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Retomada econômica 
requer medidas práticas

O governo  federal  precisa deixar de lado  o 
marketing político (e a obsessão com eleições 
futuras) e acelerar a implementação de medidas 
práticas para a retomada econômica, privilegian-
do as que estão ao seu alcance e podem ser efeti-
vadas com urgência para que 2016 produza alguns 
resultados positivos.

Apesar de toda pressão política que lhe seja ad-
versa, ele tem de levar o programa de ajuste fiscal 
adiante para restaurar as condições macroeconô-
micas necessárias à retomada. Do empresário de 
grande porte ao comerciante da esquina, a opi-
nião unânime é de que a dinâmica da economia 
brasileira foi dilapidada em sua maior parte nos 
anos recentes, quando o governo manteve a po-
lítica distributivista de renda sem se preocupar 
com a geração de receita; praticou a desoneração 
fiscal, que custou bilhões de reais em arrecadação 
de impostos, e elevou o dispêndio com a máquina 
administrativa em prejuízo dos investimentos, in-
clusive na infraestrutura.

As atividades de construção e os empreendi-
mentos de infraestrutura têm potencial para ser 
reativados com maior rapidez. As concessionárias 
de rodovias, ferrovias, saneamento, portos e ener-
gia — notadamente eólica — dispõem de bilhões 
de investimentos programados para atendimento 
dos contratos vigentes. Obras adicionais poderão 
ser executadas por elas em troca de prazos maio-
res de concessão, como ocorreu recentemente na 
rodovia Dutra para a construção de nova descida 
da Serra das Araras (RJ). 

A operadora logística Rumo ALL, do grupo Co-
san, no setor ferroviário, e a Arteris, no segmento 
rodoviário, aguardam das autoridades a aprovação 
necessária para substanciais investimentos adi-
cionais extracontrato. A nova etapa de concessões 
federais poderia ser agilizada com a contratação 
de empresas de consultoria para acelerar os estu-
dos. O governo ainda não assimilou que é preciso 
abrir mão de uma parte do que considera seu po-
der, e mobilizar a competência da iniciativa priva-
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da para colher resultados mais rápidos e duradouros na frente.
A revista O Empreiteiro vem se dedicando a divulgar a pujança das fronteiras econômicas regionais e a 

dinâmica dos empreendedores locais. O governo federal poderia chamar as administrações estaduais para 
repassar as obras de infraestrutura que estão sendo anunciadas há décadas, o que destravaria o salto para 
frente desses mercados. Mais uma vez, é necessário ceder para obter ganhos em menos tempo, em favor do País.

Os governos estaduais também carecem de injetar mais energia nos seus programas de concessões, além 
de ampliar a captação de recursos financeiros junto a entidades multilaterais no exterior. O Estado de São 
Paulo, por exemplo, poderia passar à iniciativa privada as linhas de metrô, na capital, cujas obras foram 
adiadas por conta do cenário econômico. 

E quanto aos prefeitos das 100 maiores cidades brasileiras, como um extrato representativo dos 5 mil e 
tantos municípios, precisariam ser mais ambiciosos e ousados. Enquanto a prefeitura paulistana braceja para 
abrir corredores de ônibus e ciclovias, deixando de lado obras prioritárias contra as enchentes deste verão, 
Nova York está substituindo telefones públicos por pontos de acesso de internet de alta velocidade. Lança-
mos aqui um desafio para os senhores prefeitos: quem se habilita a montar um programa suficientemente 
ambicioso que venha a colocar a sua cidade entre as metrópoles globais em 10 anos?

E D i t O r i a l

Setor privado investe na nova descida da Serra das Araras (RJ) para atender antiga demanda do transporte rodoviário

Revista O Empreiteiro ingressa na era digital
 
No complexo cenário econômico atual, a revista OE toma a iniciativa de lançar a edição digital, em 

formato eletrônico, que será enviada a 35 mil assinantes pela internet via e-mail, triplicando na prática a 
cobertura atual da edição impressa. Das 11 edições programadas para 2016, metade delas será digital e o 
restante terá formato duplo — impressa e digital. Pelo mesmo custo por mil leitores qualificados, os anun-
ciantes alcançarão o triplo de profissionais da Construção e Engenharia — que consideram OE como a fonte 
mais confiável de informação há 55 anos, completados agora em 2016.

Além da edição digital, OE publicará um noticiário diário sobre os fatos relevantes do setor no site 
www.revistaoempreiteiro.com.br, sobretudo empreendimentos em fase de viabilização efetiva por parte de 
concessionárias de infraestrutura, e projetos industriais, logísticos e comerciais anunciados pela iniciativa 
privada, além de obras novas do governo nas três instâncias, excluídas as usadas como mera propaganda ou 
anúncio de intenções. Uma newsletter eletrônica quinzenal, reunindo fatos positivos sobre novos negócios 
potenciais, será disparada aos 35 mil leitores por e-mail.
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Villarta fornecerá 14 elevadores para estações de trens 
urbanos da concessionária SuperVia, no Rio de Janeiro (RJ), 
que estão sendo modernizadas para os Jogos Olímpicos.  

Entre as estações atendidas estão Magalhães Bastos, 
Ricardo de Albuquerque, Vila Militar, Engenho de Dentro 
e Madureira – tratam-se essencialmente de estações com 
acesso aos equipamentos esportivos da Olimpíada. A Su-
perVia investe R$ 250 milhões em projetos de moderniza-
ção da malha para o megaevento.  

De acordo com a empresa, os elevadores foram pro-
duzidos em tempo recorde na fábrica de Taubaté (SP). Jo-
mar Cardoso, presidente da Elevadores Villarta, ressalta o 
“know how e condições técnicas (da empresa) para for-
necer equipamentos de qualidade para locais de grande 
tráfego”.

F ó r u m  D a  E n g E n h a r i a

Empresa instala elevadores em 
estações de trem

Sistema drywall remodela 
fachada de hospital

O sistema drywall da USG remodelou a fachada do 

Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, na Zona 

Norte do Rio de Janeiro. O trabalho consistia em melho-

rar as performances térmica e acústica da fachada exis-

tente, sem interromper a operação do estabelecimento 

hospitalar.

Foi implementado 6 mil m² do sistema Durock Next 

Gen. A execução dos serviços foi feita pela Idea Sistemas. 

De acordo com a empresa, as etapas do projeto en-

volveram o envelopamento do prédio através de uma 

solução de gestão industrializada e o uso do sistema 

LSF (Light Steel Framing), composto por perfis de aço 

galvanizados leves vedados com as chapas cimentícias 

da USG.

Aplicativo promete levar 
agilidade às obras

As empresas paranaenses Engerey Montagem de 

Painéis Elétricos e Reymaster Materiais Elétricos lan-

çaram o aplicativo Be-a-Bá da Elétrica. O novo aplica-

tivo promete levar agilidade ao canteiro de obras.

O Be-a-Bá da Elétrica é gratuito e traz conceitos, 

normas, diagramas e tabelas de equivalências e espe-

cificações, além de uma ferramenta para cálculos de 

barramentos, fios e cabos. “Ele roda em modo off line, 

facilitando consultas e eventuais cálculos que o usuá-

rio precise fazer, enquanto estiver trabalhando remo-

tamente e que não possua acesso à internet”, expli-

ca o idealizador do app e engenheiro eletricista Fábio 

Amaral.

O Be-a-Bá da Elétrica está disponível para download 

nas lojas Apple Store e Google Play. 

Com investimento de US$ 600 milhões, a Gerdau inau-
gurou usina em Ciudad Sahagún, nas proximidades da Ci-
dade do México. A unidade tem capacidade instalada de 1 
milhão t de aço líquido e de 700 mil t de produtos acaba-
dos, com foco na produção de perfis estruturais. 

  “A Gerdau aposta na capacidade de produção de aço 
no México. Com esse investimento, a empresa torna-se 
uma das principais produtoras de aços longos naquele país, 
nos mercados de construção civil e indústria”, destaca o 
presidente da companhia, André B. Gerdau Johannpeter.

Brasileira de aço inaugura nova 
usina no México

Nova unidade no México



Solidez, 
Confiança, 

Responsabilidade
e Parceria.

Grande por suas obras,

em suas parcerias.
MAIORHá 25 anos a Niplan desenvolve atividades 

de construção, montagem e manutenção 
para todos os segmentos industriais.

Com mais de 9 mil colaboradores em 
todo o Brasil, a Niplan conta com os mais 
rígidos padrões de qualidade e segurança 
em seus processos, com grande agilidade e 
capacidade de mobilização de mão de obra. 

www.niplan.com.br
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F ó r u m  D a  E n g E n h a r i a

Hora de reorganização e 
melhoria operacional

A Terex Latin America comemorou 55 anos de pre-
sença no Brasil. Isso, no entanto, conforme acentua 
François Jourdan, presidente da empresa para a Améri-
ca Latina, não está significando qualquer retração dos 
serviços necessários para prepará-la rumo a um futuro 
de expansão.

Exemplo da disposição da empresa para crescer 
são os lançamentos que ela realizou ao longo do ano 
passado, quando reafirmou a posição de pioneirismo 
no mercado de içamento e movimentação de cargas e 
de pessoas, com a otimização de resultados e custos. 
“Tanto é assim”, informa Jourdan, “que inauguramos, 
em nossa fábrica de Cotia (SP), o Centro de Reforma 
Genie, onde os clientes têm condições de reformar 
equipamento por inteiro, com garantia de seis meses”.

A diretoria acrescenta que a Terex está aproveitan-
do as condições atuais de retração na economia para se 
reorganizar e ganhar eficiência operacional, investindo 
nas áreas de serviços, peças, treinamento e melhoria 
da produtividade de suas fábricas no País. Com isso, ela 
procura diminuir custos, manter participação firme no 
mercado e se preparar para a retomada de obras, “uma 
consequência natural de um país cuja opção terá de ser 
necessariamente o crescimento”. 

Em 2015, os principais segmentos da empresa, do 
ponto de vista de vendas, foram os de guindastes e 
soluções portuárias. Eles se destacaram em função 
dos pedidos que partiram do Chile, Peru e Colômbia. A 
Argentina, nesse ranking, surge como boa perspectiva 
para os próximos anos, embora não haja apresentado 
maior relevância, nos números da empresa, naquele 
ano.  

Atualmente, ela prossegue fabricando pontes rolan-
tes da marca Demag em Cotia (SP) e cestos aéreos e 
ferramentas para linhas vivas, em Betim (MG). Embora, 
aqui no Brasil, as vendas tenham apresentado queda em 
relação ao ano de 2014, no Chile, Colômbia e Peru a em-
presa obteve bons resultados, em especial com os negó-
cios de plataformas aéreas e guindastes, com destaque 
para os produtos Genie. (Nildo Carlos Oliveira)

A Locar Guindastes e Transportes, empresa especia-
lizada em movimentação de cargas, adotou seis moto-
bombas da Itubombas, modelo ITUPP66S11, para opera-
rem no lastreamento de embarcações. Os equipamentos 
foram utilizados por 15 dias em um serviço de load out 
(transferência) do módulo de processo da plataforma 
P76, da Petrobras, no Rio de Janeiro. 

O procedimento consistiu em transferir o módulo 
da plataforma de petróleo construída em terreno plano 
para uma balsa de transporte. Como essa balsa não pos-
suía sistema de bombeamento, foi feito uso de bombas 
elétricas submersíveis que atendessem aos requisitos da 
operação. 

Com potência de 60 CV e vazão de 400m³/h, as bom-
bas foram instaladas nos bordos da embarcação dentro 
do mar e fizeram o bombeamento para os dos tanques 
previamente designados, para receber o módulo de 
acordo com procedimentos de engenharia.

Entre os diferenciais da motobomba ITUPP66S11, 
destaca-se o sistema de escorva automático a vácuo, 
que permite iniciar o bombeamento a seco com sucção 
de até 7 m de altura. A bomba de vácuo torna o proces-
so de retirada do ar na linha de sucção do bombeamen-
to um processo extremamente eficaz e produtivo.

Motobombas auxiliam 
transferência de módulo 
de plataforma 

Bombas para auxiliar embarque de módulo 
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D i m E n s õ E s  |  n i l D O  C a r l O s  O l i v E i r a

Vem aí um novo manual da construção Industrializada
Com o apoio de diversas entidades, inclusive da Universidade de Brasília, e participa-

ção da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (Abcic), vem aí 
um novo manual da construção industrializada, que logo mais estará chegando às mãos 
de engenheiros, arquitetos e outros interessados. 

Trata-se de um tipo de publicação que sempre chega em boa hora, conquanto inva-
riavelmente com atraso, mas sem deixar de refletir as idas e vindas de um segmento in-
dustrial que já deveria estar em um patamar mais adiantado de evolução, tanto do ponto 
de vista técnico e de melhores condições de aporte oficial para sua expansão, quanto dos 
meios para aumento de produtividade. 

Obviamente a construção industrializada no País avançou muito, devendo-se isso 
a um esforço extraordinário das empresas setoriais, muitas delas sobreviventes de um 
momento histórico de pioneirismo, num trabalho iniciado há mais de 50 anos. Sua evolução encontrou muita pedra no meio do 
caminho, às vezes, senão todas as vezes, colocada em seu percurso pelo próprio governo, que inibiu, sempre que pode, a aplicação 
de uma política direcionada a pesquisas e ao aprimoramento das técnicas, àquela altura, disponíveis. 

Lembro apresentação que redigi para o primeiro manual técnico de pré-fabricados de concreto, da outrora Associação Brasileira 
da Construção Industrializada (ABCI), então presidida pelo arquiteto Carlos Alberto Tauil (gestão 1986/1987), com o apoio da Asso-
ciação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e com a colaboração do prezado Augusto Carlos de Vasconcelos. 

Dizia, naquele tempo: “... com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), em 1966, o governo adotou uma política 
equivocada de desestímulo à industrialização, na expectativa de incentivar o emprego maciço de mão de obra não qualificada 
em canteiro. Isso atrasaria ainda mais o processo de industrialização, caso empresários interessados, que vislumbravam as amplas 
possibilidades do pré-fabricado, não entrassem numa luta, isolada mas consequente, para mudar a situação”. 

A industrialização da construção é historicamente uma necessidade. Está associada, conforme escrevi naquele tempo, aos 
conceitos de organização do trabalho e de produção em série, ajustando-se ao empenho em favor de flexibilidade e rapidez de 
montagem, impulsionando, por sua vez, a indústria de equipamentos para esse fim. Vem de longe, de períodos difíceis em diversos 
países, notadamente os que sofreram problemas gerados pela guerra ou por fenômenos naturais e que optaram por ela em progra-
mas de recomposição urbana, para priorizar a construção de habitação, escolas, hospitais, plantas industriais , pontes, viadutos etc. 
De forma alguma o caminho que lhe é devido deveria ter sido travado, como ocorreu aqui no Brasil em ocasiões diversas. 

Ao longo dos anos, as empresas prestadoras de serviços nesse campo, que se desenvolveram, elaboraram projetos e praticaram, 
enfim, a construção industrializada, propiciaram as linhas futuras para aperfeiçoamento das peças que hoje, combinadas com ou-
tras técnicas ou não, constituem o meio mais apropriado – e rápido - de construir.

O Brasil tem um campo vasto de exemplos de boa construção, com a construção industrializada. Por isso, merecem parabéns os 
responsáveis pela iniciativa do novo manual.

O escritório Sidônio Porto Arquitetos Associados conquistou 
o 1º lugar na 17ª Premiação do Instituto de Arquitetos do Brasil – 
departamento de Minas Gerais  (IAB-MG) na categoria Edifícios 
Industriais, com o projeto da fábrica Brazilglass, em Guararema, 
SP. O trabalho foi divulgado na edição OE 546 (outubro 2015).

Arquitetura industrial

“Quando a gente fala que a corrupção é um crime hedion-
do, estamos nos referindo ao fato de que ela rouba a comida, 

o remédio e a escola do brasileiro”. Do procurador da República 
Deltan Dallagnol

Frase da coluna
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COP-21  |  A Conferência do Clima (COP-21) firmou o Acordo de Paris, válido a partir de 2020, adotando a obrigatoriedade de 
195 países combaterem as causas do desequilíbrio climático no mundo. Pelo acordo, os países desenvolvidos deverão investir US$ 100 
bilhões/ano nas providências para evitar desastres ambientais.

Euforia no Panamá  |  Jorge Quijano (foto), administrador da Autoridade do Canal do 
Panamá, informa que está concentrado nos preparativos para a inauguração das obras de expansão do 
canal do Panamá, que deverá ocorrer na primeira semana de abril de 2016. A expansão desta via interoce-
ânica permitirá a passagem de navios com até 12.000 contêineres, o triplo do atual. As obras, iniciadas em 
2007, absorveram recursos de US$ 5,25 bilhões. 

CPTM quer garantir continuidade  |  A diretoria da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) diz que ao longo de 2016 a empresa continuará seus programas de obras e modernização do material rodante. Contudo, os 
investimentos propostos para esse fim deverão ter o mesmo teto daqueles disponibilizados em 2015. Para 2016, ela contará com R$ 
2,597 bilhões, enquanto, para 2015, contou com R$ 2,611 bilhões.

Cada vez mais distante  |  A propósito da CPTM, a linha 13 (Jade), que ela vem cons-
truindo, para ligar o Aeroporto de Guarulhos à rede ferroviária em operação, só deverá ser entregue pelo 
governo do Estado, em fins de 2017.  Ela fora prometida para 2014, mas o cronograma foi sendo dilatado e 
está cada vez mais distante das expectativas dos futuros usuários. 

Cidades conectadas   |  Redenção, cidade a 55 km de Fortaleza (CE), está sendo apontada como a primeira cidade 
digital com fibra óptica totalmente subterrânea do Brasil. A propósito, Paula Faria, idealizadora do Connected Smart Cities, informa que 
o próximo encontro das cidades interligadas ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho próximo no Armazém da Utopia, Rio de Janeiro.

Porto de São Sebastião  |  As autoridades do Porto de São Sebastião não desistem. 
Querem ampliar a área ocupada pelas instalações dos atuais 100 mil m² para 300 mil m² em uma primeira 
fase e, depois, para 400 mil m². No futuro, a área a ser ocupada poderá chegar a 800 mil m². O problema, 
no entanto, são os recursos, que estão nas mãos do governo federal.

Mobilidade urbana  |  Rodolfo Torres, representante do BNDES na 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, 
realizada em São Paulo (SP), reconheceu, durante o evento, ser necessário investir pelo menos R$ 234 bilhões, correspondentes a 
4,8% do PIB brasileiro de 2014, em mobilidade urbana, nas 14 principais regiões metropolitanas do País. Muito bem. Mãos à obra. 
Mas só reconhecer isso não basta: o governo precisa mobilizar os recursos para esse fim.

No interior  |  Está confirmada para o primeiro semestre deste ano (2016) a construção das marginais no trecho urbano 
de Bauru da rodovia Marechal Rondon (SP-300). A previsão é de que as obras durem dois anos e custem R$ 46,2 milhões. As novas 
pistas acompanharão a via expressa desde o km 336, nas proximidades do Trevo da Eny, até o Km 348, no entroncamento com a 
rodovia Bauru-Marília (SP-294).

88º ENIC  |  O 88º Encontro Nacional da Indústria da Construção já tem data e local definidos: será de 11 a 13 de maio 
em Foz do Iguaçu (PR). Na pauta uma análise da conjuntura e das condições para a retomada de investimentos em obras. O 
ano promete ser de muita discussão e de convocação do governo para definir prioridades para o País. 
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Canal do Panamá impulsionará 
Porto de Miami 

A finalização da obra de expansão do Canal do Panamá, que será 
finalizada até o meio de 2016, terá papel importante no crescimen-
to do porto de Miami.

O porto de Miami construiu um novo túnel para melhorar o 
tráfego de caminhões ao terminal. Também completou uma linha 
férrea que conecta o porto ao pátio da Florida East Coast Railway. 
Por fim, fez dragagem do canal de acesso para receber navios de 
grande porte.

Tudo isso visa atender o aumento de tráfego de navios na região 
por conta da abertura da ampliação do canal. 

Jorge Quijano, CEO da Autoridade do Canal do Panamá, em visita 
a Miami, confirma que 95% dos trabalhos de expansão da nova 
passagem estão concluídos. Segundo ele, os serviços estão hoje 
concentrados nas comportas da estrutura.

n E w s l E t t E r  g l O b a l

Obama destina US$ 305 bilhões 
para transportes

O presidente Obama assinou projeto de lei autorizando destinar 
US$ 305 bilhões à área de transportes, por cinco anos. O recurso 
envolve programas em rodovias, transporte público e da Amtrak, 
empresa estatal federal de transporte ferroviário de passageiros 
dos Estados Unidos.

O projeto de lei já havia sido aprovado pelo Congresso ame-
ricano. Trata-se da primeira legislação com prazo de cinco anos, 
voltada aos transportes, desde 2005.

Do total de US$ 305 bilhões, US$ 230 bilhões devem ser dire-
cionados às rodovias, US$ 60 bilhões ao transporte público, US$ 10 
bilhões para a Amtrak e US$ 5 bilhões para programa de segurança 
nas estradas.

Construção contrata 46 mil 
pessoas em novembro

O Bureau of Labor Statistics (BLS), dos Estados Unidos, informou 
que o índice de desemprego na construção em novembro diminuiu, 
em relação ao mesmo período do ano passado e também ao mês 
anterior. No mês foram gerados 46 mil empregos no setor.

De acordo com BLS, o desemprego no mês do setor caiu 6,2%, em 
comparação a outubro de 2015. Em relação a novembro de 2014, o 
índice recuou 7,5%.

Empresas focam em projetos de 
água

Aproveitando a crescente preocupação no mundo com a água, 
o número de projetos na área avança.

Segundo Alan Krause, CEO da MWH Global, empresa especia-
lizada em engenharia de água, existem oportunidades de todo o 
tipo, variando às necessidades de cada país, sendo parte deles vol-
tada à infraestrutura por conta do crescimento populacional.

Ele lembra que em muitas cidades do mundo, o sistema de 
abastecimento de água se aproxima dos 100 anos e é preciso mo-
dernizá-lo. Alan ressalta ainda o desafio da água de reúso. “Algu-
mas áreas urbanas produzem bilhões por dia de esgoto. Estima-se 
que 60% disso é possível ser reusado”, observa.

Para Peter Nicol, presidente global da CH2M na área de negó-
cios de água, com muitas regiões com diferentes desafios de água, 
o reúso se destaca. Ele aponta projetos em Cingapura e Austrália 
como referências. Peter conta que a CH2M está atualmente termi-
nando uma planta em Perth, na Austrália, de exploração de água 
subterrânea, que ajudará a garantir água potável à região pelo 
menos até 2060.

Os países árabes continuam tendo as grandes oportunidades 
na área. Há um número expressivo de empreendimentos de des-
salinização e projetos de infraestrutura. Dave LeCureux, diretor da 
global HDR na prática de água, avalia que abastecimento, águas 
residuais e qualidade de água são pontos muito discutidos, e estão 
vinculados diretamente ao desenvolvimento dos países do Oriente 
Médio.

Construtoras apostam em 
diversificação de oferta de energia

Construtoras globais têm formado parcerias estratégicas para 
desenvolver projetos de energia alternativos e inovadores, para 
obter experiência e tecnologia na construção de projetos na área, 
de forma mais rápida, barata e melhor. 

A construtora Webcor e a CleanSpark Technologies criaram 
sinergia para atuar com microgrid (geração de energia em pe-
quena escala), um mercado que cresce rapidamente nos Estados 
Unidos, com a previsão de chegar em 2020 com US$ 1 bilhão de 
investimentos anuais.

O segmento que mais empregou foi o de mão de obra especializa-
da do setor, com 35 mil novas posições. A construção civil contratou 
6.400 operários; e a construção pesada, o número de contratados 
alcançou 4.600 trabalhadores.

O mercado avalia que o crescimento de empregados no setor da 
construção, no geral, ocorreu em vários segmentos e a expectativa é 
que continue ao longo de 2016. A única ressalva diz respeito aos ser-
viços de arquitetura e engenharia, que em novembro perdeu 1.100 
empregos.

O BLS levantou que, no total, o índice de empregos na economia 
norte-americana avançou 5%, representando 211 mil trabalhadores. 

   

Miami prepara-se para receber mais navios
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Preço do petróleo faz companhias 
repensarem planos

A queda do preço de petró-
leo, registrada desde 2014, está 
fazendo com que empresas 
petrolíferas repensem seus pro-
jetos. Porém, analistas avaliam 
que o abandono de planos de 
produção e distribuição pode 
ser uma atitude “míope”, já que o produto tem tendência de va-
lorização a longo prazo.

A Shell informou recentemente corte de US$ 2 bilhões, que 
representou cancelamento de vários de seus projetos de expan-
são. 

Na Europa, a demanda por produtos petrolíferos diminuiu 15% 
desde 2008, afirma a Total. A empresa converteu recentemente 
uma refinaria de gasolina em processadora de diesel renovável. 

A revolução de petróleo e gás de xisto nos Estados Unidos, 
juntamente com a concorrência mais pesada da Ásia e do Oriente 
Médio, obrigaram as refinarias da Europa a funcionar abaixo da 
sua capacidade no continente. 

O TransCanada, um gasoduto que tinha estratégia de expan-
são, não conseguiu tirar do papel seus planos por conta da queda 
do preço do petróleo. O projeto envolvia extensão do gasoduto 
por estados norte-americanos.

n E w s l E t t E r  g l O b a l

Já a Fagen a e Dupont estabeleceram parceria para desenvol-
ver projeto de produção de etanol a partir da celulose. 

As parcerias visam alavancar negócios em diferentes merca-
dos, no regime de EPC. 

Construção de túnel abaixo do 
mar tem inúmeros desafios

O túnel rodoviário no estreito de Bosphorus, na Turquia, 
será o segundo mais profundo do mundo na sua categoria, 
com 106,4 m abaixo do nível do mar; e o sexto mais largo, 
com 13,2 m.

Trata-se do segundo túnel a ser construído no estreito de 
Bosphorus. Localizado em área sujeita a abalo sísmico e con-
dições geológicas variadas, o projeto, constituído no modelo 
construção-operação, tem enormes desafios.

O primeiro deles é escavar 3,4 km, sendo 13,2 m por dia. 
Para esta missão, será usado um TBM. O outro desafio é con-
cluir o projeto em prazo tão curto com tantas adversidades.

O consórcio formado pela turca Yapi Markezi e a sul core-
ana SK E&C venceu o leilão em 2011. Porém, somente agora 
recebeu garantias financeiras para realizar o projeto.

O contrato de construção termina em julho de 2017. A 
operação do consórcio irá durar 24 anos. O túnel conecta os 
lados europeu e asiático da Turquia, na região de Istambul. 
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 Projetos adiados no gasoduto 
TransCanada

A ENR é uma publicação da Dodge Data & Analytics, editora com mais de 100 anos de atividades e a principal no mundo com foco em Construção, 
Infraestrutura e Arquitetura. a revista O Empreiteiro é parceira editorial exclusiva da ENR no Brasil. Mais informações: www.enr.com
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O consórcio Norte Energia, que constrói a hi-
drelétrica na bacia do rio Xingu, região de Al-

tamira (PA), informa que superou as principais fases 
da concretagem e das montagens eletromecânicas e 
acaba de concluir o canal de derivação, considerado 
um exemplo de excelência da engenharia brasilei-
ra. Com a liberação concedida pelo Ibama, já deu 
os primeiros passos para a operação de enchimento 
do reservatório. Prevista para gerar, no pico, 11.233 
MW, ela vai operar a fio d´água: quando a vazão 
for pequena, poderá gerar energia firme, média, de 
apenas 4.571 MW.  

As mudanças impostas no projeto original, a par-
tir do começo dos anos 1970, ensejaram estudos que 
resultaram em soluções consideradas inovadoras: a 
hidrelétrica vai funcionar com dois reservatórios e 

Reservatório está enchendo, mas geração 
plena só em 2019

u h E  b E l O  m O n t E

com um canal de derivação de 20 km de extensão, 
com 300 m de largura e 25 m de profundidade e 
28 diques de contenção, alguns com até 60 m de 
altura e outros com até 2 mil m de comprimento. O 
extraordinário volume de solo e rocha ali escavado 
é considerado a metade do que foi retirado para for-
mar o Canal do Panamá, com a vantagem, segundo 
a Norte Energia, de que o trabalho, na região do 
Xingu, foi feito em tempo recorde: quatro anos.

Os estudos previram a construção de um reserva-
tório de 503 km², dos quais 228 km² corresponden-
tes à calha do rio Xingu, com área inundada inferior 
a 1,6 mil km², em razão das adequações realizadas. 
As obras das estruturas principais, nos sítios Belo 
Monte e Pimental, têm se desenvolvido em ritmo 
satisfatório, segundo plano elaborado para recupe-
rar o atraso ocasionado por conta dos impasses de 
reivindicações, sobretudo de organizações ligadas 
às questões dos direitos de tribos indígenas.

Obras principais

A previsão do consórcio Norte Energia é de que a pri-
meira turbina da UHE entre em operação no dia 1º de 
março de 2016. O cálculo é de que, no pico da concreta-
gem, seja empregado um volume de concreto da ordem 

A Norte Energia começa 2016 celebrando a liberação da 
licença, pelo Ibama, autorizando o enchimento do 

reservatório da UHE de Belo Monte, e  a conclusão do canal 
de derivação, considerado exemplo da excelência da 

engenharia brasileira

Nildo Carlos Oliveira

Obra complexa, canal de derivação de 20 km de Belo Monte já leva água até o reservatório e à barragem da usina; em março a primeira 

turbina deve entrar em operação
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u h E  b E l O  m O n t E

Montagens

Os serviços de montagem dos revestimentos nos po-
ços das turbinas no sítio Pimental começaram em se-
tembro de 2013 na turbina 1. Com diâmetros internos 
de 6,65 m e 9 m, os tubos têm a função de recuperar 
parte da energia do fluxo de água que passa pela turbi-
na, de modo a conduzi-la ao canal de fuga, restituindo-
a depois ao leito natural do Xingu.  

Em julho daquele ano foi iniciada também a monta-
gem das comportas tipo segmento dos 18 vãos do ver-
tedouro do Sítio Pimental, onde se encontra instalada a 
casa de força complementar da hidrelétrica. Os 18 vãos 
do vertedouro da barragem, nesse sítio, têm capacidade 
de vazão de até 62 mil m³/segundo.

Canal de derivação

O canal de derivação foi revestido com 4,4 milhões 
de m² de rocha processada para o piso e 2,7 milhões de 
m² de rochas nos taludes. Todo o material usado tem 
origem nas escavações na área da hidrelétrica. Para 
formar os 20 km de extensão do canal foram escavados 
110 milhões de m³ em solo e rocha. 

Os estudos para a construção desse canal foram de-
senvolvidos e testados em modelo reduzido em labora-
tório de hidráulica de Curitiba (PR) e previram que as 
águas, a partir do rio Xingu, teriam de se movimentar 
lentas, densas, depois da cota 97, até chegar ao sítio 
de Belo Monte para, então, com desnível de 4 m, acio-
nar as turbinas da hidrelétrica.  

Chama a atenção, nas obras do canal, os trabalhos 
adicionais para protegê-lo da derivação das águas das 
chuvas e dos igarapés. Para esse fim foram projetados 
nove sistemas de drenagem independentes. A cadeia 
de soluções hidráulicas confere ao conjunto uma di-
mensão científica considerada inédita entre hidrelétri-
cas, no Brasil.

Quando a usina de Belo Monte estiver completa-
mente concluída, em 2019, será a terceira maior do 
mundo, depois de Três Gargantas, na China (22.720 
MW) e de Itaipu (14 mil MW).  Foi orçada em R$ 26 
bilhões (valores de 2010). 

de 3.389.008 m³. Só a usina da Casa de Força Pimental 
deverá consumir 2.867.287 m³, com um pormenor: na 
estrutura principal, escavada na rocha, serão instaladas 
as 18 turbinas da hidrelétrica. A região do rio Xingu, que 
corta o Estado do Pará, é considerada rica em migma-
tito, granito impermeável e de alta resistência. É nesse 
material rochoso que estão instaladas as turbinas.  

A fase de concretagem começou em 2012. A partir de 
2014 foi estabelecido como meta que, a cada mês, 100 
mil m³ de concreto seriam lançados na obra. 

Pelo planejamento elaborado, dos 2.289.008 m³ de 
concreto ali aplicados, 835.330 m³ seriam em concreto 
compactado com rolo (CCR) e, os demais 2.553.678 m³, 
de concreto convencional vibrado. 
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A conjuntura negativa por que passa o Brasil, com que-
da importante da atividade econômica ao longo de 

2015, é agravada por problemas estruturais significativos. 
Isso coloca o País num patamar competitivo muito baixo, 
em relação a outras nações em desenvolvimento, sobretu-
do por sua baixa qualidade da infraestrutura. A diretora de 
Regulação Econômica da LCA Consultores, Cláudia Viegas, 
lembra que o Brasil ficou em 75º lugar no Relatório Global 
de Competitividade 2015-2016 do Fórum Mundial, num 
conjunto de 140 países, perdendo 18 posições em relação 
ao levantamento anterior.

Mesmo com ligeira melhora no quesito Qualidade da 
Infraestrutura, a posição brasileira ainda é muito baixa, 

País deixa de economizar R$ 1,4 trilhão por ano 
com a ineficiência da infraestrutura

C O n J u n t u r a

principalmente se comparada a de países como a vizinha 
Argentina e a Colômbia, ambas na América do Sul. O Brasil 
só se destaca no Relatório do Fórum Mundial quanto ao 
tamanho do mercado, ostentando a 7ª posição entre as na-
ções participantes do ranking, lembra a economista da LCA.

A falta de infraestrutura adequada provoca entraves ao 
desenvolvimento econômico do Brasil, aponta Cláudia. Ela 
cita estudo da LCA que quantifica em R$ 1,4 trilhão o mon-
tante de recursos que o País deixa de economizar, em um 
ano, em função de ineficiências nos setores de logística, 
saneamento básico, mobilidade urbana, refino e produção 
de combustíveis e energia elétrica.

De acordo com as estimativas da LCA, esse volume de re-
cursos, se aplicado na economia brasileira, resultaria, tam-
bém ao longo de um ano, em R$ 2,86 trilhões em produção 
adicional (igual aos PIBs do Sudeste e do Centro-Oeste); 
35,4 milhões de empregos diretos e indiretos (igual ao em-
prego formal das regiões Nordeste e Sudeste) e R$ 592 bi-
lhões em massa salarial (igual ao PIB da região Nordeste).

 

Economista da LCA aponta ajuste fiscal e atuação mais 
técnica das agências reguladoras como saída para destravar a 

retomada dos investimentos privados

José Carlos Videira

  www.revistaoempreiteiro.com.br  |  17  

http://www.branco.com.br


18  |  o EmprEitE iro  |  DEzEmbro 2015  |  JanEiro 2016

C O n J u n t u r a

“As ineficiências de infraestrutura geram um peso morto na 
economia com magnitude superior aos custos diretos atrela-
dos a ela”, constata. Cláudia enfatiza que isso reduz o potencial 
competitivo e, consequentemente, “impede a rápida retomada 
do crescimento econômico”.

A economista frisa que, em períodos de crise, a implantação 
de políticas públicas que tenham como direcionador a melhora 
da competitividade do País se tornam ainda mais relevantes. 
E, segundo Cláudia, entre as ações mais urgentes do governo 
nesse sentido está o ajuste fiscal. “É um ponto relevante para 
a segurança jurídica, uma vez que a percepção de risco quan-
to ao cumprimento de contratos públicos afeta o ambiente de 
negócios”, justifica.

Para a economista da LCA, o papel das agências regulatórias 
também ganha destaque no processo de melhoria do ambiente 
de negócios. “É importante que as alterações regulatórias sejam 
transparentes e respaldadas em critérios técnicos, para que se 
tenha mais clareza na tomada de decisão”, explica. 

Na opinião da economista, as agências podem ajudar a si-
nalizar o caminho da retomada, “porque não dá para esperar 
apenas o campo político”. No entanto, Cláudia observa que a 
atuação regulatória tem ido na contramão do que se espera, 

Crise política adia ainda mais a 
retomada econômica 

O cenário político conturbado é o principal fator que agra-
va a crise na economia brasileira, prejudicada pelo cres-

cimento abaixo do esperado da China. A avaliação é da diretora 
de Regulação Econômica da LCA, Cláudia Viegas. Segundo ela, 
a discussão sobre o mandato da presidente Dilma Rousseff dei-
xa ainda mais difícil esse quadro macroeconômico. “Não ajuda 
em nada a agenda econômica do País, pois tudo fica mais em-
perrado ainda”, reforça.

A China está em franca desaceleração, frisa Cláudia. Ela 
ressalta que, mesmo o ligeiro crescimento dos EUA e Europa 
não compensa a queda da economia chinesa. “Não vejo, para o 
Brasil, nenhuma alavanca externa que possa compensar a que-
da da economia chinesa”, pontua a economista, doutora em 
Economia pela FEA/USP.

Outro fator que pode influenciar a economia brasileira no 
curto prazo é a Argentina. Se o novo governo for bem sucedido, 
no freio de arrumação que imporá à economia vizinha, pode-
rá ganhar mercados do Brasil e ainda atrair fábricas brasileiras 
para território argentino, o que não favorecerá nossa economia. 
No clima interno, Cláudia afirma que a equipe econômica é 
competente, mas “enquanto estivermos nesse impasse político, 
a economia não reage”. 

Em meados de 2015, ela lembra que a expectativa era de 

com potencial para aumentar as demandas jurídicas no Brasil. 
“Nota-se incremento da complexidade do conjunto de nor-

mas existentes e consequente aumento de entraves burocrá-
ticos para o exercício das atividades”, frisa a economista. Se-
gundo ela, sem a devida comprovação técnica da necessidade e 
dos ganhos para a sociedade. “As agências existem para regular 
o mercado, com ou sem crise, mas não podem gerar entraves 
burocráticos”, frisa. 

Cláudia ressalta a necessidade de se pensar no dia a dia das 
empresas, que precisam continuar suas atividades, independen-
temente de crise. A econo-
mista enfatiza que é neces-
sário que haja uma forma 
de destravar investimentos. 
Para a economista, o que a 
crise provoca é a intolerân-
cia dos investidores com 
ineficiência. “O recurso é 
finito e não há como aco-
modar ineficiência, mas é 
preciso seguir em frente, 
com ou sem crise”.

que, até outubro, já se teria tido uma saída política para a situ-
ação de impasse pela qual atravessa o País. Caso isso aconte-
cesse, argumenta Cláudia, a retomada da confiança dos inves-
tidores, e dos investimentos, geraria um movimento de reação 
já no início de 2016. Porém, o prolongamento da crise política 
empurra essa expectativa de retomada do crescimento ainda 
mais para a frente.

“Provavelmente haja alguma sinalização somente a partir do 
segundo semestre deste ano de 2016 com uma curva positiva 
se delineando apenas mais para o final do ano” prevê a eco-
nomista da LCA. Mas ela ressalta a necessidade de se retomar 
o dia a dia das empresas. “É preciso destravar as agendas, as 
pautas, sem essa situação paralisante na qual vivemos.”

Com relação às propostas de ajuste fiscal do governo, a eco-
nomista diz que é preciso focar não só no aumento de arreca-
dação, mas na diminuição de despesas do Estado. “Não adianta 
fazer ajustes apenas de um lado”, defende.

Quanto ao esforço arrecadatório do governo, Cláudia salien-
ta para a necessidade de sintonia fina desse processo. “Se o go-
verno aumentar muito a carga tributária, reprime a capacidade 
produtiva das empresas e, consequentemente, a arrecadação 
cai, por conta do arrefecimento do ritmo da economia”, analisa. 
A economista defende ainda a simplificação do sistema tribu-
tário.  (José Carlos Videira)

Cláudia Viegas: Não há como 
acomodar ineficiência
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O Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP), um dos 
projetos relacionados aos Jogos Olímpicos Rio 2016 e 

Novo Centro Paralímpico em SP implanta sistemas 
para formar campeões

Empresa responsável pela montagem das instalações ressalta 
que o ponto crítico foi montar, pela primeira vez no País, um 

complexo de padrão internacional para atender atletas de alta 
performance com necessidades especiais

em fase final de obras, teve a implementação de uma série de 
sistemas visando trazer conforto e segurança aos atletas com 
necessidades especiais e ajudar na formação de futuros cam-
peões.

A obra é conduzida pela OAS e a montagem industrial está 
sob a responsabilidade da Teckma Engenharia. O Centro Para-
límpico fica em um terreno de 94 mil m², abrigando pelo me-
nos 15 modalidades esportivas, em quase 60 mil m² de área 
construída. 

Para Fábio Barirone, presidente da Teckma, o ponto crítico do 
trabalho foi compreender as particularidades de um centro de 
padrões internacionais, nunca feito antes no Brasil, para aten-
der atletas de alta performance com necessidades especiais. 

O complexo se divide em dois blocos: centro de treinamen-
to com dois ginásios, oito quadras esportivas, arenas multiuso, 
pistas de atletismo, piscinas olímpica e semiolímpica, além de 
vestiários, sanitários e salas para diversas utilidades; e área re-
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Local impulsionará formação de atletas paralímpicos

TECCO® SYSTEM3 ESTABILIZA TALUDES 
SUSCETÍVEIS À EROSÃO E SE ENCAIXA 
COM PERFEIÇÃO À NATUREZA

Feito de fio de aço de alta resistência (1770 N/mm2) 

o sistema TECCO® é adequado para estabilizar 

taludes íngremes de solo, sedimentos ou rochas. 

A malha de aço é ancorada com grampos de 

solo ou rocha atrás da camada deslizante e pré-

tensionada à superfície com uma força definida 

usando placas de ancoragem do sistema.

Para um estudo preliminar de solução para o pro-

blema ou risco natural que você enfrenta nas 

obras em que atua entre em contato conosco 

através do e-mail info@geobrugg.com

Geobrugg AG 

Rua Visconde de Pirajá, 82 sl.606 

22410-003 - Rio de Janeiro, Brasil

P +55 21 3624 1449

M +55 21 99979 1288

www.geobrugg.com

info@geobrugg.com.br

http://www.geobrugg.com
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sidencial, com capacidade para 240 pessoas, composta de 
dormitórios, refeitórios, salas de estar, TV e reuniões, lavan-
derias, administração e ponto de apoio ao centro.

A Teckma Engenharia conta que montou um detalhado 
plano de ataque para realizar as ações de montagem, ini-
ciando pelas áreas técnicas, para assegurar o funcionamen-
to dos sistemas e, depois, as áreas esportivas. A empresa 
relata que os blocos foram divididos em setores: o centro de 
treinamento (bloco B) formavam cinco setores; e residencial 
(bloco A), em dois setores. Os serviços foram executados nos 
sete setores ao mesmo tempo, priorizando os caminhos crí-
ticos do empreendimento.

O escopo do trabalho da Tekma envolvia instalações elé-
tricas e hidráulicas e de combate a incêndio; infraestrutura 
seca para sistemas especiais, de CFTV, de sonorização e de 
voz e dados; integração de sistemas; cabeamento estru-
turado; automação predial (centro de operações e contro-
ladores); CFTV; controle de acesso; sonorização; câmeras 
esportivas; complementos de infraestrutura e serviços civis 
quando necessário. 

Com o volume expressivo de atividades de montagem, 
dois locais de gerenciamento de informações foram esta-
belecidos. Um de gerenciamento de CFTV e segurança do 
empreendimento e outro de controles esportivos e predial 
das utilidades.

O controle predial, um dos mais relevantes deles, segun-
do a Teckma, visa monitorar e gerenciar os mais diversos ti-
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pos de informações no empreendimento, como o status de 
funcionamento das piscinas olímpicas e semiolímpicas, o 
gerenciamento das luminárias das áreas internas e externas, 
inclusive nos espaços esportivos, e controlar os sistemas de ar 
condicionado, bombas hidráulicas, pressurizadores, medidor 
de energia, geradores e transformadores.

 Já o sistema de câmeras esportivas de alta resolução ins-
talado possibilitará a utilização de vídeo-análise em treina-
mento de atletas, na educação dos alunos, na restauração de 
movimento e na função de exercícios fisioterápicos, além de 
ajudar treinadores com a análise técnico-tática da prepara-
ção.

A empresa montadora do Centro Paralímpico explica que a 
iluminação da área esportiva  deve atender índices adequados 
para atender à norma do Comitê Olímpico Internacional (COI). 
Além disso, os sistemas de filmagem devem estar posiciona-
dos de forma a não atrapalhar o desempenho dos atletas e, 
ao mesmo tempo, gerar imagens que sejam suficientemente 
precisas para auxiliar no treinamento dos atletas. 

A Teckma conquistou prêmio Masterinstal 2015, realizado 
pelo Sindicato da Indústria de Instalação (Sindinstalação) e 
pela Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das 
Instalações (Abrinstal), na categoria Métodos e Processos na 
Execução de Instalações, pelo sistema especial de captação 
de águas pluviais, implementado em parceria com a Geberit, 
no novo Centro Paralímpico Brasileiro. A solução que valeu o 
prêmio foi a utilização de coletores específicos para captação 
em inox, com flange, o que permite alta eficiência no escoa-
mento de água. 

O l i m p í a D a  2 0 1 6 

Construção do Centro Paralímpico teve adoção de infraestrutura esportiva inédita
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Obras na Marginal Pinheiros (SP) adotam 
soluções para não afetar tráfego

A Marginal Pinheiros, na capital paulista, a segunda via 
expressa mais importante da cidade (a primeira é a 

Marginal Tietê), terá duas novas pontes: Laguna e Itapaiúna. 
Ambas fazem parte da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, da prefeitura de São Paulo, que prevê várias inter-
venções na região. As duas estruturas têm investimentos de 
mais de R$ 300 milhões e devem ser entregues em março de 
2016.

A de Itapaiúna é uma compensação do aumento de tráfego 
previsto com o funcionamento de empreendimentos imobili-
ários em execução na localidade. A construtora responsável é 
a Odebrecht.

A existência do rio, a baixa qualidade do solo, o trânsito 
intenso e as interferências urbanas no local (linha de trem 
e concessionárias diversas) exigiram a adoção de soluções 
específicas para a execução dos serviços, conta Alexandre 

As duas estruturas tiveram durante os trabalhos auxílio 
decisivo de módulos, fôrmas e escoramentos

p O n t E s
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Obras da ponte Laguna em meio ao tráfego intenso 
da Marginal
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Fernandes Moreno Viana da Costa, diretor técnico da Ulma 
Construction.

Esta ponte terá 340 m de extensão, três faixas de rola-
mento em um sentido e ligará a avenida dr. Chucri Zaidan 
à rua Itapaiúna. O vão de 113 m está sendo executado em 
balanços sucessivos. O sistema utilizado para auxiliar os 
serviços foi o CVS, da Ulma, por ter capacidade de rápida 
movimentação e de recebimento de carga.

O balanço sucessivo CVS é um carro para execução in 
loco de aduelas de pontes, composto por treliças modula-
res, perfis e um sistema hidráulico de movimentação e ele-
vação. De acordo com Alexandre, sua principal vantagem 
está na não necessidade de montagem e desmontagem do 
equipamento para as etapas sucessivas de concretagem – 
ou produção das aduelas —, permitindo executar os ciclos 
de armação, fôrma e concretagem em até sete dias. 

“Hoje, existem sistemas com movimentação hidráulica 
que possibilitam movimentações em até 4 horas”, afirma 
o diretor da empresa. “A etapas de montagem e desmon-
tagem do equipamento giram em torno de 15 dias cada”.

Na alça da ponte Itapaiúna, na Marginal Pinheiros, 
sentido Interlagos, foram necessárias para as execuções 
torres de escoramento de até 10 m de altura e treliças 
com até 15 m de comprimento. A solução utilizada foi o 
sistema MK, da Ulma. O MK é um sistema composto de 
perfis modulares que podem formar torres de escoramen-
to de alta capacidade de carga.

Para não interferir no trânsito, perfis metálicos espe-
ciais de 15 m foram adotados – atendendo, dessa forma, 

o gabarito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 
para não atrapalhar o fluxo normal de veículos no local.

Nas execuções mais simples, foi utilizado sistema de 
escoramento com as torres de alumínio Aluprop, que 
atingem 10 m de altura. 

Ponte Laguna 

A ponte Laguna, também construída para tráfego de 
carros em um sentido, com três faixas, liga a rua Laguna 
ao bairro do Brooklin. A extensão é de 365 m. A estrutura 
conta com ciclovia com acesso direto ao parque Burle 
Marx – além de uma passarela de pedestres. A obra está 
sendo executada pela Construbase e a SA Paulista.

O bloco de fundação dessa ponte, de grande altura e 
comprimento, utilizou a fôrma modular Orma, também 
da Ulma, para concretagem dos blocos de fundação, por 
suportar altas pressões de concreto (até 80 kN/m²). 

As fôrmas de viga de madeira Enkoform auxiliaram a 
execução do fundo e paredes do caixão da ponte. Já o 
Cimbre Brio fez o escoramento interno do caixão da pon-
te, informa Alexandre Fernandes, da empresa Ulma.
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Ponte de Itapaiúna usou sistema metálico de concretagem das aduelas
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Itubombas
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Superestrutura de shopping fica pronta em apenas 
nove meses

O Nações Shopping está sendo erguido na cidade 
catarinense de Criciúma, a cerca de 200 km de 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. In-
vestimento de R$ 250 milhões do Grupo Almeida Junior, 
o empreendimento será o sexto centro de compras do 
grupo, no Estado, e tem inauguração prevista para abril.

A edificação horizontal terá 96,84 mil m² de área to-
tal construída, num terreno de 80,1 mil m², com área 
bruta locável (ABL) de 37,02 mil m². O projeto prevê 158 
lojas satélites, 15 lojas âncoras, seis salas de cinema e 
24 operações na praça de alimentação. 

Uso de pré-moldados encurtou o tempo de execução, 
reduziu mão de obra e manteve o canteiro 

limpo e organizado

José Carlos Videira

De acordo com o diretor de engenharia do Grupo Al-
meida Junior, Antônio Diniz, o método construtivo ado-
tado de pré-moldado em concreto garantiu velocidade à 
obra, iniciada em janeiro do ano passado. Segundo ele, 
a montagem de toda a estrutura levou cerca de nove 
meses para ficar pronta. “Além disso, o canteiro de obra 
ficou mais limpo e organizado”, ressalta Diniz. 

Por se tratar de uma obra predominantemente “in-
dustrializada”, o diretor da Almeida Junior destaca ain-
da que não houve necessidade do emprego de mão de 
obra de forma intensiva ao longo da montagem de pila-
res, vigas e fechamentos. “No pico da obra, por exemplo, 
trabalharam cerca de 200 empregados, em sua maioria 
montadores”, diz. 

Em outubro, as obras do shopping estavam com 75% 
de avanço, com 100% das estruturas de concreto execu-

http://www.itubombas.com.br
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Diniz conta que o fechamento 
externo do shopping foi executado 
em placas de concreto alveolares, 
sem isolamento termoacústico. Internamente, foram em-
pregadas divisórias drywall, com algumas variações de ma-
teriais, como placas OSB e gesso acartonado. Nos 26.500 
m² de pavimento externo, onde funcionarão os estaciona-
mentos, será utilizado piso asfáltico.

O shopping também utilizou 1.200 t de estruturas me-
tálicas. Na cobertura, a montagem demorou cinco meses.  
O telhado, com área total de 37.904,88 m², foi executado 
em telhas zipadas com tratamento termoacústico por meio 
de manta face-felt.   

Preparação 

Na fase de pré-construção, em junho de 2014, o terreno 
onde está sendo construído o Nações Shopping passou por 
terraplenagem. Segundo o diretor de Engenharia do Grupo 
Almeida Junior, a movimentação de terra foi de 79.477 m³. 
“Houve um bota-fora de 19.250 m³”, frisa o engenheiro.

Diniz lembra que o terreno do shopping é composto de 
solo firme e com lençol freático profundo. Ele conta que 
o tipo de fundação adotado na obra foi a hélice contínua. 

“Executamos 20 mil m lineares de estaca de 40 cm, 3 mil m 
lineares de estaca de 50 cm e 400 m lineares de estaca de 60 
cm”, conta Diniz. Essa etapa durou de outubro a dezembro. 

Segundo o diretor de engenharia do Grupo Almeida Ju-
nior, entre os desafios para a construção do novo shopping 
foi a contratação de fornecedores locais. “As empresas lo-
cais não estão preparadas para um empreendimento desse 
porte”, ressalta Diniz. Ele afirma que o Nações é o primeiro 
centro de compras de grandes proporções do eixo Florianó-
polis – Porto Alegre.

Águas

Para não sobrecarregar a rede pluvial pública, o proje-
to do Nações Shopping incluiu um tanque de retenção de 
1.852.410 litros de capacidade. O engenheiro explica que a 
estrutura moldada in loco funciona como uma espécie de 
piscinão, que recolhe as águas das chuvas por meio de ca-
lhas de concreto pré-moldado, liberando aos poucos o fluxo 
para a rede pública.

O shopping ainda terá duas grandes cisternas. Uma para 
acumular água de reúso para limpeza em geral, com capa-
cidade de 296.880 litros. Outro tanque será destinado ao 
armazenamento de 274.900 litros de água potável para 
consumo geral do centro de compras em todas as suas ati-
vidades.

Com 36 m de altura e 10 m de diâmetro, um tanque me-
tálico, construído in loco, irá garantir 2.467,95 m³ de água 
gelada. Esse mecanismo acumula o líquido que vai ajudar 
a melhorar a eficiência do sistema de ar condicionado do 
Shopping Nações.

Ao longo do andamento da obra, Diniz lembra que alguns 
aspectos do projeto arquitetônico foram revistos. Como no 

tadas, além de 95% das estruturas metálicas da cobertura 
montadas. A construção do centro de compras de Criciúma 
vai consumir um volume geral de concreto pré-moldado 
de 9.758 m³. Outros 5.580 m³ de 
concreto moldados in loco serão 
empregados nas estruturas em 
geral, que utilizam lajes alveolares 
protendidas.

Diniz: Obra industrializada

Centro de compras deverá entrar em operação em abril
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Uma rua como contrapartida
Um empreendimento do porte do Nações Shopping gera impacto na economia do município, com pouco 

mais de 200 mil habitantes. A cidade de Criciúma, no sul do Estado, colonizada por italianos, alemães, 
poloneses, portugueses e africanos, é o maior produtor do Brasil e segundo do mundo de pisos e azulejos, 
e possui uma das maiores reservas de carvão do País. Também ostenta a posição de maior polo estadual 
de confecções e segundo maior produtor de jeans do País.

Entre as contrapartidas do Grupo Almeida Junior com a prefeitura local para a implantação do cen-
tro de compras está a reconstrução de uma rua vizinha ao shopping. Com 375 m de extensão e 10,5 m 
de largura, a rua Agripina foi praticamente refeita, 
pelos investidores do Nações Shopping, concomi-
tantemente à obra do centro de compras. 

Segundo o diretor de Engenharia do Grupo Al-
meida Junior, foram executadas nesse logradouro 
toda a infraestrutura necessária para a sua utiliza-
ção. “Entre as obras, o engenheiro cita drenagem, 
terraplenagem e pavimentação asfáltica,  que con-
sumiu o total de 1.970 t de massa asfáltica (CBUQ). 
Além disso, os empreendedores do shopping provi-
denciaram o calçamento e até o paisagismo da via.

caso do aumento da eficiência térmica do empreendimento. 
“Também foram revisitados todos os projetos de instalação, 
buscando a otimização dos sistemas”, explica.

Energia própria
O centro de compras será equipado com dois grupos 

geradores, com capacidade total de 625 kvA. A energia 
será suficiente para manter as operações em caso de 
emergência. Diniz informa que esse sistema de gera-
ção de energia não será acionado em horário de pon-
ta. “Nossa empresa já migrou os seus shoppings para o 
Mercado Livre, a partir de 2016”, explica o engenheiro.

Ficha Técnica – Nações Shopping  - Criciúma (SC) 

Propriedade da obra: Almeida Junior Shopping Centers
Área do terreno: 80.067,28 m²
Área construída: 96.842,79 m²
Construção: Nações Shopping Participações
Gerenciamento da obra: Encopar Engenharia Construções Participações
Projeto de arquitetura: Manoel Dória P. G. Neto
Projeto estrutural: Dinâmica
Projeto de instalações hidráulicas e elétricas: Excel (hidráulico) e Zilli (elétrico)
Paisagismo: Jordi Castan
Terraplenagem: Colombo Retroterra 
Fundações: Basetec Fundações 
Montagem industrial: Cassol Pré-Fabricados 
Principais fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais e insumos:  W Rental, Motormac, Engeaço, CLW, AGPR5, Catto, Fraga, Consud, Perfilor 
Acelormittal, SPK e DMA Pisos
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Condomínio logístico tem mezanino com 
dois pavimentos

Um projeto tradicional de centro logístico ofere-
ce, além da área de armazenagem, um mezanino 

para o locatário implantar salas de administração e con-
trole, ou mesmo para estocagem de pequenas cargas, 
produtos ou materiais – em geral, o mezanino é entre-
gue sem fechamento ou divisórias. 

No Condomínio Logístico Log 57, às margens da Ro-
dovia Castelo Branco, km 57, em São Roque (SP), os 
mezaninos dos galpões logísticos possuem dois andares 
e são fechados com blocos de concreto de vedação, re-
presentando um diferencial para esse tipo de empreen-
dimento.

O Log 57 é de estrutura pré-fabricada (vigas, pilares 
e lajes), assim como seu fechamento (painéis pré-fabri-
cados com veneziana para circulação de ar). A cobertura 
é composta por telhas termoacústicas com feixes de luz 
em sua extensão.

São dois grandes galpões, um em frente ao outro, 
com 48 docas. O empreendimento possui ainda por-
taria e prédio administrativo, perfazendo um total de 
44.842,48 m² de área construída – o terreno possui 
72.595,20 m² de área.

Os mezaninos possuem no total 8.288,96 m². Para 
acessá-los, haverá elevador e escada. De acordo com 
a construtora, os dois pisos de mezanino favorecem a 
instalação de empresas que buscam condomínios com 
possibilidade de instalar outros departamentos, além 

Centro possui dois andares de área de apoio 
além do galpão logístico

Augusto Diniz – São Roque (SP)

das atividades específicas de logística. Trata-se de uma 
tendência neste segmento.

O piso do galpão tem resistência à carga de 6 t/m² e 
na visita da revista O Empreiteiro ao empreendimento 
ainda seria concretado.

O empreendedor AN Incorporadora vê potencial no 
centro logístico em função do crescimento daquela re-
gião - o local está a 3 km do São Paulo Catarina Ae-
roporto Executivo, em obras avançadas, e que envolve 
ainda a construção de prédios residenciais e comerciais; 
a primeira etapa do projeto Catarina já está em funcio-
namento e trata-se de um outlet de lojas de marca.  

A AN Incorporadora pertence a um grupo que possui 
investimentos naquele trecho da Rodovia Castelo Bran-
co até a região de Alphaville, a menos de 30 minutos 
do novo condomínio logístico, e que engloba construção 
de unidades residenciais e comerciais e atividades em 
vários segmentos, como posto de gasolina, saúde, entre-
tenimento e restaurantes e padarias.  O Centro Logístico 
Log 57 está previsto de ser inaugurado até meados de 
2016.

Ficha Técnica – Centro Logístico Log 57 em 
São Roque (SP)

Empreendedor: AN Incorporadora
Projeto arquitetônico: Bianchini Arquitetura
Construção: Opcional Engenharia
Pré-fabricados: Prefab
Piso (projeto): LPE Engenharia
Instalações elétricas: Aspem Engenharia
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Nova Tamoios Contornos desafogará trânsito 
local nas cidades do Litoral Norte 

A Nova Tamoios Contornos, rodovia de 33,9 km de ex-
tensão, que está sendo construída no Litoral Norte 

do Estado de São Paulo, vai segregar o trânsito local da SP-
55 nos municípios de Caraguatatuba e de São Sebastião do 
tráfego rodoviário de longa distância. Pelas áreas urbanas 
das duas cidades circulam hoje tanto os veículos de mora-
dores dos respectivos municípios e de viajantes que para lá 
se dirigem, quanto os que estão apenas de passagem com 
destino a outras localidades. 

Essa convivência provoca, há anos, enormes congestio-
namentos e transtornos a todos os usuários. De acordo com 
o diretor presidente da Dersa – Desenvolvimento Rodoviá-
rio S/A, responsável pelo empreendimento, Laurence Casa-
grande Lourenço, a via perimetral que contornará as duas 
cidades também deve tornar mais ágil o acesso ao porto de 
São Sebastião, contribuindo, assim, para melhorar o tráfego 
de caminhões e a logística do terminal portuário da Petro-
bras. “Na época de veraneio e feriados prolongados, as vias 
locais chegam a receber um fluxo entre seis e sete vezes 
maior que a média”, afirma Lourenço.

O empreendimento representa investimento de aproxi-
madamente R$ 3,1 bilhões do governo paulista e está sen-
do executado pelas construtoras Serveng e Queiroz Galvão. 
A obra faz parte ainda do programa de duplicação e mo-
dernização da Rodovia dos Tamoios, que já conta com seu 
trecho de planalto todo duplicado, do km 11 ao km 60, e 

A  execução dos trechos de Contorno e da duplicação no 
planalto da Tamoios pela Dersa foi a forma que o governo 

paulista encontrou para viabilizar a PPP destinada a 
duplicar a rodovia na serra 

José Carlos Videira

em operação, desde o início do ano passado. “A Dersa está 
finalizando algumas intervenções no trecho do planalto, 
cuidando da implantação das passarelas, das passagens de 
fauna, das baias de contenção, entre outros serviços”, in-
forma o presidente da estatal.

O trecho de serra da Tamoios também será duplicado, 
por meio de parceria público-privada entre o governo de 
São Paulo e a Concessionária Tamoios, controlada pela 
Queiroz Galvão, que já opera e faz a manutenção da ro-
dovia no seu trecho de planalto. “Quando todas as etapas 
estiverem concluídas, a concessionária também ficará res-
ponsável pela operação de toda a estrada, o que inclui a 
Nova Tamoios Contornos”, informa. 

5 túneis duplos e 44 pontes e viadutos

No seu traçado, a Nova Tamoios Contornos terá pista du-
pla com duas faixas de rolamento de 3,6 m e acostamento 
de 3 m por sentido. Em alguns trechos, no entanto, a via terá 
pista simples e acostamento nas mesmas dimensões. A obra 
contempla ainda cinco túneis duplos, perfazendo 13,346 km 
de extensão total (cerca de 6,7 km em cada sentido) e 44 
pontes e viadutos, somando 8,029 km no total. 

Divididas em quatro lotes, a Serveng ficou responsável 
pelas obras referentes aos lotes 1 e 2, e a Queiroz Galvão 
cuida da execução dos lotes 3 e 4. A expectativa é de que, 
em meados do ano que vem, a nova rodovia já comece a ser 
liberada ao tráfego, pelos lotes 1 e 2. A previsão é de que 
a construção da Nova Tamoios Contornos, iniciada em 
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Ao longo do trajeto da nova rodovia, haverá 44 pontes 
e viadutos e cinco túneis duplos

NOVA TAMOIOS CONTORNOS 
(TÚNEIS, PONTES E VIADUTOS)

Extensão (em Km)

Lotes Pontes e viadutos Túneis

1       6,2  1,810 1,297 

2     18,4  3,534 -

3       5,0  1,090  6,658 

4       4,3  1,595  5,391 

TOTAIS 33,9  8,029  13,346 

Fonte: Dersa
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outubro de 2013, seja concluída em 2018. Até novembro, 
o avanço total da obra atingia 27,2%.

Avanço de obras

Em novembro, entre os principais trabalhos das duas 
construtoras responsáveis pela implantação da Nova Ta-
moios Contornos estavam a execução de obras de arte 
especiais. Pontes e viadutos utilizavam fundações exe-
cutados com tubulões, estacas raiz e pré-moldadas. Nos 
túneis, os trabalhos se concentravam em avanço das es-
cavações, supressão vegetal, pregagens e enfilagens.

Os serviços de terraplenagem incluíam remoção de 
material brejoso, cortes e aterros, cravação de estacas, 
aplicação de colchão de areia, reposição de rachão, en-
tre outras intervenções. Muros e contenções exigiram 
pregagens, injeções de calda de cimento  e aplicação de 
concreto projetado. Construção de bueiros, canaletas e 
escadas de descida de água compunham os trabalhos de 
drenagem.

Lourenço conta que as intervenções para a moderni-
zação, duplicação do trecho do planalto e da serra e im-
plantação dos contornos da rodovia dos Tamoios foram 
altamente complexas. “Exigiram tecnologias de alto nível 
e um volume substancial de investimento”, diz. Segundo 
ele, não dava para fazer todo o projeto nem por concessão 
nem por parceria público-privada (PPP).

A Dersa assumiu a gestão desse empreendimento por 
intermédio de uma parceria de cooperação técnica e fi-
nanceira com o Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER). Lourenço lembra que, para viabilizar a obra e con-
seguir trazer recursos privados para o empreendimento, 
o governo estadual assumiu o papel de empreendedor. A 
Dersa construiu a duplicação do trecho do planalto e exe-
cuta a obra da implantação dos Contornos em Caraguata-
tuba e São Sebastião. 

Com isso, segundo Lourenço, foi possível fechar a equa-
ção e passar para a iniciativa privada a etapa de duplica-
ção na Serra do Mar. “Dessa forma, o Estado de São Paulo 
consegue viabilizar projetos de infraestrutura complexos 
e melhorar sua posição na mesa de negociação”, afirma. 
Segundo ele, se os parceiros privados pedirem muito, o 
Estado pode fazer com a Dersa.

NOVA TAMOIOS CONTORNOS
GRANDES VOLUMES

Concreto 335.021,92 m³
Aço 17.689.786,24 kg

Cobertura asfáltica 119.922,69 m³
Pavimento de concreto 11.100,00 m³
Movimentação de terra* 2.131.212,65 m³
(*) Até novembro/15

Túnel submerso depende da união 

O Submerso, túnel que viabilizará a travessia Santos-
Guarujá, no litoral paulista, depende de autorização do 
governo federal para que São Paulo aumente seu nível de 
endividamento para poder contratar financiamento inte-
gral para tocar a obra, orçada em R$ 2,8 bilhões. Segundo 
o diretor presidente da Dersa, responsável pelo empreendi-
mento, Laurence Casagrande Lourenço, todas as pendên-
cias relacionadas ao tribunal de contas foram sanadas, e 
as questões quanto à licitação não impediriam o início das 
obras.

“Fica difícil falar em começar a obra se posso ter de 
parar por falta de recursos”, frisa Lourenço. Ele conta que 
o Estado de São Paulo tem um pedido de aumento de endi-
vidamento parado na Secretaria do Tesouro Nacional, des-
de 2014. “E o governo federal simplesmente não responde 
nem sim nem não”, diz. Se respondesse negativamente, 
conta, seria possível recorrer à justiça, “porque o governo 
paulista tem o direito de se endividar, pois está em dia com 
suas obrigações fiscais”.

Quanto às críticas ao túnel no lugar de uma ponte, 
Lourenço é enfático. “A Dersa tem boa experiência com 
túneis e com pontes. Não temos paixão por essa ou aquela 
solução.” Segundo ele, qualquer engenheiro especializado 
em pontes gostaria de ter em seu portfólio uma ponte es-
taiada com o maior vão livre do mundo. “Do ponto de vista 
de análise do objeto, o Submerso é o primeiro projeto da 
Dersa a passar pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente 
sem nenhum voto contrário”, afirma. Lourenço lembra que 
nos debates técnicos, a maioria entendeu as razões pela 
adoção do túnel em vez de ponte, e a justiça deu ganho de 
causa à Dersa, e o Ministério Público não acatou pedido de 
ação pública contra o modelo construtivo.
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A Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A, empresa de 
economia mista que tem o Governo do Estado de São Paulo 
como seu principal acionista, dificilmente começará algum 
novo empreendimento no ano que vem. “Nossa prioridade 
será manter as atuais obras em curso e cumprir os cronogra-
mas propostos”, pontua o diretor presidente da Dersa, Lau-
rence Casagrande Lourenço. 

Para este ano, Lourenço pretende entregar a primeira das 
três etapas previstas no projeto da rodovia dos Contornos na 
Tamoios. Em 2017, será a vez de a segunda etapa ser liberada 
e, em 2018, a rodovia que contornará as cidades de Cara-
guatatuba e São Sebastião estará completa. O presidente da 
Dersa também garante para 2017 a inauguração do último 
trecho de 43,9 km do Rodoanel Norte, que fechará, assim, os 
176 km totais do anel viário que desviará o tráfego pesado 
das zonas urbanas do Município de São Paulo. 

Lourenço avisa que, somente após a conclusão do Rodo-
anel, em 2017, a Dersa terá fôlego para assumir novos em-
preendimentos. Ele diz que os grandes projetos serão apenas 
os feitos por intermédio de concessões ou parcerias público-
privadas. “Para o Estado empreende-
dor, 2016 não será um bom ano para 
iniciar grandes projetos; nem para a 
Dersa nem para outras esferas do po-
der público brasileiro”, sentencia.

O presidente da Dersa destaca ain-
da que, desde 2014, a empresa mudou 
seu objeto social e deixou de atuar 
exclusivamente no segmento rodo-
viário. “Passamos a ser uma empresa de infraestrutura latu 
sensu”, define. Ele conta que a Dersa começou a se aventu-
rar por outras modalidades de transporte em que não estava 
presente, como a de aeroportos. “Temos hoje um contrato de 
ampliação do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, junto 
com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.

A Dersa, que há 25 anos é responsável no Estado de São 
Paulo pelas travessias litorâneas, também começa a atuar no 
setor ferroviário. O presidente conta que a empresa possui 
um termo de cooperação, firmado com o governo federal, 
para o projeto do futuro Ferroanel Norte, ramal ferroviário 
de 52 km que ligará a Estação de Manoel Feio, em Itaqua-
quecetuba, região metropolitana de São Paulo, até a Estação 
de Perus, na periferia da capital.  “A Dersa era uma empresa 
do asfalto e do pneu. Agora também é da asa e do trilho”, 
define o presidente.

Impacto 

A Operação Lava-Jato, da Polícia Federal trouxe impacto 
para todo o setor de construção e infraestrutura, afirma o 
diretor presidente da Dersa. O que era impensável até 2013, 
segundo Lourenço, aconteceu em 2014 e no ano passado. 
Construtoras passaram a enfrentar dificuldades para levan-
tar capital de giro.

“Elas vinham de um momento de muita pujança, carre-
gadas de contratos e com muitos investimentos em infra-
estrutura sendo realizados pelo governo”, lembra. A partir 
dos desdobramentos da operação que deflagrou a prisão de 
vários dirigentes de importantes construtoras, Lourenço con-
ta que muitas empreiteiras perderam contratos, e o crédito 
passou a ficar mais restritivo, além da desconfiança dos seus 
fornecedores, que também reduziram prazos e crédito. 

Lourenço disse que a Dersa enfrentou problemas no co-
meço de 2015 no Lote 1 do Rodoanel Norte, por conta de 
empresas envolvidas nas investigações sobre a Petrobras. “A 
obra quase ficou paralisada entre o Natal (de 2014) e o Car-
naval (de 2015)”, destacou. A Dersa iniciou até um processo 
de rescisão contratual com o consórcio Mendes Jr. – Isolux 
Corsan, que não foi adiante. “O consórcio se reorganizou e 
conseguiu reassumir a obra”, disse. Segundo ele, o prazo para 
entrega do Rodoanel Norte foi repactuado e está com o cro-
nograma em dia.

Ele manifesta preocupação também com as obras dos 
Lotes 2 e  3 do Rodoanel Norte, que tem a OAS como uma 
das responsáveis pela construção desses trechos. A emprei-
teira está em processo de recuperação judicial e, segundo 
Lourenço, “em que pesem as obras daqueles trechos avan-
çarem com relativo sucesso, não deixa de ser um motivo de 
preocupação”. No entanto, reconhece que a crise afeta todo 
o setor de construção, independentemente de envolvimen-
to nas investigações.

DERSA - INVESTIMENTOS POR EMPREENDIMENTO
Rodoanel R$ 6,9 bi Em andamento
Tamoios Contornos R$ 3,1 bi Em andamento

Tamoios Planalto R$ 1,05 bi Concluído
Terminal Itaquera 680 mi Concluído

Lourenço: “Dersa agora 
também é da asa e do trilho”

Diversificação da Dersa, Lava-Jato e o túnel Submerso 
José Carlos Videira
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Uma operação de urgência para destravar 
a construção

É considerada mais do que urgente a necessidade de se 
deflagrar uma  operação  para destravar a construção – que 
será uma consequência do destravamento da economia. Esta, 
em síntese, é a mensagem de lideranças da construção, no 
fechamento do ano mais crítico de que se tem notícia para 
esse setor, que tradicionalmente é uma das bases mais sólidas 
para a garantia do crescimento brasileiro. 

Em encontro com a imprensa, no Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinducson-SP),  
o presidente da entidade, José Romeu Ferraz Neto, disse que 
é fundamental, para a retomada das medidas destinadas ao 
ajuste fiscal, e à  manutenção do grau de investimento, “uma 
solução rápida da crise política”.  E, Eduardo Zaidan, vice-pre-
sidente de Economia, afirma que “em alguma hora, em algum 
momento, as nuvens que estão turvando a nossa vista vão 
acabar se dissipando”. Mas essa hora não chega e, embora o 
setor, por intermédio de suas entidades,  continuem realizan-
do o trabalho institucional de mostrar saídas para a crise, o 
governo continua imobilizado.  

Quando aquelas nuvens se dissiparem será imediatamente 
criado o ambiente para o ajuste  fiscal, os marcos regulató-
rios, a atração dos capitais privados nacionais e internacio-
nais para as novas concessões e PPPs, o prosseguimento do 
programa Minha Casa/Minha Vida e – quem sabe? – até para 
a ressurreição do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), hoje morto e enterrado, segundo Luiz Antonio Messias, 
vice-presidente de Obras Públicas do sindicato. 

Por ora, conforme a análise feita no encontro pela econo-
mista Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos Ibre/FGV, 
a situação está no seguinte pé: o Sinduscon-SP projeta uma 
redução de 5% no PIB da construção, havendo um recuo de 
8,4% no PIB setorial de janeiro a setembro último. E, caso não 
haja solução política de urgência, as nuvens a que Eduardo 
Zaidan se refere só deverão dissipar-se a partir de 2017. 

Outro dado importante divulgado pela entidade diz respei-
to à produtividade da construção, considerando o período de 
2003 a 2013: o Brasil está abaixo da média de 17 países. A 
China, que é o último país nesse ranking, está se mexendo e, 
se prosseguir assim, e o Brasil não tomar cuidado, pode mudar 
de posição. Pela listagem, os primeiros lugares ficam com a 
Espanha, França e Estados Unidos.

Construção industrializada 

Sondagem da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizada 
para a Associação Brasileira da Construção Industrializada de 
Concreto (Abcic), presidida pela engenheira Íria Doniak, re-
vela que ao longo de 2014 a produção de pré-fabricados de 
concreto alcançou a marca de 1.035.628 m³, sendo de 25.891 
m³ a produção média por empresa. No período, a produção 
de materiais de construção, segundo o IBGE, registrou declí-
nio de 5,9%. O desempenho menos negativo da indústria de 
pré-fabricados se deve à grande diversidade de atuação do 
segmento. 

Em relação à demanda em 2015, shoppings e plantas in-
dustriais se mantiveram como os principais destinos das ven-
das. Já o segmento de infraestrutura, que vinha crescendo, 
voltou a cair várias posições e, este ano, representou apenas 
8,4% da demanda das indústrias de pré-fabricados. Em 2014 
a participação alcançou 14,3%. Contudo, entre as empresas 
do segmento, um número expressivo de empresas está na ex-
pectativa de um aumento da produção em 2016. 

Engenharia consultiva

A presidência do Sindicato Nacional das Empresas de Ar-
quitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), presidida pelo 
engenheiro José Roberto Bernasconi, que acaba de ser reelei-
to, projeta agenda prepositiva para 2016.  Na posse ele mos-
trou que em diversas circunstâncias e contextos geopolíticos 
e econômicos o Brasil está perdendo o bonde da história e 
precisa mudar de rumo. 

Obras públicas

A Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas 
(Apeop) aposta num cenário de mudanças políticas para que 
o País saia do atual impasse da economia. 

Nildo Carlos Oliveira
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Tragédia de Mariana (MG) coloca engenharia 
geotécnica em alerta 

Especialistas de diversas áreas da engenharia, especial-
mente da engenharia geotécnica, têm se movimentado na 
análise das causas da ocorrência em Mariana (MG), onde as 
barragens de Fundão e Santarém da mineradora Samarco se 
romperam.  

O efeito desse desastre foi reconhecidamente devastador: 

cerca de 50 bilhões de m³ de água e rejeitos oriundos do 

beneficiamento do minério de ferro (há informações de que 

esse volume seria até de 62 bilhões) soterraram a localidade 

de Bento Rodrigues e provocaram duas dezenas de óbitos, 

deixando várias pessoas desaparecidas e cerca de 640 de-

sabrigados. 

A tragédia, do ponto de vista ambiental, é considerada a 

maior desse tipo já ocorrida no Brasil. A lama espraiou-se 

Até o início deste ano, ainda não havia explicações 
conclusivas sobre o desastre, atribuído a uma conjunção de 

fatores, entre eles problemas de erosão superficial e possível 
falta de atendimento a uma série de recomendações técnicas

Nildo Carlos Oliveira

ao longo de mais de 600 km pelo curso do rio Doce e se 
esparramou por cerca de 10 km no litoral capixaba. Laudo 
preliminar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificou destruição 
em 1.469 ha de vegetação, abrangendo 77 km de cursos de 
água, até em áreas de preservação permanente. Segundo o 
Ibama, as medidas para a reparação dos danos, “quando viá-
veis”, devem se prolongar pelos próximos dez anos. 

Laudo técnico circunstanciado sobre as causas do desas-
tre ainda não foi elaborado, mas alguns especialistas dizem 
que a engenharia geotécnica encontra-se em estado de 
alerta. É que barragens de rejeito – ou aterros controlados, 
conforme alguns preferem classificar esse tipo de estruturas 
– não podem jamais ser consideradas de importância menor.

São obras que devem exigir o maior cuidado da enge-
nharia, tanto durante as fases de projeto e da construção, 
quanto nas fases posteriores de operação e monitoramento 
da sua integridade ao longo do tempo. 

A rigor, um desastre, como o de Mariana, não poderia 
ter acontecido. Um engenheiro, que 
trabalha há anos em obras de bar-
ragens, com especialização prática 
em aterros controlados, diz: “Se há 
leis objetivas, que orientam proje-
tos nesse segmento da engenharia 
(lastimavelmente a Lei 12.334, que 
estabelece a política de segurança de barragens, incluindo 
barragens de rejeito, é de 20 de setembro de 2010), elas 
têm de ser obedecidas e devem ser colocadas em prática por 
alguém que responda pelo emprego dos critérios que levem 
em conta a maior segurança”. 

Recomendações técnicas

No caso das barragens da Samarco, empresa controlada 
pela Vale e pela anglo-australiana BHP, há informações de 
que a consultora Vogbr realizou relatórios em 2013, 2014 e 
2015, expondo uma série de recomendações. Nesses relató-
rios, ela informava que a estrutura da barragem do Fundão 
“encontra-se em condições adequadas de segurança, desde 
que atendidas às recomendações com relação à estabilidade 
física constante no plano de ação”. 

b a r r a g E n s

Antes (em cima) e depois (abaixo) do 
rompimento da barragem

Cláudio Casarin, 
da Arcadis
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Entre as recomendações estão as seguintes: acertar as 
irregularidades geométricas pontuais do talude de jusante; 
revegetar as áreas desprotegidas do talude do dique 1 e 
ombreira direita; monitorar vazão do tapete drenante do 
dique 1 e implantar projeto executivo para adequação e 
melhoria das saídas dos tubos; concluir a implantação do 
projeto executivo do sistema de drenagem superficial e 
reparar trincas de caneletas  existentes; ajustar a geo-
metria das bermas de forma a garantir uma declividade 
transversal com o sentido do fluxo para as canaletas de 
drenagem; realizar o monitoramento da vazão das sur-
gências tratadas na ombreira direita etc. 

Em resposta a um questionamento, a respeito dessas 
recomendações, o geólogo Álvaro Rodrigues dos San-
tos informou: “A questão central está na verificação do 
cumprimento ou não das recomendações emitidas pela 
empresa auditora. Pela análise das recomendações, a 
barragem apresentava problemas de erosão superficial, 
por deficiência de seu sistema de drenagem superficial 
e falta de proteção de taludes; a barragem poderia es-
tar apresentando problemas de percolação interna de 
água, evidenciados pelo aparecimento de surgências e 
pelo cuidado na orientação de monitoramento do ta-
pete drenante. E há recomendações para controle de 
compactação (ensaios de compacidade) e de análises de 
estabilidade”. 

Aterro controlado 

O engenheiro civil geotécnico Cláudio Casarin, da 
Arcadis, dirige atualmente um projeto de disposição de 
rejeitos para a Mina Pitinga, de cassiterita, no norte do 
Amazonas, com previsão para 35 anos de operação futu-
ra. Envolve cerca de 175 milhões de m³ de rejeito, a ser 
contido no fundo de um vale que já foi explorado como 
jazida, desde 1980, com a construção de quatro barra-
gens de fechamento do vale e das selas laterais.

Indagado sobre os cuidados para construir barragens 
de rejeito, que prefere chamar de aterros controlados, 
afirma: “Esses aterros são feitos de material que pode 
ter grandes volumes com baixa permeabilidade e nem 
sempre se prevê uma drenagem franca do rejeito que 
ali é lançado. Isso provoca a elevação do lençol freático 
dentro da massa lançada. Na medida em que o aterro 
sobe, o nível de água sobe junto. Isso propicia a forma-

ção de superfícies de escorregamento lubrificadas com 
água. O rejeito não tem uma compacidade alta. Em geral 
ele tem densidade baixa, comparativamente ao material 
compactado”.

E prossegue Casarin: “Numa barragem sem água, 
nada acontece. Todo problema se concentra em saber 
lidar com a água. Se houver água, tem de haver uma 
criteriosa instalação de drenos sob o aterro ou em ní-
veis correspondentes a cada alteamento. Com isso se 
diminui a pressão da água e se minimiza ou anula a 
ocorrência de escorregamento”.   

O engenheiro diz ter feito um projeto de alteamento 
de dique sobre praia de rejeito de mineração de ferro, 
onde foi prevista uma base altamente drenante e so-
mente uma vedação com aterro de argila na face de 
montante do dique. Além disso, havia que se prover 
resistência contra a liquefação do rejeito, o que foi 
conseguido com talude bem abatido a jusante, incli-
nado de 1V:6H.

Para aterros controlados, com alteamento por mon-
tante como o da Samarco, uma alternativa para au-
mentar a estabilidade é se instalar drenos a cada 10 
m ou 15 m de altura, formando uma rede de drenagem 
ou uma espinha de peixe com alcance longo dentro do 
aterro, o que minimiza a pressão da água ao longo de 
qualquer possível superfície de escorregamento.

Houve um caso em que ele recomendou fazer, na 
base do aterro, uma instalação de dreno; depois, a 
cada 15 ou 20 m de altura, outros drenos, não ne-
cessariamente uma superfície total, mas uma espinha 
de peixe – valetas com material mais drenante. Enfim, 
algo que atrairia a água a ser colocada para fora, em 
sítio previamente previsto para isso.

Ele diz que um aterro desse tipo não pode se romper. 
“Acontece”, salienta, “que em geral as escavações nas 
minas não operam com fator de segurança 1,5 porque 
o objetivo é a escavação; trabalham com fator de se-
gurança mínimo, talvez de 1,1”.  Nessas circunstâncias, 
por ser temporário, o talude não é levado em consi-
deração maior. Entretanto, o dique e o rejeito acabam 
ficando para sempre, e o conjunto deveria ser tratado 
com fator de segurança usual em geotecnia: 1,5. 

Ele complementa que em obras desse tipo não pode 
haver preocupação com custos, mas sim com a segu-
rança.

b a r r a g E n s



  www.revistaoempreiteiro.com.br  |  33  

Equipamentos modernos complementam atividades de 
controle, identificando parâmetros importantes das barragens 

de rejeitos, como níveis de enchimento, compactação dos 
resíduos, volume e peso do material armazenado

Guilherme Arruda*

Nos últimos anos houve evolução expressiva dos métodos de 
geofísica aplicados na investigação de áreas submersas, sobre-
tudo em relação às tecnologias acústicas de alta potência que, 
utilizadas na área de mineração, podem identificar possíveis 
anomalias durante as fases de construção, uso e monitoramen-
to de barragens de rejeitos.

Em uma primeira fase, os processos geofísicos contribuem 
para os estudos de caracterização da natureza geológica da 
área onde o projeto será implantado, fornecendo informações 
relevantes para a avaliação da viabilidade do empreendimento, 
como os ensaios de refração sísmica realizados na superfície da 
terra, que podem mostrar falhas e relevos suscetíveis. 

Na parte de monitoramento, os aparelhos sonoros analisam 
com detalhes as camadas de sedimentos acumulados na bar-
ragem, parâmetros importantes para determinar o volume e o 
peso da estrutura e as capacidades de expansão (alteamento). 
“A partir deles (métodos geofísicos) é possível obter a velocida-
de de propagação do som nos diferentes materiais geológicos 
que compõem o terreno investigado, um critério fundamental 
para o dimensionamento das estruturas a serem implantadas”, 
explica o geólogo Luiz Antonio Pereira de Souza, do Centro de 
Tecnologias Geoambientais do Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT), em São Paulo (SP).

Souza, que atua na área de Geofísica Aplicada à Investi-
gação de Ambientes Submersos, ressalta que os produtos dos 
ensaios permitem mensurar a evolução do processo de acú-
mulo de sedimentos na bacia da lagoa de decantação, assim 
como avaliar se o processo de enchimento da barragem evolui 
conforme previsto no projeto original. “Em certo momento, o 
responsável pelo empreendimento poderá concluir se a lagoa 
de decantação atingiu o máximo de sua capacidade, determi-

nando a interrupção do processo de lançamento de resíduos e 
a construção de uma nova bacia de decantação”, afirma Souza.

Quando a lagoa de decantação encontra-se coberta por 
lama e água, o método geofísico empregado é o de perfila-
gem sísmica contínua, que consiste no uso de equipamentos 
acústicos instalados em uma embarcação de pequeno porte. A 
navegação ocorre em várias direções de um lado ao outro da 
lagoa, possibilitando a determinação da espessura dos estratos 
sedimentares acumulados ao longo dos anos.

Segundo o pesquisador, atualmente, existem equipamen-
tos eficientes de perfilagem sísmica contínua, que podem 
identificar e analisar camadas de sedimentos com menos de 
10 cm de espessura. Esses dados são utilizados para elabo-
ração de gráficos, que podem ilustrar espaços vazios, fugas 
de água e como o corpo da barragem está se alterando ao 
longo do tempo. Ele reforça que os níveis e históricos de 
enchimento são extremamente vitais para a operação e se-
gurança dessas estruturas.

“A perfilagem sísmica contínua baseia-se também no 
princípio da reflexão das ondas acústicas e constitui-se 
num método indireto de investigação de áreas submersas 
rasas (entre 100 m – 150 m de profundidade). Esse processo 
utiliza espectros de baixa frequência (abaixo de 10 Khz) o 
que possibilita a penetração do sinal na superfície de fundo, 
identificando a espessura das camadas de sedimentos não 
consolidados”, explica.

Um desses equipamentos é o sistema Meridata, fabrica-
do na Finlândia e que mostra nitidamente o material acu-
mulado na barragem, sob ponto de vista da resolução e da 
penetração, com a utilização de três fontes acústicas que 
atuam simultaneamente (pinger 24kHz, chirp 2-8kHz e boo-
mer 0,5-2kHz). O sistema de aquisição de dados é composto 
basicamente de uma fonte repetitiva de sinais sísmicos com 
características específicas para atuar no meio líquido, um 
sistema de recepção do sinal sísmico (hidrofones), que são 
rebocados na superfície da água, e um sistema de gravação, 
processamento e impressão dos dados, que é instalado no 
interior da embarcação.

O engenheiro civil Ruben José Ramos Cardia, diretor da 
RJC Engenharia, ressalta que o monitoramento deve con-
templar um conjunto de ensaios, que inclui, além dos tes-
tes de sondagem sônica, inspeção visual e subaquática e 
o uso de câmaras fotográficas térmicas. “Atualmente tem 
merecido destaque o uso de métodos geofísicos (auxiliar à 
instrumentação de auscultação e complementar para inspe-
ções visuais). Temos também o monitoramento de condições 
subterrâneas por energia infravermelha, com visão térmica, 
sensores termográficos, fibra ótica e/ou tomografia (3D)”, 
expõe Cardia.

b a r r a g E n s

Tecnologias aprimoram ensaios de monitoramento 
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O monitoramento visual pode ser feito com fotografias es-
tacionárias (repetidas sempre em um mesmo ponto), as quais 
podem ser feitas inclusive na forma aérea, com a utilização de 
drones. Outro equipamento importante para análise do com-
portamento das barragens é o piezômetro, que determina as 
pressões intersticiais e/ou de percolação (deslocamento da água 
através do solo), permitindo a avaliação do fluxo com uma esti-
mativa do mapa potenciométrico.

“O surgimento de vazões de água (e as pressões correspon-
dentes ao fluxo subterrâneo) deve ser monitorado com medido-
res de vazão, medidores de nível d’água (para determinação da 
linha freática) e piezômetros. Logicamente, devem ser obtidas 
amostras de água (de montante e da surgência) para análises 
químicas, ao menos de turbidez”, completa Cardia.

IPT já atuou em projeto de recuperação de barragem
Recentemente, o IPT atuou na recuperação de uma barragem 

de mineração em Poços de Caldas (MG). Na ocasião, foi identi-
ficada, por meio de ensaios de refração sísmica, uma área mais 
suscetível no terreno de entorno do reservatório, que após um 
projeto de engenharia, recebeu enxertos de concreto para re-
forço.

“O IPT possui um corpo técnico de alta capacitação e equi-
pamentos geofísicos de última geração, para a realização de 
ensaios geofísicos tanto no corpo da barragem quanto na área 
submersa. Isso permite gerar um conjunto de dados que contribui 
efetivamente para a maior segurança das barragens”, completa 
Souza.

O instituto foi solicitado a contribuir com o grupo de estudo 
da Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo, que irá veri-
ficar as barragens de mineração que operam no Estado. O grupo 
irá visitar as 21 barragens de mineração, analisando os paramen-
tos e se a lei está sendo cumprida. O estudo será apresentado 
aos órgãos federais, como o DNPM, responsável pela fiscalização.

Barragens: rejeitos x hidrelétricas

Para o engenheiro Ruben José Ramos Cardia, da RJC Enge-
nharia, a barragem de rejeitos possui um maior grau de com-
plexidade, em relação à segurança, quando comparada com 
as estruturas para geração de energia (hidrelétricas) e abas-
tecimento de água. Isso porque, a barragem de rejeito envolve 
a integração de diferentes tipos de materiais com o corpo 
da estrutura de contenção, e comumente são feitas obras de 
alteamento – que aumentam a altura do reservatório, visando 
incrementar a sua capacidade de armazenamento.

“O grande teste de resistência, nas barragens com água, 
é integral por ocasião do primeiro enchimento. Já para as 
barragens de rejeito, cada alteamento representa um novo e 
maior risco (com o aumento de altura e de carga) para a se-
gurança”, afirma Cardia.

barragEns nO brasil

• 14.966 barragens cadastradas

• 89% para uso múltiplo de água

• 5% contenção de rejeitos de mineração

• 4% geração de energia

• 2% contenção de resíduos industriais
Fonte: Agência Nacional das Águas

Legislação e fiscalização

A lei 12.334 de 2010, que determina a Política Nacional de 
Segurança de Barragens, que criou, dentre outras coisas, o Siste-
ma Nacional de Informações de Segurança de Barragens (SNISB), 
definiu os procedimentos a serem seguidos pelos técnicos do 
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) durante a 
fiscalização das barragens de rejeito. O controle se faz pela a 
análise processual, na qual se avaliam os aspectos documentais, 
de atendimento à legislação vigente e vistoria de campo, que 
envolve a realização de verificação in loco de diversos aspectos 
referentes à operação, manutenção, monitoramento, e de segu-
rança.

No entanto, a legislação não especifica quais ensaios e tecno-
logias devem ser utilizadas no controle das barragens. Somado a 
isso, o baixo número de fiscais compromete o trabalho de fisca-
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O engenheiro diz que todo projeto deve ser cuidadoso, mas a 
construção do alteamento é um dos pontos mais críticos. Ele lem-
bra que deve existir apoio de monitoramento, para garantir que as 
condições existentes permitam a elevação do aterro.

“Uma barragem de rejeito precisa de todos os cuidados possí-
veis para sua segurança. Desde um projeto adequado, por projetis-
ta experiente, passando por construção, alteamento cuidadoso por 
construtora capacitada nesse tipo de obra, depois sendo garantido 
o monitoramento apropriado às condições dessa obra em particu-
lar, para que seja possível a aplicação de eventuais atividades de 
manutenção, reparo e reforço. Logicamente, não deve ser excedida 
a capacidade de projeto, e as condições previstas devem ser exe-
cutadas de maneira correta, sem economia indesejada”, comenta.

Na mesma linha, Fabio De Gennaro Castro, consultor e vice-
presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, afirma que a cons-
trução de uma barragem de rejeitos minerais ou industrial deve 
contemplar um conjunto de atividades. Ele ressalta que a segu-
rança deveria ser incorporada com um valor cultural e praticada 
harmonicamente por todos os envolvidos.

“A segurança é um objetivo a ser permanentemente alcança-
do, começando pela obtenção de dados básicos para elaboração 
do projeto, pela forma de contratação das obras, pelo acompa-
nhamento por uma junta de consultores independentes, se o risco 
envolvido for grande até a fase operativa, e mesmo um possível 
descomissionamento da estrutura”, completa.
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lização e aplicação das leis – o DNPM conta com 200 técnicos 
especialistas para realizar o controle de todas as barragens de 
contenção de rejeitos. – de acordo com a própria direção do 
departamento, o número é insuficiente para atender todas as 
estruturas.

As barragens são classificadas pelos agentes fiscalizadores 
por categoria de risco, dano potencial associado e volume, 
com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A classificação por 
categoria de risco em alto, médio ou baixo é feita em fun-
ção das características técnicas, do estado de conservação do 
empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da 
Barragem.

Para especialistas ouvidos pela revista Minérios & Mine-
rales a legislação e fiscalização tem que acompanhar o de-
senvolvimento das tecnologias e dos ensaios técnicos dessas 
estruturas. “O descompasso entre a adequação das leis e a 
velocidade do surgimento e aprimoramento das soluções é 
um dos principais gargalos. Na parte de monitoramento, os 
regulamentos não preveem alguns ensaios até porque alguns 
equipamentos foram lançados no ano passado”, comenta Luiz 
Antonio Pereira de Souza, do Centro de Tecnologias Geoam-
bientais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Para o engenheiro Ruben José Ramos, da RJC Engenharia, 
não está na finalidade da lei (ou da regulamentação) prever 
o uso de equipamentos ou metodologias, isso normalmente é 
do conhecimento geral em normas (guidelines) e no estado-

númEro DE barragEnS DE rEJEitoS DE minEração no braSil 
(por EStaDo E CritiCiDaDE)

Estado Baixo Risco Médio Risco Alto Risco Total
Amazonas  2 11 13

Amapá 3 1  4

Bahia 9 1  10

Goiás 10 1  11

Maranhão 1 1  2

Minas Gerais 212 2 4 218

Mato Grosso do Sul 15  2 17

Mato Grosso 21 1 1 23

Pará 49  8 57

Paraná 2 2  4

Rio de Janeiro 1   1

Roraima 6   6

Santa Catarina 3 1  4

Sergipe 2   2

São Paulo 16 6  22

Tocantins 3   3

Total 353 18 26 397

*Reportagem extraída da revista Minérios & Minerales n° 376 (novembro/dezembro 2015).
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da-arte e/ou no estado-da-prática. 
“A legislação não é falha. Ela é simplesmente nova e ainda 

não está adequadamente utilizada. A lei é apenas um docu-
mento, que deve ter seu uso explicado na regulamentação (a 
qual ainda está em desenvolvimento). A fiscalização normal-
mente é insuficiente, seja por falta de verbas, seja por falta de 
pessoal, seja por falta de experiência em emergências, ainda 
mais tendo em vista o grande número de estruturas de rejei-
tos existentes”, comenta.

Após a tragédia de Mariana (MG), uma comissão do Senado 
irá revisar a legislação de segurança de barragens, com o obje-
tivo de avaliar a Política Nacional da Segurança de Barragens e 
do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barra-
gens. O DPMN também anunciou que precisa rever toda a nor-
matização da área e contratar novos consultores para auxiliar 
no estudo em relação às barragens de mineração. Nesse senti-
do, e em conjunto com Agência Nacional de Águas (ANA), o ór-
gão solicitou a participação dos empreendedores de barragens 
de mineração a participar da pesquisa destinada a elaboração 
do Relatório de Segurança de Barragens (RSB) 2015 – o prazo 
para envio das informações se encerrou em 20 de dezembro.

O DNPM relaciona 602 barragens de rejeitos minerais – po-
rém, somente 397 delas estão enquadradas na Política Nacio-
nal de Segurança de Barragens (PNSB). Dessas, 218 (duzentos 
e dezessete) localizam-se no estado de Minas Gerais. Em 2014, 
foram vistoriadas 141 estruturas.
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