidente 
da CAB Ambiental

taria como está hoje. Esse é o grande 
desafio que é ser privado nesse meio. 

Em sua opinião, qual é o princi-
pal obstáculo para o País avançar na 
universalização do saneamento?

Estamos falando de infraestrutu-
ra, e infraestrutura não se implanta 
da noite para o dia. O processo de li-
cenciamento ambiental tem que pas-
sar por isso e exige um tempo para 
fazer a concepção básica do sistema, 
para conseguir as licenças ambientais 
necessárias, fazer os projetos básicos 
executivos, o plano diretor das cida-
des. E tudo isso está integrado. Se 
existe um plano diretor, é possível se 
preparar, planejar. Paramos no proces-
so de planejamento das cidades como um todo. O plano executivo 
tem que suceder um ao outro, mas atender a um plano diretor. É pre-
ciso começar a resolver o problema macro, de planejamento urbano, 
mobilidade, de toda a infraestrutura. O Brasil hoje está sofrendo isso. 
Não foi feito esse trabalho ao longo dos anos e a nova lei obriga os 
municípios a ter esse planejamento. 

A Abcon estima que a iniciativa privada atenda no saneamen-
to, direta ou indiretamente, a 40% da população até 2020. Qual 
a sua visão sobre essa estimativa?

Essa é uma estimativa que as empresas privadas têm como desa-
fio. O percentual de 40% é arrojado, mas em função da demanda e 
da capacidade de investimento que o País tem, acredito que poderá 
ser uma meta a ser atingida.
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Tâmisa volta a receber esgoto e povo protesta

Nos seus 352 km, o rio Tâmisa teve 
suas águas saneadas a partir dos 
anos 60, e passou a ser um dos 

cartões-postais da capital britânica para os 
visitantes. Mas os londrinos veem hoje que 
há despejo de esgoto no rio quando chove, 
porque a rede construída na era vitoriana 
não comporta o esgotamento provocado pela 
população atual.

Ao lado do Sena, em Paris, e do Hudson, 
em Nova York, o Tâmisa é um desses rios-
-ícone cercado de tradição e lendas, conhe-
cido mundo afora. Há sites dedicados a sua 
história, passeios no rio, cidades e lugarejos 
às suas margens etc. 

A partir de Londres, o Tâmisa tem regi-
me de marés quatro vezes por dia. Os riscos 
potenciais de uma tormenta vinda do mar e 

Rede não comporta o 
esgotamento provocado pela 

população atual de Londres
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subindo o rio, podendo alagar parte da capital britânica, fez o governo erguer a segunda maior 
barragem móvel do mundo - a primeira fica na Holanda. 

Mas o pior inimigo atual tem sido a poluição — em meados de 1800, o fedor das águas era 
tal que obrigou a se fechar o Parlamento, na ponte de Westminster, e a se construir a primeira 
estação de tratamento de esgotos em Londres. O rio se beneficiou desde então de sucessivos 
programas de saneamento.

A operadora privada Thames Water Utilities, controlada pelo banco Mcquaire e fundos 
de investimentos, pediu desculpas em público em janeiro passado pelos prejuízos causados a 
propriedades ribeirinhas pelo despejo de esgoto in natura no rio.

Túnel 
A esperança de uma solução duradoura é a construção do maior túnel do país, ao custo de 

US$ 6,2 bilhões, que vai coletar o esgoto ao longo de 32 km do rio, passando por locais histó-
ricos, como o Palácio de Buckingham. 

A operadora, que tem 14 milhões de clientes na área de Londres, contratou o banco UBS 
para levantar os recursos no mercado financeiro.

A rede de túneis e cavernas herdada da época vitoriana tinha capacidade projetada para 
atender sete milhões de habitantes — a metade da população metropolitana atual. Isso sig-

Novo emissário na Bahia
A Aquifero Engenharia realizou rebai-

xamento do lençol freático para implemen-
tação do emissário Jaguaribe, obra da cons-
trutora Odebrecht na praia de Jaguaribe, em 
Salvador (BA). 

O emissário tem capacidade para disper-
sar no oceano, a 45 m de profundidade, 5,9 
mil l de efluente por segundo. As estruturas 
não aparentes foram instaladas com tecno-
logia capaz de não causar nenhum transtor-
no à comunidade. O emissário terrestre, por 
exemplo, com 1.342 m, foi implantado a 20 m 
de profundidade por meio de uma perfuratriz 
chamada pipe jacking, equipamento importa-
do da Alemanha e considerado o mais eficien-
te do mundo para esse tipo de perfuração. 

Para realizar o rebaixamento do lençol freático nesta obra foram usados três estágios de rebai-
xamento, incluindo a instalação de equipamentos no interior das escavações, possibilitando, assim, 
alcançar profundidades de até 9 m.

S a n e a m e n t o
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nifica que pelo menos 30 milhões t 
de esgoto são despejados no rio todo 
ano sem tratamento, material esse que 
chega a permanecer na água até três 
meses, segundo análises, antes de se 
diluir no mar. A Inglaterra já foi ad-
vertida pela Comunidade Europeia por 
não cumprir as normas de tratamento 
de esgoto acordadas — arriscando a ter 
que pagar £ 620 mil de multa por dia, 
num total que pode chegar a £ 446 mi-
lhões ao ano.

Para reduzir riscos potenciais do 
financiamento exigido para a obra, a 
consultoria contratada, a KPMG, propôs 
separar o megaprojeto de saneamento 
do Tâmisa — que envolve a construção 
de um túnel de 7,2 m de diâmetro, re-

vestido de concreto, 75 m abaixo do rio —, como um ativo distinto do restante da infraestrutura 
da operadora privada Thames Water. 

O projeto do seu traçado, que vai interceptar 34 dos pontos de extravasamento de esgoto 
mais frequentes, e encaminhá-lo para plantas de tratamento, encontra-se em curso, programan-
do-se o início das obras para 2016.

Engenharia financeira
O governo inglês fará provisão de recursos para cobrir “riscos excepcionais” do projeto, 

dando maior segurança aos investidores, e o órgão regulador do setor concederá tratamento 
especial ao projeto. Essa engenharia financeira vai possibilitar que a taxa de retorno do projeto 
se alinhe com a indústria global, da ordem de 10% ao ano.

As entidades ambientais denunciam que apenas 2 mm de chuva podem encher alguns dos 
túneis de esgoto de Londres, levando à extravasão de efluente bruto no rio através de 57 pon-
tos que funcionam como “ladrão”. Como o clima londrino é reconhecidamente chuvoso, esses 
lançamentos já ocorrem, em média, uma vez por semana, afirmam os ambientalistas. 

O túnel inglês chamado Tideway é a maior obra entre as que a operadora Thames Water está 
desenvolvendo para expandir sua capacidade de tratamento. No total, serão £ 675 milhões des-
tinados a modernizar cinco das estações de tratamento de Londres até 2014, além da construção 
do túnel Lee no rio de mesmo nome, afluente do Tâmisa, de 7 km, a ser concluído por uma TBM 
(tunnel boring machine) em 2015, com capacidade para conter 16 milhões t de esgoto. 

Haverá 24 canteiros de obras na capital para a construção do túnel Tideway, que terá capacidade 
de armazenamento de 1,5 milhão m³ de esgoto, eliminando assim, em princípio, os riscos de extrava-
são no Tâmisa. Se a decisão do governo for positiva, as obras preliminares desse túnel devem ter início 
em 2015, seguindo-se a sua escavação por TBMs no ano seguinte e conclusão prevista para 2023.

Toda a documentação do projeto do túnel, as críticas e comentários da população, e o 
cronograma de obtenção de todas as licenças dos órgãos reguladores, estão à disposição do 
público no site www.thamestidewaytunnel.co.uk 

O consumidor, para variar, vai pagar a conta dessas obras. A conta anual de esgoto dos 
londrinos, no valor de £ 123 hoje — a mais baixa do país —, terá um aumento de £ 70 a £ 80, ou 
seja, +57%, alinhando-a com a média nacional, segundo a operadora.

Este tipo de túnel para coleta de esgoto está sendo adotado em diversas metrópoles pelo 
mundo, como Doha, Abu Dhabi, Helsinki, Washington e Cingapura. Esta última cidade, por 
exemplo, está investindo U$ 2,4 bilhões num projeto similar, enquanto que Paris está aplicando 
US$ 5 bilhões na modernização do seu sistema de esgotos.

Solução para a despoluição será a 
construção de túnel ao custo de US$ 6,2 bi
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O bom desafio que o Brasil enfrentará
Paulo Godoy*

A taxa de investimento em relação ao PIB atingiu 18,4% no primeiro tri-
mestre, um desempenho abaixo do necessário para um país que precisa 
crescer de forma mais robusta e continuada, carreado principalmente 

pela evolução da formação bruta de capital fixa.
Para atingir tal patamar de crescimento, mais sustentado, o Brasil precisaria 

computar uma taxa de 25% de investimento em relação ao PIB. Considerando 
o despenho econômico brasileiro no primeiro trimestre deste ano, a meta signi-
ficaria injetar investimentos adicionais de R$ 300 bilhões ao ano, considerando 
todos os setores econômicos, o que se mantém como um desafio gigantesco. Em 
2012, os investimentos na economia atingiram cerca de R$ 800 bilhões.

A infraestrutura é, sem dúvida, um gargalo, na medida em que reduz a com-
petitividade dos setores econômicos. Mas é também um potencial para a economia 
brasileira, pois pode eliminar diversas travas que encarecem ou travam os negócios e os descolamentos de pessoas e cargas.

O governo federal e muitos governos estaduais estão no caminho certo quando decidem optar pelo modelo de conces-

Exportar serviços de engenharia  
é para quem pode

José Augusto de Castro*

País que possui empresas exportadoras de serviço de engenharia é 
país privilegiado. Poucos países no mundo têm esse privilégio. E 
o Brasil é um deles.

Os países desenvolvidos dominam este mercado, mas nações emer-
gentes como a China estão conquistando importantes espaços, graças 
às generosas condições de financiamento oferecidas, onde o pano de 
fundo é abrir mercados para seus produtos. 

Este cenário tem se mostrado visível na América do Sul, região 
ocupada por empresas de diferentes países, mercado em que o Brasil 
tem participação ao redor de 5%. Situação similar ocorre na África, 
mas nossa participação é ainda menor.

E o que precisa para o Brasil aumentar sua participação? Que os diferentes órgãos governamentais 
envolvidos tenham conhecimentos uniformes sobre as peculiaridades da exportação de serviço de enge-
nharia e não criem mitos antiexportação, por exemplo, exportar serviço de engenharia é criar empregos 
no exterior, ou ainda, por que financiar obras no exterior se existe carência no Brasil ? E, reduzir o prazo 
para análise das concessões de financiamento, que demandam entre 150 e até 570 dias.

Exportar serviço de engenharia não é uma tarefa simples, ao contrário, é complexa, mesmo para 
empresas com elevada competência técnica, adequado suporte administrativo-operacional, agressivi-
dade comercial, criativa engenharia financeira e o governo disponibilizando competitivo financiamento 
a longo prazo.

Em realidade, a exportação de serviço de engenharia deveria ser considerada instrumento de política 
de comércio exterior, pois abre e/ou amplia mercados externos para produtos brasileiros e permite a in-
serção internacional indireta de centenas de micro, pequenas e médias empresas.

Por unanimidade, todos países consideram a exportação de serviços de engenharia o melhor canal de 
comercialização para expansão de suas vendas externas de produtos industrializados.

Se os países desenvolvidos e as nações emergentes buscam agressivamente viabilizar exportações de 
serviços de engenharia, símbolo de status para qualquer país, por que o Brasil pensa diferente?

 Exportar serviço de engenharia não é para quem quer, mas para quem pode. E o Brasil e suas em-
presas podem.

 
*José Augusto de Castro é presidente da Associação de Comércio 

Exterior do Brasil (AEB) 
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sões e parcerias para expandir e modernizar a infraestrutura. Difícil, agora, é fazer os projetos evoluírem no prazo desejado.
O poder público precisa continuar trabalhando para que o trâmite dos projetos seja mais célere e previsível, o 

que é um desafio gigantesco, considerando que um governo é formado por diversas instituições públicas, com níveis 
de desempenho e eficiência distintos. As fases de elaboração de projetos e estudos, de avaliação de editais e de 
licenciamento ambiental precisam avançar sem tantos traumas.

Para acelerar o trâmite, há frentes de trabalho. É necessário aperfeiçoar o sistema de garantias para o setor de 
infraestrutura; avançar na oferta de financiamento na modalidade project finance que inclua as fases de construção; 
ter a disposição análises, investigações e estudos cada vez mais completos, para que licitações e leilões com projetos 
executivos, imprescindíveis para o bom andamento do empreendimento, sejam regra. 

Há bastante também para avançar na padronização de procedimentos e conceitos entre órgãos executores e fis-
calizadores de obras, bem como regulamentar normas legais para dar mais objetividade ao trâmite do licenciamento 
ambiental, não só na esfera federal, mas também na estadual e municipal.

As concessões precisam ter rentabilidade adequada, regras claras e segurança jurídica, de forma que o investidor 
tenha condições de buscar financiamento no mercado. Muitos leilões devem ser realizados a partir do segundo semes-
tre, o que pode somar quase R$ 500 bilhões nos próximos anos incluindo projetos de energia e transportes no médio 
prazo. É um desafio sem igual, mas, sem dúvida, um bom desafio.

*Paulo Godoy é presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústria de Base (Abdib)

Teresópolis: a distância 
entre a intenção  
e o gesto prático

André Assis*

Quando o assunto é prevenção e remediação a desas-
tres e emergências geológico-geotécnicas, é necessário 
reconhecer que o Brasil vive ainda no espaço etéreo das boas intenções.

 Muito já se fez no campo teórico, como a aprovação de um marco legal eficaz e a criação de órgãos voltados 
ao monitoramento e à prevenção. Poucas foram, no entanto, as medidas práticas e eficazes, que resultaram em 
ganhos efetivos sejam na prevenção, seja na remediação das tragédias.

Um exemplo disso é Teresópolis, estado do Rio. A bela cidade daquela região serranaregistrou 392 vítimas fatais 
nos terríveis deslizamentos lá ocorridos em janeiro de 2011. O município só foi superado em mortes pela vizinha Nova 
Friburgo, onde foram registradas 429 vítimas. Teresópolis sofreu outros efeitos nefastos: 9.110 pessoas desalojadas 
e outras 6.727 desabrigadas. 

Carente de recursos para superar o desastre de 2011 e para evitar a ocorrência de novos acontecimentos 
desse porte, Teresópolis não recebeu nenhum centavo da União em 2012. E não por falta de recursos. O Ministério 
da Integração Nacional dispunha de verba orçamentária de R$ 5,7 bilhões em 2012.

Por circunstâncias diversas, inclusive pela falta de projetos apresentados de acordo com os parâmetros técnicos e 
legais apropriados, Teresópolis ficou sem recursos. E o fato concreto é que apenas R$ 2,1 bilhões da verba orçamentária 
do Ministério da Integração foram efetivamente aplicados, segundo números da respeitável ONG Contas Abertas.

O exemplo de Teresópolis tem um caráter simbólico. Os desastres naturais acontecem nos municípios e a maioria 
deles não dispõe de recursos financeiros e humanos, com a necessária qualificação técnica, para enfrentar esses 
desafios. Dos R$ 242,9 milhões aplicados pelo Ministério da Integração no Estado do Rio, 85% foram utilizados 
na capital. Nova Friburgo, o município mais afetado pelos fatos de 2011, ficou com pouco mais de 1% desse total.

Somos ainda um país de bacharéis. Nosso foco é muito mais a elaboração de leis e a criação de órgãos 
burocráticos do que a execução de obras. Conseguimos criar entidades federais e estaduais de monitoramento e 
prevenção. Ótimo. Mas os desastres acontecem nos municípios. E neles quase nada acontece — salvo nas grandes 
capitais, que dispõem desses recursos humanos e técnicos. 

Ou seja, há boa intenção. Há planos na direção certa. Há órgãos com qualificação técnica para, em tese, atuar 
no monitoramento e prevenção. Mas a distância entre a intenção e gesto prático parece insuperável. Até quando?

*André de Pacheco Assis é presidente da Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS) e professor da 

Universidade de Brasília (UnB)
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Por que a agricultura dá certo no Brasil?
 

Luiz Aubert Neto*

Uma pergunta a ser feita é: o que faz, no mesmo país, 
o setor agrícola ir tão bem, enquanto a indústria de 
transformação vive um de seus piores momentos?

Certamente muitos dirão que isso ocorre porque o Bra-
sil é um país continental, tropical, de terras férteis e, por-
tanto, com  talento para a agricultura. Outros dirão que o 
alto preço internacional das commodities contribui para a 
competitividade do agronegócio brasileiro. Mas será que é 
só isso?

É claro que esses fatores contribuem, mas o fato é que 
existe, efetivamente, uma Política Agrícola que empurra o 
agronegócio brasileiro, o que está mais do que correto.

O Plano Safra 2013/14, anunciado em junho, é uma cla-
ra demonstração de que é possível fazer políticas que pos-
sam resultar no aumento de competitividade dos diversos 
setores da economia.

E as vantagens comparativas são muitas em relação aos demais setores da economia. O volume de 
recursos para o financiamento rural cresceu 18% e saltou para R$ 136 bilhões.

Esses são os fatores que fazem, acertadamente, a agricultura brasileira uma das mais competitivas e 
produtivas do mundo, fazendo com que os resultados desta política permeiem sobre as demais cadeias do 
agronegócio, com geração de mais empregos e renda.

Enquanto isso, em uma realidade totalmente adversa, a indústria nacional de transformação, 

Muitas dificuldades  
na retomada do desenvolvimento 

Paulo Safady Simão* 

A Indústria da Construção no Brasil viveu na última 
década um período inédito de crescimento pro-
porcionado pela estabilidade econômica do País e 

pelas políticas públicas que aqueceram o mercado imo-
biliário e a área da infraestrutura. Animado por este bom 
momento, a construção gerou um volume recorde de em-
pregos formais e mobilizou recursos que representaram, 
no último ano, quase 46% do total dos investimentos 
feitos na nossa economia. 

A melhoria da nossa malha viária, a ampliação dos 
portos e aeroportos, a construção de novas ferrovias, a 
geração de energia, a solução para o problema de sanea-
mento e moradia digna para a população, são alguns dos 
importantes temas da agenda de desenvolvimento do País 
que estão diretamente ligados ao nosso segmento.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) tem uma perspectiva otimista para os próximos anos. A despeito deste momento atual, marcado 
por uma retração do cenário econômico, acreditamos que o Brasil será capaz de destravar alguns obs-
táculos que têm adiado o salto de desenvolvimento que precisamos fazer.

Mas, para que isso aconteça, empresários e governo precisam responder a um importante desafio: 
aprimorar o nosso ambiente de negócios de modo a permitir a industrialização do processo construtivo 
no país, com a implementação de novas tecnologias, além de materiais e sistemas inovadores. Somente 
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que agrega valor e gera desenvolvimento tecnológico, é obrigada a conviver com o “tripé do 
mal”  (câmbio, tributos e juros) - custo Brasil que torna os produtos brasileiros cerca de 40% mais 
caros que os produzidos na Alemanha e E.U.A (isso sem comparar com a China, onde a diferença é 
brutal); câmbio totalmente desfavorável ao processo produtivo; alto custo do crédito e escassez em 
linhas de financiamentos de longo prazo, uma combinação perniciosa que tira toda a competitivi-
dade da indústria nacional.

A seu favor, a indústria tem apenas o PSI-FINAME, com taxa de 3,5% ao ano e até 10 anos para 
pagar  (porém, metade das empresas não pode usufruir deste incentivo por não possuir CND – Certidão 
Negativa de Débito – todos impostos em dia). Não fosse isso, a indústria estaria em situação ainda mais 
grave. Reconhecemos que outras medidas foram implementadas, como a desoneração da folha, o crédito 
imediato da PIS/COFINS e a redução do IPI, contudo são incapazes de reverter a atual estagnação da 
indústria de transformação.

Mas ainda é possível reverter esse quadro, com políticas que ataquem as questões estruturais. É preciso 
construir uma política industrial voltada à ampliação dos investimentos em infraestrutura para impulsionar 
a produtividade da indústria. Do contrário, a taxa de investimento (FBCF) continuará em torno dos inexpres-
sivos 18% do PIB. Para se ter uma ideia, o mundo investe, em média, 23% do PIB. Ou seja, o Brasil continuará 
a patinar no que se refere ao desenvolvimento, geração de emprego e riquezas.

Onde uma Embraer (será que existe atividade mais complexa do que produzir avião?!) e a agricultura dão 
certo, por que não podemos ter uma indústria de transformação forte e competitiva?

O que não podemos é, por exemplo, ser um dos maiores produtores de café do mundo e, ao mesmo 
tempo, ver a Alemanha, que não possui um pé de café, ser a maior exportadora de café industrializado 
do planeta.

Caminhos existem, desde que haja vontade política e, consequentemente, uma Política Industrial 
bem estruturada.

*Luiz Aubert Neto é presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq)

o desenvolvimento tecnológico da construção será capaz de conferir ao setor as condições necessárias 
para que o País continue avançando.

O aprimoramento do ambiente de negócios na indústria da construção passa, de forma impres-
cindível, pela implementação de novos marcos regulatórios que confiram maior segurança jurídica e 
modernidade ao setor. Precisamos remover os obstáculos e entraves que impedem a construção bra-
sileira de chegar ao mesmo estágio já alcançado pela nossa indústria em países de economias líderes.

Isso significa simplificar e harmonizar as regras, principalmente nas áreas trabalhista, tributária e 
ambiental, onde leis muitas vezes conflitantes e ultrapassadas ocasionam interpretações divergentes 
no âmbito da Justiça ou dos órgãos de fiscalização e controle. O histórico recente de obras de todos os 
tamanhos e dos mais diferentes segmentos que têm sido paralisadas por interpretações divergentes da 
lei, levanta um véu de incerteza que acaba prejudicando empresários, governos e sociedade em geral.

Não podemos ainda perder de vista outras questões cruciais que estão diretamente relacionadas à 
redução dos custos de produção e ao aumento dos níveis de industrialização da atividade, como: pa-
dronização dos procedimentos cartorários, desenvolvimento de novos instrumentos de financiamento, 
amadurecimento do mercado de seguros voltado para o setor imobiliário e para o segmento de infraes-
trutura, redução da excessiva burocracia que ocasiona em atrasos e oneração dos projetos.

Importante ressaltar que em nenhum momento a nossa defesa pela simplificação dos pro-
cessos, eliminação da burocracia ou revisão dos marcos legais pode ser interpretada como uma 
ameaça às conquistas trabalhistas, ao meio ambiente ou como uma redução da transparên-
cia e rigor na gestão dos recursos públicos. Ao contrário. Defendemos que a formalização das re-
lações de trabalho, a prática da sustentabilidade social e ambiental e o equilíbrio das con-
tas públicas são avanços importantes que consolidam o desenvolvimento da nossa indústria.

A construção, por estar diretamente relacionada à viabilização de toda a infraestrutura necessária 
à evolução do país e por mobilizar uma extensa cadeia produtiva, tem total condição de liderar uma 
retomada sustentada do crescimento brasileiro. Mas, para que isso aconteça, precisamos construir um 
ambiente favorável ao desenvolvimento tecnológico e de produtividade.

*Paulo Safady Simão é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC)
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PEC da Habitação perenizará  
Minha Casa, Minha Vida 

Sérgio Watanabe*

Minha Casa, Minha Vida (MCMV) consolidou-se como um programa 
relevante. Ao completar quatro anos de operação em abril deste 
ano, ele já contabilizava 2,6 milhões de unidades contratadas, das 

quais 1,2 milhão entregue.
Entretanto, persistem gargalos. Para radiografá-los, o Sinduscon-SP 

realizou pesquisa com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) e com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) junto a 66 construtoras 
que operam no programa. E92% delas consideraram esse programa do 
governo federal muito importante ou importante para seus negócios. 

Reduzida disponibilidade de terrenos, morosidade e burocracia na 
aprovação de projetos e no licenciamento de empreendimentos nos ór-
gãos públicos, falta de mão de obra qualificada e entraves nos cartórios foram apontados pelas construtoras 
entre 13 obstáculos que apresentam elevado grau de dificuldade.

Após divulgar esses dados em workshop com a participação de governo, agentes financiadores, constru-
toras e trabalhadores, o Sinduscon-SP continua atuando em busca de soluções para esses entraves.

Mas não podemos perder esse programa com o fim do atual governo. Precisamos perenizá-lo, transforman-
do-o em política de Estado. Para tanto, vamos nos mobilizar para aprovar a PEC da Habitação, que destina recur-
sos permanentes ao setor. Assim poderemos dizer aos 5,3 milhões de famílias que estão no déficit habitacional: 
“A sua casa é a nossa causa”.

*Sérgio Watanabe é presidente do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), vice-presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e diretor da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Em Minas, uma expansão robusta
Luiz Fernando Pires*

Pelas estimativas da Fundação João Pinheiro, a construção civil, aqui em Minas Gerais, continua apre-
sentando expansão mais robusta do que no restante do País. Os dados do primeiro trimestre do PIB-
-MG demonstram isso: ela cresceu 1,2%, em relação a igual período do ano anterior. Este resultado foi 

superior ao observado pela construção nacional.
Programas como Minha Casa, Minha Vida, obras para a Copa do Mundo (reforma do Mineirão), os 

programas Pró-Acesso e Pró-MG do governo estadual, e, as obras do BRT em BH,contribuíram para este 
resultado. Sendo os programas de maior alcance social o Minha Casa, Minha Vida a nível federal e o Pró-
-Acesso e Pró-MG, a nível estadual. São programas que deram certo, ativam a economia, geram riqueza e 
têm um grande alcance social.

De fato,a construção civil mineira vem demonstrando, nos últimos anos, desempenho melhor do que 
a construção nacional. De 2004 a 2012 o crescimento acumulado do setor no País foi de 49,68%, ou seja, 
média anual de 4,68%. Neste período a Construção mineira cresceu 62,37%, o que representa uma média 
anual de expansão de 5,53%.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2013 todos os indicadores de desempenho do segmento 
imobiliário de Belo Horizonte apresentam redução em relação a igual período do ano passado. As vendas 
ficaram menores, alcançando 1216 unidades, comparados com 1690 unidades do mesmo período de 2012. 
Já os lançamentos caíram de 1555 em 2012 para 1137, no mesmo período deste ano.

Dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC),indicam que as vendas de 
cimento para o mercado interno brasileiro, em junho de 2013 atingiram 5,5 milhões de toneladas, com 
crescimento de 3% em relação a igual período do mês anterior, no período de janeiro a junho de 2013 apre-
sentou um crescimento de 1,6% comparados com o mesmo período de 2012.

O mercado imobiliário, depois de um ajuste de atividades nos últimos dois anos, deverá apresentar cres-
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cimento de vendas no segundo semestre do ano. Espera-se 
uma maior estabilidade de cenário para aumentar a con-
fiança do mercado.

Num momento em que o País apresenta dificuldades 
para acelerar o ritmo de seu crescimento, a construção civil 
assume um papel de destaque ainda maior, pois o emprego 
e renda gerados em sua extensa cadeia produtiva são capa-
zes de estimular a economia. A infraestrutura precária e a 
necessidade de habitação revelam a importância das ativi-
dades do setor para o País.

O crescimento do País depende do investimento em 
infraestrutura como portos, aeroportos, rodovias, ferrovias 
e mobilidade urbana. Principalmente em Minas, onde os in-
vestimentos federais não chegam.

Além dos investimentos em infraestrutura, outro grande 
gargalo é a burocracia que impede o desenvolvimento. Os processos de licenciamentos ambientais, as apro-
vações de projetos nas prefeituras, os cartórios e o cipoal de regulamentações e alterações legais constantes, 
geram insegurança jurídica, afastando investimentos e impedindo um maior ritmo de crescimento do País.

O que as ruas clamam é que os recursos do País sejam melhor aplicados, e não consumidos em custeio. 
A riqueza gerada pela força do trabalho tem que trazer retorno para a população em infraestrutura de qua-
lidade como: transporte coletivo, saúde, educação, segurança e muito mais.

O Brasil é um país rico, porém os nossos recursos estão sendo desperdiçados e consumidos em uma estru-
tura grande demais e muito cara, por falta de gestão, escolha inadequada de dirigentes e equívocos de modelos 
superados. Assim o brasileiro trabalha muito, gera riqueza e a população não tem o retorno que deveria. 

*Luiz Fernando Pires é presidente do Sindicado da Indústria da 
Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG)

País precisa ser mais atrativo  
aos investidores

Antonio E. F. Müller*

E iniciamos 2013 sob nuvens de incerteza. A economia 
brasileira reduziu sua marcha no último semestre de 
2012, com reflexos negativos no setor industrial e, 

por consequência, na engenharia. Felizmente, na área de 
infraestrutura, os projetos de mobilidade urbana, portos e 
aeroportos, e obras de energia seguem avançando. Infraes-
trutura, afinal, é fator básico para que possamos ser compe-
titivos no cenário internacional. E não há infraestrutura sem 
a participação da engenharia.

A MP dos Portos sinaliza com mudanças positivas, mas 
os investimentos permanecem abaixo do patamar de outros países, inclusive alguns vizinhos latino-ameri-
canos. A médio e longo prazo é preciso consolidar um projeto de desenvolvimento da nação, e não somente 
do governo, com foco na sustentabilidade do país e das empresas brasileiras.

E que considere a participação da iniciativa privada nos futuros investimentos. Há empresas brasileiras e 
estrangeiras, algumas delas associadas à ABEMI, que se mostram interessadas em aportar recursos em novos 
projetos, desde que as regras do jogo estejam claras e sejam rigorosamente cumpridas pelos governantes. 

Por fim, o País precisa ser mais atrativo aos investidores, com a redução tributária e a simplificação 
da burocracia estatal, e buscar uma legislação trabalhista que aporte mais resultados para trabalhadores, 
empresas e para a nação.

Sabemos que algumas incertezas estarão presentes nos próximos meses, mas estamos convictos da pos-
sibilidade de superá-las e voltar a investir, ainda em 2013, acreditando na recuperação da economia brasileira. 

 
*Antonio E. F. Müller é presidente da Associação Brasileira de 

Engenharia Industrial (Abemi)
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O que esperamos do mercado 
imobiliário em 2013

Claudio Bernardes*

Como será o desempenho do setor imobiliário em 2013? De maneira 
lúcida e racional, o que se espera é que o mercado tenha compor-
tamento muito similar ao de 2012, um ano em que as empresas, 

demonstrando maturidade e responsabilidade, cuidaram de fazer os ne-
cessários ajustes para enfrentar os efeitos da crise mundial e dificuldades 
como falta de infraestrutura para produção, que motivaram atrasos na 
entrega de algumas obras.

Foi o que podemos chamar de um “freio de arrumação”, ou uma pa-
rada técnica para redimensionar a capacidade de operação, uma vez que, 
felizmente, o mercado não enfrenta problemas de demanda ou de oferta 
de crédito imobiliário.

Em 2012, o mercado de imóveis da capital paulista registrou o menor 
volume de lançamentos de novas unidades se comparado a 2011. Pesaram 
nesse resultado, além do ajuste de mercado, obstáculos como a demora na 
aprovação de projetos e, principalmente, a escassez de terrenos.

Em muitos distritos, o estoque de outorga onerosa, instrumento que 
permite às incorporadoras adquirir o direito de construir até o limite previsto na lei, já se esgotou ou está 
quase a zero. Isso tem elevado o custo da compra de terrenos e estimulado os construtores a migrar para 
outras cidades, como Guarulhos, que liderou os lançamentos na Grande São Paulo.

Felizmente, o prefeito Fernando Haddad compreendeu a dinâmica de desenvolvimento da cidade e 
mostra-se disposto a solucionar os problemas existentes.

Aliás, o novo prefeito se revela firmemente empenhado em equacionar o desenvolvimento imobiliário 
na cidade, focando premissas importantes, no que diz respeito à adoção de diferentes modelos de ocupação 
urbana e criação de novas centralidades. Acreditamos que Haddad saberá conduzir a revisão do Plano Dire-
tor, no sentido de aproximar a moradia do emprego, promovendo o adensamento da cidade onde necessário, 
de forma inteligente e sustentável.

Adicione-se a isso a determinação governamental de também estimular a construção civil e ampliar a 
produção de moradias no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

Diante dessas possibilidades, há grandes chances de o setor imobiliário ter um desempenho melhor em 
2013, com incremento da ordem de 3% a 5%. Entretanto, é preciso lembrar que tudo vai depender direta-
mente do crescimento do País. Quando a economia vai bem, o mercado vai bem.

Assim, cabe confiar que o governo federal saberá agir com a necessária prontidão para evitar o aumento 
da inflação e, além das medidas anticíclicas, promover adequações inadiáveis, como a revitalização e am-
pliação da infraestrutura, além da diminuição da carga tributária, de modo a fomentar o desenvolvimento 
de todos os setores produtivos do País.

No mais, o setor imobiliário está, como sempre, pronto para desempenhar sua função econômica e 
social, produzindo habitações e promovendo a dignidade que só um teto decente pode proporcionar às 
famílias brasileiras.

*Claudio Bernardes é presidente do Sindicato da Habitação (Secovi)
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Infraestrutura, obras públicas,  
gerenciamento e parcerias

Luciano Amadio*

Sobre as políticas de infraestrutura, uma reflexão ini-
cial, positiva e pertinente, é que elas ganharam priori-
dade central no desenvolvimento do País para funções 

básicas da economia e para o atendimento a imperativas 
demandas sociais.

No primeiro plano, os programas de investimentos — 
cuja implementação cabe, sobretudo, às empresas cons-
trutoras — condicionam desde as respostas aos gargalos da 
infraestrutura energética e do modal de transportes pesados 
até o enfrentamento da aguda crise de mobilidade urbana.

No plano do desenvolvimento social (também impor-
tante para a economia), impõem-se, na agenda das três 
esferas governamentais, respostas às persistentes carências 
de saneamento básico, habitação popular, equipamentos e 
serviços das áreas de saúde, segurança, educação, para ampliação e melhoria do sistema viário urbano e para 
prevenção dos efeitos de enchentes, além de várias outras.

E, nos dois planos, ao executarem os contratos de obras e serviços as empresas construtoras desem-
penham mais um papel relevante: forte geração de empregos, que combina inclusão social à progressiva 
qualificação de mão de obra.

Mas a implementação das agendas do conjunto da infraestrutura deixa muito a desejar por causa de 
múltiplos percalços e distorções que entravam, encarecem e em muitos casos obstruem e paralisam as obras. 
Trata-se de problemas que começam com a falta de projetos completos e adequados e a lentidão do licen-
ciamento ambiental. Desdobram-se em licitações decididas pelo critério de menor preço, em detrimento da 
qualidade e da própria exequibilidade das obras. E prosseguem com atrasos de pagamento e interrupção dos 
contratos. Tudo isso envolvido em teias burocráticas que aumentam os custos das construtoras e prejudicam 
a sociedade com o desrespeito aos prazos e maior custo final das obras.

Na esfera da União, tais percalços têm seus efeitos associados a mau gerenciamento dos programas 
de infraestrutura. Exemplificados por intermináveis projetos ferroviários e no da transposição do rio São 
Francisco. Eles se manifestam também em programas estatais e de parcerias público-privadas paulistas 
(dos governos do estado e da capital), bem como nos de outras unidades da federação. Como parte de um 
generalizado processo de precária governança corporativa.

Na administração federal, a tentativa de imprimir velocidade aos processos de licitações e de execução 
das obras através da aplicação do RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) até agora não se 
mostrou eficaz, gerando sérias distorções que têm como reflexo inúmeras licitações fracassadas. Isso obri-
gou o governo federal a preparar uma regulamentação (ainda em estudo) para esse novo regime, destinada 
a garantir maior segurança às empresas licitantes sobretudo em relação aos custos efetivos dos empreendi-
mentos. Instituído para aplicação específica em projetos vinculados aos megaeventos esportivos à frente, o 
RDC vem sendo estendido aos vários programas federais e induzido aos estados e municípios.

Há, porém, um contraponto positivo a esses elementos desfavoráveis, acima resumidos, das políticas 
de infraestrutura. Refiro-me à adoção, enfim, pelo Palácio do Planalto, para emprego em vários de seus 
programas, das concessões e de outras modalidades de parcerias público-privadas. O que, além de facilitar a 
viabilização destes, fortalece a prática delas em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que 
as iniciaram, e as estimulam nos demais.

Cabendo assinalar que as parcerias — importante instrumento para complementação dos recursos pú-
blicos e para ampliação dos investimentos na infraestrutura econômica e na de predominante caráter social 
— só são bem-sucedidas se sua regulação incluir o respeito às regras de mercado.

*Luciano Amadio é presidente da Associação Paulista dos Empresários 
de Obras Públicas (Apeop)
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O mapa de onde  
o saneamento já "destravou"

Paulo Roberto de Oliveira*

Como representante das empresas privadas que atuam nos serviços 
de saneamento no Brasil, a Associação Brasileira das Concessioná-
rias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), tem 

participado e acompanhado com grande interesse a discussão, suscitada 
pelo governo federal, em torno de um novo modelo para garantir os in-
vestimentos necessários à universalização dos serviços de abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgotos para toda a população brasileira. 
Mais do que isso, colocamo-nos à disposição para fazer parte efetiva da 
solução para um cenário desolador, em que um a cada dois brasileiros 
não possui coleta de esgoto, e do esgoto coletado apenas 37,9% recebe 
algum tipo de tratamento. 

A fatura para tirar esse atraso no saneamento é alta: cerca de R$ 
304 bilhões, segundo análise atualizada do Plansab (Plano Nacional de Sa-
neamento Básico). E esse volume cresce a cada dia, uma vez que os investimentos no setor continuam “travados”, 
conforme a percepção geral. 

É consenso entre os observadores mais lúcidos que não atingiremos a meta de universalização do sa-
neamento, prevista para 2033, conforme o Plansab, sem a participação da iniciativa privada. A boa notícia 
é que este segmento está cada vez mais robusto e maduro para realizar sua contribuição, dentro de um 
cenário competitivo que venha a ser fixado por modelos exequíveis e complementares de convivência com 
o investimento público.

Desde 1995, quando obteve suas primeiras concessões de serviços de saneamento, a iniciativa privada tem 
alcançado resultados bastante expressivos em termos de qualidade e gestão do serviço oferecido à população. 

Desarranjo institucional  
de setor que quer estabilidade

Claudio Sales*

A implementação truculenta da Medida Provisória n° 
579/2012 (depois convertida na Lei 12.783/2013 e 
que antecipou o vencimento de concessões de gera-

ção e transmissão de eletricidade) impôs reduções tarifárias 
e grande perda de valor às empresas do setor elétrico.

Além disso, contando com adesão total dos conces-
sionários à MP 579, o governo cancelou o Leilão A-1 de 
2012, que comercializaria a energia de contratos vincen-
dos em 2012.

Como algumas geradoras não aderiram à MP 579, as 
distribuidoras precisaram comprar energia no mercado de 
curto prazo a preços elevados.

Para piorar a conjuntura, os reservatórios hidrelétricos 
estão baixos e todas as termelétricas do País têm sido acionadas a um custo que pode atingir R$ 6 bilhões 
em 2013.

Diante do cenário aterrorizante para seus objetivos eleitorais (a queda de 20% da conta de luz), o go-
verno publicou em março a Resolução n° 3 do CNPE, que busca expropriar o caixa das geradoras de energia 
ao impor que estas últimas passem a arcar com parte do custo termelétrico. 

Uso político de estatais, uso eleitoral da tarifa, expropriação de caixa de agentes... Um desarranjo insti-
tucional completo num setor que requer estabilidade e confiança.

*Claudio Sales é presidente do Instituto Acende Brasil
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Após 18 anos, o segmento atingiu a maturidade nesse tipo de operação, estando presente hoje em 265 municípios, 
seja por meio de concessões plenas ou parciais, parcerias público-privadas e locação de ativos. 

Mostras dessa maturidade podem ser conferidas nos contratos assumidos pela iniciativa privada, que contem-
plam hoje o atendimento direto ou indireto a cerca de 20 milhões de pessoas. Entre 2007 e 2011, apesar de o segmen-
to atender menos de 4% dos municípios e 10% da população brasileira, seus investimentos anuais representaram em 
média 32% dos recursos desembolsados pelo PAC no saneamento, no mesmo período. Já em 2012, o capital privado 
investiu R$ 760 milhões em serviços públicos de água e esgoto, uma alta de 48% em relação a 2011. 

Em contraste com muitas cidades que receberam recursos do PAC e não levaram adiante as obras ne-
cessárias para a universalização dos serviços de água e esgoto, os municípios que contam com a iniciativa 
privada no saneamento têm garantias de investimento e de metas contratadas. Além da segurança jurídica, 
a concessão privada traz agilidade à operação e gestão dos sistemas, aliviando os cofres públicos em uma 
área que exige elevado volume de recursos financeiros e alta capacitação técnica e de recursos humanos. 
Assim, o município pode investir em outras áreas prioritárias, como a saúde e a educação.

Cidades importantes do País, como Niterói, Limeira, Petrópolis, Ribeirão Preto e Campo Grande já apre-
sentam números acima da média da realidade brasileira (todos esses municípios estão entre os 35 melhores 
do Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil). E em breve outras se juntarão a esse mapa de excelên-
cia, visto que as concessões mais recentes ainda demandam um tempo para começarem a elevar os índices 
de acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, já que na maioria das vezes a iniciativa privada encontra 
instalações sucateadas por falta de investimento.

É com esse perfil que a iniciativa privada tem se posicionado como alternativa mais do que necessária 
para a universalização do saneamento no país. Importante ressaltar que o investimento de que estamos fa-
lando – em infraestrutura – torna-se ainda mais essencial para o atual cenário econômico, em que o consu-
mo de bens e a proliferação de serviços já demonstram sinais de esgotamento como vetores do crescimento.

Precisamos trabalhar juntos – governos e iniciativa privada – para que o Brasil consiga ter nos próximos 
20 anos um saneamento digno de uma grande potência econômica.

*Paulo Roberto de Oliveira é presidente do Conselho Diretor da 
Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos 

de Água e Esgoto (ABCON)

Os fundamentos  
para a boa prática  
da engenharia 

Camil Eid*

Assumida a presidência do Instituto de Engenharia em 
abril deste ano, deparei-me motivos para muitas re-
flexões sobre a engenharia e o papel da nossa instituição e do profissional, nessa área. O Instituto tem 

toda uma larga história de conquistas em favor do desenvolvimento brasileiro, da engenharia e da defesa 
da profissão.

Com o pensamento voltado para o IE e o que ele representa, lembro que, desde setembro de 2011, 
venho e continuo coordenando a Comissão de Estudo Especial de Elaboração de Orçamentos e Formação de 
Preços para Empreendimentos de Infraestrutura e Edificações (ABNT/CEE – 162). Por conta disso, mantenho 
reuniões regulares, sobre o assunto, em nossa sede. 

O tema é de fundamental importância para o mercado da construção, hoje totalmente carente de re-
gulamentações e normas que possam orientar os profissionais da área. O trabalho dessa comissão apresenta 
os fundamentos que devem reger a elaboração técnica de orçamentos de obras e serviços nos mais variados 
segmentos da engenharia.

Para facilitar e organizar os trabalhos, seis grupos foram formados: terminologia, procedimentos gerais, 
elaboração de projetos e gestão de empreendimentos, execução de obras, concessão de serviços e edificações.

Em nossa gestão, até março de 2015, com o mote “União faz a Força”, buscaremos, em conjunto com as 
entidades congêneres, debater e colocar como da maior prioridade, a regulamentação e as normas necessá-
rias à boa prática da engenharia nacional. 

*Camil Eid é presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo
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O desafio dominante em todas as esferas produtivas e governamentais do 
País centra-se no quase insolúvel gargalo da infraestrutura da qual de-
pendemos para alicerçar e concretizar o futuro, um futuro que já bate à 

porta dos mais diversos segmentos, com urgência e velocidade ainda não de todo 
assimiladas pelos seus principais responsáveis e artífices. 

Apesar dessa insuportável tolerância com os meios fundamentais para o alcance 
de metas mais realistas e urgentes, é consenso que a precariedade das estradas, portos, 
aeroportos e ferrovias não apenas retarda o imprescindível crescimento como um todo, 
mas também gera inúmeras e danosas ocorrências setoriais e até multinacionais.

O encarecimento da produção é hoje talvez o maior entrave que a nação en-
frenta, também de modo amplo, geral e irrestrito. Aumentam tanto os custos dos 
produtos agroindustriais, que só sobrevivem competitivamente se fundamenta-
dos desde o início do processo por rápido e eficiente escoamento, principalmente 
aqueles de difícil e onerosa armazenagem em imensos containers empilhados 
pelos portos e estradas lindeiras em todos os pontos do Brasil. 

O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirma que o País poderia pro-
duzir 20% mais soja. Destaca que o Brasil perde competitividade porque o agrone-
gócio está sendo estrangulado por falta de portos, rodovias, ferrovias e hidrovias. 

A grita é geral, mas ainda não suficiente para obter resultados compensa-
dores e imediatos. Todos os Estados aguardam investimentos federais e parcerias 
com a iniciativa privada, indispensáveis para implementar melhorias e realizar 
as tão aguardadas ampliações das atuais malhas, algumas quase centenárias. 
Apesar do reconhecimento social e oficial da urgência dessas medidas, o que 

O desafiante gargalo do desenvolvimento 
Silvio Ciampaglia*

se observa é o andamento cada vez mais 
frouxo das decisões e o aumento da descon-
fiança dos investidores, parte fundamental 
nas PPPs, das quais tanto se fala e se espera.  
E ela decorre em grande parte pela injus-
tificável inconstância no que se refere aos 
contratos,   muitas vezes rompidos de ma-
neira abrupta, gerando a insegurança fatal 
a qualquer tipo de negócio.

A presidente Dilma Rousseff reconhece 
a gravidade do problema e reitera sua con-
vicção de que é necessário investir para me-
lhorar o tráfego nas grandes regiões urbanas 
e nas rodovias para agilizar o escoamento 
da produção. Destaca que o Brasil exige 
muitos empreendimentos nessa área, não 
apenas com os olhos na realidade, mas principalmente para planejar seu perfil 
para as próximas décadas.

Essa avaliação expressa no âmbito interno é corroborada pela visão ex-
terna manifestada pela titular do FMI - Fundo Monetário Internacional, que 
deixou clara sua visão dos desafios brasileiros. O País pode elevar os juros 
para conter a crescente inflação, mas a prioridade máxima deve ser desatar 
os nós que travam a produção e a exportação de seus bens. Ou seja, demolir 

ou ampliar os gargalos de sua infraestrutura arcai-
ca e ineficiente. Só o  aprimoramento desse setor 
fundamental daria ao Brasil   novo e satisfatório 
ciclo de progresso nos negócios e  maior desenvol-
vimento social.

São Paulo, detentor das 19 entre as 20 melho-
res estradas brasileiras, e apesar de todo o esforço 
do governo estadual, injetando recursos na am-
pliação e recuperação de rodovias, ainda carece de 
apoio federal e da iniciativa privada para construir 
estratégicas ferrovias e modernizar o Porto de San-
tos. O maior do país, mas comprovadamente arcaico 
e insuficiente para exercer plenamente sua função.

Com a inflação rondando, PIB minguando e a 
aproximação de grandes eventos esportivos, cres-
ce a importância de se investir maciçamente nesse 
setor, também fundamental para o país se projetar 
no seio dos chamados BRICs (Brasil, Rússia, India 
e China) cujos parceiros oportunamente estudam a 
criação de um banco para financiar projetos dessa 
natureza. 

E há que se pensar, ainda, na geração e pro-
dução de energia, antes que ocorram os temidos 
apagões que podem comprometer na raiz as me-
tas desenvolvimentistas. Como não há passe de 
mágica capaz de solucionar todos os problemas, 
o fundamental é a existência de real vontade 
política e ação efetiva para transformar discurso 
em realidade. Menos idealização e mais trabalho 
é a real chave desse desafio.

 
*Silvio Ciampaglia é presidente do 

Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp)
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Avanços e 
retrocessos  
das concessões  
de rodovias

 
Moacyr Servilha Duarte*

Iniciadas na gestão do presidente Itamar Franco, as concessões de rodovias se mostraram um processo eficiente de 
participação da iniciativa privada no enfrentamento e superação de gargalos na infraestrutura rodoviária brasileira. 
A garantia de investimentos, por parte das empresas, na modernização dos principais corredores de movimenta-

ção de cargas e pessoas, implicaram desembolsos na operação desses trechos que chegam a R$ 60 bilhões. Hoje, 55 
empresas administram 15.426 km de rodovias, 7,4% da malha nacional pavimentada. Elas atuam em nove estados: 
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina.

Com a decisão de licitar mais nove trechos de rodovias federais, o que deve ocorrer no segundo semestre deste ano, 
o governo federal considera que só com a participação do capital privado o País conseguirá superar os graves problemas 
de infraestrutura que ainda enfrenta e que afeta seu pleno desenvolvimento.

Os avanços decorrentes desta parceria são evidentes. A edição 2012 da Pesquisa CNT de Rodovias apontou que 
20 trechos concedidos estão entre as 21 melhores ligações rodoviárias do País, com 86% de avaliação ótima ou boa. 
Mas alguns aspectos têm provocado retrocessos que precisam ser eliminados para que as novas licitações ocorram num 
ambiente de segurança institucional para os investidores, trazendo, por outro lado, garantias aos usuários de que o 
pagamento do pedágio será recompensado com melhores serviços. 

O processo de preparação dos editais de licitação dos novos lotes levou o governo a se defrontar, nas Reuniões 
Participativas, com os problemas reais para a sua eficaz estruturação, especialmente as premissas a serem adotadas nos 
estudos de viabilidade para definir a tarifa-teto, como se pode ver em Relatório da ANTT. Pelo menos dois pontos, no 
entanto, ainda devem ser melhor discutidos: a projeção de crescimento de tráfego pedagiado adotada, acima de 3% ao 
ano, e a base de pagantes. A localização das praças de pedágio, diminuindo a base de pagantes, representa significativo 
aumento de custo para os usuários que pagam pela utilização da rodovia, subsidiando os demais. Essa posição está na 
contramão da tendência mundial de buscar que todos os usuários paguem e pela distância efetivamente percorrida.

*Moacyr Servilha Duarte é presidente da Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR)

Receita usada nos países desenvolvidos
João Alberto Viol*

Continuamos a bater na tecla de que a melhor contratação 
de uma obra pública é a realizada com base no projeto 
executivo completo.

Ao contratar o projeto de um empreendimento público pela 
proposta que combina a melhor técnica e preço adequado, o go-
verno terá “a obra sob seu inteiro controle”. Com o projeto execu-
tivo, o governo recebe todo o detalhamento técnico, desde o sis-
tema construtivo, as especificações dos materiais e equipamentos 
a serem utilizados, o cronograma e um orçamento-base rigoroso.

Essa receita é usada nos países desenvolvidos para projetar e 
executar suas obras públicas. No Brasil, como falta planejamento, 
cada vez mais o governo aposta na contratação de projeto e obra 
num “pacote”, por meio do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), na modalidade contratação integrada.

Aprovado pelo Congresso em 2011 inicialmente para as obras da Copa 2014 e Olimpíada 2016 e, depois estendi-
do às obras do Programa de Aceleração do Crescimento e da área da saúde, o RDC está cada vez mais generalizado.

O governo federal pode aperfeiçoar sua política de contratações, inserindo a exigência de apresentação de propostas 
com base no projeto executivo, completo. Esta é a nossa mensagem, neste Fórum das Entidades da revista O Empreiteiro.

*João Alberto Viol é presidente do Sindicato das Empresas de 
Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco)
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Ouvir as ruas e destinar recursos  
da Cide para mobilidade

José Alberto Pereira Ribeiro* 

O governo resolveu ouvir os apelos dos jovens manifestantes que saíram 
às ruas em centenas de cidades brasileiras no mês de junho, e partiu 
para adoção de medidas, como a convocação de uma Constituinte ex-

clusiva para promover a reforma política do País e fortalecer os partidos, que 
foram rejeitados pela juventude nas suas passeatas e ampliar os investimentos 
públicos em infraestrutura, saúde e educação. Era o apelo que vinha das ruas e 
o governo procurou atender aos pedidos.

Entre as propostas que o governo está adotando e estudando destacam-
-se a desoneração doóleo diesel usado pelos ônibus urbanos, a criação do 
Conselho Nacional do Transporte Urbano, semelhante ao Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte (Conit), a transferência de recursos dos royalties do petróleodo Pré-sal para 
a educação e a saúde e a criação de uma linha de financiamento especial no valor de R$ 50 bilhões para emprestar 
aos estados para investir emobras de metrôs, trens e VLTS. .

Há também uma proposta encaminhada à presidente Dilma Rousseff pelos prefeitos reunidos em Brasília, no 
encontro da Confederação Nacional dos Municípios, para queo governo volte a cobrar a Cide-combustíveis, que foi 
zerada, e destinar uma parcela dos recursos,a fundo perdido, através dos estados e municípios, em obras de transpor-
te de massa nas capitais e cidades médias. Por esta proposta, a Cide voltaria a ser cobrada como era em sua origem, 
devendo produzir uma receita anual superior a R$ 30 bilhões/ano. Desse total, seriam destinados 30% para financiar 
metrôs, corredores de ônibus de alimentação dos metrôs e até trens de passageiros de curta distância. O restante dos 
recursos (80%) seria destinado a construção e conservação dos sistemas de rodovias, ferrovias e aquavias.  

A prática de tal iniciativa não é novidade no mundo. Os Estados Unidos têm um tributo incidente sobre os com-
bustíveis líquidos que geram, hoje, US$  190 bilhões/ano e que mantém as rodovias com ótima qualidade também 
serve para investir no transporte urbano.

Cerca de 20% dessa arrecadação vai para os estados e municípios investirem em transporte de massa sobre 
trilhos (trens e metrôs), fazendo com que este modal funcione com eficiência.  

Na realidade, faz sentido a reivindicação dos prefeitos porque não adianta criar um Conselho Nacional de Trans-
porte Urbano, como propõe a presidenta Dilma, se não for definido um recurso permanente e que garanta a execução 
das obras.Hoje, o governo está sem recursos para investir. A receita da União em junho último caiu 0,5%. A arrecadação 
acumulada no primeiro semestre aumentou apenas 1%. No período, a inflação foi de 6,7%, o que significa que a receita 

Consciência de classe e 
fortalecimento setorial

Suely Bacchereti Bueno*

O fortalecimento das associações de classe se dará quando seus associados forem atraídos por ela, não pelo que 
eles têm a receber, mas pelo que eles têm a dar. A conscientização da classe da necessidade de se unir para, 
juntos, trazer conquistas ao setor. 

A postura, sempre cômoda, do ser humano de participar de algum grupo que possa lhe trazer alguma vantagem 
parece já ter mudado com o crescimento do trabalho voluntário. A grande satisfação de poder, junto com os demais 
colegas de profissão, conquistar mudanças em leis, nas normas, nas decisões de nossos contratantes, na postura de 
nossos concorrentes, na percepção que a população tem da nossa profissão... 

O que temos que defender em primeiro lugar é o bem-estar e a segurança da população que utiliza as obras 
projetadas por nós, engenheiros de estruturas.

Dentro desses objetivos está a valorização do nosso profissional,para que ele possa estar à altura dessa meta maior.
Mas não são apenas os projetos que garantem estas condições a todos. A execução dos projetos é um grande fator 

para o sucesso de um empreendimento. As mudanças introduzidas pela obra, a qualidade dos materiais empregados, o res-
peito às diretrizes estabelecidas no projeto, o conhecimento dos profissionais envolvidos na execução, o respeito às normas 
técnicas muitas vezes desconhecidas pelas equipes de obra, a falta de experiência para que se tenha ao menos dúvida sobre 
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está crescendo menos nos últimos 12 meses, seguindo o mes-
mo ritmo da economia, que também cresce pouco. 

Para gerar essa receita, o Estado não precisa criar um 
novo tributo. A Cide-distância já está criada dentro da Consti-
tuição e foi aprovada de forma unânime no Congresso.

O setor de infraestrutura de transporte (rodovias, ferrovias e 
aquavias) hoje depende de recursos do Tesouro e o Ministério dos 
Transportes terá de disputarcom os da Saúde, Educação e a Pre-
vidência um mínimo de verba para investir em infraestrutura de 
transportes. Portanto, o caminho é retomar a utilização da Cide.

É importante retomar a Cide-combustíveis e o ciclo de 
grandes investimentos em infraestrutura. Nunca é demais 
lembrar que o investimento de R$ 100 milhões em obras 
gera R$ 50 milhões de compras de aço, cimento, máquinas 
e equipamentos, asfalto e outros produtos no setor industrial, 
alimentando toda a cadeia produtiva. Além disso, gera mais 
de R$ 20 milhões em impostos e R$ 20 milhões em salários. 

 No segundo governo do presidente Lula, o Brasil bateu 
recordes de crescimento econômico (o PAC 1 investiu mais de 
R$ 600 bilhões em infraestrutrura) e ainda enfrentou bem uma 
crise financeira internacional que envolveu os Estados Unidos e 
a Europa)porque bateu recordes de investimentos em infraes-
trutura. No segundo PAC, o governo estimou um investimento 
em mobilidade urbana de R$ 35,2 bilhões em quatro anos. Mas 
só investiu 16% desse total em dois anos, segundo último ba-
lanço. Na área da infraestrutura de transporte (rodovias, ferro-
vias e aquavias) a queda também é grande. 

Portanto, retomar os investimentos em infraestrutura é o 
único caminho para se construir um país mais rico e mais prós-
pero e com mais justiça social. O governo precisa ouvir as vozes 
da rua e investir mais em infraestrutura de transporte para o 
Brasil voltar a crescer a taxas elevadas, gerar mais serviços para 
as empresas e mais empregos para todos os brasileiros.

*José Alberto Pereira Ribeiro é presidente da 
Associação Nacional das Empresas de Obras 

Rodoviárias (Aneor)

a necessidade de consulta, a ousadia de desafiar os princípios da 
boa execução e seus prazos, a terceirização da responsabilidade. 

Qualquer um desses graves pecados cometidos contra a 
boa engenharia pode levar a um desastre. Isto para não falar 
das decisões mal tomadas que levam as obras, principalmente 
as públicas, a um custo muitas vezes maior que a previsão 
inicial sem que nada possa ser feito. 

O que as diversas associações juntas podem fazer contra 
isso? Como aproximar nossos esforços para um objetivo comum: 
obras projetadas e executadas com excelência a um custo justo? 

Como toda classe de engenheiros envolvidos nessas ati-
vidades pode contribuir para o sucesso desse propósito? Como 
cada um de nós pode ajudar? Será que todos têm consciência 
que os recursos da associação são finitos,principalmente os 
recursos humanos? 

Nós já mais que provamos que podemos alcançar muitas 
coisas quando entramos em ação. Falta-nos gás, cabeças, ajuda. 

*Suely Bacchereti Bueno é presidente da 
Associação Brasileira de Engenharia e 

Consultoria Estrutural (Abece)
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Vagas para Copa  
deverão ser suficientes
Grupo Accor planeja investir R$ 1,64 bilhão, 
em 119 hotéis, até 2016

José Carlos Videira

O turista que vier assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2014 não deverá ter problema 
com acomodações. A maior parte das 12 cidades-sede tem ou terá hotéis suficientes para 
atender à demanda. Levantamento feito com as principais entidades ligadas ao turismo 

revela um quadro atual de cerca de 320 mil acomodações disponíveis nas 12 localidades. Até 
2014, esse número deve chegar a cerca de 354 mil, aproximadamente 11% a mais. Segundo o 
Termômetro Trevisan Copa 2014, consulta realizada trimestralmente com profissionais ligados ao 
esporte, divulgado em junho, o item hospedagem está entre os mais bem avaliados. 

O grande teste para o megaevento foi a Copa das Confederações, realizada em junho. Na 
opinião dos profissionais do setor, o Brasil passou no teste. Para a Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis no Rio de janeiro (ABIH-RJ), o resultado foi até considerado morno demais para 
o período. As reservas confirmadas de 14 a 30 de junho apontaram que, em média, 67,26% dos 
quartos de hotéis da cidade foram vendidos para o evento. Para o fim de semana da final (28 a 
30 de junho), que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro, a média geral ficou em 83,05% de 
ocupação hoteleira. A média de ocupação de junho na cidade é de 70%.

Hoje, a cidade do Rio, que será palco do jogo final da Copa e cidade-sede da Olimpíada de 
2016, conta com pouco mais de 33 mil quartos em operação. Desses, cerca de 21 mil são de ho-
telaria convencional. Os demais são pousadas, cama e café e albergues.

Segundo a Rio Negócios, agência municipal de promoção de eventos da cidade do Rio de Janeiro, o 
número de novos quartos com 100% de probabilidade de ficar prontos até 2016 é de 11.612. Cerca de 5 mil 

Grupo terá novos 
hotéis no Rio, São 
Paulo, Salvador e 

Belo Horizonte

H o t e l a r i a
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PROJEÇÃO DE QUANTIDADE DE QUARTOS PARA COPA E OLIMPÍADA
(CIDADE DO RIO DE JANEIRO)

Período mar/11 mar/13 Em 
construção

Em 
licenc.

Em 
análise

Projeção

2014 2016

Hotéis 20.332 21.363 5.013 5.239 4.365 26.508 35.980

Outras 
acomodações 11.872 12.068 - - - 12.068 12.068 

(mínimo)

Total 32.204 33.431 5.013 5.239 4.365 38.576 48.048

  Fonte: Rio Negócios

novos quartos já estão em processo de construção e outros 5 mil esperam licenciamento pela prefeitura do 
Rio. Isso sem contar o acréscimo de mais 4 mil acomodações que passam por análise dos empreendedores.

A previsão da Rio Negócios é de que a cidade chegue a mais de 38 mil quartos em 2014. Até 2016, 
esse número deve atingir 48 mil unidades. Pelos cálculos da ABIH-RJ, em 2012 foram 1 mil novos quartos 
acrescidos à oferta de leitos do Rio de Janeiro. Neste ano, pelo menos 1.500 outros entrarão em operação.

198 novos hotéis no Brasil
Estudo da BSH Travel Research, divisão da BSH International, aponta intenção de investimento de 

R$ 7,3 bilhões em 198 novos hotéis no Brasil até 2014, com um total de 46.296 novas acomodações. 
Somente a Accor e seus parceiros de negócios planejam investir no Brasil US$ 1,64 bilhão até 2016, 
em 119 novos hotéis, em cidades como Rio de Janeiro, Osasco (SP), Salvador (BA) e Belo Horizonte 
(MG), com bandeiras como Ibis e Ibis Budget, acrescentando uma oferta de 18.799 novos quartos de 
hotel. Até maio deste ano, a Accor informa ter assinado contratos equivalentes a 2.366 novos quartos.

“Os investimentos da Accor no Brasil não se baseiam na Copa do Mundo e Olimpíada”, es-
clarece o diretor-adjunto de Desenvolvimento da Accor para o Brasil, Eduardo Camargo. Segundo 
ele, a construção de um hotel deve sempre levar em conta a demanda, não apenas pontual dos 
eventos esportivos, mas também as taxas de ocupação a médio e longo prazos.

Camargo informa que a Accor já possui 127 hotéis instalados nas cidades-sede do País. E 
para a Copa serão implantados outros 24 empreendimentos hoteleiros, equivalentes a mais 4.932 
apartamentos. “Essas novas unidades deverão receber torcedores, mas também manter altas ta-
xas de ocupação após o evento”, ressalta o diretor da Accor.

Especialistas advertem que esse cuidado é fundamental para a viabilidade de um novo ne-
gócio no setor de hotelaria. Afinal de contas, tanto a Copa do Mundo quanto a Olimpíada são 
eventos que duram apenas um mês.

Sedes
Quartos

Nº atual Para 2014
Belo Horizonte 17.921 31.000
Brasília 25.000 33.800
Cuiabá 6.500 12.300
Curitiba 18.500 20.000
Fortaleza 15.824 15.824
Manaus 11.058 18.023
Natal 20.000 —
Porto Alegre 8.139 — 
Recife 68.000 81.000
Rio de Janeiro 33.431 38.576
Salvador 54.000 60.000
São Paulo 42.000 44.000
Total 320.373 354.523

Fonte: ABIHs, hotéis, consultorias

NÚMERO DE QUARTOS POR CIDADE-SEDE DA COPA DO MUNDO
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Carência em Minas
O diretor da Maio Empreendimentos, Jânio Valeriano, de Belo Horizonte, reforça que a hote-

laria depende do crescimento econômico como um todo. O diretor da Maio, uma das mais antigas 
desenvolvedoras de hotéis da cidade, conta que a capital mineira sempre teve muita carência 
de hotéis de qualidade. E com a Copa, a prefeitura decidiu incentivar, em 2010, a construção de 
novos empreendimentos, com o mecanismo da outorga não onerosa para destinação hoteleira.

Valeriano afirma que esse incentivo despertou interesse de empresas sem tradição no setor. 
“A maioria conseguiu aprovar projetos sem nenhum estudo de viabilidade econômica”, conta. 
Além disso, segundo ele, também não têm respaldo de grandes cadeias de hotéis. “Vários nem 
sequer iniciaram as obras, mostrando que a visão é meramente imobiliária”, diz.

O diretor calcula que o investimento em 12 novos hotéis, de várias categorias, na região 
centro-sul de Belo Horizonte, chegue a R$ 1 bilhão. Segundo ele, esses empreendimentos acres-
centarão quase 3 mil novos quartos aos atuais 9 mil existentes naquela região da capital mineira.

Novos empreendimentos na 
região centro-sul de BH Categoria Nº de 

quartos
Valor estimado  

do investimento (R$ milhões)

Pullman Belvedere Luxo 280 140
Ibis Belvedere Econômica 216 70
Novotel Savassi Superior 200 80
Ibis Budget Savassi Supereconômica 240 55
Ibis Afonso Pena Econômica 208 73
Ibis Budget  
Afonso Pena Supereconômica 300 75

Promenade Cidade Jardim 
Golden Flat Middle 323 110

Promenade Spa Toscanini Middle 144 50
Promenade Lavras 150 Middle 160 55
Holiday Inn Savassi Middle 216 76
Tulip Inn Savassi Econômica 240 75
Golden BH Superior 405 140
Total geral  
Centro-Sul   2.932 999

Totais por categoria 
Luxo   280  
Superior   605  
Middle   843  
Econômica   664  
Supereconômica   540  
Total região  
centro-sul   2.932  

Número de quartos 
atualmente existentes 
na região centro-sul 
(aproximado)

  9.000

  Fonte: Maio Empreendimentos

NOVOS HOTÉIS NA REGIÃO CENTRO-SUL DE BELO HORIZONTE
(PRONTOS ATÉ A COPA DE 2014)

Full content in English at 
www.revistaoempreiteiro.com.br
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Embraesp aponta queda no preço 
médio dos imóveis 

Habitação popular  
deve seguir aquecida

Tatiana Bertolim

A
pós dois anos intensos, o setor imobiliário viveu um 2012 de acomodação na região 
metropolitana de São Paulo. O número de novos empreendimentos e de unidades 
lançadas diminuiu, refletindo os esforços das construtoras para ajustar estoques 
e arrumar a casa. A Even, no entanto, conseguiu se destacar nesse cenário. Com 
atuação diversificada, a companhia alcançou o topo do ranking da construção imo-
biliária feito pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp).

A construtora avançou cinco posições em relação ao ranking do ano passado, que 
se referia ao desempenho do setor em 2011. Nessa mesma base de comparação, a Even aumentou sua par-
ticipação no mercado da Grande São Paulo de 3,67% para 4,87%. No estudo, a empresa liderou nos quesi-
tos número de lançamentos (20), número de unidades lançadas (3.607) e produto total (R$ 2,147 bilhões).

“A Even é uma empresa mais jovem, mas está se consolidando com uma atuação em todos os 
padrões, mas predominantemente no alto”, afirma o diretor da Embraesp, Luiz Paulo Pompeia.

Esse perfil diversificado também se faz notar, de forma geral, na composição da lista das dez 
maiores empresas do setor. 

Há desde companhias com foco em imóveis populares - casos da Cury e da Atua – que se be-
neficiam do programa Minha Casa, Minha Vida, até empresas com empreendimentos residenciais e 
comerciais de padrões variados, como a PDG Realty. “Foi um pouco de tudo”, observa Luiz Paulo.

Embora o mercado tenha desacelerado em 2012, o segmento de imóveis residenciais de luxo (com 
preço acima de R$ 800 mil) continua aquecido. Segundo o diretor da Embraesp, a oferta não é sufi-
ciente para atender um nicho que cresce com a emergência de mais brasileiros às classes mais ricas.

Na outra ponta, o Minha Casa, Minha Vida movimenta a faixa de empreendimentos com preços 
abaixo de R$ 200 mil. O segmento representa entre 30% e 35% do total do mercado. “A demanda por 
residências nesse padrão é muito superior à oferta”, afirma o especialista.

A grande questão é o mercado que se encontra entre essas duas pontas, onde a situação é mais 
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“preocupante”, na opinião de Luiz Paulo. “Em alguns segmentos de valor, começamos a perceber certa 
falta de liquidez”, afirma. “Os estoques estão altos e já é possível encontrar descontos grandes, de 35%.”

Por isso, a estimativa da Embraesp para este ano é que o mercado fique estagnado na comparação 
com 2012. Não está descartada uma queda de 2% a 5% no preço médio dos imóveis residenciais, de 
acordo com o diretor da entidade.

No ano passado, os empreendimentos lançados na região metropolitana de São Paulo totaliza-
ram R$ 29,2 bilhões. Houve queda na comparação com 2011, quando o produto total foi de R$ 29,8 
bilhões. A participação das dez empresas mais bem colocadas no ranking baixou de 45,21% para 
35,56% desses volumes de um ano para outro.

Outros sinais de desaceleração ficam evidentes no número de lançamentos, que recuou de 562 
em 2011 para 503 no ano passado; e no número de unidades lançadas, que baixou de 76.683 para 
67.523 na mesma base de comparação.

Apesar dessa tendência de desaceleração, o executivo faz uma ressalva. Ainda que o mercado não 
esteja tão aquecido como se viu no boom imobiliário de 2010 e 2011, ainda está acima dos números 
que ostentava até então. “Houve uma mudança de patamar no setor”, diz.

Para elaborar o ranking, a Embraesp reúne dados divulgados pelas construtoras e também in-
formações disponíveis em folhetos, estandes de vendas e em páginas na internet. Com base nessas 
informações, é atribuída uma pontuação para cada empresa, que define a posição de cada uma delas 
no levantamento.

Dentre as grandes empresas, chama a atenção a queda da Cyrela Brazil Realty. A companhia, que 
figurava em terceiro lugar no ranking geral divulgado pela Embraesp no ano passado, despencou para 
a 14ª colocação no levantamento mais recente.

Segundo Luiz Paulo, a perda de posições reflete os desafios que a Cyrela enfrentou em 2012, 
quando teve de se voltar “para dentro” na tentativa de se reorganizar. A companhia, que nos anos 
anteriores fez aquisições, precisou de um tempo para integrá-las e arrumar a casa. “Mas tudo indica 
que, neste ano, a empresa estará mais forte”, afirma o diretor da Embraesp.

Programa Minha Casa, Minha Vida 
já representa 1/3 dos negócios 

A segunda fase do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida entregou 1,2 milhão 
de moradias desde que foi lançada, em maio de 2011, até abril deste ano. Segundo balanço 
divulgado pelo governo, 1,5 milhão de unidades foi contratada dentro do programa. A pre-
visão é que o número de contratações chegue a 2,4 milhões até 2014.

Em outubro do ano passado, o governo ampliou o alcance do programa. O valor máximo 
dos imóveis que podem ser enquadrados para receber financiamento ou subsídio passou a 
ser de R$ 90 mil a R$ 190 mil, dependendo da cidade. Antes, ia de R$ 80 mil a R$ 170 mil. 
O teto do subsídio às famílias também passou de R$ 23 mil para R$ 25 mil e houve redução 
das taxas de juros.

O programa tem sido um importante motor para o crescimento do setor imobiliário. 
Segundo a Embraesp, representa aproximadamente um terço do mercado na região 
metropolitana de São Paulo.

Além do Minha Casa, Minha Vida, o aumento da renda dos brasileiros, a maior 
oferta de financiamento e o crescimento da economia contribuíram para o boom 
imobiliário dos últimos anos.

A situação começou a mudar no ano passado, com a desaceleração da atividade econô-
mica e uma maior cautela dos bancos no crédito. No entanto, o programa habitacional do 
governo pode ajudar a compensar o desaquecimento em outros segmentos, especialmente 
nos imóveis de padrão intermediário.

C o n s t r u ç ã o  I m o b i l i á r i a
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Ranking da Construção Imobiliária na Região Metropolitana de São Paulo (Pesquisa Embraesp)
The Largest Building Companies in São Paulo Metropolitan Area

1º EVEN 73,01 4,87%

2º BROOKFIELD 62,00 4,13%

3º EZ TEC 56,71 3,78%

4º GAFISA 47,12 3,14%

5º CURY 46,99 3,13%

6º TIBÉRIO 40,89 2,73%

7º PDG REALTY 40,72 2,71%

8º ATUA 35,93 2,40%

9º MPD 31,84 2,12%

10º MRV 26,06 1,74%

11º TECNISA 25,57 1,70%

12º ODEBRECHT 23,91 1,59%

13º HM 22,03 1,47%

14º CYRELA BRAZIL REALTY 20,51 1,37%

15º ALTANA 18,32 1,22%

16º ADOLPHO LINDENBERG 17,11 1,14%

17º EDALCO 15,59 1,04%

18º PLANO & PLANO 15,44 1,03%

19º KALLAS 14,87 0,99%

20º M BIGUCCI 13,55 0,90%

21º VITACON 12,03 0,80%

22º DAMEBE 11,92 0,79%

23º MZM 11,77 0,78%

24º MAC 11,45 0,76%

25º BARBARÁ 10,81 0,72%

26º TRISUL 10,25 0,68%

27º MOFARREJ 10,02 0,67%

28º TOLEDO FERRARI 9,22 0,61%

29º ENGENHARIA MARCO 8,94 0,60%

30º PORTO FERRAZ 8,67 0,58%

31º SERGUS 8,38 0,56%

32º EKOPAR 8,29 0,55%

33º SABBAHI 8,05 0,54%

34º SERVENG 7,79 0,52%

35º VNW 7,66 0,51%

36º THINK 7,58 0,51%

37º ART 7,44 0,50%

38º JJO 6,95 0,46%

39º BUENO NETTO 6,92 0,46%

40º TEIXEIRA DUARTE 6,82 0,45%

41º SETIN 6,54 0,44%

42º ARQUIPLAN 6,50 0,43%

43º DIÁLOGO 5,99 0,40%

44º DESENCO 5,76 0,38%

45º VINOCUR 5,74 0,38%

46º SILVA SOLAR 5,60 0,37%

47º VIA EMPREENDIMENTOS 5,59 0,37%

48º EXTO 5,56 0,37%

49º QUEIROZ GALVÃO 5,31 0,35%

50º CONVIVÊNCIA 5,21 0,35%
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Ranking da Construção Imobiliária na Região Metropolitana de São Paulo (Pesquisa Embraesp)
The Largest Building Companies in São Paulo Metropolitan Area

C o n s t r u ç ã o  I m o b i l i á r i a

1º EVEN 20,00 30,00 3.607 441.857,22 2.146.830.400,00
2º BROOKFIELD 11,50 21,50 3.320 455.000,74 1.367.100.880,00
3º EZ TEC 11,50 16,50 3.082 428.365,37 1.354.230.707,00
4º GAFISA 12,00 17,00 2.102 327.315,08 1.424.321.673,06
5º CURY 6,00 41,00 2.129 210.836,73 364.269.088,00
6º TIBÉRIO 12,00 18,00 2.114 249.020,43 775.198.230,00
7º PDG REALTY 10,00 19,00 2.072 254.069,12 773.358.300,00
8º ATUA 8,50 19,50 1.927 208.038,90 449.847.699,00
9º MPD 7,00 12,00 1.627 224.424,80 686.752.564,00
10º MRV 5,00 26,00 1.156 80.074,24 171.796.792,00
11º TECNISA 6,00 9,00 1.567 168.338,51 471.846.980,00
12º ODEBRECHT 5,00 5,00 1.746 145.793,56 872.010.968,46
13º HM 4,00 23,00 901 65.785,39 145.404.260,00
14º CYRELA BRAZIL REALTY 6,00 9,00 1.115 121.281,48 388.296.593,00
15º ALTANA 2,00 9,00 1.215 114.604,92 195.300.000,00
16º ADOLPHO LINDENBERG 3,50 5,50 675 136.595,22 529.857.040,00
17º EDALCO 4,00 5,00 1.005 91.870,66 442.525.480,00
18º PLANO & PLANO 5,00 7,00 998 78.994,81 204.894.000,00
19º KALLAS 4,00 8,00 786 82.545,30 215.495.160,00
20º M BIGUCCI 5,00 6,00 753 72.487,18 236.894.200,00
21º VITACON 7,00 7,00 392 49.215,13 276.340.837,30
22º DAMEBE 3,00 6,00 560 74.664,00 205.086.872,00
23º MZM 2,00 5,00 626 82.039,30 219.238.800,00
24º MAC 4,00 4,00 532 71.928,20 343.554.260,00
25º BARBARÁ 3,00 3,00 574 70.178,66 401.698.146,00
26º TRISUL 3,00 4,00 464 65.648,88 305.710.800,00
27º MOFARREJ 2,00 3,00 162 90.640,00 469.031.100,00
28º TOLEDO FERRARI 2,00 3,00 420 72.606,08 209.542.240,00
29º ENGENHARIA MARCO 1,00 3,00 562 68.835,70 125.115.000,00
30º PORTO FERRAZ 3,00 4,00 449 50.654,00 118.379.290,00
31º SERGUS 3,00 6,00 328 37.626,34 109.665.400,00
32º EKOPAR 3,00 4,00 338 50.688,40 150.534.000,00
33º SABBAHI 2,00 3,00 194 69.500,00 216.112.000,00
34º SERVENG 1,00 10,00 200 19.810,00 25.750.000,00
35º VNW 4,00 5,00 319 31.697,50 49.950.600,00
36º THINK 2,00 3,00 368 50.013,72 187.898.320,00
37º ART 3,00 4,00 340 38.312,16 112.904.000,00
38º JJO 1,00 3,00 450 43.834,50 118.518.750,00
39º BUENO NETTO 3,00 3,00 292 36.194,88 214.452.896,61
40º TEIXEIRA DUARTE 2,00 2,00 276 53.942,72 169.354.220,00
41º SETIN 2,00 2,00 389 39.346,18 191.811.273,00
42º ARQUIPLAN 3,00 3,00 350 28.789,24 143.551.454,00
43º DIÁLOGO 2,00 2,00 286 40.328,36 146.884.532,00
44º DESENCO 2,00 3,00 328 30.126,80 48.272.000,00
45º VINOCUR 1,00 6,00 180 22.244,70 26.332.560,00
46º SILVA SOLAR 2,00 3,00 307 28.772,04 51.174.600,00
47º VIA EMPREENDIMENTOS 1,00 2,00 252 43.679,76 134.419.560,00
48º EXTO 2,00 2,00 88 39.211,86 298.083.833,04
49º QUEIROZ GALVÃO 1,00 1,00 384 35.880,00 167.664.432,00
50º CONVENIÊNCIA 1,00 6,00 306 20.578,00 30.838.850,00
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Prossegue o avanço  
nos países emergentes
Recessão nos mercados domésticos empurra 
as empresas globais a buscar oportunidades no 
exterior. Matéria cedida com exclusividade pela 
ENR-Engineering News Record

O 
mercado norte-americano de construção está dando sinais de recuperação 
mas há quem duvide que esta tendência esteja suficientemente sólida. O setor 
de obras públicas sofreu sérios cortes de recursos que podem continuar. A pes-
quisa exclusiva ENR Top 400 Contractors revela o total de US$ 309,45 bilhões 
faturado em 2012, que, embora seja 9,7% acima do ano anterior, continua 
8,5% abaixo do total atingido pela pesquisa em 2008, de US$ 338 bilhões. 

O total dos contratos no mercado doméstico cresceu 6,1% em 2012, so-
mando US$ 233,99 bilhões, enquanto que os serviços no exterior representaram faturamento de 
22,4% e elevaram-se a US$ 74,46 bilhões. 

Há diferenças marcantes entre o setor privado e público nos Estados Unidos — enquanto que a ati-
vidade manufatureira avançava 22,9% em 2012, mantendo ascendente a curva que já havia subido 82% 
no ano anterior; a de processos industriais expandia 21,9%; a de energia cresceu 15,3%; a de petróleo 
melhorou em 13,1% e a de telecomunicações ampliou-se em 10,4%.

Já os segmentos de infraestrutura do mercado norte-americano cresceram pouco — e até en-
colheram. Obras domésticas de transporte expandiram-se em 3,9%; projetos de água reduziram-
-se em 25,8%; as de esgotos recuaram pelo quinto ano consecutivo, perdendo 0,7% em 2012. 

ParticiPação geográfica das 400 Maiores construtoras globais
eM us$ Milhões

ártico/antártica 
us$ 0,1 

0,0%

caribe
us$ 1.011,4 

1,3%

áfrica 
us$ 2.656,8 

3,5%

américa latina 
us$ 6.935,9 

9,2%

europa 
us$8.302,0 

11.0%

oriente Médio 
us$ 12.700,0 

16,8% 

canadá 
us$ 20.913,2 

27,7%

ásia e austrália 
us$ 22.939,4 

30,4%

Mercado Doméstico 
US$ 233,99
75,6%

Mercado Internacional 
US$ 74,46 
24,4%

Fonte: McGraw Hill Construction Pesquisa e Análise ENR
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O setor mais ativo continua sendo edificações em geral, subindo 3,6%, significando um total de 
US$ 113 bilhões.

Ainda existem megaprojetos
As maiores construtoras da lista ENR Top 400 Contractors podem celebrar a conquista de mega-

projetos em 2012. A Bechtel, que obteve US$ 19 bilhões em contratos novos, destacou o projeto de 
engenharia de uma nova planta de gás natural liquefeito em Moçambique, para a Anadarko Moçam-
bique Área 1, e uma planta termelétrica de ciclo combinado no Texas, EUA. 

A Fluor também teve um ano bom. Em um consórcio que participa recebeu sinal verde para 
iniciar o projeto de reposição da ponte Tappan Zee, em Nova York, orçado em US$ 3,14 bilhões. 
A empresa ganhou contrato de uma unidade de craqueamento de etileno para a Dow, no Texas. 
O backlog consolidado da empresa em 2012 atingiu US$ 37,5 bilhões, abaixo do ano anterior, 
“devido à retração da indústria de mineração e metalurgia”, segundo sua direção.

Houve uma série de negociações de construtoras que planejavam entrar em novos mercados 
regionais nos EUA via aquisição de concorrentes locais. Na outra ponta, quem fez associações de 
porte colocou empenho em concretizar as sinergias, como é o caso da Balfour Beatty, que tem 
trabalhado em numerosos projetos com a coirmã Parsons Brinckerhoff, capitalizando os talentos 
dos seus quadros.

Setor privado retoma projetos
A crise da economia norte-americana, que só agora parece amainar, prejudicou o fluxo de arre-

cadação nos três níveis do governo, cujas obras foram ainda prejudicadas pelos cortes de orçamento 
ativados de forma automática e obrigatória por conta do impasse na aprovação do orçamento 
federal, centro da briga entre os dois partidos do País. Assim, as perspectivas no mercado de infra-
estrutura ainda são incertas.

O setor privado parece dar sinais de retomada dos seus empreendimentos, que haviam sido 
suspensos com a crise econômica. Os bancos e instituições financeiras também estão ativando 
suas linhas de crédito, provavelmente influenciados pelos seus clientes dos segmentos industrial, 
comercial e imobiliário. O presidente da Beck Group, Fred Perpall, alerta que os clientes estão mais 
cautelosos com seus investimentos, exigindo planos alternativos para diferentes cenários, visando 
sempre a agregar o maior valor possível aos empreendimentos.

O presidente da JE Dunn Construction, Terry Dunn, aponta que há demanda por projetos 
multirresidenciais, hotéis e edifícios de escritórios. É a primeira vez na história que a retomada 
pós-recessão está sendo liderada pelo setor privado. Analistas financeiros estimam que haverá 
ainda dois ou três anos de crescimento moderado, mas a economia norte-americana está na 
direção certa, afirma ele.

Indústria manufatureira inicia novo ciclo
Há empresários animados com o cenário que se desenha, com a formação de uma classe média 

global que deseja produtos norte-americanos de qualidade, cujo preço se tornou competitivo com a 
queda do custo da energia e juros baixos. Há indicadores de instituições industriais que preveem um 
ciclo de expansão de cinco a dez anos da indústria manufatureira. Entretanto, essas novas indústrias 
são muitas vezes retrofit de instalações existentes e serão altamente automatizadas, empregando 
pouca mão de obra — algumas dezenas de funcionários, ao invés de centenas. 

A revolução do gás natural de xisto não só derrubou os preços do insumo, mas também gerou 
forte demanda de obras de infraestrutura, como modernização de gasodutos e novos projetos. Alguns 
incidentes de vazamentos em dutos em anos recentes aumentou o monitoramento das agências públi-
cas e as operadoras estão investindo para melhorar a integridade dos sistemas. A maioria dos projetos 
se localiza no Golfo, além de outras regiões isoladas como, North Dakota, e não se limita apenas à 
produção e transporte do gás de xisto, mas também atrai projetos petroquímicos a jusante e plantas 
manufatureiras na indústria do plástico. Esses empreendimentos industriais por sua vez vão demandar 
mais infraestrutura e energia. O presidente da Fluor, David Seaton, estima que algo em torno de US$ 
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35 bilhões de projetos EPC vão agitar o mercado de engenharia e construção.
O mercado de energia lida com um cenário de incerteza regulatória desde que um tribunal federal 

invalidou a regra de poluição interestadual estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental em 2012, 
afetando diretamente novos projetos de gás, incluindo termelétricas que antes queimariam carvão. 

A indústria de energia renovável vive também um futuro incerto, assim que os incentivos 
fiscais começarem a expirar - a receita federal determinou que tais isenções somente seriam 
válidas para plantas cuja construção tenha início até 31 de dezembro próximo, o que provocou 
uma corrida para aprovação de projetos.

Faltam obras menores em transportes
Este mercado sofre com escassez de recursos há alguns anos, prejudicado pelo impasse político no 

Congresso norte-americano. Há um grande número de megaprojetos de transportes em fases variadas de 
engenharia financeira, mas há poucas obras de porte médio em escala regional, que dependem de recursos 
das municipalidades e estados atingidos pela crise econômica no país. Construtoras estão buscando a mo-
dalidade PPP e outros mecanismos de financiamento para viabilizar empreendimentos de porte, que podem 
ainda contar com uma linha de financiamento específico do governo federal. O projeto de substituição da 
ponte Goethels, em New Jersey, de US$ 1,5 bilhão, é uma PPP, por exemplo.

Uma das dificuldades que retarda o avanço da modalidade PPP é a falta de experiência dos 
investidores norte-americanos neste tipo de projeto, ao contrário de construtoras canadenses e 
europeias, que conhecem suas peculiaridades há anos. Existe uma crescente atuação dessas em-
presas nos projetos PPP, contando inclusive com financiamento oficial dos seus países de origem, 
ao contrário das suas concorrentes norte-americanas, que dependem do mercado financeiro local.

As projetistas globais ganharam 37,8%  
de receita na América Latina

De acordo com a pesquisa Top 200 International Design Firms da revista ENR-Engineering 
News Record, publicada em julho de 2012, reunindo os números da receita do ano de 2011, a 
região que mais cresceu em faturamento para os projetistas globais foi a América Latina/Caribe, 
com avanço de 37,8% sobre o ano anterior, atingindo o total de US$ 5,3 bilhões. Em seguida, vem 
a região Ásia/Austrália, que cravou alta de 26,3%, com um total de US$ 16,82 bilhões. 

O mercado europeu surpreendeu com crescimento de 14,4%, somando US$ 15,17 bilhões 
de contratos em 2011. Os Estados Unidos foram a única região onde os serviços de projeto e 
consultoria recuaram, caindo 4,8%, para US$ 6,45 bilhões. Somando as receitas da lista Top 200, 
os projetistas globais expandiram em 13,3% seu faturamento fora do seu país de origem, repre-
sentando um total de US$ 65,31 bilhões; enquanto que os contratos domésticos elevaram-se em 
9,8%, para US$ 65,34 bilhões. Combinando esses números, este grupo conquistou 11,4% a mais 
de receita conjunta, para US$ 130,54 bilhões em 2011.

O processo de consolidação continuou. Duas das maiores aquisições foram a da Halcrow inglesa, cujo 
controle passou à CH2M Hill, e a Genivar, canadense, mais conhecida no seu país, que assumiu a WSP 
Group inglesa, que possui sólida atuação no exterior. Royal Haskoning e DHV Group, ambas da Holanda, 
fundiram suas operações, com 8 mil empregados em 35 países. Pelo padrão global, entretanto, a empresa 
resultante ainda é considerada pequena.

As projetistas europeias de grande porte, como a Mott MacDonald inglesa, têm enfrentado 
com sucesso a turbulência do mercado global. Seu presidente, Keith Howells, afirma: “Mantive-
mos nossa estrutura de 2009 no auge do mercado e atravessamos a crise com perdas na lucrati-
vidade, mas intactos”. W.S.Atkins, como suas concorrentes de igual porte, tinha pouca exposição 
em países com graves problemas, como a Grécia. Seu presidente Uve Krueger adianta que parte 
da sua equipe em Portugal foi transferida para o Oriente Médio.

Na opinião de Krueger, nesses tempos de crise, “os governos precisam focar medidas de longo 
prazo para sustentar a economia — e isso geralmente implica investir na melhoria da infraestru-
tura”. Ele acredita que a modernização da infraestrutura vai perdurar por anos afora. “Este será o 
século da engenharia”, diz ele.
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Krueger alerta que está havendo uma mudança geográfica na demanda 
global, à medida que a participação no PIB mundial dos países industrializados 
tende a cair para menos de 50%. Ao mesmo tempo, clientes pressionam os 
projetistas e gerenciadoras em prover recursos técnicos e financeiros.

Este tipo recente de demanda e restrições financeiras estão levando os 
projetistas a ampliar seu escopo de serviços. “Com medidas de austeridade 
na maioria dos mercados, o foco em gerenciamento de ativos está se for-
talecendo, com as condições econômicas pressionando por melhor gestão, 
maior redução de custos e pela visão de ‘ciclo de vida’ nas decisões de in-
vestimento”, lembra Tony Porter, diretor da Opus International Consultants, 
da Nova Zelândia. Ele aponta que a gestão de infraestrutura tornou-se uma 
prioridade inadiável em países carentes de recursos. “Esta visão mais holísti-
ca, de longo prazo, na concepção, construção, comissionamento, operação, 
manutenção de infraestrutura, é o futuro da engenharia consultiva”.

Crise europeia tem poucas exceções
A Escandinávia representa um pouco de luz no cenário turbulento 

da Europa, enquanto governos e investidores esperam pelas medidas que 
a Comunidade Europeia reluta em tomar. A Cowi dinamarquesa destaca 
que a Noruega sustenta forte demanda, enquanto que o mercado no 
seu país vai se expandir com a ligação ferroviária fixa Fehmarn Belt em 
direção à Alemanha. Não há falta de recursos nesta região.

Ajustes são inevitáveis. A Aecom Europe enfrentou o colapso do mer-
cado de transporte na Espanha ao transformar sua base local, de 300 fun-
cionários, num centro de recursos para dar suporte a contratos em outros 
países. A empresa hoje focaliza mais os clientes comerciais e se vale dos 
seus quadros na Inglaterra para tocar projetos em mercados como a Euro-
pa Oriental, onde há demanda significativa na Rússia, Polônia e Romênia. 

Pelos mesmos motivos, a concorrência no Oriente Médio é feroz entre as 
projetistas europeias. Embora haja ênfase nos projetos de infraestrutura na 
região, registra-se também uma retomada no segmento de edificações, como, 
por exemplo, nos Emirados Árabes. Iraque também representa um mercado 
potencial, com todas as dificuldades conhecidas. Os países que tiveram re-
centes mudanças de regime político sofrem naturalmente com uma parada 
temporária dos trabalhos em infraestrutura e empreendimentos privados.

Entre os países emergentes, por causa dos problemas na Europa, a China 
e a Índia passam por certo desaquecimento no mercado de engenharia, mas 
quem está lá não quer sair. A Mott, por exemplo, tem 150 técnicos envol-
vidos em consultoria de alto nível e suporte a investidores de fora. A Hatch 
tornou-se a primeira projetista 100% estrangeira a obter a licença Classe A 
para operar em projetos metalúrgicos de larga escala na China.

A Cowi dinamarquesa investe na sua operação na Índia, onde possui 100 
empregados e espera dobrar os seus quadros em três anos. Atkins abriu escri-
tório lá e traçou uma política de atuar em projetos que não competem com 
projetistas locais. Mas, nesse caso, a concorrência se intensifica, à medida que 
atrai um número crescente de projetistas da Europa com o mesmo escopo.

A holandesa RH/DHV espera crescer no Brasil, onde ganhou um con-
trato de consultoria num projeto aeroportuário em São Paulo. A Hatch 
assumiu o controle da MEK Engenharia, dedicada a projetos hidrelétricos 
e eólicos. Mott também planeja uma aquisição no País. Mas a Cowi dina-
marquesa considera “o mercado brasileiro difícil, por causa do complexo 
regime fiscal”. Devagar, as projetistas globais vão chegando ao Brasil.
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as 50 Maiores construtoras no Mercado global

Ranking
2013 Empresa Receita  

(em US$ milhões)

1 BECHTEL 23.255,00
2 FLUOR CORP. 17.209,00
3 PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES INC. 5.295,00
4 KBR 4.330,00
5 CB&I 3.503,60
6 KIEWIT CORP.  3.239,20
7 MCDERMOTT INTERNATIONAL INC.  2.679,90 
8 FOSTER WHEELER AG  2.618,70
9 JACOBS 2.087,10
10 URS CORPS  913,70
11 BLACK & VEATCH  749,40
12 THE TURNER CORP.  730,00
13 CONTRACK INTERNATIONAL INC. 581,10
14 ECC 504,10
15 B.L. HARBERT INTERNATIONAL LLC 449,00
16 LAKESHORE TOLTEST CORP. 436,00
17 THE BABCOCK & WILCOX CO.  416,70
18 FLATIRON CONSTRUCTION CORP. 404,30
19 ALBERICI CORP.  365,50
20 AEGION CORP. 353,20
21 AMEC  339,20
22 THE SHAW GROUP INC.  315,00
23 WILLBROS GROUP INC.  292,20
24 LAYNE CHRISTENSEN CO. 254,00
25 CHINA CONSTRUCTION AMERICA  241,00
26 MWH GLOBAL  236,70
27 INGENIUM INTERNATIONAL INC. 216,70
28 GILBANE BUILDING CO. 193,70
29 CADDELL CONSTRUCTION CO. INC. 183,00
30 CH2M HILL 172,60
31 STRUCTURE TONE  167,40
32 OHL USA INC.  164,90
33 DCK WORLDWIDE LLC 160,00
34 RAILWORKS CORP. 160,00
35 THE WALSH GROUP LTD.  147,50
36 THE LAUREN CORP. 142,70
37 TUTOR PERINI CORP. 129,70
38 PERNIX GROUP INC. 114,80
39 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP. 112,90
40 WEEKS MARINE INC. 112,40

41 INFRASTRUCTURE AND ENERGY 
ALTERN. 103,00

42 JINGOLI – DCO 102,00
43 STELLAR 99,90
44 SKANSKA USA 90,80
45 MCM 87,60
46 MICHELS CORP. 74,40
47 THE YATES COS. INC 73,70
48 PARSONS 69,40
49 MATRIX SERVICE CO.  63,00
50 AMERICAN BRIDGE CO. INC.  59,60
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1 ÁSIA/AUSTRÁLIA
Receita das 10 Maiores US$ 8.009 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 16.819 milhões
1 3 FLUOR CORP.
2 1 AECOM TECHNOLOGY CORP.
3 2 KBR
4 4 AURECON
5 8 FUGRO NV
6 5 BECHTEL
7 9 URS CORP.
8 – PARSONS BRINCKERHOFF
9 7 ARUP GROUP LTD.
10 – HATCH GROUP

2 
EUROPA
Receita das 10 Maiores US$ 8.074 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 15.168 milhões
1 1 FUGRO NV
2 2 JACOBS
3 3 GRONTMIJ NV
4 4 RAMBOLL GROUP A/S
5 6 FLUOR CORP.
6 – URS CORP.
7 5 AECOM TECHNOLOGY CORP.
8 – CH2M HILL
9 7 PÖYRY
10 8 ARCADIS NV

3 ORIENTE MéDIO
Receita das 10 Maiores US$ 4.502 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 10.107 milhões
1 3 WORLEYPARSONS LTD.
2 1 DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS
3 2 TECNICAS REUNIDAS
4 5 AECOM TECHNOLOGY CORP.
5 10 FLUOR CORP.
6 – CH2M HILL
7 4 JGC CORP.
8 – ATKINS
9 – PETROFAC LTD.
10 6 SINOPEC ENGINEERING INC.

4 CANADÁ
Receita das 10 Maiores US$ 5.350 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 6.724 milhões
1 1 AMEC PLC
2 2 WORLEYPARSONS LTD.
3 4 AECOM TECHNOLOGY CORP.
4 8 TETRA TECH INC.
5 3 JACOBS
6 6 BECHTEL
7 5 CH2M HILL
8 7 FLUOR CORP.
9 – CONESTOGA-ROVERS & ASSOC.
10 9 MOTT MACDONALD GROUP LTD.

5 ESTADOS UNIDOS
Receita das 10 Maiores US$ 5.184 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 6.450 milhões
1 1 ARCADIS NV
2 3 STANTEC INC.
3 7 ATKINS
4 4 WORLEYPARSONS LTD.
5 6 DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS
6 5 FUGRO NV
7 8 CARDNO LTD.
8 9 MOTT MACDONALD GROUP LTD.
9 10 GOLDER ASSOCIATES CORP.
10 – HATCH GROUP

6 AMéRICA LATINA / CARIBE
Receita das 10 Maiores US$ 2.810 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 5.299 milhões
1 1 SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC.
2 2 FLUOR CORP.
3 3 ARCADIS NV
4 7 BECHTEL
5 9 WORLEYPARSONS LTD.
6 6 TECHNIP
7 5 FUGRO NV
8 – PÖYRY
9 – HATCH GROUP
10 8 AMEC PLC

7 ÁFRICA
Receita das 10 Maiores US$ 2.281 milhões

2012 2011 Receita Total na Região US$ 4.720 milhões
1 1 SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC.
2 2 KBR
3 3 AURECON
4 – HYDROCHINA CORP.
5 – WORLEYPARSONS LTD.
6 4 DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS
7 – FLUOR CORP.
8 7 MOTT MACDONALD GROUP LTD.
9 5 EGIS
10 9 HATCH GROUP

as 10 Maiores Projetistas Por região geográfica
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