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Editorial

Não vamos chegar ao cúmulo do reducionis-
mo ao colocar o dedo na importância das 
obras previstas para a Olimpíada Militar do 

ano que vem, no Rio de Janeiro; a Copa de 2014, que 
polarizará as atenções e a emoção do Brasil e do mun-
do, em especial de 12 cidades-sede, e a Olimpíada de 
2016, na capital carioca. São eventos cuja magnitude 
pode ser avaliada pelo interesse imbatível, dentre ou-
tros eventos nacionais e internacionais, no calendário 
esportivo. 

Tampouco, devemos desfocar a importância de 
uma obra, proposta para ser o espelho de um empre-
endimento ferroviário aos olhos do mundo, como o 
Trem de Alta Velocidade (TAV), conectando três pó-
los aeroportuários internacionais – Viracopos e Gua-
rulhos, no Estado de São Paulo, e Tom Jobim, no Rio 
de Janeiro. No conjunto, são temas a que a revista O 
Empreiteiro vem-se dedicando em reportagens e en-
contros técnicos como os que já realizou em parceria 
com a Totvs, em diversas capitais, e de que o Fórum 
que ocorrerá em outubro próximo, em São Paulo (SP), 
deverá ser o maior exemplo.

O que não temos feito é considerar que tais obras, 
algumas da maior complexidade do ponto de vista 
da engenharia e do cronograma, uma vez que já vêm 
etiquetadas com prazo fixo, dadas as razões óbvias, se 
destacam por si mesmas. Elas serão importantes na me-
dida em que constituam uma extensão do esforço do 
Brasil em favor de sua infraestrutura, da melhoria da 
qualidade de vida de seus cidadãos e do que elas repre-
sentarão, como legado, ao nosso desenvolvimento.  

Seria cômica, não fosse trágica, a repetição do 

Copa, Olimpíada, TAV e as prioridades do País
que vem acontecendo mundo afora, em termos de ir-
responsabilidade, com a aceitação e cumprimento de 
uma relação de obras, unicamente porque são ditadas 
pelo interesse do oportunismo e da oportunidade, na 
embalagem dos que ditam as exigências para a reali-
zação de eventos esportivos cuja importância, reafir-
mamos, está fora de discussão.

As obras, sobretudo aquelas relacionadas às 
arenas esportivas, acessos, equipamentos urbanos 
e rede hoteleira, devem ser feitas nas especificações 
previstas, mas tendo em conta a extensão do que elas 
vão significar, em termos efetivos, dentro da logísti-
ca e equação das soluções urbanas e turísticas para 
o desenvolvimento de nossas cidades e possibilida-
des de melhoria futura. De ineficiência e “elefantes 
brancos”, várias das cidades que receberam esses 
eventos esportivos, estão cheias. A exceção fica com 
Barcelona, que soube aproveitar, com sabedoria, a 
oportunidade da Olimpíada de  1992, para se remo-
delar, reurbanizando-se, tornando-se modelo do que 
precisa ser feito, com investimentos expressivos, em 
termos de revitalização e de redesenho urbano.  Ela 
é atualmente um dos destinos de turismo mais pro-
curado do mundo, carreando um fluxo continuo de 
investimentos empresariais.  

Já o TAV corre solto e em alta velocidade, sem nos 
oferecer segurança em termos de partida e de chega-
da. O projeto começou com estimativa de custo anun-
ciada, em 2008, de R$ 20 bilhões; de repente, passou 
a R$ 33,1 bilhões, nos estudos finalmente aprovados 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU); e agora vem 
sendo divulgando, insistentemente, que o custo pode 
alcançar o patamar  de R$ 50 bilhões. 

O Brasil não pode esquecer as suas prioridades. E, 
estas, não se encontram, apenas, naquelas obras com 
data marcada, nem são representadas pelos interesses 
políticos que as rodeiam. Elas continuam a estar onde 
sempre estiveram:  nos Morros do Bumba espalhados 
por diversas áreas de risco do País; nas cidades des-
truídas pelas enchentes ocasionadas pelas mudanças 
climáticas, no Norte, Sul e nas demais regiões brasilei-
ras; na carência do transporte público, que continua a 
ser uma vergonha nacional em nossas metrópoles; na 
habitação, educação, saúde, saneamento e em outras 
necessidades básicas. 

Temos a convicção de que as obras que se an-
teveem para a garantia do futuro do País precisam 
transcender prazos e estar na dimensão de nossa ca-
pacidade de organizar a economia, a sociedade e a ca-
pacidade de nossas atividades produtivas, incluindo 
as da Engenharia. Resumindo: elas precisam integrar 
um Projeto de Nação. 

Hoje, na diversidade brasileira, chegamos a mais 
uma edição 500 Grandes da Construção, em que a 
revista difunde o Ranking da Engenharia Brasileira. 
Perto de completar 50 anos de atividades, O Emprei-
teiro  completa um ciclo sinalizando, em suas edições 
futuras, mudanças marcantes. Temos certeza de que 
o mercado nos acompanhará nessas mudanças que 
refletirão a nossa filosofia de trabalho que é a visão de 
nossos clientes, amigos, colaboradores ao longo dos 
anos e também a nossa leitura do País e das diversas 
áreas da engenharia. A propósito, Joaquim Cardozo, o 
mago da engenharia estrutural, na época da constru-
ção de Brasília, é nosso homenageado, na premiação 
do Ranking da Engenharia Brasileira.            

Nobody questions the importance of the construc-
tion work for the Military Olympic Games next year in Rio 
de Janeiro, for the 2014 World Cup, which will draw the 
attention and emotions from Brazil and from the world, 
particularly in the 12 host cities, and those for the 2016 
Olympic Games in Rio de Janeiro. Those are events 
whose magnitude can be assessed through the incom-
parable interest they trigger among other national and 
international events in the sports schedule.   

Nor should we take our eyes off the construction 
work proposed to be the mirror of a railway under-
taking before the world such as the High-Speed Train 
(TAV), which will connect three international airport 
& port pools - Viracopos and Guarulhos, in the sta-
te of São Paulo, and Tom Jobim, in Rio de Janeiro.  
What we have failed to do is to consider that such pro-
jects - some quite complex under an engineering and 
schedule point of view and once they already have a dea-
dline for obvious reasons - are important by themselves. 
They are important because they stand for an extension 
of Brazil’s efforts to improve its infrastructure and the 
quality of life of its citizens, and because they will repre-

sent, as legacy, our development in the 3rd millennium.  
The construction work, mainly the area related to the 

sports arenas, accesses, urban equipment and hotel ne-
twork, have to be done not only by meeting the specifica-
tions disposed, but also considering how much they will 
stand for in affective terms within the logistic and equa-
tion of urban and tourism solutions for the development 
of our cities and as possibilities of future improvements.  
Many cities that hosted sports events have had enough 
of inefficiency and “white elephants”. The exception is 
Barcelona, which was wise enough to take advantage of 
the opportunity offered by the 1992 Olympic Games to 
remodel itself, to re-urbanize and become a model of 
what has to be done, with expressive investments in ur-
ban revitalization and re-design. Currently it is one of the 
most important tourism destinations in the world with a 
continuous flow of corporate investments.     

The TAV, on the other hand, is free and in high spe-
ed, without offering us safety as to departure and arrival. 
The project started with a cost estimate announced in 
2008 of R$ 20 billion; suddenly, it grew to R$33.1 billion 
in the studies finally approved by the Federal Audit Court 

World Cup, Olympic Games, TAV and Brazil’s priorities
(TCU); and now it is being insistently announced that it 
may reach R$50 billion. 

Brazil must not forget its priorities. And they are 
not only the construction work with a deadline soundly 
set, nor are they represented by the political interests 
surrounding us all. They still are where they have always 
been: in the Bumba hills spread in several risky areas 
all over the country; in the cities destroyed by the floo-
ds caused by climatic changes in the north, south and 
remaining Brazilian regions; in the shortage of public 
transportation which continues to be a national shame 
in our metropolis; in housing, education, healthcare and 
other basic needs.   

We are certain that the construction work foreseen 
to guarantee the future of the country have to go beyond 
sound deadlines; instead, they should meet the size of 
our capacity to organize the economy, the society and 
the capacity of our production activities, including those 
of Engineering. Summarizing, they have to integrate a 
Nation Project. This is the position of the O Empreiteiro 
magazine, which will celebrate its 50trh anniversary in 
2011.  
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50 anos de O Empreiteiro

Para a construção dessa 
obra fora constituída, ori-
ginalmente, a Ecex. Como, 

ainda em janeiro de 1971, a 
ponte estava atrasada, a Ecex 
resolveu contratar o Consór-
cio Guanabara para resolver 
questões que retardavam 
o cronograma e assegurar 
o prazo que fora fixado. O 
consórcio, formado pelas 
empresas Camargo Corrêa, 
Mendes Júnior, Rabelo e 
pelo escritório do enge-
nheiro calculista Sérgio 
Marques de Souza, tocou 
os serviços em regime de 
administração.

Um conjunto de providências, que 
incluiu o acionamento de equipamentos Bade-Wirth, importados da 
Alemanha, destinados a acelerar as fundações nos sítios mais pro-
fundos da baía de Guanabara, superou algumas das dificuldades 
mais complexas. Daí se avançou para a execução das estruturas de 
concreto e, depois, para a conclusão: a colocação do vão metálico, 

O último vão da ponte
O título acima chamava para a matéria, na edição bilíngue  

(português/espanhol), em que a revista, em janeiro de 1974, anunciava a 
conclusão da Ponte Rio-Niterói. Uma estrutura metálica de 848 m fechava o 

último vão, estabelecendo a ligação entre as duas cidade 

pelo consórcio  Montreal-Dor-
man Long-Cleveland Bridge. 

A Ponte Rio-Niterói, hoje 
operada pela iniciativa priva-
da, continua a ser uma das re-
alizações mais extraordinárias 
da engenharia brasileira em 
todos os tempos.

Ao longo de 1974, uma 
edição enfocou a tecnologia 
na escavação de túneis, dan-
do ênfase ao túnel do metrô 
paulistano perfurado na área 
central de São Paulo; outra 
edição tratou, em matéria 
especial, da construção do 
primeiro emissário subma-
rino de Salvador-BA; e, em 
abril daquele ano, outra matéria considerada notável:  
a história da Chesf, divulgando, em primeiro plano, a Usina de Pau-
lo Afonso III, com a qual a empresa alcançava o índice de 1.600 MW. 
Ela consolidava, assim, o sonho do aproveitamento e da regulação 
das águas do rio São Francisco. São histórias que fazem a história dos 
50 anos da revista O Empreiteiro. 
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50 anos de O Empreiteiro

Testemunha da evolução de O Empreiteiro
“Nasci na Estância Hidromineral de Socorro em 23 de Maio de 1934 e formei-me em Engenha-

ria Civil na Escola de Engenharia Mackenzie em 1956, tendo como professores de pontes e concre-
to protendido os engenheiros Roberto Rossi Zuccollo e Augusto Carlos de Vasconcelos. Fiz estágio 
de concreto armado no escritório do professor Arthur Luiz Pitta.  Em maio de 1957 fui admitido no 

DER, na Regional  de Itapetininga, ocupando o cargo de engenheiro 
responsável pela fiscalização de obras de arte.

Em outubro de 1960 licenciei-me no DER, indo trabalhar na 
construção de trecho da rodovia Belém-Brasília, contratado pela 
empresa Viatécnica S.A. Aquela rodovia era administratada pela 
Rodobrás,  do antigo DNER. Em janeiro de 1963 fundei a Constru-
tora J. C. Tardelli, que depois passou a denominar-se Construtora 
Tardelli. 

Assinante da revista O Empreiteiro desde 1970, a  Tardelli foi 
incluída nas relações das `100 Grandes da Construção` a partir do 
ano de 1974. Desde os anos 1970, portanto, temos acompanhado 
as atividades e a evolução da revista como veículo especializado 
na área da engenharia. Simultaneamente ao desenvolvimento da 
revista, nós, Construtora Tardelli, também fomos crescendo. Hoje, 
estamos com mais de 1000 obras construídas: pontes, viadutos, 

galerias, edificações, sendo que entre Pontes e Viadutos, sua maior especialidade, já executamos o 
equivalente a mais de 32.000 m lineares de extensão.

Um destaque dentre as nossas obras é a Ponte sobre o Mar Pequeno, com comprimento de 520 
m ligando Iguape à Ilha Comprida, trajeto anteriormente feito por balsas, com demoras imprevisí-
veis. Sobre o rio Tietê, a Tardelli executou as seguintes obras de arte: 

Outras de nossas obras são as seguintes: na Rodovia do Açúcar (SP 075), comprimento 266 
m; ponte ferroviária da Fepasa (Vila Jaguará- SP), com 504 m de comprimento; na rodovia Castello 
Branco (SP 280), recuperação da Ponte Guilherme de Almeida, com  876 m; na rodovia Coman-
dante João Ribeiro de Barros ( SP 225), recuperação – obra com  500 m de extensa; Tietê, praça 
Cornélio Pires com a avenida Fernando Costa – 101 m; Rodovia do Açúcar ( SP 075), duas pontes 
– 2 x 145 m = 290 m.

É com esse histórico de obras que eu quero parabenizar a revista O Empreiteiro pelo que 
tem feito do ponto de vista de registro e acompanhamento das atividades de nossa construtora, em 
particular, e da engenharia brasileira, de modo geral.” 

Engenheiro José Carlos Tardelli, presidente da Construtora Tardelli

A saga da família Cifali
A saga da família Cifali começou em 1958 

ás margens da BR2 atual BR116, quando o Co-
mendador Clemente Cifali fabricou a primeira 
usina de asfalto gravimétrica do Brasil e da 
América Latina. Em 1964, já em Porto Alegre, 
iniciou a fabricação de acabadoras de asfalto, 
distribuidores de agregado, usinas de solos e 
mais uma variada gama de máquinas rodoviá-
rias. A empresa se desenvolveu, mas precisava 
de mais clientes. Foi aí que surgiu a revista  O 
Empreiteiro. Daquela época para cá nunca 
mais deixamos de  anunciar nessa publica-
ção. Crescemos juntos expandindo fronteiras, 
exportando máquinas e, a revista, publican-
do em espanhol para toda a América do Sul. 
O Empreiteiro sempre esteve presente nos 
grandes eventos- Bauma, Conexpo, Intermat 
etc. -, levando a mensagem brasileira dos seus 
anunciantes para o mundo.Depois de  50 anos, 
continuamos anunciando as novidades na re-
vista. Hoje estamos fabricando fresadora de 1m 
de largura e recicladoras de asfalto com 1,5 m 
de largura, adaptáveis a pá carregadeira.

Cláudio Cifali (à esquerda) e Paolo 
Gabrijelcic, sócios na fabricação das 
fresadoras e recicladoras

O EMPREITEIRO: 50 ANOS
A diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado 

de São Paulo (Sinicesp) parabeniza a revista O Empreiteiro pelos 50 
anos de atividades. Chegar ao cinquentenário é para poucos veículos de 
comunicação, principalmente em publicação di-
rigida para um público específico. Votos de mais 
sucesso nos próximos anos. 

Marlus Renato Dall’Stella é 
presidente do SINICESP – Sindicato 
da Indústria da Construção Pesada 
do Estado de São Paulo

Continuem assim, por mais 50 anos
Ao saber que a revista está se aproximando de meio século de fun-

cionamento fui a minha coleção e vi algumas das matérias redigidas na 
década de 1970 e, depois, na década de 1980. Em todas elas, uma diretriz: 
a fidelidade no registro das informações técnicas, sempre marcadas pelo 
cuidado para não haver distorções. Uma das reportagens que mais me cha-
mou a atenção foi a que retratou todas as fases da construção da primeira 
fase da rodovia dos Imigrantes. O trabalho foi completo, com o registro dos 
serviços de engenharia no planalto, na Serra do Mar e, depois, no mangue. 
Passados esses 50 anos, continuem assim, por mais 50. 

Adauto de Salvador Primo (Salvador-BA)  
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A revista ENR, da Mc-
Graw Hill, tem mais de 100 
anos de circulação. A revis-
ta O Empreiteiro vai come-
morar 50 anos de ativida-
des em 2011.  Nada mais 
natural que as duas publi-
cações retomassem uma 
parceria editorial exclusiva, 
com intercambio de con-
teúdo .  Abre-se um canal 
de comunicação inédita ao 
mercado brasileiro de enge-
nharia, para a divulgação 
dos empreendimentos de 
infraestrutura mais expres-
sivos que buscam  atrair 
investidores e expertise no 
âmbito mundial.  

É o caso típico do trem de alta velocidade--TAV, cujo pioneirismo 
remonta ao Japão, França, Alemanha, Espanha, Coréia e China. A 
matéria divulgada no newsletter eletrônico Insider  da revista sema-
nal  ENR, edição de 8 de julho passado,   relata o estagio em que se 
encontra o leilão da concessão do TAV entre Campinas, S.Paulo e Rio 
de Janeiro. Este newsletter  foi transmitido aos 70 mil  leitores nos 
quatro continentes e aos 15 mil assinantes da revista O Empreiteiro. 

A outra matéria fornecida pela revista O Empreiteiro mostra a 
fase de conclusão da hidrelétrica de Foz do Chapecó, construída pela 
Camargo Correa, cujo destaque é o núcleo impermeável da barra-
gem executado em concreto asfaltico, ao invés de argila, que permite 
a retomada dos trabalhos assim que cessam as chuvas e dispensa  
jazidas desse material. É a primeira vez que essa tecnologia é empre-
gada no País, embora seja conhecida há longa data na Europa.

10 megaprojetos globais
Outro destaque desta edição do newsletter  ENR Insider são os 

10 maiores projetos de infraestrutura em curso no mundo:
- Limpeza do sitio de rejeitos nucleares de Sellafield, na Inglater-

ra, orçada em US$ 30 bilhões;
- Transposição de água Norte-Sul, na região setentrional da  Chi-

na, US$ 58 bilhões;
- Distrito Internacional de Negócios de Songdo, na Coréia do 

Revista O Empreiteiro coloca TAV e 
Foz do Chapecó no cenário mundial

Como parceira editorial exclusiva da revista Engineering News Record,  
de Nova York, fornecemos as materias sobre esses dois projetos  

na edição de 8 de Julho passado

Sul, projeto de urbanização para uso residencial e empresarial, 
US$35 bilhões;

- Complexo de lazer Dubailand, em Dubai, US$ 64 bilhôes;
- Complexo de lazer Saadiyat Island, US$27 bilhôes;
- Complexo industrial Jubail II, na Arábia Saudita,US$ 80 bi-

lhões;
- Complexo de lazer Yas Island,  US$ 39 bilhões;
- Projeto de irrigação e desenvolvimento agrário de South Val-

ley, no Lago Nasser, no Egito, US$ 90 bilhões;
- Canal artificial para água, na Líbia, US$ 27 bilhões;
- Estação Espacial Internacional, para pesquisa cientifica, 

US$60 bilhões.
Acesso à água potável é o objetivo de três desses megaprojetos.  

O mais ambicioso  é a Transposição Norte-Sul na China, para abas-
tecer a região setentrional do país onde vive metade da população 
mas possui apenas 19% dos recursos hídricos. Tres canais de 960 km, 
chamados Leste, Central e Oeste, vão desviar as águas de quatro dos 
maiores rios da China—Yangtze, Amarelo, Huai e Hai, cujos fluxos 
seguem no sentido oeste para leste.

O canal Leste está quase concluído e desvia as águas do Yangtze 
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ENR dispõe de edições impressa e digital
 Uma assinatura anual da  revis-

ta semanal ENR-Engineering News 
Record custa US$ 82,00 e inclui 36 
edições impressas, 

alertas diárias por e-mail so-
bre noticias importantes, e news-
letters semanais Insider  cobrindo 
os fatos mais importantes do 
mercado de construção e infra-
estrutura dos EUA e os quatro 
continentes, acesso total ao 
conteúdo do site ENR.com—
que inclui edições passadas, 
informações sobre eventos e 
cursos organizados pela Mc-
Graw-Hill Construction.

A assinatura paga  inclui ainda as 
edições especiais da ENR sobre 500 Maiores Projetistas; 400 Cons-
trutoras; Projetistas Internacionais; Construtoras Verdes; Global Sour-
cebook, que traz o perfil das principais empresas de engenharia no 
mundo.  

A revista O Empreiteiro está autorizada a captar novas assinaturas 
da revista ENR no País, vender espaço de publicidade nas edições 
impressas, eletrônicas e no site ENR.com   Para maiores  informações  
acesse o site ENR.com,  ou ligue para 11-37315488  c/Bruna, ou envie 
e-mail para circulacao@revistaoempreiteiro.com.br

Empresas de engenharia brasileiras  interessadas em divulgar edi-
torialmente  os seus projetos/obras na revista ENR; empresas publicas 
ou privadas que desejam veicular editais de concorrência internacio-
nal; fabricantes brasileiros que desejam promover os seus produtos no 
exterior,  podem contactar josephyoung@revistaoempreiteiro.com.br     

com 30 estações de bombeamento, superando a topografia em dire-
ção à província de Shandong e a cidade de Tianjin. O canal Central 
vai desviar as águas do reservatório Danjiangkou e possivelmente 
do lago da hidrelétrica de Tres Gargantas, para abastecer a região de 
Beijing. Dois túneis de 8,5 m de diâmetro fazem parte do sistema—
um está pronto e o outro deverá ser vazado em setembro próximo.  
Há vastas implicações ambientais e 300 mil habitantes estão sendo 
realocados.

O canal Oeste está sendo projetado e vai atravessar o plateau de 
Quinghai-Tibet, a mais de 3 mil m de altitude, para abastecer o árido 
noroeste do país.  O prazo para completar o projeto se estende a 2050 
e deverá movimentar 44 bilhões m3 d’água por ano.

Egito e Líbia querem transformar o deserto
Para enfrentar o aumento da população, o Egito vai recuperar 

595 mil hectares de deserto no sul do pais. Para tanto, a maior estação 
de bombeamento do mundo foi concluído em 2003, bombeando 23 
milhões m3/dia do rio Nilo ao canal Sheikh Zayed, de 72 km, que 
leva a água para as regiões de Toshka, Oweinat Oriental e Desert Oa-

sis Ocidental. Até 2008, apenas 8 mil hectares foram plantados com 
trigo, milho e legumes.  A escassez de estradas, armazéns para esto-
cagem e habitação paralisou o projeto, além da relutância dos habi-
tantes em fixar residência na região.  O único projeto empresarial é 
da Arábia Saudita, de 100 mil hectares, com apenas 10% plantados 
com culturas de exportação para Europa.

A Líbia está extraindo água dos aqüíferos de arenito da região 
central desértica para abastecer as regiões costeiras do país , para fins 
de cultivo agrícola.  A primeira fase consistiu de 1900 km de tubos 
de concreto protendido, de 4 a 1,6 m de diâmetro, e foi concluído em 
1993 com um total de 8 mil trabalhadores. A fase dois foi completado 
em 1996 e a tres em 2007.

A fase 4 inclui o sistema Koufra-Tazirbu, com 30% executado, e 
o sistema Ghadames-Zoura, que ficará pronto em fins de 2010.  Hoje 
, certa de 50 mil hectares de terra são irrigados pelo projeto e ou-
tros 80 mil hectares estão sendo preparados.  A meta final até 2030  
pode chegar a 287 mil hectares com disponibilidade de água, alem 
de abastecer diversas cidades. A agencia governamental é a Great 
Man-Made River Authority.
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Livro | Aço e Concreto que Parecem Voar

A ço e concreto que parecem voar. O 
livro, cujo lançamento ocorreu dia 
22 de junho último, em São Paulo, 

simultaneamente ao lançamento da 8ª 
edição do Prêmio Talento da Engenha-
ria Estrutural, é a constatação de que 
uma obra de engenharia, em sua esca-
la, concepção, finalidade e criatividade, 
constitui  fascinante aventura da inteli-
gência humana.

Um dia, jovem repórter, recebi pauta 
para escrever notícia sobre construção em 
área central da cidade. Diante do canteiro 
da obra, vi que não me satisfariam os da-
dos ali obtidos: valor do contrato, metra-
gem, objetivos, prazo. Certamente haveria 
mais coisa a dizer. Uma obra não é apenas a 
sua face ou a projeção do que ela venha a ser. 

Para avançar mais nesse raciocínio fui ao 
prédio do IAB, ali na Bento Freitas, onde pon-
tificava, em um dos andares, um arquiteto 
que até aquela oportunidade,  eu não conhe-
cia pessoalmente, mas que imaginei dispo-
nível para dar respostas a algumas dúvidas. 
Encontrei o escritório e um coração abertos. 
O professor Vilanova Artigas me explicou: 
toda obra de engenharia é uma intervenção. 
Para o mal, ou para o bem. Pode agredir ou 
pode ajudar na composição e harmonia de 
uma paisagem urbana.

Se não for vista previamente como uma 
projeção para o futuro, em seu traçado, ob-
jetivo, forma e espaço, pode degradar por 
algum tempo, senão por todo o tempo, uma 
área da cidade. E me disse mais: além dos 
empreendedores, terão culpa ou absolvição, 
os seus principais agentes: o arquiteto que a 
concebeu; quem  calculou a  estrutura e o en-
genheiro que a colocou de pé.    

A partir dessas informações, do arquiteto 
que projetou o prédio da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da USP, passei a com-
preender o significado, mais abrangente, das 
boas obras de engenharia e arquitetura no 

Uma fascinante aventura
da inteligência humana

Nildo Carlos Oliveira

desenvolvimento das atividades 
sociais, políticas, econômicas.   

O livro Aço e concreto que parecem voar 
nasceu da vontade de mostrar  algumas des-
sas obras, ao lado do registro, pequeno que 
fosse, do desenvolvimento da engenharia 
estrutural no Brasil. No fundo, quando o Jo-
seph Young articulou a concepção do livro e 
organizou a equipe para fazê-lo, me pedindo 
que colaborasse na montagem de um resumo 
da história da engenharia estrutural, estava 
convencido de que o conjunto seria uma con-
tribuição, a ser complementada – quem sabe? 
– em outras circunstâncias e edições – uma 
vez que este volume seria apenas o pontapé 
inicial para novos empreendimentos edito-
riais futuros. 

Além do Ministério da Cultura, com a 
Lei Rouanet e do patrocínio da Gerdau, SH, 
Protend e Mecan, outro antecedente ajudou 
nessa iniciativa: a parceria da Gerdau com a 
Associação Brasileira de Engenharia e Con-
sultoria Estrutural (Abece), que possibilitou a 
criação, em 2003, do Prêmio Talento da Enge-
nharia da Estrutural. Parte da base para a fei-
tura do livro são obras recentes, distinguidas 
pela premiação. 

Para esse registro, me utilizei de material 
de pesquisa próprio, fiz algumas entrevistas 

e procurei a Abece e a inteligência do 
engenheiro Augusto Carlos de Vas-
concelos. Juntos, fizemos  uma viagem 
pelo túnel do tempo.  Ele me contou 
que a história da engenharia estrutu-
ral remonta à época greco-romana, 
passeia pelo Parthenon, avança pelas 
igrejas góticas e confirma a aventura 
fascinante da inteligência humana  
que mencionei. 

Aporta, por aqui, na capacida-
de do engenheiro Emílio Henrique 
Baumgart, do poeta Joaquim Car-
dozo, Roberto Rossi Zucullo, Sér-
gio Maques de Souza, Bruno Con-

tarini, Figueiredo Ferraz, Mário Franco e de 
tantos outros profissionais que se dedicaram 
e se dedicam a essa atividade. -  Tudo para 
dar sustentação e perpetuidade ao sonho de 
Niemeyer, Lina Bo, Paulo Mendes da Rocha, 
Botti, Ruy Ohtake, Sidônio Porto  e outros 
arquitetos que nos estimulam a ver as obras 
da engenharia para além da funcionalidade e 
do utilitarismo, já no domínio da estética, da 
beleza e da harmonia no emprego de novos 
materiais. 

Certa vez, numa conversa noite aden-
tro com o arquiteto Oswaldo Bratke, pai do 
Carlos Bratke, ele me disse que o engenheiro 
estrutural é o mais solitário de todos os seres 
pensantes. Ele arrasta para o seu trabalho a 
solidão de sua consciência e a consciência de 
sua responsabilidade. E, no entanto, é ele, o 
engenheiro calculista, que está ali, na base 
de tudo e sob o olhar do arquiteto e do enge-
nheiro que vai construir. Se falhar, seus om-
bros terão de suportar a convergência de um 
peso excessivo. E, quando encontra o ponto 
de equilíbrio da solução ideal, seu nome às 
vezes sequer fica na memória. Sobretudo, 
porque a engenharia brasileira peca por es-
quecer o passado, na suposição de que só o 
presente – e o eventual futuro – são a bola da 
vez. 
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Algumas das obras que estão na história 
deste livro são as seguintes:  

- O Museu de Arte de São Paulo, projeto da 
Lina Bo, calculado por Figueiredo Ferraz;

- Brasília, implantada depois do gesto e de 
uma cruz, desenhada por Lúcio Costa, projeta-
da por Niemeyer e que teve a participação de 
vários calculistas, o principal deles, Joaquim 
Cardozo;

- O Hotel Unique, projeto de Ruy Ohtake, 
calculado por Mário Franco;

- E-Tower, do escritório do Gasperini, com 
cálculo de França e Associados;

- A Ponte Estaiada “Octávio Frias de Olivei-
ra”, com projeto estrutural da Enescil  (leia-se 

Catão Ribeiro) e arquitetura de João Valente;
- O Estádio do Maracanã, projetado pelo 

Escritório Noronha Engenharia e outros;
- O Estádio João Havelange, projetado por 

Carlos Porto e Gilson Santos, com a participa-
ção de Bruno Contarini e César Pereira Lopes;

- O Museu Niemeyer – “O Olho”, em Curi-
tiba, projeto do próprio e cálculo do José Carlos 
Sussekind;

- A obra de arte rodoviária, que chamamos 
Rodovia dos Imigrantes – projeto do Escritório 
Figueiredo Ferraz 

- A Cidade Administrativa “Presidente 
Tancredo Neves”, projeto também do Oscar e  
cálculo de José Carlos Sussekind, com destaque 

para o edifício sede do governo, que fica sus-
penso por tirantes;

- E o prédio da Fundação Iberê Camargo, 
projeto do português Álvaro Siza, calculado 
pelos engenheiros José Luiz de Mello Canal, 
Fausto Favale e Jorge Nunes da Silva.

Estas são apenas algumas das obras distin-
guidas no livro. Corroborando um escritor de 
nosso cotidiano, posso dizer  que uma boa obra 
de arquitetura e engenharia, seja de hoje, de on-
tem ou de amanhã, dispensa idade. A eternida-
de pode ser o tempo que ficamos a admirá-la. 

(Nota redigida e lida na data do lançamento do livro Aço e conreto que pare-
cem voar, editado pela Eolis Produções ulturais, empresa associada à revista 
O Empreiteiro).  

1 - Museu de Arte de São Paulo (Masp) | 2 - Brasília | 3 - Hotel Unique | 4 - E-Tower | 5 - Ponte Estaiada | 6 - Estádio do Maracanã | 7 - Estádio João Havelange |
8 - Museu Niemeyer | 9 - Rodovia dos Imigrantes | 10 - Cidade Administrativa “Presidente Tancredo Neves” | 11 - Prédio da Fundação Iberê Camargo
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O engenheiro que  
reinventou a viga

John Hillman criou a viga HCB  
(sigla em inglês para Viga Compósito Híbrida), que utiliza materiais de alta 

resistência e peso final equivalente a um décimo da similar de concreto

Engenharia Estrutural
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(Matéria cedida, com exclusividade, pela revista  ENR - Engineering News-Record)
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A 
revista Engineering News Record con-
cedeu o Prêmio de Excelência deste 
ano ao engenheiro John Hillman, pela 
criação patenteada da Viga Compósito 
Hibrida – uma caixa de fibra de vidro 
resistente à corrosão, contendo concreto 
autoadensado, cordoalhas de aço, espu-

ma e um saco plástico inflável cor de rosa.
Um colega chamou o premiado de típico 

herói americano romântico – um inventor dis-
creto que trabalha 50 horas por semana como 
engenheiro de pontes, obstinado o suficiente 
para convencer os contratantes de obras de in-
fraestrutura a adotar a viga VCH, que apesar 
de ser relativamente leve pode suportar trens 
de carga lotados e resistir por um século de uso 
severo. 

O invento está virando realidade. Já exis-
tem três pontes construídas com esse material. 
A estrutura mais longa executada até agora, a 
ponte Knickerbocker, em Maine, Estados Uni-
dos (EUA), mede 180 m.

Técnicos apostam que o VCH pode ser a so-

lução econômica e de rápida execução para re-
cuperar pontes obsoletas. O sistema não requer 
pintura e a manutenção é minima. Nos EUA, 

26% das pontes são considerados deficientes do 
ponto de vista estrutural, segundo a Sociedade 
Americana de Engenheiros Civis (ASCE). São 

Reprodução de página da revista ENR, que traz o engenheiro John Hillman, ganhador do Prêmio de Excelência
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mais de 160 mil pontes, a maioria dotadas de 
vãos curtos, apropriados para o uso do VCH.

Uma ponte convencional de dois vãos, me-
dindo 26 m, pode ser construída com seis vigas 
pré-moldadas de concreto, fechando espaços 
de 13 m. Essas vigas podem ser substituídas 
por VCH que pesam apenas um décimo das si-
milares de concreto. Cada viga VCH atua como 
um arco envolto na caixa de fibra de vidro, re-
sistente a corrosão. A montagem se assemelha a 
de uma fôrma que se torna permanente.

O custo inicial mais elevado tende a cair 
uma vez iniciada a produção em escala indus-
trial. Não se usa equipamento pesado na mon-
tagem. Ensaios mostram que a durabilidade 
pode superar 100 anos. A HC Bridge Co. LLC, 

fundada por Hillman e seu sócio empreiteiro 
Michael Zicho, já negociou uma licença inter-
nacional com a Inovative Infrastructure Solu-
tions Canadá Ltd., de Ontário, cujos clientes no 
Canadá e Europa já se interessaram em adotar 
a viga hibrida.

Na Universidade de Maine, em Orono, 
EUA, o protótipo do VCH foi submetido a 
testes de fadiga em laboratório, com carga 
de 131 tm e a viga não apresentou fissuras. O 
teste de campo de uma ponte com vigas VCH 
foi realizado em 7 de novembro de 2007, em 
Pueblo, Colorado. Uma locomotiva, puxando 
26 vagões de carvão, cruzou o vão de 15 m de 
comprimento e 6 m de largura. Cada vagão 
pesava 143 tm. Cumprindo um costume da 

faculdade de engenharia, Hillman perma-
neceu em baixo do vão da ponte enquanto 
o trem passava. Ele confessou mais tarde: 
”Nunca fiquei tão nervoso...”

Esse ensaio coroou longos meses de traba-
lho no laboratório, oficina e escritório, ao longo 
de 14 anos, que teve início com um financia-
mento de US$ 320 mil, aprovado em 2000 pela 
agência IDEA da Transportation Research Bo-
ard dos EUA. Diversas empresas ferroviárias, 
entre elas, a Canadian Pacific Railway e Bur-
lington Northern Santa Fe Railway, membros 
da Associação Americana de Ferrovias (AAR), 
também contribuíram, porque seus técnicos 
viram na VCH um salto tecnológico similar ao 
avanço representado pelas pontes de aço com 
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Cota longitudinal da viga HCB, publicada na ENR
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relação às construídas com peças de ferro fundido, por volta de 1875. 
A AAR está estudando uma instalação permanente para realizar testes 
acelerados, durante um ano, seguidos pelo uso do material compósito 
numa estrutura localizada numa ferrovia comercial, para monitoramento 
de longo prazo.

Hillman também recebeu apoio moral e prático dos seus colegas na 
Teng & Associates, uma empresa de projetos, e de duas universidades. 
Refinar o processo de fabricação da VCH parecia interminável para Hill-
man e seu sócio Zicho. Juntamente com Nick Shevchenko, pesquisador 
do Centro de Materiais Compósitos da Universidade de Delaware, eles 
testaram centenas de combinações de resinas, traço de concreto, espuma, 
posição dos flanges, aberturas e o processos a vácuo. Outra empresa que 
deu suporte foi o fabricante de compósitos para infraestrutura marítima 
Harbor Technologies.

Essa história explica por que a viga não foi patenteada como Viga 
Compósito Hillman. O criador do conceito credita a Zicho e Shevchenko 
o processo de fabricação da viga. A primeira semente da VCH foi planta-
da quando Hillman foi trabalhar na Jean Muller International, projetista 
de pontes, em meados de 90, que estava desenvolvendo polímeros refor-

çados com fibra de vidro para estruturas. Foi então que ele conheceu o 
método de transferência de resina com assistência a vácuo e teve a idéia 
de combinar um arco de concreto armado com uma caixa de compósito. 
Em 1966, começou a fazer os primeiros cálculos no trem de subúrbio que 
o levava ao trabalho.

 As duas primeiras pontes foram construídas com o material em 
2008. Em Lockport Township, Illinois, a ponte High Road usou seis vigas 
para o vão de quase 20 m, instaladas num único dia, ao custo de US$ 
2,1 milhões. A ponte sobre a rodovia 23, em Cedar Grove, New Jersey, 
tinha vão de cerca de 15 m que foi fechado também com seis vigas VCH, 
pesando 1,2 tc cada, lançados em um dia, em 2009. Seu custo foi de US$ 
1,34 milhões.

O terceiro projeto foi no Maine, na ponte Knickerbocker, cujo total é 
de US$ 6 milhões, sendo US$ 3,8 milhões para a montagem da estrutura. 

A VCH está sendo cogitada para projetos rodoviários e ferroviários 
no Canadá, além de um porto na Columbia Britânica, orçado em US$ 
300 milhões. Numa zona sísmica, um píer de 300 m vai recebeu no berço 
cargas de 2 mil t de potássio, mineral corrosivo. As vigas de compósito 
vão fechar vãos de 14 m e seu custo, embora mais elevado em 20%, se 
comparado a vigas de concreto, vai permitir reduzir o número de estacas 
de aço nas fundações, segundo a Ausenco Sandwell, projetista do porto. 
A partir da construção de duas seções do píer, os trabalhos posteriores se-
rão executados reduzindo-se o uso de barcaças, graças à leveza da VCH. 
No final, a economia de custos pode chegar a 8%, segundo a empresa 
projetista.

Vigas HCB prontas para entrega - uma "caixa" de material compósito 
que protege a viga de concreto armado no seu interior
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ocê quer ser engenheiro, para ser 
engenheiro?

A pergunta deixou o jovem 
perplexo. Seu sonho era a Po-
litécnica. Ali, possivelmente 
houvesse uma abertura para o 
mundo. A hesitação durou ape-

nas o tempo necessário para formular uma 
resposta esquiva:

- Ser engenheiro, para ser engenheiro? 
Talvez, não. Quero ser engenheiro a fim de 
partir para outra carreira. A natureza lógica 
da engenharia me ajudará nessa conquista.

A resposta me remete ao passado. Um 
pouco para além da fundação da Escola Po-
litécnica de São Paulo, que ocorreu em 1894, 
quando a Paulicéia ainda não era a Paulicéia 
desvairada de Mário de Andrade, possuía 
apenas um pouco mais de 120 mil habitan-
tes e a engenharia brasileira tentava flores-
cer, mas amarrada à tecnologia dos ingleses 
em algumas áreas específicas, sobretudo nos 
incipientes ramais ferroviários.

Naquele cenário avultava a figura de 
Antônio Francisco de Paula Souza. Esse itu-
ano, fruto de uma elite cafeeira, que nasceu 
em 1843, estudou em Zurique, namorou o 
movimento revolucionário de Giuseppe Ga-
ribaldi, na Itália, obteve sólido conhecimen-
to científico e não escondia suas fortes con-

vicções republicanas e abolicionistas, fez-se 
deputado estadual e colocou de pé o maior 
sonho de sua vida: criou a Escola Politécnica 
de São Paulo.

Ele achava que, àquela altura, ocaso do 
Brasil Imperial (a República só viria em no-
vembro de 1889) o País deveria começar a 
adquirir vontade própria, assumir seu papel 
no mundo, e aplicar, na engenharia, conhe-

cimento próprio ou assimilado nas vertentes 
europeias. A criação da Escola Politécnica 
nasceu sob o signo da futura industrializa-
ção brasileira, intensificada,  depois da 2ª 
Guerra Mundial, com a criação da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional.

A Escola Politécnica, que foi incorporada 
à Universidade de São Paulo no começo dos 
anos 1930, desenvolveu-se com maturidade 
suficiente para preencher futuros quadros 
técnicos imprescindíveis ao desenvolvimen-
to do Estado e País. Tanto é que, quando o 
Estado e a iniciativa privada, precisaram de 
inteligências para suprir suas necessidades 
organizacionais ou diretivas, era ali que en-
contravam a capacitação exigida. Haja vista, 
a presença de Lucas Nogueira Garcez à fren-
te do governo paulista e, depois, na Cesp.  

As diversas mudanças econômicas no 
País, depois dos anos 1970, alteraram,  aos 
poucos, o perfil de quem procurava ser ou 
era engenheiro. Naquele período, esse pro-
fissional virou “suco”, dono de lanchonete, 
síndico de prédio, técnico em conserto de 
brinquedo em parque de diversões, deri-
vando também para a agricultura e outras 
atividades.

Quando a economia novamente saiu da 
UTI, acaso ele voltou a apostar essencial-
mente na carreira da engenharia? O enge-
nheiro queria continuar engenheiro? Muitos 
continuaram. Outros pararam no meio do 
caminho para refletir. E, aqueles que não 
foram convocados pelo mercado ou pela bu-
rocracia estatal, decidiram utilizar a riqueza 
dos estudos da engenharia como trampolim. 
Para muitos, trabalhar em canteiros de obras 

Ser ou não ser engenheiro
e o legado de Paula Souza

Nildo Carlos Oliveira

Diário do Brasil

Paula Souza, o criador da 
Escola Politécnica
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Na lua. Há 40 anos, o The New Work Times 

anunciava: Men walk on moon. Sim, em 20 de julho 
de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Edwin 
Aldrin Jr., da missão norte-americana Apollo 11, 
passearam pelo mar da Tranquilidade. Armstrong 
dissera: “Este é um pequeno passo para o homem, 
um gigantesco salto para a humanidade”. Depois de 
40 anos, o passo do homem, na Lua e na Terra, obteve 
formidáveis conquistas. Apesar disso, as desigualda-
des, provocadas pelos desequilíbrios sócioeconômicos, 
revelam que as mudanças, em favor da melhoria da 
qualidade de vida, no mundo, não corresponderam às 
conquistas alcançadas nesse período. 

Belíndia e Ingana. Sobre o tema da desigualdade, 
um destaque para o economista Edmar Bacha que, 
um dia, chamou o Brasil de Belíndia e recentemente 
achou o nome inadequado. Disse: “A combinação de 
crescimento com estabilidade e programas sociais tem 
melhorado muito a parte `India´ do Brasil. Contudo, 

Segundo diário do Brasil

em regiões remotas, tomando conta de con-
tingentes de peões, nunca mais. E, entre fis-
calizar obras para o DNIT ou fiscalizar obras 
integrando os quadros do TCU, não havia 
dúvida quanto a esta última opção.   

Um desses dias,  conversando com o en-
genheiro José Ayres de Campos, presidente 
da CNEC WorleyParsons, ele disse que a 
Escola Politécnica continua a mesma: uma 
escola de cérebros da engenharia. Contudo, 
muitos dos que se formam ali,  migram para  
carreiras financeiramente mais promissoras 
no seu início. Se possível, para ocupar car-
gos no competitivo mundo das finanças, 
onde fazem uma carreira relâmpago, mas 
lucrativa. E ponderou:

- Os que prosperam na engenharia, não 
encerram a carreira tão cedo. Hoje, temos 

gínquas no Norte e Nordeste; as ferrovias; 
as hidrelétricas no rio Madeira, Belo Monte  
e aquelas que estão previstas no Complexo 
Tapajós; os empreendimentos energéticos 
no Sul e Sudeste; as obras de saneamento; 
as barragens de abastecimento de água; a 
montagem de linhas de transmissão na selva 
ou no cerrado ou nas proximidades de áreas 
urbanas, mostra que a presença do profis-
sional de engenharia é imprescindível, no 
escritório ou no campo. Mas, não é um tra-
balho fácil.  Exige experiência e maturidade 
para sua plenitude, embora ofereça sempre 
realização pessoal pelo senso de construir 
provendo bem-estar para a sociedade. 

Em muitos casos, não é uma profissão 
de paletó e gravata. Chega até a ser uma 
atividade de risco. É, contudo, um legado 
universal. Além de ser o sonho de Antônio 
Francisco de Paula Souza e de outros pio-
neiros que lutaram em favor da construção 
de um País do futuro, onde ser engenheiro 
significasse a vontade permanente de conti-
nuar na engenharia. 

A seguir, o cenário brasileiro, registrado 
mês a mês, compondo um ano dos aconteci-
mentos cotidianos que ajudaram a montar a 
imagem do País, no período.  

José Zyres: a Politécnica continua a ser 
uma escola da inteligência
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ainda, aqui na empresa – e esse exemplo se 
espalha por outras empresas – profissionais 
de até mais de 70 anos, que continuam dedi-
cados, desenvolvendo projetos, encontran-
do soluções criativas na engenharia. Uma 
carreira, no entanto, que não oferece os atra-
tivos ou as condições de ascensão imediata 
e resultados econômicos mais rápidos, con-
quanto fugazes. 

O cenário brasileiro hoje, no domínio 
das pequenas, médias, grandes e megas 
construções, desde as estradas vicinais à ma-
lha rodoviária federal ampla, que necessita 
de recuperação ou de atender às regiões lon-
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o mais correto hoje é  usar o termo do Delfim Netto: 
Ingana. Um país que tem impostos da Inglaterra e 
serviços públicos de Gana”. 

Outono do Patriarca. O mês não tem sido favo-
rável para o senador José Sarney. Ele recebe acusações 
de todos os quadrantes. Teria beneficiado a Fundação 
Sarney; recebido auxílio-moradia mensalmente, em-
bora tenha residência fixa em Brasília; seu nome está 
relacionado a irregularidades nas obras do aeroporto 
do Amapá e na participação de 663 atos secretos do 
Senado, envolvendo nomeações e exonerações sigilo-
sas. O presidente Lula da Silva o defende com unhas 
e dentes, chegando a dizer que ele não pode ser con-
siderado um homem comum. O velho patriarca ma-
ranhense rechaça todas as acusações: “Meu trabalho 
exige a sedimentação de uma profunda consciência 
moral de minhas responsabilidades”, disse ele, para 

um plenário de cinco senadores. Os demais 76 ha-
viam se mandado.    

Uma crise que não é de agora. Sobre a crise que, 
nesse mês, colocou o Senado em evidência, o empre-
sário Paulo Cunha, presidente do conselho do grupo 
Ultra, diz em entrevista à imprensa: “A crise do Se-
nado não é de agora, não é de ontem, não é da se-
mana passada. Vem se desenhando há muito tempo. 
O Senado está sob holofote agora, mas, certamente, 
o mesmo holofote, colocado em outros órgãos, pode-
rá trazer surpresas desagradáveis”. Em um trecho 
de sua entrevista, faz referência a algumas estatais:  
“Em grande parte elas estão privatizadas, não ape-
nas por políticos regionais, mas por determinados 
partidos políticos”.  

Pré-sal. Começa a esquentar o debate sobre o 
dinheiro que advirá da exploração do petróleo na ca-

mada pré-sal. O governo confirma que a exploração 
será feita por uma estatal criada exclusivamente para 
essa finalidade e que o óleo resultante das operações 
será dividido entre a nova estatal e as empresas que 
vencerem as licitações para desenvolver os campos, 
em um sistema de partilha. A guerra dos royalties 
entre municípios ainda não foi deflagrada. Prevê-se 
que será de vida ou morte. 

Angra 3. O Tribunal de Contas da União 
(TCU), manda reduzir em R$ 120 milhões o contra-
to entre a Eletronuclear e a Construtrora Andrade 
Gutierrez, para a retomada das obras da usina nucle-
ar de Angra 3, no Rio de Janeiro, interrompida nos 
anos 1980. O órgão apontou sobrepreço de R$ 301,3 
milhões. Somente. 

Acordo sobre Itaipu. Depois de 11 meses de 
negociações, os governos do Brasil e do Paraguai 
fecham acordo para acabar com a polêmica sobre a 
usina hidrelétrica de Itaipu. Pelo acordo, Itaipu fi-
nanciaria US$ 90 milhões em obras pendentes, na 
margem paraguaia da usina, um mirante turístico, 
e a construção de uma linha de transmissão de 500 
KW até Assunção, orçada em US$ 450 milhões. 
Adicionalmente haveria financiamentos do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e do Banco do Brasil para obras de infraes-
trutura no Paraguai. Coisa de hermanos.

Copa 2014.  A edição de O Empreiteiro deste 
mês informa que o planejamento para as obras dos 
estádios esportivos, nas cidades-sede do Mundial 
de 2014 começa com atraso. Passado um ano, nada 
foi feito e há até a possibilidade de que algumas das 
obras, que deveriam ser permanentes, acabem sendo 
temporárias, o que significaria dinheiro a fundo per-
dido. O improviso continua a ser marca registrada da 
desfaçatez nacional. 

Agosto
Museu no mar. O arquiteto Paulo Mendes da 

Rocha, prêmio Pritzker em 2006, foca sua arte para a 
terra natal, Vitória (ES). Elabora projeto para a cons-
trução de um museu de 3 mil m² - o Cais das Artes 
– composto por um teatro operístico com capacidade 
para 1.300 lugares e com cinco salões de exposição. 
O edifício debruça-se sobre o mar, numa estrutura 
que tem dois pilares de sustentação dentro d´água. 
Na prática, haverá uma sequência de espaços que pa-
recem suspensos, com uma esplanada, segundo ele, 
“no canal de entrada do porto de Vitória”.

Estrangeiros nos aeroportos. A Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac), lança a ideia de que 
empresas estrangeiras poderão deter até 100% do 
controle dos aeroportos do País. O governo articula 
um modelo para transferi-los à iniciativa privada. 

Itaipu: vista do canteiro, na fase da construção
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Cais das Artes, obra do mestre Paulo Mendes da Rocha
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Os primeiros aeroportos que podem participar desse 
esquema de concessão seriam Viracopos, em Campi-
nas, e o Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Teoricamente a 
ideia surgiu no conjunto de iniciativas para acelerar 
as obras aeroportuárias para a Copa de 2014. 

SP, 11 milhões. São Paulo, capital, tem agora, 
em números redondos, 11 milhões de habitantes. No 
mesmo levantamento, o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), calcula o patamar atual 
da população brasileira: 191,5 milhões. Os caçadores 
obsessivos de votos estão atentos à seguinte estatís-

tica: o Estado de São Paulo possui 41,4 milhões de 
habitantes; Minas, 20 milhões e, o Estado do Rio, 16 
milhões. São os maiores colégios eleitorais. 

Lucro da Petrobras. Petrobras fecha o primeiro 
semestre com lucro de R$ 7,7 bilhões. O resultado 
é bem maior do que aquele calculado por analistas 
econômicos que o situavam entre R$ 5,6 bilhões a R$ 
6,5 bilhões. O aumento, da ordem de 33%, é consi-
derado um dos maiores conquistados pelas grandes 
empresas petrolíferas internacionais. 

Capim na relva. Marina Silva, senadora pelo 
PT-AC, decide entrar na disputa presidencial para 
levar à frente  a luta em favor do meio ambiente inte-
grando o movimento civil Brasil Sustentável. Sobre 
eventuais desacordos com a política do Planalto, ela 
usou expressiva figura de linguagem: “Prefiro ser 
capim na relva do que  bonsai num palácio”.

Lula e o Sinicon. Lula e quatro ministros com-
parecem à cerimônia dos 50 anos do Sindicato Nacio-
nal da Construção Pesada (Sinicon), no auditório da 
Confederação Nacional da Indústria, em Brasília (O 
Empreiteiro, edição 478). Faço aqui três registros do 
pronunciamento do presidente: prometeu novo PAC 
para o período 2011-2015; lamentou que a máquina 
de fiscalizar (leia-se TCU) seja, hoje, infinitamente 
mais poderosa do que a máquina de executar obras 
de engenharia e recorreu à seguinte frase de Celso 
Furtado em defesa do desenvolvimento: “O subde-
senvolvimento não é uma fatalidade, e a miséria não 
é a nossa vocação”.   

Trem-bala. A proposta de construção do Trem de 
Alta Velocidade ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, 
com tempo de viagem previsto de 1h30 e frequência 
de três trens por hora ligando o Aeroporto Interna-
cional de Viracopos, em Campinas, ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos e, deste, ao Aeroporto 
Internacional “Tom Jobim”, levanta polêmica e dú-
vidas quanto a seu provável aproveitamento para a 
Copa de 2014. Além disso, prefeitos do Vale do Para-

íba exigem que ele vá parando nas estações das cida-
des da região, o que lhe roubaria o conceito de “alta 
velocidade”. Mas o que causa espanto é o preço da 
obra: R$ 34,6 bilhões. Seria dinheiro demais para um 
trem, mas recurso suficiente para construir 170 km 
de metrô, com resultados sociais e econômicos mais 
amplos. 

Ásia puxa recuperação global.  A Organização 
Mundial do Comércio (OMC) está apontando a 
Ásia como a região que pode puxar a recuperação do 
comércio global. As estimativas são de que a China 
deve superar a Alemanha como o maior exportador 
do mundo. Por aqui, a Gerdau desistiu de paralisar 
a produção em um de seus altos-fornos – um indi-
cativo da melhoria do mercado interno do aço e, por 
extensão, de outras atividades. O forno que poderia 
ser paralisado produz 1,5 milhão de t de aço. 

Palocci é reabilitado. E aconteceu o previsível. O 
Supremo Tribunal Federal não encontra provas sufi-
cientes para processar o ex-ministro Antônio Palocci 
no caso de quebra do sigilo bancário de Francenildo 
Costa, aquele caseiro que denunciara incursões sus-
peitas, de políticos e empresários, em uma mansão, 
em Brasília. O caseiro, segundo alguns comentaris-
tas políticos, não aprendeu o célebre ditado popular: 
“Manda quem pode; obedece quem tem juízo”. O 
ministro Marco Aurélio Garcia, um dos juízes con-
trários à decisão, admite: “A corda sempre estoura 
do lado fraco”. Para justificar a decisão, o ministro 
Gilmar Mendes pontifica: “O julgamento não foi 
moral, mas técnico”.  

Setembro
A fundo perdido. O novo programa habitacio-

nal do governo, batizado com o nome de Minha casa, 
minha vida, passa a contar com R$ 10 bilhões para 
despesas a fundo perdido, conforme anúncio do Mi-
nistério do Planejamento. A expectativa do progra-
ma é tornar viável a aquisição de 1 milhão de casas 
populares, 400 das quais para famílias com renda até 
R$ 1.395,00 por mês.

O imortal de Alagoas. Bilac dizia que era imor-
tal (pertenceu aos quadros da Academia Brasileira de 
Letras) porque não tinha onde cair morto. Diferente-
mente da brincadeira do poeta, ser imortal hoje sig-
nifica estar muito vivo. O ex-presidente e atual sena-
dor Fernando Collor de Mello acaba de ingressar na 
Academia Alagoana de Letras, casa que grava, para a 
imortalidade, nomes como os de Aurélio Buarque de 
Holanda e do poeta e romancista Jorge de Lima, autor 
de Calunga, Guerra no Beco e de outras obras mais. 
Para fazer parte da galeria célebre, o ex-presidente 
apresentou um conjunto de artigos, discursos e pla-
nos de governos publicados em gráficas oficiais.

São Paulo acumula mais de 11 milhões de 
habitantes e muitos problemas à espera de solução
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Presidente Lula com Luiz Fernando Reis, na festa do Sinicon
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Infraestrutura. A Associação Brasileira da In-
fraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) calcula que 
serão necessários, para este ano, investimentos da or-
dem de R$ 161 bilhões para projetos e obras em petró-
leo e gás, energia, transportes, logística, saneamento 
e telecomunicações. Nessa conta, a entidade deixa de 
incluir os investimentos para o Trem de Alta Veloci-
dade e para as obras de construção da hidrelétrica de 
Belo Monte, até aqui ainda objeto de pendências. As 
fontes de financiamento seriam aquelas já conhecidas 
– BNDES, BB, CEF, fundos de pensão etc. -, numa 
escala em que os recursos para financiar os projetos 
tenham, nos empreendimentos, a garantia do próprio 
retorno. 

Rodovias do futuro. O engenheiro elétrico 
norte-americano Scott Brusaw olha para o futuro e 
tem uma ideia: construir estradas cujo pavimento 
incorpore, além do asfalto, painéis solares para gerar 
eletricidade. A imprensa noticia que ele criou uma 
empresa, a Solar Roadways, a fim de demonstrar a 
viabilidade do projeto. Segundo os cálculos do enge-
nheiro, uma rodovia solar de pista dupla pode gerar 
energia para suprir uma cidade de 5 mil habitantes.

Mudanças climáticas. As mudanças climáticas 
deixam o terreno das pesquisas meteorológicas e se 
encaixam na realidade diária. Os governos, nem to-
dos, patrocinam estudos de obras que possam preve-
nir catástrofes. O Banco Mundial anuncia que pre-
tende ver essa preocupação embutida nos planos de 
desenvolvimento futuro dos países para os quais tem 
feito financiamento. Calcula que nos próximos 20 
anos, os países do Terceiro Mundo deverão arcar com 
despesas da ordem de US$ 475 bilhões com obras ne-
cessárias para fazer frente aos prejuízos que venham 
a ser ocasionados pelo aquecimento global. 

“A era da estupidez”. Lançado o filme A era da 
estupidez, dirigido pela inglesa  Franny Armstrong, 
com Pete Postlewhaite, destinado a mobilizar a opi-
nião pública na oportunidade em que se cristaliza a 
possibilidade de um acordo global contra os gases-
estufa, a ser sacramentado em dezembro, em Cope-
nhague. O cenário é de 2055. Há catástrofes, guerra e 
a civilização entrando em colapso por conta das mu-
danças climáticas. No filme, a indagação: “Por que 
não nos salvamos quando tivemos chance?”   

 Um dia de caos. A capital paulistana registra 
62,6 mm de precipitação pluviométrica no dia 9 des-
te mês. O Tietê transborda após quatro anos da exe-
cução do aprofundamento do leito, o que demonstra 
a ineficácia das obras que ali vão se sucedendo, dia 
a dia, mês a mês e assim por diante, todos os anos. 
Ambientalistas questionam as obras de ampliação da 
marginal, que eliminaram 18,9 hectares de área que 
ajudavam a drenar a água pluvial. Em Santa Cata-
rina, ventos a mais de 100 km por hora causam de-
vastação. No Paraná, a chuva ocasionou destruição 
em 58 cidades. O desequilíbrio climático bate à porta 
de todo mundo.

A denúncia, no editorial. O editorial da edição 
de setembro coloca o dedo na ferida: “O exemplo 
maior do que tem sido feito equivocadamente para se 
evitar os prejuízos das enchentes, talvez seja a cidade 
de São Paulo. Os erros não vêm da atual adminis-
tração, nem da anterior ou de outras. Vêm do início 
do crescimento da cidade. Hoje e ontem, as várias 
administrações que se sucedem tentam corrigir os 
erros antigos, mas repetindo erros novos. E o erro 
fundamental é o seguinte: o crescimento corre solto, 
à frente do planejamento.” Assim, nunca haverá cor-
reção que dê certo. 

TCU para obras do PAC. Tribunal de Contas 
da União (TCU) recomenda que 41 obras de infra-
estrutura, incluindo 15 do PAC, sejam paralisadas. 
De um conjunto de 219 obras que ele fiscalizou, 
incluindo algumas que não se encontram listadas 
nesse programa de crescimento do governo federal, 
apenas 35 passaram pelo crivo da fiscalização, sem o 
registro  de alguma irregularidade. Dentre as obras 
que o tribunal pediu que fossem paralisadas estão: 
Refinaria Abreu e Lima (PE); reforma e ampliação 
do aeroporto de Guarulhos (SP); construção de ponte 
sobre o rio Madeira (RO)e as obras do aeroporto de 
Vitória (ES).

Luciano Coutinho. O presidente do BNDES de-
fende um regime tributário e financeiro próprio para 
a cadeia produtiva do petróleo, pós-pré-sal. Prevê que 
serão necessários US$ 80 bilhões, nos próximos dez 
anos, para desenvolver a cadeia produtiva offshore, 
contando-se com os investimentos adicionais da Pe-
trobras. Esse volume de recursos  ativaria o desen-
volvimento de estaleiros e toda a infraestrutura cor-
relata, estimulando também a construção de novas 
plantas industriais, além da ampliação da capacidade 
industrial existente.  

Outubro
Corrupção. Ubiratan Aguiar, presidente do 

TCU, responde, em entrevista ao jornal FSP, do dia 5 
deste mês, a algumas críticas feitas por empresários – 
e pelo governo federal – às ações do órgão fiscalizador. 
Diz que a corrupção está infiltrada nos diversos seto-
res da atividade brasileira e que a função do tribunal 
é “dar um banho de cidadania”. Sobre a importância 
do TCU, foi rápido e contundente: “Em 2008 con-
seguimos uma economia de R$ 31,9 bilhões para os 
cofres públicos” (grifo nosso). 

PIB em 2010. O crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro pode crescer de 4,5% a 7% em 
2010. A previsão é do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Vargas. O receio é de que, 
caso essa previsão venha a tornar-se real (crescimen-
to de 7%), o Banco Central “puxe o freio da politica 
monetária em plena campanha eleitoral”.

Uma pedra no caminho. O presidente Lula da 
Silva não perde a oportunidade de, vez ou outra, 
farpear o TCU. Em evento no Palácio do Itamaraty 
refere-se a um empreendimento do PAC paralisado, 
porque alguns técnicos encontraram, no caminho 
das obras, uma pedra “meio arredondada, que pode-
ria ser um machadinho indígena”. Após nove meses 
de paralisação, constatou-se que se tratava de apenas 
uma pedra comum. E indagou o presidente: “Com 
que direito alguém pode paralisar uma obra durante 
nove meses?”Pauliceia em mais um dia debaixo d'água
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Comparação polêmica. Deixando a pedra e o 
TCU de lado, a declaração presidencial mais polêmi-
ca do ano centraliza-se nas composições políticas em 
favor da governabilidade. Lula da Silva diz que qual-
quer um que venha a ganhar as eleições do próximo 
ano, para a Presidência da República, não conseguirá 
fazer a máquina do Poder andar se não estiver prepa-
rado para uma boa composição política. E mais: se 
Jesus viesse ao Brasil, e Judas tivesse a votação num 
partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para 
fazer coalização. 

Transposição do rio São Francisco. Manifesta-
ção de Dom Tomás Balduino, bispo emérito de Goiás 
e ex-presidente da Comissão Pastoral da Terra: “... os 
70 mil açudes do Nordeste construídos nesses cem 
anos demonstram que lá não falta água. O que falta é 
uma rede de distribuição. Basta implantar um vigo-
roso sistema de adutoras, como o proposto pela Agên-
cia Nacional de Águas (ANA). Enquanto a trans-
posição atenderia 12 milhões de pessoas em quatro 
Estados, o projeto alternativo atenderia 44 milhões 
em dez Estados, segundo custo que seria a metade 
do preço da transposição. As obras da transposição 
foram estimadas, originalmente, em R$ 4,5 bilhões.   

Estradas brasileiras. Avaliação divulgada este 
mês pela Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) mostra que 70% das rodovias brasileiras se 
encontram em estado regular, ruim ou péssimo. A 
avaliação tomou, como base, 90 mil km de estradas, 
incluindo as pavimentadas federais e estaduais. A ex-
ceção, no conjunto, ficou para as estradas paulistas. 
Dos 8.200 km avaliados, 6.200 foram considerados 
ótimos.  

Empresas de engenharia do ano. O Empreitei-
ro elege quatro empresas: Camargo Corrêa; Skanska 
do Brasil, MRV Engenharia e a Lenc Engenharia e 
Consultoria. Dentre elas, quero comentar a empresa 
mais antiga. Refiro-me á CC. Sebastião Camargo, 
nascido  em Jaú, interior paulista, começou a vida de 
empreiteiro transportando terra, durante construção 

de estradas, numa carrocinha puxada  à tração ani-
mal. Criou, com o advogado Sylvio Brand Coirrêa, a 
empresa que tem o seu nome. Aos 70 anos de ativida-
des, a Camargo Corrêa é uma das maiores empresas 
de engenharia do mundo.   

Novembro
Desconfiança. Emílio Odebrecht, em um de seus 

artigos semanais na imprensa, ressalta o que chama 
de “cultura da desconfiança”, o que estaria pautan-
do, de certo modo, as relações entre os organismos de 
fiscalização do governo e as empresas e, mais ampla-
mente, as relações entre empresas e sociedade. Re-
conhece que o Brasil vem pagando um preço muito 
alto por permitir que esse clima “de eterna suspeita” 
contamine a vida do País. Tem razão o empresário. 
Empresas e governo, quando unidos através de con-
tratos para a construção de obras em favor da socie-
dade, precisam dar um basta nas distorções que ge-
ram a corrupção, e na corrupção que gera a “cultura 
da desconfiança”. 

Copa e Olimpíada. Está decidido: o Brasil será a 
sede da Copa do Mundo de 2014 e, o Rio de Janeiro, 
da Olimpíada de 2016. Os três níveis de governos 
que devem organizar esses eventos esportivos pre-
veem movimento de recursos da ordem de R$ 130 
bilhões para melhorar rodovias, redes de metrô, fer-
rovias, aeroportos, mobilidade urbana e saneamento 

básico. Discute-se de onde sairá tanto dinheiro. E, 
saindo o dinheiro, como será feito o planejamento das 
obras, o gerenciamento dos trabalhos, a fiscalização 
do emprego dos recursos e – o mais importante – o 
legado dessas obras para a população. Porque a Copa 
e a Olimpíada passam. Mas a população fica. 

Censura prévia. O fantasma da censura prévia 
insiste em rondar alguns veículos de comunicação. 
Abolida pela Constituição de 1988, tem sobrevida, 
por conta de eventuais decisões jurídicas de primeira 
ou segunda instância, em razão do incômodo ocasio-
nado por denúncias que atingem alguns cidadãos 
que se julgam mais cidadãos do que os outros. A 
sociedade já dispõe de suficientes instrumentos, nos 
planos civil e penal, para se defender. Por isso, exorci-
za esse fantasma que tanto sobressaltou a cidadania, 
no regime ditatorial. 

Belo Monte. Por mais que tudo pareça já ter sido 
dito sobre essa hidrelétrica, a ser construída no rio 
Xingu, a impressão é de que ainda faltam elementos 
de convicção para justificar o conjunto do projeto. 
De um lado, está o argumento do desenvolvimento 
do País e, de outro, as preocupações com os povos 
indígenas Juruna, Arara e Xikrin e com a preserva-
ção do meio ambiente. As respostas às dúvidas que 
estas questões vêm suscitando precisam ir além das 
propostas da engenharia, de modo a conferir credibi-
lidade às anunciadas soluções das questões sociais e 
ambientais. 

Ainda a transposição. Engana-se redondamente 
quem imagina a transposição do rio São Francisco 
como a solução de todos os males da falta de água 
no semiárido brasileiro. O Atlas Nordeste, da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), indica que três, em 
cada quatro municípios da região, correm o risco de 
desabastecimento nas áreas urbanas, caso até 2025 – 
e essa data não está tão distante assim no horizonte 
– não sejam investidos ao menos R$ 9,2 bilhões em 
obras complementares de engenharia. O diretor-pre-
sidente da ANA refere-se a uma rede de distribuição 
de água que inclui instalação de adutoras e estações 
de tratamento, além da gestão eficiente do processo 
nos Estados receptores: Ceará, Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. 

Falha na engenharia. Três vigas pré-moldadas de 
um viaduto em construção no trecho Sul do Rodoanel 
despencaram dos encaixes dos pilares e bloquearam o 
tráfego na rodovia Régis Bittencourt, no município 
do Embu, atingindo três veículos. Era meia-noite e 
não houve vítimas fatais. A Dersa, responsável pela 
obra, informa que disponibiliza 400 funcionários 
para ajudarem no monitoramento da obra. É gente 
demais para fiscalização de menos. 

Lévi-Strauss. Morre, aos 100 anos, em Paris, 

Dom Tomás Balduíno defende rede de adutoras

Lévi-Strauss: falecido aos 100 anos, deixou um legado de sabedoria
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Claude Lévi-Strauss, o homem que lançou as bases 
da antropologia moderna e autor, dentre outros, do 
livro Tristes Trópicos, onde narra as experiências 
acumuladas ao longo de expedição pelo interior do 
Brasil na década de 1930. Ele integra o quadro de in-
telectuais que criaram a Universidade de São Paulo. 
Ao saber da morte dele fui à estante e reli De perto e 
de longe, conjunto de reflexões no diálogo que mante-
ve, já longevo, com o jornalista Didier Eribon. Lévi-
Straus teve a dimensão do século. Sua cultura cobriu 
uma vasta área da inteligência humana e é dele uma 
interpretação, julgada a mais correta, de maio de 
1968: “Não acho que maio de 68 tenha destruído a 
universidade; acho, antes, que maio de 68 aconteceu, 
porque a universidade se destruía”

Dezembro
Apagão. Continua, amplificada, a repercussão 

do blecaute, ocorrido no mês passado, que deixou 
18 Estados às escuras. Ele afetou o abastecimento de 
água, causando prejuízos a 6,7 milhões de pessoas na 
Grande São Paulo, a 1 milhão no Rio de Janeiro e a 
575 mil no Espírito Santo. Causou, até, o desliga-
mento das usinas nucleares de Angra 1 e 2. De início, 
o governo o atribuiu às condições climáticas. Depois, 
recuou, diante das evidências técnicas. O que houve 
foi uma interrupção na distribuição de energia. Uma 
falha impediu que o mecanismo, capaz de “ilhar”o 
ramal com problema, funcionasse. A energia pros-
seguiu sendo transmitida e, para não ocorrer uma 
sobrecarga, a usina de Itaipu se desligou.

Corrupção escancarada. Não houve meio-termo, 
sequer uma tentativa de despistamento. Empresários 
e políticos foram flagrados em plena ação, no Distrito 
Federal, entregando ou recebendo dinheiro, alguns 
colocando as cédulas na bolsa, na cueca ou nas meias. 
O vexame, em vídeo para todo o País, arrancou o ex-
senador José Roberto Arruda (DEM-DF), da cadeira 
de governador, para a cadeia. 

Saneamento. Nessa matéria, o governo não 
consegue se encontrar. Do volume de R$ 40 bilhões 
reservados para emprego em obras no período 2007-
2010, só desembolsou mesmo 15%. O dinheiro 
existe, mas as concessionárias de águas e esgotos 
não conseguem botar-lhe a mão. Faltam projetos 
e, assim, por conta disso, fica difícil elaborar cor-
retamente os planos para justificar a obtenção de 
financiamento.

Malha ferroviária. A Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT) informa que o Brasil vai precisar 
de R$ 54,5 bilhões para obras ferroviárias até 2025. 
A rede ferroviária nacional, que hoje possui 29.817 
km, terá de ser ampliada para 40.827 km, se quiser 
dar conta da demanda de passageiros e cargas. Um 
fato, um simples fato, talvez demonstre porque não 
será fácil alcançar esse objetivo: a Transnordestina, 
essencial no aumento da malha ferroviária, e que de-
veria ser concluída até fins de 2010, talvez não fique 
pronta sequer em 2012. 

Janeiro, 2010
Tragédia em Angra e em outras cidades. A ca-

mada superficial do solo se mexeu com as chuvas e 
deslizou com pedras e árvores soterrando uma man-
são e outras casas, na Ilha Grande, em Angra dos 
Reis, Estado do Rio. Chuvas torrenciais provocaram 
também destruição em cidades paulistas, dentre elas, 
Cunha, Guararema e Bofete. Na histórica São Luiz 
de Paraitinga foram arruinados centenas de imó-
veis de um conjunto arquitetônico representativo da 
época em que a exportação do café fazia a riqueza da 
região. Na cidade de São Paulo houve uma repetição 
monótona do que acontece, todos os anos, na gran-
de capital. Desta vez, uma nota curiosa: O Jardim 
Pantanal ficou literalmente submerso no esgoto e, a 
população, entregue à própria sorte. A edição do mês 
de O Empreiteiro saiu com as seguintes chamadas: 
Infraestrutura obsoleta pede socorro. Chuvas excep-
cionais mostram falhas na manutenção e falta de 
monitoramento. 

Requiém para o Haiti. Um terremoto na mag-
nitude 7 da escala Richter provoca destruição e 
centenas de mortes no Haiti, arrasando sobretudo a 
capital, Porto Príncipe. O Brasil e outros países in-
tegrantes da Missão das Nações Unidas para a Esta-

Em Angra dos Reis, o resultado da negligência e da estupidez

Haiti: Estado desorganizado, tragédia em dobro
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bilização do Haiti (Minustah) têm papel importante 
no trabalho para socorrer a população e dar alguma 
racionalidade aos esforços para minimizar a debacle 
social. Estudiosos dos problemas históricos desse pe-
queno país identificam duas reações principais nas 
explicações para esclarecer o abismo causado por 
aquele fenômeno natural. Primeiro, tentou-se res-
ponsabilizar a natureza e, depois, os próprios haitia-
nos pelo caos que se seguiu ao terremoto. A assertiva 
era de que a população local se revelara incapaz de 
construir um Estado organizado. E, sem um Esta-
do organizado, como reagir para se contrapor aos 
estragos? Pura hipocrisia. Se o Haiti não dispõe de 
um Estado organizado, não é culpa unicamente de-
les, mas de uma política internacional perversa que 
submeteu aquele povo a sucessivas administrações 
despóticas e corruptas. 

Usinas nucleares. O programa nuclear brasilei-
ro, pelos dados disponíveis até aqui, prevê a constru-
ção de mais quatro usinas nucleares de 1.000 MW 
até 2030. Serão duas no Nordeste, possivelmente às 
margens do velho Chico e, outras duas, no Sudeste. 
As usinas no Nordeste talvez comecem a ser cons-
truídas em 2014, época em que deve ocorrer a inau-
guração de Angra 3.

Fevereiro
Belo Monte. Acaba de sair a licença prévia do 

Ibama para a construção desta usina que há três dé-
cadas tem dado o que falar. Localizada no rio Xingu, 
nasceu polêmica com o nome indígena de Cararaô e 
não há indícios de que algum dia deixe de ser polêmi-
ca. Estigmatizado por ambientalistas, o projeto ori-
ginal foi refeito, com a previsão de inundar um terço 
da área inicial (516 km²), especificando a adoção da 
tecnologia de geração por fio d´água, que usa reser-
vatórios menores. A capacidade (11.233 megawatts) 
continua a mesma. 

Concessão ferroviária. O governo revela dispo-
sição de mudar o modelo de concessão ferroviária. 
Paulo Sérgio Passos, hoje secretário-executivo do 
Ministério dos Transportes, diz: “O que se prevê é 
uma nova modelagem para os trechos de ferrovia que 
se encontram em construção, separando as respon-
sabilidades pela construção e pela operação. Teremos 
ferrovias abertas e, com isso, um sistema mais efi-
ciente e competitivo”. O Brasil tem hoje 11 conces-
sões ferroviárias administradas por grupos privados. 
A rede total soma 29 mil km e é controlada pela Vale, 
All Logística, MRS, Ferrovia Tereza Cristina e Fer-
rovia Transnordestina, controlada pela Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN). 

Liberação de recursos.  O governo federal libe-
rou R$ 13,1 bilhões para quatro obras da Petrobras 

que, para o TCU, apresentavam irregularidades: as 
refinarias Abreu e Lima (PE) e Presidente Getúlio 
Vargas (PR), o Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro e o terminal de Barra do Riacho, no Espírito 
Santo. A oposição no Congresso chiou. Mas, como 
sempre, ficou apenas no chiado.

Visão de um projeto brasileiro. O professor 
Luiz Carlos Bresser Pereira fala, em artigo publi-
cado na FSP, da morte do cientista político Gildo 
Marçal Brandão. E extrai, da análise da vida de 
Gildo, lições para dizer que o projeto do desenvolvi-
mento brasileiro não pode ser apenas democrático, 
mas precisa ser também social e nacional. “A inser-
ção do Brasil no cenário global não se faz pela sub-
missão aos países ricos, mas pela construção, entre 
nós, de uma sociedade mais justa e pela competição 
bem-sucedida com os países mais desenvolvidos”, 
ensina ele.

Encontro com Pagot. Foi um encontro bom, na 
sede do  Departamento Nacional Nacional de Infra-
estrutura de Transportes, em Brasília. Economista, 
ex-secretário de Infraestrutura do Estado do Mato 
Grosso, Luiz Antônio Pagot, diretor-geral do DNIT,  
revelou intimidade com todos os assuntos do depar-
tamento. Avançou nas considerações do que acha de 
melhor para o País, em termos de transportes e dis-
se que, se quisermos crescer, devemos partir para a 
multimodalidade. Não se concebe mais, hoje em dia, 
um modelo de transporte apoiado apenas no chama-
do rodoviarismo. O Brasil tem de agregar todos os 
modais em favor de sua economia e de sua população. 
A íntegra da entrevista com Pagot está na edição 483 
deste mês de O Empreiteiro. 

Março
Do Haiti ao Chile e ao Brasil. Depois do Haiti, o 

Chile. E, seja onde for que terremoto aconteça, expõe 
a impotência humana diante da tragédia. Fala-se de 
um movimento de convergência, que levou a placa de 
Nazca e a placa Sul-Americana a se deslocarem. O 
encontro produziu uma fricção da qual resultou a li-
beração da energia, traduzida em terremoto, segundo 
os dados, na escala 8.8. Contado assim, o fato parece 
uma narração sem grandes lances. Mas a ocorrência 
abalou a estrutural territorial chilena. Grandes edi-
fícios e obras importantes da infraestrutura viraram 
pó em apenas alguns segundos. Autoestradas balan-
çaram e viadutos e pontes ficaram em ruínas, soter-
rando carros e gente. Os abalos destruíram centenas 
de residências, deixando ricos e pobres sem teto e sem 
rua. A escritora Ana Maria Machado, que andava 
por Santiago representando a Academia Brasileira 
de Letras, disse à imprensa que, em meio ao tumulto 
ocasionado pelo abalo sísmico, todos os cachorros do 
mundo pareciam latir ao mesmo tempo. Enquanto 
isso, por aqui, vamos vivendo o cotidiano brasileiro: 
uma rodovia da importância econômica da Fernão 
Dias fica fechada no sentido SP-MG; 7,7 t de peixes 
mortos são retirados da Lagoa Rodrigues de Freitas, 
no Rio de Janeiro; políticos montam estratégias em 
cima de uma pesquisa eleitoral fora de época e já pre-
veem gastos astronômicos para se empoleirarem no 
poder. E um arquiteto, Jonas Rabinovitch, divulga 
que o mundo desperdiça, por ano, US$ 1,5 trilhão 
em quê? – Em corrupção.

A cidade de Niemeyer em BH.  Aécio Neves 
inaugura a Cidade Administrativa “Tancredo Ne-
ves”, projetada por Niemeyer, em BH, para onde 
transfere a administração estadual. As antigas ins-
talações, que ao longo de 112 anos, desde a fundação 
da bela capital mineira, funcionavam no Palácio da 
Liberdade, privam agora de uma sede distribuída em 
cinco edificações. Destas, a principal é o Palácio Ti-
radentes, com cinco pavimentos, de 147,5 m x 26,60 
m, suspenso por tirantes protendidos. A escolha do 
dia 4 de março para a inauguração não foi aleatória. 
E o que seria aleatório, em se tratando da política bra-
sileira? Trata-se da data do centenário de Tancredo 
Neves, falecido em 1985, fato que provocou comoção 
nacional e alterou o roteiro político do País, cuja pre-
sidência caiu nas mãos de José Sarney. Sobre críticas 
segundo as quais a cidade administrativa significaria 
um olhar de Niemeyer para o passado, José Carlos 
Sussekind, calculista da obra, responde: “É um pro-
jeto cuja gênese contemplou uma lúcida análise com 
olhos voltados para o futuro. Situada em um dos 
pontos extremos da região metropolitana, a cidade 
administrativa é o catalisador final que se soma ao vi-

Pagot: o rodoviarismo, por si só, não é solução
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zinho aeroporto internacional, à via expressa que os 
interconecta e à disponibilidade de terras que abrirão 
o caminho para a expansão urbana e o crescimento 
da Grande BH.” – O projeto fecha um ciclo históri-
co da obra de Niemeyer em BH, inaugurado com as 
obras da Pampulha, na época em que um jovem polí-
tico – JK, então prefeito de BH – ele, jovem arquiteto 
– deram-se as mãos, na perseguição de um sonho. E 
mudaram o Brasil.

Serra e Dilma. Os dois pré-candidatos (pré, por 
questão legal, pois na prática a hipocrisia se anula) 
ensarilham as armas e partem para a campanha. No 
caso de Serra, será em SP que funcionará s força lo-
gística da campanha, enquanto o comando politico 

situar-se-á em Brasília. Dilma monta esquema com 
os velhos companheiros. À frente estarão José Eduar-
do Dutra, ex-presidente da Petrobras, e Antônio Pa-
locci, que durante algum tempo foi mantido na som-
bra, por causa das acusações de um caseiro-cidadão. 
Dilma terá de lutar muito para livrar-se da pecha de 
candidata postiça.

A falácia do PAC 2. O governo lança hoje (29 
de março) a versão 2 do PAC. A ideia é amarrá-lo 
de tal modo, que a próxima administração federal 
não tenha como desamarrá-lo e, assim, provocar-lhe 
descontinuidade acaso desastrosa. A ideia seria boa, 
caso o programa atualmente em curso, o PAC 1, não 
apresentasse tantos furos e não estivesse, do ponto de 
vista de prazo, já comprometido. Lastimavelmente 
esse tipo de programa tem uma marca de nascença: o 
interesse eleitoreiro. Nessas circunstâncias, seus res-
ponsáveis têm duas tarefas imediatas a cumprir jun-
to à opinião pública: erradicar essa marca e provar, 
todos os dias, obra a obra, que ele não é uma falácia. 

Abril
Leilão de hidrelétricas. O governo resolve leiloar 

13 hidrelétricas este ano. Maurício Tolmasquim, pre-
sidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
diz que haverá dois leilões. No primeiro, previsto 
para junho, deverão sair as seguintes hidrelétricas: 
Colíder (MT); Santo Antônio do Jari (PA/AP); Fer-
reira Gomes (AP); Garibaldi (SC). Ribeiro Gonçal-
ves (PE); Cachoeira (PI); Castelhano (PI); Estreito 
Parnaíba (PI) e Uruçu (PI). No segundo leilão, pre-
visto para o segundo semestre, serão leiloadas: Teles 
Pires (MT); São Manoel (MT); Sinop (MT) e Foz do 
Apiacás (MT). 

Desistência de Belo Monte? Noticia-se a desis-
tência da Odebrecht e da Camargo Corrêa de partici-
pação do leilão da hidrelétrica de Belo Monte. Houve 
espanto. Espanto e  ceticismo. Como a Camargo, 
especialmente a Camargo, que detém, desde as pris-
cas eras, os estudos iniciais da hidrelétrica, poderia 
fugir à disputa? O fato é que o governo, em razão das 
pressões que sofreu, decidiu que a Eletronorte será a 
operadora da usina, não participando diretamente do 
leilão, mas associando-se ao grupo vencedor, o con-
sórcio Norte Energia, formado pela Chesf, Queiroz 
Galvão, Gaia Energia, J Malucelli, Cetenco Enge-
nharia, Galvão Engenharia, Mendes Júnior Enge-
nharia, Serveng-Civilsan e Contern. Mas empresas, 
como a Camargo, que detém historica experiência 
nessa área, jamais ficará de fora. 

Copa e Olimpíada. O Empreiteiro inspira-se no 
filme Invictus, dirigido por Clint Eastwood, baseado 
no livro Conquistando o inimigo, do jornalista bri-
tânico John Carlin, para montar a capa da edição do 
mês, com a chamada Mandela uniu a África do Sul 
com o mundial de rúgbi. A ideia era mostrar que o 
esporte, desde que articulado por mentes lúcidas e 
generosas, como a do grande líder africano Nelson 

Niemeyer: o retorno às origens
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A capa, inspirada no filme Invictus, sobre Mandela
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Mandela, pode ser um elemento unificador da nacio-
nalidade e se prestar a induzir e a orientar soluções 
para as questões básicas do país. Joseph Young, na 
matéria sobre o tema, lembra: “Juscelino construiu 
Brasília e canalizou o desenvolvimento para o in-
terior do Brasil. O País espera por uma liderança 
semelhante para capitalizar a Copa 2014 e a Olim-
píada 2016”. Apesar de tudo, o brasileiro não para 
de sonhar.  

Brasília.  E, por falar em Brasília, ela comple-
ta este mês meio século de fundação. Nasceu sob o 
signo de uma cruz, delineada por Lúcio Costa, sob o 
desenho arquitetônico de Niemeyer e sob a orienta-
ção e o ímpeto administrativo e político de Juscelino. 
Não para ser o que é, mas para ser o que então se 
sonhava: uma cidade administrativa, distante da so-
nolência praieira, do parasitismo da burocracia que 
só enxerga o próprio umbigo – e que umbigo – e da 
corrupção que por ali campeia mais solta do que o 
vento do cerrado. Sim, como disse uma vez Clarice 
Lispector, numa frase que utilizei em uma de minhas 
matérias sobre a capital federal, “Brasília há muito 
tempo deixou de ser uma cidade habitada por foras-
teiros nostálgicos”.  

Maio
Copa.  O Comitê Organizador Local da Copa 

de 2014 questiona três estádios privados: Morumbi, 
Beira-Rio e Arena da Baixada. A pressão é maior em 
cima do estádio do São Paulo, projetado nos anos 
1950 pelo arquiteto Vilanova Artigas, época em que 
ele era uma ilha cercada de vegetação nativa por to-
dos os lados. 

E o Minhocão, hein? Esse monstrengo urbano, 
de aço e concreto, arruinou a paisagem de uma pri-
vilegiada área central paulistana e tentou compensar 
os estragos revelando-se útil para a circulação de 
veículos entre as zonas leste e oeste. A ideia de que 
o seu fim estaria próximo começou a ser difundida 
imediatamente depois que ele foi inaugurado. Mas 
essa ideia continuou apenas como uma intenção, vez 
ou outra sacada do bolso do colete de algum político 
plantonista. Hoje, dizem que finalmente o fim dele 
está próximo: daqui a 15 anos. O fim não será fácil. 
Implica ampla revitalização urbana e criação de op-
ções para o trânsito que já conhece o caminho da roça. 
Requer investimentos pesados. Terão de ser enterra-
dos 12 km de linha férrea, entre Lapa e Brás, para 
a construção de uma via expressa ligando o leste ao 
oeste. Sob ela correriam trilhos ferroviários. Para isso, 
seria necessário construir um túnel que, a preços de 
hoje, não sairia por menos de R$ 3 bilhões. Diante 
de tantas dificuldades, a ideia que me parece mais 
assimilável e racional é demoli-lo parcialmente e, o 

que restar, ser aproveitado para um parque suspenso 
destinado a reunir a alegria ruidosa das crianças do 
entorno e de alhures. 

Cracolândia.  Até março de 2011 deverá ser con-
cluído o projeto de reurbanização da área, deteriora-
da, onde se localiza a chamada cracolândia, no centro 
paulistano. O termo é repelido pelos arquitetos. A 
propósito, o projeto não será elaborado por empresas  
brasileiras, mas do Exterior. Uma delas, a Aecom, de-
senvolveu os planos de Londres para a Olimpíada de 
2012 e para a revitalização do centro de Manchester, 
na Inglaterra. De qualquer modo, a Companhia City, 
que fez história construindo alguns bairros paulista-
nos tradicionais, a Concremat e a Fundação Getúlio 
Vargas, vão participar dos trabalhos.

Mão de obra estrangeira.  O Ministério do Tra-
balho informa que entre janeiro e março últimos, 
11.530 trabalhadores estrangeiros obtiveram autori-
zação do governo federal para  trabalhar no País. 

APO, o que é isso? É a mais nova sigla, em tem-
pos de Copa e Olimpíada. O governo acaba de criar  
a Autoridade Pública Olímpica. A  APO une o poder 
federal ao Estado  e ao município do Rio de Janeiro, 
para administrar projetos para os eventos esportivos 
que vêm aí pela frente. Pormenor: a nova entidade 
nasce com 496 vagas de emprego. 

Década de ouro da Petrobras. Sim, uma década 
de ouro da estatal brasileira de petróleo: autossufici-
ência, pré-sal, reforma e novas refinarias. Por conta 
disso, tratei de procurá-la, a exemplo do que venho 
fazendo  há vários anos, conforme pauta anual da 
revista. Busquei um engenheiro para uma conversa 
espichada, se possível descontraída, sobre avanços 
técnicos, novas descobertas da engenharia. Mas me 

disseram que agora os engenheiros da empresa não 
falam. E, quando falam, somente com autorização 
de cima. De cima da onde? Por que a caixa-preta? 
E me lembrei dos tempos da antiga Segen, quando 
nem sequer precisava bater à porta da Petrobras 
para que ela se abrisse. É que ela já estava aberta. 
Desta vez, não. E eu e os meus colegas tivemos de 
fazer matéria sobre a Petrobras com os dados cor-
rentes do mercado e com  base na própria história 
da empresa. Por conta disso, fizemos o editorial da 
edição do mês, sob o título O valor da informação 
na engenharia e na sociedade, com o seguinte re-
paro: “Lamentamos que a essa altura da evolução 
do País e do mundo ainda haja empresas que não 
criem condições, as mais favoráveis, para a ampla 
divulgação das informações até de áreas específicas, 
como as da engenharia. A arrogância é um extremo 
desserviço à sociedade e leva à constatação de que 
a cada dia é necessário que se intensifique a luta – 
que já julgávamos vencida há muito tempo – contra 
a caixa-preta das informações”.  A propósito desta 
editorial, recebemos manifestação, sempre generosa, 
do mestre Audálio Dantas:  “Assino embaixo deste 
editorial… Há muita gente, hoje montada no poder, 
que sequer atina com o que foi a nossa luta pela li-
berdade de imprensa. Não é exagero dizer que eles 
devem a nós e a milhares de outros brasileiros, os 
cargos nos quais se aboletam e arrotam empáfia”. 

Junho
Engenheiros. Leio, senão com espanto, ao menos 

com tristeza, reportagem de Agnaldo Brito, na FSP, 
dando conta de que a baixa qualidade do ensino mé-
dio, em especial em disciplinas como física, química 

Cracolândia: revitalizar e resolver a questão social





50 | O Empreiteiro | Junho 2010

Diário do Brasil

e matemática, é obstáculo para a formação de enge-
nheiros no Brasil. E tem mais: cálculos de entidades 
da engenharia mostram que o Brasil perde US$ 15 
bilhões, correspondentes a R$ 26,5 bilhões, por ano, 
com falhas em projetos de obras públicas. 

Elefante branco. Caio Luiz de Carvalho, coor-
denador do Comitê Paulista para a Copa de 2014, 
está certo. Nada de elefantes brancos assomando no 
horizonte dos estádios esportivos. Diz ele: “Governo 
de São Paulo e prefeitura sabem que um novo estádio 
público com capacidade para 70 mil pessoas – núme-
ro exigido pela Fifa para a abertura da Copa – está 
fadado a ser um caríssimo elefante branco. Vide o 
Engenhão. 

Enchentes. Depois de Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, São Paulo com o Jardim Pantanal à 
vista e, depois, também Niterói, com o deslizamento 
no Morro do Bumba, sepultando casas e famílias, 
chega a vez do Nordeste. Cidades de Pernambuco e 
Alagoas são destruídas pelas cheias dos rios. Não dá 
para ver mais o drama, ao vivo, de milhares de pes-
soas perdendo tudo, sabendo-se que o governo não 
fez nada, quando tinha condições de fazer ao menos 

o mínimo. No final, ele alegou que houve falhas  nas 
ações contra as enchentes. 

Aço e concreto que parecem voar. Sai o livro 
sobre engenharia estrutural. Fala do milagre da 
transformação dos materiais em obras que voam e 
deslumbram E, a mim, coube escrever um pouco des-
sa história. No trabalho, invoquei a inteligência de 
vários calculistas, que me estenderam o cérebro e as 
mãos. Dentre eles, o professor Vasconcelos. 

Sidônio Porto.  Por falar em livros, sai também 
o do Sidônio Porto. Sobre o arquiteto, digo que sua 
arquitetura explica-se por si mesma. Ela e a sua vi-
sibilidade. Espelha o desenvolvimento da arquitetura 
paulista dos anos 1970 para cá. Vide os toques experi-
mentalistas de que é exemplo o prédio-sede da CBPo 
na avenida Paulista, local em que as mails diversas 
tendências arquitetônicas têm se manifestado. 

Nabuco. Em mãos O Abolicionista, uma das 
obras do estadista Joaquim Nabuco, filho de senhor 
de engenho nascido em 1849 e falecido em 1910. 
Conquanto livro de época, dirigido contra uma 
monstruosidade da época, tem lances de atualida-
de, se soubermos extrair, de seu raciocínio, o recado 

que o pensador político deixou e de que a frase aqui 
reproduzida é um exemplo: “Depois que os últimos 
escravos houverem sido arrancados ao poder sinis-
tro que representa para a raça negra a maldição da 
cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma 
educação viril e séria, a lenta estratificação de 300 
anos de escravidão, isto é, de despotismo, superstição 
e ignorância”. 

Nabuco: ainda hoje, um soco contra a ignorância
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A
s tragédias se repetem, com um agra-
vante: o governo sabe que elas conti-
nuarão a se repetir e, cada vez mais, em 
escala maior. Foi assim em Santa Catari-
na. Da mesma forma, no Rio de Janeiro, 
sobretudo em Niterói, com o desliza-
mento no Morro do Bumba. Repetiu-se 

em São Paulo, a mais rica cidade do País, com 
uma nota que seria curiosa, não fosse trágica: 
vários bairros ficaram debaixo d´água e um de-
les, o Jardim Pantanal, passou dois meses com 
as ruas submersas, com a população entregue 
à própria sorte, sem que fosse adotada uma 
solução para o escoamento das águas paradas 
dentro das casas.

Periódicas no Sul e Sudeste e eventuais no 
Centro-Oeste, as enchentes chegaram ao Nor-
deste, em particular nos Estados de Pernam-
buco e Alagoas, e alcançaram regiões  até então 
castigadas secularmente apenas pelas. Desta 
vez, no entanto, foi diferente. As populações lo-
cais, que não têm o costume de lidar com chu-
vas intensas, de repente foram surpreendidas 
pelas cheias.  

As chuvas caíram com intensidade na ca-
beceira dos rios Serinhaém e Una, na Zona da 
Mata pernambucana. Em três dias choveu mais 
de 450 milímetros, a rigor um volume que se 
distribui no período de inverno. As águas fo-
ram se encachoeirando, ganharam ímpeto e 
causaram morte e devastação ao longo das ci-
dades ribeirinhas.

Elas alcançaram, em Pernambuco, den-
tre outras, as cidades do Recife, Joboatão de 
Guararapes, Vitória de Santo Antão, Belo Jar-
dim, Agrestina, Cortes, Água Preta e Barreira, 

Inundações causam morte,
fome e destruição no País

 
Mudanças climáticas, liberação de recursos para obras contra cheias 

segundo critérios políticos e falta até de equipamentos e técnicos para 
monitorar nível dos rios, são as causas das tragédias no País, mais 

recentemente em Pernambuco e Alagoas

Enchentes destruíram a ponte no rio 
Jacuí, em Agudo (RS), e causaram a 
morte de dez pessoas, entre elas, o 
vice-prefeito da cidade
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avançando, depois, para as cidades alagoanas 
de Quebrangulo, Santana do Mundaú, União 
dos Palmares, Branquinha, Murici e Rio Largo. 
Casas foram destruídas,  inclusive aquela onde 
nasceu Graciliano Ramos e que preservava um 
pouco da história do escritor.

Pontes e viadutos foram derrubados. Pe-
quenas estações de tratamento de água foram 
arrebentadas. Houve interrupção no forneci-
mento de água e de energia elétrica. A popula-
ção teve de abandonar os imóveis e se recolher 
em abrigos improvisados pelo poder público 
em escolas e em outros locais. Alguns se sal-
varam agarrando-se aos pés de coqueiro ou se 
alojando no alto de morros.  ugares inacesscon-
seguiram se salvar agarrando-se a coqueiros ou 
subindo Mundap   

Na seqüência desses acontecimentos veio a 
contabilidade da tragédia: mais de 40 mortos, 
115 mil desabrigados e cerca de 600 pessoas en-
tão dadas como desaparecidas. 

Os estragos se alastraram por trechos da 
BR-101, em Pernambuco, rodovia que vem 
sendo duplicada e modernizada com a utiliza-
ção de pavimento rígido. Técnicos do Departa-
mento de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
estiveram naqueles locais e recomendaram o 
emprego de R$ 60 milhões na reconstrução de 
duas pontes em Pernambuco e de R$ 12 mi-
lhões na reconstrução de trechos das BRs 101, 
104 e 316, em Alagoas. 

Barragens do DNOCS
O governo pernambucano argumentou, 

através da Secretaria de Recursos Hídricos, que 
a bacia do rio Una comporta pelo menos quatro 
barragens para controle das cheias na região. 
Para construir essas obras, no entanto, vai pre-
cisar de pelo menos R$ 600 milhões. Simultane-
amente, os governos de Pernambuco e Alagoas 
negaram informações de que as cheias teriam 
sido agravadas pelo rompimento de barragens 
e açudes. E não faltou quem atribuísse parte da 
tragédia ao rompimento de barragens particu-
lares na bacia dos rios Canhoto, em Pernambu-
co, e Mundaú, na divida dos dois Estados.

São 13 as principais barragens do DNOCS 
em Pernambuco. Uma das principais é a de Ju-
cazinho, em Surubin, a 143 km do Recife, inau-
gurada em 1998. Ela já chegou à capacidade 
máxima: cerca de 330 milhões de m³ de água. 
Abastece Surubin, Frei Miguelinho, Vertentes, 
Vertentes do Lério, Salgadinho e Santa Maria do 
Cambucá.  Em Alagoas, uma das barragens da-
quele departamento é a de Cafuma, localizada 
numa reserva indígena de Palmeira dos Índios. 

Autoridades estaduais assinalam a neces-
sidade de construção de novas barragens e de 
manutenção das barragens existentes. Um par-
lamentar local informou que o DNOCS, a mais 
antiga instituição federal que atua no Nordeste, 
e que tem um histórico importante de ajuda à 
região, passa por uma série de dificuldades. O 
quadro de funcionários é acanhado e o órgão 
não dispõe de veículos para fiscalizar as condi-
ções das barragens da região. 

As mudanças climáticas e  
o manifesto do Confea

Vários técnicos ainda mantêm reservas em 
atribuir as chuvas torrenciais que têm caído 
em diversos regiões brasileiras ao impacto das 
mudanças climáticas no mundo. A recorrência 
do fenômeno, porém, vem demonstrando que 
o País não está imune àqueles efeitos. Análise 
de meteorologistas demonstra, em particular 
no caso de Pernambuco e Alagoas, que frentes 
frias provenientes do Sul chegaram ao Nor-
deste com muita força, seguindo na direção do 
oceano, atualmente 1,5ºC mais quente do que o 
normal nessa época do ano. 

Em contato com as águas, as nuvens então 
formadas foram empurradas para o interior 
do continente, ensejando as fortes chuvas que 
caíram nos dois Estados. As mudanças climá-
ticas, portanto, são um fato. E os governos e a 
sociedade precisam, segundo algumas áreas 
da Engenharia, precisam assimilar a ideia de 
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que tecnologias sofisticadas têm de ser apli-
cadas para providências de prevenção contra 
as possibilidades de chuvas intensas, a fim de 
prevenir tragédias semelhantes às que vêm 
acontecendo. Eles acreditam  que a engenharia 
precisa ser convocada com urgência para os 
projetos e obras de grande alcance, a médio e 
a longo prazos.  

O Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (Confea) emitiu nota, 
através de seu presidente, Marcos Túlio de 
Melo, defendendo planos adequados para 
evitar ocorrências como as que ocorreram em 
Pernambuco, Alagoas e em outras regiões. “É 
preciso ações contundentes, não só no plane-
jamento, mas na fiscalização e ocupação dos 
espaços, por parte da União, Estados e municí-
pios”, adverte Marcos Túlio. 

Manifesto do Confea destaca o seguinte: 
“Diante do quadro atual, se torna urgente a  
implementação, nas cidades brasileiras, de um 
planejamento estratégico contextual e integra-
do entre as diferentes áreas do conhecimento 
(grifo nosso), e a implantação de planos para 
o gerenciamento e a prevenção nas áreas de 
risco, ambientalmente degradadas, com pre-
visão para a montagem de equipes técnicas 
qualificadas, que informem a localização e o 
grau para cada situação apresentada. Isso, 
complementado por sistemas de alerta, de 

retirada provisória da população e de atendi-
mento emergencial, de forma a acabar com a 
vulnerabilidade das famílias que hoje vivem 
nessas áreas.

“O Confea defende também o controle ge-
otécnico das encostas e a fiscalização eficiente 
da ocupação do solo e o monitoramento e con-
tenção de cheias e de encostas, e de serviços 
integrados de meteorologia, que permitam a 
correta gestão das informações. O Confea res-
salta a importância da implementação dos ins-
trumentos urbanísticos previstos no Estatuto 
da Cidade, que devem ser inseridos nos planos 
diretores dos municípios, a fim de garantir um 
eficaz planejamento urbano e, em especial, o 
direito universal à moradia digna.” 

As enchentes no País
A revista O Empreiteiro, edição 485, publi-

cou um histórico das principais enchentes já 
ocorridas no Brasil, em anos recentes. E assina-
lou que na maior parte das regiões, exceto nas 
grandes barragens das hidrelétricas, o sistema 
de observação do nível  das águas é precário e, 
em alguns casos, as medições são feitas com ré-
guas improvisadas de madeira.   

Em algumas regiões, os alagamentos e en-
chentes repetem-se ano a ano, como em Minas 
Gerais, Santa Catarina, estados nordestinos, 
além das regiões mais densamente povoadas, 

como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas poucas 
obras preventivas foram executadas ao longo 
desses períodos e que tornaram as populações 
dessas regiões expostas às mudanças climáti-
cas, que tornaram as chuvas e ciclones tropicais 
muito mais severos. 

As enchentes de abril, no Rio de Janeiro, 
por exemplo, foram consideradas a quinta 
mais fatal do mundo em 12 meses. Segundo 
dados preliminares do Centro de Pesquisas de 
Epidemiologia dos Desastres (Cred, na sigla em 
inglês), a pedido da BBC Brasil, as quatro en-
chentes que mais mataram pessoas nos últimos 
12 meses foram na Índia, Arábia Saudita e Serra 
Leoa. O Cred, sediado na Bélgica, coleta dados 
sobre catástrofes há 30 anos e fornece estatísti-
cas para pesquisadores de todo o mundo.

O pior incidente aconteceu na Índia, onde 
as chuvas de monções em julho do ano passado 
em diversas partes do país deixaram 992 pes-
soas mortos. Em setembro, outras 300 pessoas 
morreram, também em inundações na Índia. A 
lista é seguida por inundações na Arábia Sau-
dita – em novembro, com 163 mortos – e Serra 
Leoa, em agosto, com 103 mortos. A enchente 
desta semana no Rio aparece na quinta posição 
na lista do Cred. 

Outra enchente no Brasil – que inclui as 
inundações no litoral do Rio e São Paulo, em 
janeiro – era até esta semana a mais fatal no 
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Murici (AL), na rota de outras 
cidades destruídas pelas águas 
do rio Mundaú
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mundo em 2010. Naquela ocasião, 74 pessoas 
morreram, segundo o instituto belga. 

As outras enchentes mais fatais registradas 
neste ano pelo Cred foram em Madeira, Por-
tugal (42 mortos em fevereiro), Cazaquistão 
(37 mortos em março), México (41 mortos em 
janeiro) e França (45 mortos em fevereiro e mar-
ço). Os dados deste ano ainda são preliminares 
e estão sendo revisados pelo centro.

No Rio de Janeiro, a maior parte das mortes 
foi causada por deslizamentos em Niterói e no 
Rio de Janeiro. As cidades foram atingidas por 
algumas das chuvas mais fortes em anos no fim 
da tarde de segunda-feira. Para especialistas 
em desastres, os mais pobres são os mais vulne-
ráveis em casos como este. O levantamento do 
Cred mostra que os países pobres lideram no 
número de mortes por inundações.

Um relatório de 2009 do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 
afirma que apenas 11% das pessoas expostas 
a catástrofes naturais vivem em países pobres, 
mas que é em países pobres que ocorrem mais 
de 53% das mortes.

Estatística
Tubarão/ SC, 24 de março de 1974 -  As 

chuvas foram mais intensas nos costões da 
serra, aumentando o volume dos rios, ala-
gando as áreas baixas. A vila Presidente 
Médici foi o primeiro bairro a ser atingido. 
No sábado, dia 23, a prefeitura e o Corpo de 
Bombeiros haviam se mobilizado para socor-
rer a população dos bairros mais alagados. A 
Rádio Tubá prestava serviço de informações, 
alertando a população. As escolas dispensa-
ram os alunos. Mas alguns moradores per-

maneceram em suas casas, sem acreditar que 
a água fosse além do que estavam vendo.

Por volta das 18 horas, a ponte pênsil foi 
tragada, e as águas invadiram o centro comer-
cial. O bairro Oficinas e a margem esquerda 
foram tomados pela água, em níveis variando 
de 20 centímetros a 1 metro. O comandante da 
3º cia. proibiu a Rádio Tubá de dar notícias so-
bre a enchente, alegando que a emissora estaria 
promovendo sensacionalismo, transmitindo 
pânico à população. Com isso a população fi-
cou desorientada e desinformada.

No dia 24 março os bairros continuavam 
alagados, mas o nível do rio estava estabiliza-
do. No fim da tarde a chuva voltou com a mes-
ma intensidade da noite anterior..

A cidade ficou sem comunicação. Ao clare-
ar do dia de segunda-feira, a chuva continuava 
intensa. Um único helicóptero fazia o trabalho 
de salvamento. As residências no morro da ca-
tedral recebiam toda a espécie de flagelados em 
desespero. No Colégio Gallotti, um grupo de 
professores se organizou e se dirigiu ao vizinho 
supermercado Carradore (que não existe mais) 
e requisitaram alimentos para os refugiados da-
quele estabelecimento de ensino.

No dia  27 de março, já em dia ensolarado, 
as águas do rio Tubarão começaram a baixar 
deixando atrás de si uma impressionante ca-
mada de lama que variava de 30 centimetros a 
1,20 metro. As ruas se apresentavam com enor-
mes buracos, entulhados de lama, madeiras e 
restos do material das casas demolidas. Entre 
as informações desencontradas, oficialmente 
são registradas 199 mortes.

Vale do Rio Doce, ES, 1979 - No dia 26 de 
janeiro choveu o acumulado de 101 mm em 

Bom Jesus do Galho; Em 30 de janeiro daquelle 
ano foram acumulados 132 mm em Aimoré e 
164 mm no município de Ipanema. Em 1º de 
fevereiro foram 81 mm em Ipanema e 131 mm 
no município de Coronel Fabriciano. Em 2 de 
fevereiro foram 161 em Belo Oriente. Na ca-
pital, Belo Horizonte foram 82 mm em 28 de 
janeiro e 98 mm no dia 1º de fevereiro. Foi das 
maiores enchentes registradas no Vale do Rio 
Doce e em parte do Espírito Santo, causando 
repercussão mundial. e 

Blumenau, SC, 1983 -  Somente em Blu-
menau, 197 mil pessoas ficaram desabrigadas 
e oito morreram depois que o rio Itajaí-Açu su-
biu 15,34 m. A enchente durou 31 dias, do dia 5 
de julho até 5 de agosto. Em agosto do ano se-
guinte, o rio atingiu 15,46 m e deixou um saldo 
de 155 mil desabrigados e 16 mortos.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1988 – 
Fortes chuvas geram deslizamento no Morro 
Dona Marta deixa 6 mortos, 40 feridos e 300 
desabrigados. Uma tela usada em uma obra 
de contenção de encosta rompeu-se sob o 
peso do lixo e da lama, acumulados durante 
uma semana de fortes chuvas. A enxurrada 
destruiu cerca de 30 barracos. No dia 19 de 
fevereiro, novos deslizamentos deixam 289 
mortos, 734 feridos, 18.560 desabrigados, 
prejuízos US$ 935 milhões.

Minas Gerais - Em 1979, Minas viveu a 
pior enchente de sua história. Após mais de 
35 dias de chuva, em janeiro e fevereiro, 246 
pessoas morreram e 37 cidades ficaram ilha-
das. No ano de 1991, até 17 de fevereiro, hou-
ve 42 mortos devido às chuvas. A Grande Belo 
Horizonte, a Zona da Mata e o sul de Minas 
foram as áreas mais afetadas. Em 1992, 30 dias 
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Morro do Bumba (cidade do Rio de Janeiro), 
a imagem que ficou e que estigmatiza a 
negligência do poder público



www.revistaoempreiteiro.com.br | 57

de chuva deixaram 33 mortos e 33 mil desabri-
gados, além de 47 cidades em estado de emer-
gência. Foi em 1997 a segunda pior tragédia 
no Estado, depois apenas da de 79. Pelo me-
nos 83 pessoas morreram só em janeiro. Mais 
de 26 mil ficaram desabrigadas, e cerca de 600 
mil ficaram sem água potável. Foi decretado 
estado de calamidade pública em ao menos 
oito municípios. A região central do Estado foi 
a mais afetada.

Em 1994, diagnóstico da Companhia Ur-
banizadora de BH (Urbel) acendeu o sinal de 

alerta para mais de 15 mil edificações, a maioria 
em encostas. Em 200  nove crianças perderam a 
vida no Morro das Pedras, aglomerado na Re-
gião Oeste da capital, um dos 211 de BH. O pe-
rigo foi reduzido com a retirada pela prefeitura, 
de milhares de famílias das áreas de risco. Em 
2009 esse número caiu para 3.775, sendo 274 
em locais sujeitos a alagamentos. Mas agora é 
na proximidade de cursos d’água  impermea-
bilizados que vem ocorrendo o maior número 
de vítimas na cidade. No Réveillon 2008/2009, 
o  Ribeirão Arrudas, já canalizado, submergiu à 

força das águas e causou três mortes  registran-
do 109 milímetros de água acumulada somente 
numa noite. 

Paraíba, 2004 -  Em fevereiro de 2004, o 
Governo do Estado decretou situação de emer-
gência na Paraíba, por causa das cheias, que 
castigaram todas as regiões. As chuvas fortes co-
meçaram exatamente na segunda quinzena de 
janeiro e, até o dia 16 de fevereiro daquele ano, a 
Defesa Civil Estadual já tinha contabilizado mais 
de 26 mil pessoas desabrigadas e 122 municípios 
em estado de emergência por causa das chuvas.
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Santa Catarina, 2008 – As enchentes ocorre-
ram depois de um período de grandes chuvas 
durante o mês de novembro de 2008, afetando 
em torno de 60 cidades e mais de 1,5 milhões de 
pessoas no estado. Morreram 135 pessoas e cerca 
de 9 mil deixaram suas casas, com 5.617 mora-
dores desabrigados. Várias cidades ficaram sem 
acesso devido as enchentes, escombros e desliza-
mentos de terra. No Porto de Itajaí grande parte 
dos berços de atracação ficaram destruídos. E o 
nível  do Vale do Itajaí chegou a subir 11,52 m 
acima do nível normal. O Estado acumulou mais 
de R$ 200 milhões de prejuízo.

Nordeste, 2008 – No início do ano, fortes 
chuvas afetam os estados do Piauí, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Só no 
Sertão Paraíbano chove mais do  que o previsto 
para o ano inteiro. O número de desalojados é 
de 37.385 e o de desabrigados é de 77.580. 

Cocal, 27 de maio de 2009, Piauí – Rompi-
mento de barragem de Algodões 1, na cidade 
de Cocal da Estação, no norte do estado, libe-
rou as águas do rio Pirangi, deixando a cidade 
praticamente submersa. Em algumas regiões a 
água atingiu 20 metros de altura, cobrindo por 
completo residências. As águas do rio alagaram 
uma área de 50 km, ivandindo casas, prejudi-
cando a lavoura, além de fazer vítimas fatais.

São Paulo, capital e interior, 2010 – Chuvas 
fortes acometem São Paulo a partir de dezembro 
de 2009 e se estendem pelos primeiros meses de 
2010. Vários bairros na capital paulista, que até 
então nunca tinham alagado, foram invadidos 
pela água. O Jardim Pantanal, na Zona Leste 
da capital paulista, próximo às margens do rio 
Tietê, tem suas casas e ruas submersas e assim 
permanece por quase dois meses colocando a 
vida de seus moradores em perigo. Muitos vão 
embora. A prefeitura lança um programa para 
desocupação da área crítica, que deverá trans-

formar-se em parque, mas a região continua 
com áreas submersas pelo mês de março. No 
interior, a cidade histórica de São Luis do Pa-
raitinga, no Vale do Ribeiro, é destruída pelas 
águas que danificou e destruiu vários edifícios 
tombados.  Houve destruição ainda em Cunha, 
Guararema, Bofete e em outras cidades, onde 
pontes e trechos de estradas estaduais e vicinais 
foram danificados. 

A Via Dutra sofre processo erosivo em al-
guns trechos causado pela força das chuvas.

Rio Grande do Sul, Agudo, 2010 – em 5 
de janeiro, a força das águas do rio Jacuí leva 
à fratura da ponte, no município de Agudo, 
afogando cerca de10 pessoas que estavam so-
bre ela, incluindo o vice-prefeito da cidade. A 
ponte, inaugurada em 1963, fora executada em 
concreto, com seis pilares e dois encontros fe-
chados nas extremidades.  

Rio de Janeiro, 2010 – Desde dezembro o 
Estado do Rio de Janeiro fica em alerta com 
deslizamentos em várias cidades, como Baixa-
da Fluminense e Niterói. Em Jacarepaguá, casas 
foram soterradas. O mais caso mais traumático 
ocorreu em Angra dos Reis, onde uma pousa-
da foi soterrada na Ilha Grande vitimando 50 
pessoas que escolheram o lugar para passar ver 
o Réveillon. 

Abril, Rio de Janeiro. No início de abril, 
um forte temporal alaga toda a cidade do Rio 
de Janeiro afetando também serviços como ilu-
minação e abastecimento da cidade. A Lagoa 
Rodrigo de Freitas transborda e ruas e bairros 
centrais ficam isolados, incluindo os estádios do 
Maracanã. A chuva afetou os acessos ao Parque 
Nacional da Tijuca e ao Cristo Redentor, que teve 
sua estabilidade ameaçada. O prefeito Eduardo 
Paes assina decreto permitindo a retirada a força 
de habitantes em área de risco. 

Laudos técnicos  da GeoRio e da Defesa 

Civil municipal recomenda a retirada imediata 
dos moradores das oito primeiras comunida-
des – Urubu (Pilares), Prazeres (Rio Comprido), 
Fogueteiro (Centro), São João Batista (Botafogo), 
Cantinho do Céu e Pantanal (parte da comuni-
dade do Turano, na Tijuca), Laborioux (Rocinha) 
e Parque Columbia (às margens do Rio Acari).  

Em Niterói, deslizamento no Morro do 
Bumba soterra 60 casas. Até o final de abril 45 
corpos tinham sido encontrados. O morro era 
um antigo “lixão” que acabou sendo habitado, 
apesar das condições de perigo e sem que hou-
vesse uma fiscalização da prefeitura local. Por 
todo estado são mais de 31,5 mil desabrigados. 
Construído na beira de uma encosta em frente 
ao MAC (Museu de Arte Contemporâneo), o 
Maquinho, prédio projetado em Niterói (15 km 
do Rio) por Oscar Niemeyer, é  interditado de-
vido ao risco de desmoronar. 

Com o asfalto e o concreto alastrando-se 
pelo chão da capital, as mesmas águas que, em 
vez de penetrar no solo, correm rapidamente 
para os cursos d’água devolvem sua força ao 
entrar nas moradias e no comércio localizados 
nas várzeas e fundos de vale. Por vezes, elas 
também jorram para fora dos 200 quilôme-
tros de galerias subterrâneas espalhados pela 
cidade. A mudança no perfil dos desafios que 
chegam com a chuva se traduz claramente em 
números. De acordo com o balanço do Grupo 
Executivo em Área de Risco (Gear) da Prefeitu-
ra de BH, no período chuvoso de 2008/2009, a 
Coordenação Municipal de Defesa Civil (Com-
dec) atendeu 210 ocorrências de deslizamento 
de encostas, enquanto os casos de inundação 
foram mais que o triplo: 692. Bem diferente do 
último balanço detalhado do Gear, referente ao 
período de 2005/2006, que registrava 133 aten-
dimentos de deslizamento de encostas e apenas 
87 de inundação.
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Enchentes              
em vez da seca secular

Detentora de conhecimentos para obras de prevenção contra enchentes e 
seca, engenharia ainda não é ouvida

Acássia Deliê, Maceió (AL)
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Nenhuma das imagens recentemente 
divulgadas é capaz de traduzir o que 
realmente aconteceu em Alagoas e Per-

nambuco, nos dias 18 e 19 de junho último. 
Enquanto o Brasil inteiro ainda comemora-
va a vitória da seleção brasileira sobre a Co-
reia do Norte, na estreia da Copa do Mun-
do de Futebol, milhares de moradores dos 
dois estados assistiam, impotentes, à força 
das águas das chuvas e dos rios lhes tomar 
casas, ruas, estradas, móveis e até a vida. 

No noticiário local e nacional, a tragé-
dia dividiu espaço com as cores verde e 
amarela. Ao vivo, 95 municípios transfor-
mavam-se num território colorido em tons 
de cinza, marrom e preto. Os dados com-
pilados pela Secretaria Nacional de Defesa 
Civil apontavam, até 30 de junho, um total 
de 57 mortos, 33,3 mil casas destruídas ou 
danificadas e mais de 337,7 mil pessoas afe-
tadas, grande parte delas pobre e sem pers-
pectiva. Outras, como a professora Márcia 
Gomes dos Santos, 33 anos, moradora de 
Branquinha, viram sonhos concretizados 
escorrerem pelas enchentes.

Branquinha foi um dos municípios ala-
goanos mais arrasados pelas águas do rio 
Mundaú, que ficou com toda a região cen-
tral da cidade destruída. “Não sobrou um 
prédio público em pé”, afirma a prefeita 
Renata Moraes. Sobre a espessa camada de 
lama que cobria as ruas, a professora Márcia 
caminhava com um objeto nas mãos. “Foi a 

única coisa que encontrei inteira na minha 
casa”, informou. Era uma xícara. A casa, ex-
plicou a professora, fora comprada há cerca 
de seis meses por R$ 30 mil e recebeu uma 
reforma que custou mais R$ 15 mil. “Agora 
tem que reformar de novo. Pelo menos ela 
não caiu”, dizia, resignada.

Em União dos Palmares (AL), o rio 
Mundaú destruiu pontes, estradas e, prin-
cipalmente, os bens da parte mais desas-
sistida da população, que se espremia em 
moradias ribeirinhas. O que restou foi um 
amontoado de destroços que mudou com-
pletamente a paisagem. 

Chuvas ou rompimento de barragens?
Quem enxerga o Nordeste como a ter-

ra do sol causticante e do sertão castigado 
pela seca não imagina como justamente a 
água provocou tamanha destruição. Mas 
essa não é a primeira vez que municípios 
alagoanos e pernambucanos sofrem com as 
cheias dos rios. Na Igreja Matriz de São José 
da Lage (AL), uma placa cravada na pare-
de não permite o esquecimento: “Aqui, em 
1829, José V. de Lima construiu uma cape-
la dedicada a São José. Destruída pela en-
chente em 14/03/69. Restaurada uma das 
paredes em 1984”. 

Depois de 1969, São José da Lage viu o 
rio Mundaú  provocar enchentes em 1988, 
1992 e 2000. Nenhuma delas chocou tanto 
a população como as deste ano. A força das 

“Foi a única coisa 
que encontrei inteira 

na minha casa”
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A professora Márcia é de Branquinha, cidade arrasada pelas águas do rio Mundaú
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18 e 19 de junho choveu cerca de 470 mm, quase quatro vezes mais 
do que o previsto para o mês inteiro.

Para a superintendente de Recursos Hídricos da secretaria, Ro-
chana de Andrade Lima, o fenômeno foi “anômalo” e suficiente 
para provocar todos os estragos registrados. “Sobrevoamos a re-
gião e não encontramos problemas nas barragens que justificassem 
a quantidade de água das inundações. O nível dos rios subiu numa 
velocidade muito grande e, em alguns locais, se elevou quase 9 m. 
Além disso, o solo das cabeceiras, de rochas cristalinas duras, já es-
tavam saturados por chuvas mais amenas. Aquela região tem uma 
topografia elevada, o que aumentou ainda mais a velocidade da 
água”, esclareceu.

Prevenção
“Trata-se, talvez, de uma enchente secular”, avalia Abel de Oli-

veira Filho, diretor regional do Sindicato Nacional das Empresas 
de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) em Pernam-
buco, que também acredita na grande precipitação pluviométrica 
concentrada em curto período de tempo como o principal motivo 
das inundações. Para ele, entretanto, outros fatores foram determi-
nantes para a catástrofe, como a ocupação desordenada das mar-
gens dos rios, que obstruiu o curso das águas com habitações e lixo. 
Questionado se seria possível evitar tragédias como essa, enfati-
zou: “A engenharia brasileira detém conhecimentos e capacidade 
para evitar esse tipo de acidente. Infelizmente, falta planejamento a 
médio e longo prazo das ações necessárias”. 

De acordo com levantamento feito pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), o diretor do Sinaenco está certo. Nos últimos 
seis anos, o maior investimento do governo federal em trabalhos de 
prevenção a desastres foi realizado em 2008, com R$ 57,4 milhões 
pagos. O valor foi consideravelmente menor do que aquele gasto em 
ações de resposta, que só em 2009 absorveram R$ 1,1 bilhão. O levan-
tamento foi feito junto ao Siga Brasil, que apresenta dados relativos 
ao Orçamento da União com seus programas, e considerou as despe-
sas com os dois programas relacionados à Defesa Civil: “Prevenção e 
Preparação para Desastres” e “Resposta aos Desastres”. 

“Essa imensa diferença entre os valores pagos em prevenção e 
em respostas mostra claramente o tão pouco que o governo vem 
gastando para prevenir os prejuízos causados pelos desastres natu-
rais. A falta de investimento na prevenção tem relação direta com 
o aumento de gastos na resposta aos desastres, que cada vez mais 
afetam comunidades localizadas em áreas de riscos (no caso de 

Desastre e  
Catástrofes

R$ 1,1 bilhão
R$ 57,4 milhões

Gastos com  
recuperação em 2009

Investimentos em 
prevenção em 2008

águas foi tamanha que cinco dos seis tanques de armazenamento 
de etanol da Usina Laginha, em União dos Palmares, foram arran-
cados e levados pela correnteza. Cada um têm peso de 180 t e capa-
cidade para 10 milhões de litros.

Por isso, logo surgiram as primeiras especulações: as enchen-
tes poderiam ter sido causadas pelo rompimento de barragens em 
Pernambuco, onde nascem os rios Paraíba e Mundaú. Uma das hi-
póteses sugeridas por especialistas em meteorologia é que açudes 
particulares espalhados pela bacia do Mundaú, ocupante de uma 
área de 4.126 km2, ficaram saturados e se romperam. Essa seria a 
explicação mais provável para a formação das ondas verificadas 
nos municípios atingidos.

Os governos dos dois Estados nordestinos negam a hipótese. A 
média histórica anual de chuvas verificada durante todo o mês de 
junho, na região de Garanhuns (PE), onde estão as cabeceiras dos 
rios, é de 121 mm de água, de acordo com dados da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas. Somente nos dias 

Na Igreja Matriz de São José da Lage 
(AL), uma placa cravada na parede: 

“Aqui, em 1829, José V. de Lima 
construiu uma capela dedicada a São 

José. Destruída pela enchente em 
14/03/69. Restaurada uma das paredes 

em 1984”. 
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bilizadas. No dia 24 de junho, o Ministério da Integração Nacional 
liberou a primeira parcela, no valor de R$ 50 milhões, sendo R$ 
25 milhões para cada um dos dois Estados atingidos. Os governos 
estaduais igualmente se mobilizaram. No dia 2 de julho, foi a vez 
do Ministério da Saúde liberar R$ 21,8 milhões para Alagoas e R$ 
26,8 milhões para Pernambuco, para a reestruturação da rede de 
Atenção à Saúde. Por causa da burocracia estatal, a verba do go-
verno federal destinada à recuperação da infraestrutura destruída 
nos Estados nordestinos só deverá chegar um mês depois, após a 
realização de um levantamento detalhado de edificações destruí-
das, como pontes, redes de energia, estradas, prédios públicos e 
habitações. Somente em Alagoas, os danos materiais, ambientais e 
os prejuízos econômicos e sociais foram contabilizados em R$ 954 
milhões.

Para o diretor do Sinaenco-PE, Abel de Oliveira Filho, as auto-
ridades estão tomando as providências cabíveis a curto prazo, mas 
“deve ser implementado a médio prazo um programa de controle 
de vazão dos rios, através da construção de barragens reguladoras, 
bem como controle de ocupação das margens nas áreas urbanas. 
Além disso, deve ser desenvolvido um programa de educação am-
biental junto à população, esclarecendo sobre a correta disposição 
do lixo e preservação das margens, entre outros aspectos”.

chuvas) e causam prejuízos aos municípios que sofrem com a seca 
intensa”, conclui o estudo da CNM.

Outro problema questionado pela Confederação é a disparida-
de na distribuição de recursos federais para Estados e Municípios, 
referentes a ações de prevenção. Auditoria realizada em abril pelo 
Tribunal de Contas da União sobre a Secretaria Nacional de Defesa 
Civil (Sedec) mostra que, entre 2004 e 2009, aproximadamente R$ 
933 milhões foram comprometidos com obras e serviços, mas ape-
nas R$ 357,8 milhões foram efetivamente aplicados. Além disso, a 
Bahia (Estado de Geddel Vieira Lima, até recentemente Ministro da 
Integração Nacional, candidato ao governo da Bahia pelo PMDB) 
recebeu 37% dos recursos, seguida pelo Mato Grosso (17%) e São 
Paulo (8,9%), enquanto outros Estados vitimados por recentes de-
sastres naturais, como o Rio de Janeiro e Santa Catarina, receberam 
parcela ínfima de recursos.

Os questionamentos dos municípios ganham força em um ano 
marcado por um número recorde de desastres naturais. Entre o dia 
1º de janeiro e 16 de junho de 2010, a Sedec reconheceu 1.635 porta-
rias emitidas de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade 
Pública, número superior aos 1.389 registrados em todo o ano de 
2009. Somente o Nordeste emitiu 472 portarias, 94 delas em Per-
nambuco e 50 em Alagoas. A maioria refere-se a eventos relaciona-
dos às chuvas. Em segundo lugar, aparecem os eventos relaciona-
dos à seca, totalizando 588.

Respostas
Se faltaram ações preventivas, as ações de respostas aos desas-

tres estão a pleno vapor. Desde o dia das enchentes, os esforços em-
preendidos para a recuperação das cidades atingidas são inúmeros. 
Centenas de máquinas trabalham na limpeza de ruas, recuperação 
de acessos rodoviários e abastecimento de água onde os sistemas 
foram rompidos pelas enxurradas. Equipes da Agência Nacional 
de Águas reestruturam, junto aos órgãos estaduais competentes, as 
estações pluviométricas destruídas, além de montar um sistema de 
alerta contra cheias.

As primeiras verbas emergenciais também foram logo disponi-

Senado estuda Política Nacional de
Segurança de Barragens

Levantamento do Ministério da Integração Nacional nos anos de 
2007 e 2008 mostra que o Brasil possuía 6.928 barragens, 2.898 
localizadas no Nordeste. A Agência Nacional de Águas (ANA) afirma 
que monitora sistematicamente a operação - ou seja, a quantidade de 
água - de 528 barragens localizadas no Nordeste, sendo 22 em Alago-
as e 96 em Pernambuco. O monitoramento é feito com base em infor-
mações prestadas pelos proprietários das barragens, com os órgãos 
dos governos estaduais, o Departamento Nacional de Obras contra a 
Seca (Dnocs), a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), a 
Codevasf, entre outros, que também são responsáveis pela inspeção 
periódica das estruturas físicas dos empreendimentos hídricos. 

Com as informações repassadas é consolidado mensalmente o 
Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Nordeste do Brasil. 
O último foi publicado pela ANA justamente em junho de 2010. Das 
96 barragens pernambucanas, 46 aparecem como “sem informação” 
sobre o volume de água existente, incluindo quatro construídas na 
bacia do Mundaú.

O levantamento do Ministério da Integração Nacional foi feito a 
partir de imagens de satélites, somente identificando espelhos d’água 
com, no mínimo, 20 ha. Nem todas as barragens existentes no Brasil, 
portanto, são cadastradas pelo governo federal. Para isso, tramita na 
Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado o Projeto de Lei 
PLC 168, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barra-
gens e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens, que deverá, entre outras ações, criar um Cadastro Nacional 
de Barragens, a ser coordenado pela ANA. (AD)
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Degradada, lagoa Mundaú vê o
sururu desaparecer

Para pescadores, poluição é problema maior do que as enchentes

Acássia Deliê, Maceió (AL)

“Na tentativa de iniciar o 
processo de despoluição da 
lagoa, o governo de Alagoas 

executa um projeto orçado em  
R$ 35 milhões”

Depois de percorrer, furioso, 4.126 km2 e 
30 municípios, o rio Mundaú deixou um 
rastro de destruição no baixo curso de 

sua bacia hidrográfica em Alagoas. O nível 
da lagoa Mundaú, margeada pelos mu-
nicípios de Satuba, Santa Luzia do Norte, 
Coqueiro Seco e Maceió, subiu e provocou 

mais estragos, deixando outras dezenas de 
moradores desabrigados também na Região 
Metropolitana da capital. 

Para chegar a uma das margens, no bair-
ro maceioense do Vergel do Lago, a equipe 
de reportagem da revista O Empreiteiro pre-
cisou remarcar a visita por quatro vezes. Isso 

porque a orla lagunar, no referido entorno, 
embora ainda abrigue a tradicional cultura 
da pesca, ganhou ares de “cidade grande” 
subdesenvolvida, com problemas tipica-
mente urbanos, que insistem em desafiar a 
gestão pública. 

O bairro é um dos três mais violentos da 
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cidade, de acordo com a Secretaria de Esta-
do da Defesa Social, que aponta o domínio 
do tráfico de drogas como principal fator 
para o alto índice de homicídios registrados 
anualmente. Por isso, é recomendável que 
as visitas ao local sejam acompanhadas por 
um líder comunitário. No nosso caso, o anfi-
trião foi José Cícero Balbino, 40 anos, há seis 
morador do local. Balbino tratou logo de nos 
apresentar a um antigo pescador da região, 
“seu” Lourival Francisco de Souza, 62 anos, 
50 dedicados à atividade pesqueira na lagoa 
Mundaú. 

Nossa intenção era verificar as conse-
quências da enchente no trabalho da cadeia 
produtiva de mariscos e pescados. Não foi 
preciso muito esforço para perceber que a 
enchente, na verdade, foi somente mais uma 
adversidade enfrentada pela comunidade. O 
nível da lagoa, relatou “seu” Lourival, costu-
ma subir todos os anos durante os períodos 
de chuvas intensas. Desta vez, a elevação 
foi maior e destruiu dezenas de barracos na 
beira, além de invadir ruas e outros bairros 
mais distantes. 

Mas, segundo ele, o maior problema 
mesmo é a poluição, que degrada a lagoa há 
décadas, agredindo a vida aquática e fazen-
do desaparecer de Alagoas um dos seus ma-
riscos mais típicos, o sururu. “Seu” Lourival 
lembra que há cerca de dez anos começou 
a notar uma grande diferença na produção. 
“Antigamente, chegava a tirar de 400 até 500 
kg de pesca por dia. Agora, veja, faz mais de 
um mês que não ganho um real de pescaria. 
Uns peixes já não se encontram mais e o su-
ruru ‘tá’ sumindo também. Na rede, muitas 
vezes só vem cascalho, vidro. Já tirei da água 

“Agora, veja, 
faz mais de um 
mês que não 

ganho um real 
de pescaria”

“... o sururu ‘tá’ 
diminuindo de 

tamanho e de peso”

“... hoje tem que 
cozinhar no 

mesmo 
dia que pesca...”
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até cavalo, sofá e cadáver. De vez em quan-
do aparece um”, avisa.

Segundo a Agência Nacional de Águas 
(ANA), a lagoa Mundaú, junto com a lagoa 
Manguaba, ambas em Alagoas, abrange um 
dos sistemas estuarinos mais importantes 
do Brasil, mas vem sofrendo um processo 
acelerado de degradação ambiental, provo-
cado, entre outros fatores, pelo crescimento 
desordenado da área urbana de Maceió. 
Também contribuem a presença de um 
pólo cloroquímico e a intensa atividade su-
cro-alcooleira ao longo das bacias dos rios 
que deságuam nas lagoas. Cerca de 260 mil 
habitantes que vivem no seu entorno são 
afetados. 

Fim do sururu
O sururu - ou Mytella charruana, seu 

nome científico - é uma espécie de molus-
co semelhante às ostras, cuja parte comes-
tível é amarelada e se encontra escondida 
entre conchas negras, muito resistentes e 
normalmente abertas após um certo perí-
odo de cozimento. Com a degradação da 
lagoa, as mudanças verificadas no mo-
lusco são visíveis, garante a comunidade. 
“Primeiro, o sururu ‘tá’ diminuindo de ta-

manho e de peso. Uma lata cheia dava uns 
2,5 kg de sururu, hoje só dá 1 kg. Depois, 
a gente precisa ir cada vez mais fundo pra 
encontrar, quando antes tinha muito até 
na beira”, diz Rafael Silva, pescador de 18 
anos. 

 Petrúcia Maximina, 41 anos, desde os 
11 catadora de sururu, cita ainda outra al-
teração. “Agora, o que mais tem é sururu 
morto ou fraco, porque a água da lagoa 
‘tá’ ficando doce. Antes, ainda durava uns 
dias fora da panela, hoje tem que cozinhar 
no mesmo dia que pesca, senão ele se abre 
e já ‘tá’ apodrecendo”, afirma a marisquei-
ra, que compra, cata e revende, em média, 
seis latas de sururu por dia. O lucro diário 
não passa de R$ 15, garante, com o qual 
sustenta os quatro filhos. 

Sobre a diminuição no peso e no tama-
nho dos moluscos, a bióloga Liriane Monte 
Freitas explica que, primeiro, é importante 
considerar o período sazonal em questão, 
que pode influenciar nas mudanças. “No 
caso do sururu da Mundaú, é significante 
observar esses períodos, sendo pertinen-
te se ater também às atuais condições do 
entorno e da sempre crescente poluição da 
laguna”, explica Liriane, que é doutora em 

Ecologia e Recursos Naturais e professora 
da Universidade Federal de Alagoas.

Segundo ela, o sururu se desenvolve 
em ambientes com condições ecológicas 
específicas, que incluem determinados 
índices de salinidade, temperatura, lama 
e correntes de água. Questionada sobre o 
futuro do molusco na lagoa Mundaú, dei-
xa claro: “Penso nas propostas de outro-
ra, do beneficiamento do sururu a partir 
de cultivos muito bem projetados, com a 
colaboração da população. Mas sem ha-
ver educação ambiental, projetos públi-
cos de despoluição, de urbanização e de 
uso sustentável de todo o espaço lagunar, 
sinceramente é impossível.Com respon-
sabilidade, seriedade e acompanhamen-
to ecológico, sanitário e científico, é, sim, 
possível”, ressalta.

Na tentativa de iniciar o processo de 
despoluição da lagoa, o governo de Alagoas 
executa um projeto orçado em R$ 35 milhões, 
garantido com recursos do PAC e contrapar-
tida do Estado, que consiste na construção de 
1.181 unidades habitacionais para moradores 
de baixa renda, além de obras de saneamento 
básico, abastecimento de água e urbanização 
da orla lagunar em Maceió. 

"Com a degradação da lagoa, 
as mudanças verificadas  
no molusco são visíveis"
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A 
natureza tem sido a primeira a dar o 
alerta. Estão mexendo profundamente 
em suas entranhas. Enquanto os movi-
mentos predatórios eram superficiais e 
eventualmente localizados, os alertas 
se circunscreviam aos limites das áreas 
atingidas. Contudo, eles ultrapassaram 

todas as fronteiras físicas e se aprofundaram 
terra e mar adentro. O resultado é um cenário 
de tragédia.

Geleiras estão se derretendo. O fornecimen-
to de água para abastecimento humano,  gera-
ção de energia, irrigação e outros fins essenciais 
à movimentação da economia e à sobrevivên-
cia, pode entrar em colapso. A elevação do nível 
do mar coloca populações costeiras em perigo 
e tem provocado destruições em locais que 
antes pareciam inatingíveis, tão recuados se en-
contravam em relação ao horizonte marítimo. 
Chuvas torrenciais fora de época ocasionam 

As cartas estão na mesa
contra as ameaças naturais

O cenário global é de vulnerabilidade.  
Nenhuma região do mundo pode sentir-se segura diante das mudanças 

climáticas que vêm afetando a natureza e colocando em risco infraestruturas 
até então julgadas incólumes diante das ameaças naturais

devastações. Os tsunamis parecem constituir o  
alerta mais enfurecido da natureza

Estudos avançados têm revelado que, em 
razão das mudanças climáticas, as perdas na 
agricultura podem ser da ordem de US$ 91 
bilhões em 2050; que a incidência de doenças 
como a malária pode crescer de 8% em 2050 
até 23% até 2100; que os efeitos dessas mudan-
ças afetarão de modo muito severo as ativida-
des industriais e que o aumento do custo de 
energia, das obras de engenharia na área de 
infraestrutura e investimentos em mecanis-
mos para prevenir catástrofes vai encarecer de 
modo quase insuportável a vida humana.

Nesse cenário, o Brasil não é uma ilha. 
As chuvas que têm ocorrido de Sul a Norte, 
Leste a Oeste, são prognósticos importantes. 
Haja vista o que aconteceu recentemente no 
Nordeste, onde para muitos órfãos de Antô-
nio Conselheiro ele estava certo quando disse: 

“Um dia, o sertão vai virar mar e, o mar, vai 
virar sertão”.

Os fatos que estão à vista de todos não 
foram suficientes, no entanto, para que o go-
verno, nas suas três instâncias,  adote medidas 
eficientes de gestão ambiental. O planejamen-
to continua a ser negligenciado. E foi em razão 
disso e considerando ocorrências como as re-
gistradas no Nordeste e já se registraram em 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Ja-
neiro, Niterói e em outras regiões do País, que 
organizamos uma mesa-redonda virtual sobre 
o tema O impacto das mudanças climáticas 
nos projetos e obras de engenharia.  O resulta-
do são as reflexões que aqui estamos publican-
do. (Nildo Carlos Oliveira)

Jacuipe, no Estado de Alagoas, ficou quase que 
totalmente submersa com as chuvas ocorridas 
em junho
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“... dos R$ 645 milhões 
do Orçamento da União 
para ações de prevenção 
de desastres, em 2009, 
somente R$ 135 milhões 
foram utilizados”.
 Marcos Túlio de Mello 

“Para aplicar o remédio 
precisa-se conhecer 
o paciente: analisar a 
topografia e o solo”.
Francis Bogossian

“Reações químicas, 
volumes de chuvas, 

variações de temperatura 
interferem diretamente 

no resultado de um 
projeto de engenharia”.

Maria Renata dos Anjos

“... barragens rompem 
dando origem a uma 

onda avassaladora, um 
verdadeiro tsunami de 
água doce, que arrasa 

as construções e as 
estradas”. 

Willy Alvarenga Lacerda

“Estima-se que o País 
tenha gasto, em 2010, 

sete vezes mais em 
obras emergenciais 

do que com obras de 
prevenção”.
Jarbas Milititsky

“As obras de engenharia 
devem ser projetadas 

para resistir à pior 
situação possível”.

Alberto Sayão

“Estamos diante 
de um desafio que 

pode e deve ser bem 
resolvido, atenuando 

o sofrimento da 
população...” 

João Antônio del Nero

“... buscando uma 
arquitetura mais 

ecoeficiente, adequada 
e integrada ao nosso 

meio.”
Sidônio Porto

“... não podemos ignorar 
os efeitos imediatos dos 
equívocos do uso e da 

ocupação do solo na área 
urbana...”

Maurício de Lana

“A carta geotécnica 
se destaca entre essas 
ferramentas de caráter 

preventivo e de 
planejamento.”

Álvaro Rodrigues dos Santos
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é um único fator que explica esses sucessivos 
desastres. Esse problema vem de um conjunto 
de falhas: ocupação desordenada do solo ur-
bano; falta de assistência técnica gratuita para 
orientação e acompanhamento das construções 
das moradias de famílias de baixa renda; o não 
cumprimento da Lei 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade) – que veio regulamentar o capítu-
lo “Políticas Urbanas” da Constituição e tem 
como principal instrumento os Planos Direto-
res; a falta de visão de futuro dos gestores; o 
desmonte das estruturas técnicas na esfera pú-
blica e a falta de investimento em infraestrutura 
por mais de duas décadas.  

O Estatuto da Cidade, em vigência há mais 
de 10 anos, impõe a obrigatoriedade da elabo-
ração e aprovação de planos diretores a todas as 
cidades com população superior a 20 mil habi-
tantes e a definição, naqueles planos, dos locais 
de moradia da população. Com a existência 
desse importante instrumento, é inadmissível a 
alegação dos gestores de desconhecimento do 
fato de inúmeras famílias residirem em mora-
dias precárias, localizadas em áreas de risco.

Pesquisas internacionais, patrocinadas pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) mostraram que mais 
de 60% do PIB dos países desenvolvidos são 
produzidos em áreas urbanas. Esse dado talvez 
explique a razão pela qual 82% da população 
brasileira optaram em viver nos espaços urba-
nos. Essa ocupação é que precisa ser revista.

Cabe ao poder público, efetivamente, fis-
calizar e fazer cumprir a legislação existente 
no Brasil, evitando assim a ocupação de áreas 
inapropriadas e inseguras, inclusive em regiões 
de enormes riscos geológicos, e a exposição de 
milhares de brasileiros a catástrofes previsíveis 
e evitáveis. Cabe também aos profissionais e 
empresas cumprirem seu papel social, desen-
corajando qualquer projeto em desacordo com 
o Estatuto da Cidade e buscando uma maior 
transparência nos processos de contratação e 
execução de obras públicas, para que a socieda-
de possa ser parceria nessa fiscalização. 

*Marcos Túlio de Melo é presidente do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea)

É preciso que as auto-
ridades, técnicos e 
a própria sociedade 

brasileira façam uma re-
flexão sobre as ocorrên-
cias pluviométricas que 
aconteceram no final de 
junho no Nordeste e as 
consequências que fica-
ram para a população. As 
chuvas registradas nos 
estados de Alagoas, Per-
nambuco e Sergipe, com 
intensidades acima dos padrões do período, 
nos mostram que essas tragédias anunciadas se 
repetem, variando somente a região atingida, a 
proporção do desastre e, infelizmente, o núme-
ro de vítimas.

Fazendo um retrospecto superficial com os 
dados apresentados pela imprensa brasileira, 
me veio à cabeça o mês de maio do ano de 1996, 
quando, mais uma vez, o estado de Pernambu-
co, a sua capital Recife e municípios da Região 
Metropolitana sofreram com desabamentos de 
encostas, soterramento e morte de mais de 50 
pessoas. No mesmo período foram registradas 
67 mortes no Rio de Janeiro e 22 em Salvador. 
No ano seguinte, 1997, a população dos estados 
de Minas Gerais – principalmente da cidade 
histórica de Ouro Preto –, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e Paraná tiveram que vivenciar uma 
tragédia que deixou 67 mil pessoas desabriga-
das e 85 mortas.

No final de 2008 ficamos perplexos com a 
tragédia que se abateu em Santa Catarina, com 
mais de 10 mil pessoas desabrigadas e mais de 
120 mortos. Ficamos chocados com a destrui-
ção em Itajaí, uma das mais atingidas no estado. 
Final de 2009 e início deste ano. Mais uma vez 
o drama se repete no Sudeste e no Sul com as 
chuvas de verão. O volume de água conseguiu 
não só parar São Paulo, mas mostrar ao nosso 
país o quanto estamos atrasados em ações e 
iniciativas que previnam essas tragédias. Ao 
invés de repetirmos o que acontece anualmente 
quando, resignados, contamos os nossos mor-
tos, contabilizamos o tamanho da destruição e 
iniciamos a reconstrução das nossas cidades. 

Não é a chuva que mata
Marcos Túlio de Melo*

As vidas, essas não mais 
recuperamos.

Iniciamos o ano com o 
drama da cidade de Angra 
dos Reis. O retrato da des-
truição e da desolação, com 
52 pessoas mortas e inúme-
ras famílias desabrigadas. 
Uma cidade em que 60% 
dos moradores vivem em 
áreas de encostas, com ocu-
pações, na sua maioria, ir-
regulares. Um exemplo é o 

Morro da Carioca, com 21 mortes onde, das 900 
residências, apenas 170 tinham licença de cons-
trução. Esse exemplo demonstra a necessidade 
de o poder público rever a sua postura diante 
do cumprimento da legislação, que nasce exa-
tamente para proibir a exposição da população 
quando da ocupação de áreas de risco.

Em abril outra tragédia. Mais uma vez o 
Rio de Janeiro sofreu, num drama que se repe-
te a cada dezembro e janeiro, e que, desta vez, 
deixou mais de 250 mortos e uma comunidade 
(o Morro do Bumba) devastada. E agora em 
junho nos vemos diante de 51 mortes e da de-
vastação de municípios dos estados de Alagoas 
e de Pernambuco, com o registro de 34 mortes 
em cidades alagoanas, 56 desaparecidos, mais 
de 80 mil desabrigados ou desalojados e 20 mil 
imóveis danificados ou destruídos (dados da 
Defesa Civil de Alagoas).

Por que a chuva vem matando e destruin-
do tanto? Essa pode ser uma indagação sem 
respostas, pois, numa análise mais crítica, va-
mos perceber que não é a chuva que mata, mas 
a falta de planejamento, de cumprimento da 
legislação e do correto enfrentamento pelo po-
der público dos problemas que expõem parte 
da população brasileira. E essa inércia coletiva 
pode ser sentida ao verificarmos que dos R$ 
645 milhões previstos no Orçamento da União 
em 2009 para ações de prevenção de desastres 
dessa natureza, somente R$ 135 milhões foram 
utilizados.

Omissão? Talvez não seja tão fácil atri-
buir somente ao descaso deliberado. Seria até 
mais fácil entender se assim o fosse. Mas não 
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Prevenção é a palavra-chave para evitar os re-
petidos desastres que vêm ocorrendo no País 
em função das chuvas. A cultura brasileira 

não é, porém, de prevenção. Os investimentos 
só acontecem quando ocorrem os desastres. 

Dados do Siafi, organizados pela ONG 
Contas Abertas, mostram que em 2010, o Pro-
grama de Prevenção e Preparação para Emer-
gências e Desastres, do Ministério da Integra-
ção Nacional, tem um orçamento de R$ 490 
milhões, enquanto para o Programa de Respos-
ta aos Desastres e Reconstrução estão previstos 
R$ 1,2 bilhão. O resultado é que até meados 
de junho, o Ministério já tinha desembolsado 
R$ 450 milhões para atender as tragédias que 
ocorreram, mas liberou apenas R$ 475 mil para 
o programa de prevenção.

No caso dos deslizamentos de encostas, a 
prevenção é o melhor remédio para prevenir 
escorregamentos. O tratamento passivo ou pre-
ventivo é de baixo custo e evita desastres com 
perdas humanas e materiais.

Para aplicar o remédio, precisa-se conhe-
cer o paciente, ou seja, analisar a topografia e o 
solo. Quanto mais verticalizado, mas arriscado 
é. O tipo de solo vai determinar também a resis-
tência do terreno às chuvas. A água, que erode 
superficialmente  o terreno, preenche os vazios 
não saturados e pode causar também erosões 
profundas . Com a saturação, o peso da massa 
aumenta e a resistência interna do terreno ao es-
corregamento se deteriora, podendo até se anu-
lar. Em síntese, barrancos íngremes e saturados 
pela chuva são propícios ao deslizamento.

O tratamento passivo, ou preventivo, se dá 
de várias formas, tais como: suavizando as en-
costas antes de sua ocupação ou protegendo-as 
contra as erosões externas e internas através de 
reflorestamento, plantio de grama e/ou pintu-
ra impermeabilizante. 

A drenagem é outra forma de tratamento 
passivo e de custo baixo. A drenagem pode ser 
superficial, encaminhando ordenadamente as 
águas de chuvas para jusante das encostas, ou 
profunda, para fazer escoar as águas que pene-

O melhor remédio para
prevenir tragédias

Francis Bogossian* 

tram na massa de solo, aliviando a saturação, 
que aumenta o peso e cria tensões internas 
que podem até anular a resistência  ao desli-
zamento. Todas estas soluções são de custos 
baixíssimos.

Após ou na iminência de escorregamentos, 
a solução são as obras de contenção, também 
chamadas de tratamento ativo. São despesas 
que se incorre após os sinistros com destruição 
das propriedades e as perdas de vidas.

Mas o melhor mesmo é o que o professor 
Fernando Emmanuel Barata, titular  da UFRJ, 
chama de “evitação”, ou seja, não ocupar as 
encostas de risco, apenas preservá-las.

No entanto, o dito popular, “É melhor pre-
venir do que remediar”, é permanentemente 
esquecido. Deslizamentos de terra têm se re-
petido com frequência no Brasil nos últimos 
anos. Este perigo ronda também as estradas 
brasileiras, seja quando a terra cobre as pistas, 
seja quando se abrem crateras no asfalto. 

Todos conhecem o “efeito dominó” dos 
deslizamentos que, sujeitos à lei da gravidade, 
arrastam para o sopé das elevações, em ava-
lanches, tudo que  estiver no seu caminho. 

As chuvas em 2009 e 2010 chegaram 
muito intensas. Atravessamos pluviosidade 

excepcional e calor intenso, castigando as 
encostas sem descanso e provocando inun-
dações. É inevitável a ocorrência desses pro-
blemas porque as chuvas de verão são uma 
certeza em nosso país. 

Apesar disto, a cidade do Rio de Janeiro é 
a única do país a contar com um órgão técnico 
voltado exclusivamente para prevenir aciden-
tes desmoronamentos nas encostas. Embora 
não se consiga  impedir as construções irregu-
lares nas favelas, pelo menos as obras regulares, 
sejam públicas ou privadas, próximas  às encos-
tas, ou que podem por elas serem afetadas, são 
submetidas a uma avaliação técnica. 

Os constantes desastres que ocorrem  no 
Brasil  já têm volume significativo para impor 
que o Ministério das Cidades crie um órgão de 
assessoria técnica às centenas de municípios 
brasileiros implantados na Serra do Mar, Serra 
da Mantigueira, Serra Gaúcha etc, para ajudá-
los na prevenção de deslizamentos de encostas. 
E, também apoiá-los na remoção das áreas de 
risco em favelas das encostas dos morros, atra-
vés do programa Minha Casa Minha Vida. 

*Francis Bogossian, engenheiro, presidente do Clube de Engenharia do 
Rio de Janeiro e da AEERJ- Associação das Empresas de Engenharia do Rio 
de Janeiro
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A mudança global do clima é tema que 
ganha a cada dia maior relevância na 
agenda de governos, empresas e socie-

dade como um todo. Embora ainda seja 
marcado por muita polêmica, o aqueci-
mento do planeta fruto da atividade hu-
mana é, hoje, reconhecido pela comuni-
dade científica internacional e demanda 
grande disposição política para sua miti-
gação.

Um marco importante a respeito do 
assunto foi a apresentação do Segundo 
Relatório de Avaliação do IPCC (IPCC, 
1996), reportando evidências científicas 
de que as atividades humanas já influen-
ciaram o clima. As pesquisas científicas 
estão avançando pouco a pouco no enten-
dimento do complexo sistema que deter-
mina o clima na Terra e os processos que 
levam à mudança climática. 

Nesse sentido, Ribeiro (2003) salien-
ta que são consideradas como mudança 
climática as significativas variações esta-
tísticas do estado regular do clima, per-
sistentes por décadas ou mais. Do mesmo 
modo, Ceccarelli (2009) define que o ter-
mo mudanças/variações climáticas diz 
respeito à variação do clima global ou 
dos climas regionais ao longo do tempo, 
como as alterações de temperatura, preci-
pitação, nebulosidade, ventos e outros fe-
nômenos em relação às médias históricas. 
E, de acordo com a Convenção Quadro 
de Mudança do Clima (CQNUMC, 1992), 
em seu Artigo I, define mudança do cli-
ma como: “Uma mudança do clima que é 
direta ou indiretamente atribuída à atividade 
humana, que altere a composição da atmosfe-
ra global e que seja adicional à variabilidade 
climática natural observada em períodos com-
paráveis de tempo”. Assim, a Convenção 
(UNFCCC, 2003) estabelece uma distin-

Um tema  
obrigatorio na agenda  

dos governos
Maria Renata dos Anjos*

ção entre “mudança climática (climate 
change)” atribuída às atividades antropo-
gênicas que alteram a composição atmos-
férica e “variabilidade climática (climate 
variability)” atribuída a causas naturais.

Ainda segundo Ribeiro (2003), e pelo 
já citado IPCC (1996), a mudança climáti-
ca pode ocorrer devido tanto a processos 
naturais quanto por mudanças antropo-
gênicas persistentes na composição da 
atmosfera e por mudança no uso da terra.  
Neste contexto, entende-se que a mudan-
ça do clima é o resultado de um proces-
so de acúmulo de gases de efeito estufa 
na atmosfera, que está em curso desde a 
Revolução Industrial e que influenciam 
substancialmente nas variações climáti-
cas. Destacam-se o dióxido de carbono 
(CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso 
(N2O), halocarbonos e outros compostos 
halogenados. 

No entanto, cabe salientar que concen-
trações dos gases de efeito estufa ocorrem 
naturalmente na atmosfera e vem atuan-
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do há bilhões de anos na Terra redistri-
buindo a energia dentro da atmosfera e 
entre a atmosfera, a Terra e os oceanos. 
Atualmente, o problema reside no fato do 
aumento destas concentrações, pois esta 
elevação pode reduzir a eficiência natural 
de resfriamento da Terra. O aquecimen-
to depende, portanto, da magnitude do 
aumento da concentração de cada gás de 
efeito estufa, das propriedades radiativas 
dos gases envolvidos e das concentrações 
de outros gases de efeito estufa já presen-
tes na atmosfera.

Testemunhos de gelo da Antártica 
e da Groelândia, complementadas por 
amostras diretas da atmosfera referentes 
às últimas décadas, possibilitaram o le-
vantamento do comportamento da con-
centração dos gases de efeito estufa para 
os últimos mil anos e o seu respectivo for-
çamento radiativo. As amostras eviden-
ciaram elevações da concentração após a 
Revolução Industrial. 

O forçamento radiativo refere-se a um 
índice usado pelo IPCC para quantificar o 
Potencial de Aquecimento Global (GWP). 
O aquecimento global futuro provocado 
por um gás de efeito estufa em um deter-
minado horizonte de tempo pode ser esti-
mado multiplicando-se o GWP adequado 
pela quantidade de gás emitida (IPCC, 
1996).

O aquecimento verificado pelos es-
tudiosos do tema indica que este contri-
buiu significativamente para o aumento 
do nível dos mares entre 0,1 e 0,2 metros 
durante o século XX, causado pela ex-
pansão térmica dos oceanos e o derreti-
mento das calotas polares. A espessura da 
camada de gelo do Ártico no verão e no 
outono se reduziu em 40% no século XX. 
Fenômenos climáticos como o El Niño, 
que exercem influência na precipitação e 
na temperatura regionais, têm sido mais 
freqüentes, persistentes e intensos desde 
a década de 1970, comparado com os últi-
mos 100 anos.

É nesse contexto que o aquecimento 
global e a conseqüente elevação do nível 
médio do mar, bem como a freqüência 
persistente dos fenômenos climáticos, 
constituem-se num desafio para os proje-
tos, obras e manutenção de estruturas de 
engenharia. Os empreendimentos de en-

genharia, em função de suas especificida-
des apresentam diferentes relações com 
as condições regionais e locais geológicas, 
geomorfológicas, pedológicas, hidrológi-
cas e climáticas.

Fenômenos climáticos como os su-
pracitados podem interagir com as obras 
de engenharia, principalmente nas suas 
fases de instalação e operação, pois, pa-
râmetros climáticos como pluviosidade 
intensa em períodos chuvosos e ventos, 
interferem na execução dos serviços e ati-
vidades, podendo desenvolver ou agravar 
impactos ambientais adversos às obras 
como, por exemplo: processos erosivos, 
assoreamento, etc e, consequentemente, 
influenciar no prazo e custos de execução 
das mesmas.

Os fenômenos climáticos regionais e 
locais, naturais ou antropogênicos, po-
dem alterar o cronograma de execução 
das obras de engenharia, assim, suas 
peculiaridades e interações com parâme-
tros climáticos e outros fatores devem ser 
sempre observadas e previamente consi-
deradas no planejamento das mesmas.

A duração de uma atividade está re-
lacionada diretamente com as particula-
ridades proporcionadas para a sua exe-
cução. Fazendo referência ao clima, há 
locais onde as chuvas são concentradas 
em determinados períodos anuais im-
possibilitando a realização de qualquer 
trabalho por 1, 2 ou até 3 meses. Outros 
locais apresentam temperaturas elevadas 
que obras de concreto, por exemplo, me-
recem estudos especiais para adição ou 
não produtos químicos.

Por outro lado as obras de engenharia 
são dimensionadas e projetadas conside-
rando, entre outros, a influência do clima. 
Reações químicas, volumes de chuvas, 
variações de temperatura interferem di-
retamente no resultado final de um pro-
jeto.

Considerando que a caracterização do 
local de estudo é realizada com base em 
dados históricos e análise estatística, con-
segue-se definir as interferências climáti-
cas a serem consideradas no planejamen-
to de execução e as condições de contorno 
para o dimensionamento de um projeto. 
Com a modificação constante do clima, 
onde os dados obtidos não representam 

uma sequência lógica, ou confiável, dos 
resultados históricos, fica cada vez mais 
difícil garantir a eficiência de um projeto 
com a otimização dos custos.

Assim sendo, o desafio para ser supe-
rado em tempos de mudanças climáticas 
é inserir, de forma coerente, as inúmeras 
variáveis ambientais no planejamento de 
um projeto, realizando, assim, o desen-
volvimento sustentável.
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A água é essencial para a vida. Porem, em ex-
cesso, complica e muito a vida dos seres hu-
manos. No mar, as tempestades com os seus 

furacões e, os terremotos e as ondas gigantescas 
que devastam cidades litorâneas.
E as chuvas, quando em grande volume e in-
tensidade, desencadeiam nos continentes os 
fenômenos naturais que todos nós conhecemos 

As tragédias trazidas 
pela água

Willy Alvarenga Lacerda*

– as enchentes e os escorregamentos de terra.
Os rios recolhem as águas de chuva, e 

correm em seus leitos. No entanto, quando a 
chuva é excepcional, as margens usuais não 
comportam a vazão de água, e o rio cobre as 
planícies, chamadas de “leito maior”. É, por-
tanto, um fato sabido que as enchentes trans-
bordam das margens nessas ocasiões, e as 
construções erguidas neste “leito maior” es-
tão sujeitas a inundações periódicas. O pior 
acontece quando, num rio que possui barra-
gens a montante, estas barragens rompem, 
dando origem a uma onda devastadora, um 
verdadeiro tsunami de água doce, que arrasta 
as construções e estradas.

O mais sensato é:
a) Evitar construir neste leito maior;
b) Erguer diques marginais ao longo das 

margens, com altura suficiente para conter as 
enchentes excepcionais;

c) Construir uma série de barragens a 
montante, que amorteçam as cheias.

Todas estas ações dependem do governo, 
seja federal, estadual ou municipal. 

A mesma coisa ocorre nas encostas. Nes-
tas, a fragilidade geológica expõe os mo-
radores a escorregamentos de vários tipos, 
sendo os eventos de “corrida de detritos” 
os mais devastadores. É uma onda viscosa, 
com lama, árvores, detritos de toda espécie, 
carreadas pelo caudal que desce em grande 
velocidade  pelos canais naturais.

De novo, a ação governamental aqui é 
decisiva. Numa cidade ou Estado onde não 
há Carta Geotécnica e Mapas  de Risco para 
orientar o ordenamento urbano, só temos 
duas opções: construir locais onde os mora-
dores deslocados pela tragédia tenham abri-
go digno (que não sejam escolas ou ginásios, 
por favor) e adotar um sistema de Alerta de 
chuvas intensas, como o operado pela Geo-
Rio na cidade do Rio de Janeiro.

*Willy Alvarenga Lacerda é professor titular da COPPE/UFRJ, ex-
presidente da ABMS e coordenador do INCTR de Reabilitação do Sistema 
Encosta-Planície (REAGEO)
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O País assistiu em junho a mais uma tra-
gédia geotécnica, que se somou a várias 
outras ocorridas só em 2010 no Rio, Nite-

rói, Angra dos Reis e São Paulo. Desta vez, o 
cenário foi a região Nordeste , em especial os 
estados de Alagoas e Pernambuco. 

Milhares de brasileiros sofreram, mais 
uma vez, os efeitos da inundação e da des-
truição de suas casas. No tsunami nordesti-
no, pelo menos quatro barragens, que de-
veriam ajudar a conter a fúria das águas, 
cederam, agravando a enchente ao longo 
do curso dos rios e arrasando casas, pré-
dios públicos e cidades inteiras. 

A Lei de Segurança de Barragens, que 
foi aprovada pelo Congresso em março 
deste ano, ainda não saiu do papel. Se 
for obedecida a partir de agora, muitos 
acidentes com barragens poderão ser evi-
tados. Vítimas humanas e prejuízos mate-
riais serão poupados. Resultado da luta 

É mais eficaz investir  
em prevenção

Jarbas Milititsky*

da ABMS, do Comitê Brasileiro de Barra-
gens e de outras entidades, a nova Lei re-

gulamenta e define responsabilidades do 
empreendedor e do órgão fiscalizador de 
cada barragem. 

Como acontece com outros países, o 
Brasil enfrenta, sim, os problemas do clima. 
Aqui, no entanto, os acidentes têm data de-
finida – o período de chuvas. Ao contrário 
das regiões afetadas por furacões, vulcões 
e terremotos, o Brasil pode evitar as con-
seqüências mais nefastas destes acidentes. 
O que se observa, entretanto, é a atitude 
imprevidente, antes da tragédia, seguida 
por ações desesperadas de socorro às víti-
mas, depois do fato consumado. Estima-se 
que o País tenha gasto, em 2010, sete vezes 
mais em obras emergenciais do que com 
obras de prevenção. 

Diante da repetição das tragédias geo-
técnicas, a ABMS e a Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia e Ambiental 
(ABGE), entidades técnicas e científicas 
mais ligadas ao tema, apresentaram à opi-
nião pública, no dia 16 de abril, a “Carta 
Aberta às Autoridades”. Nela, as duas 
entidades propuseram cinco medidas con-
cretas para reduzir substancialmente os 
efeitos e consequências das enchentes e 
deslizamentos.

O documento aponta como medidas 
preventivas a elaboração de cartas geo-
técnicas e cartas de risco, monitoramento 
das áreas de risco e a remoção de mora-
dias instáveis. A capacitação de técnicos 
que atuam nas prefeituras e nos estados e 
o treinamento das comunidades que mo-
ram nas áreas de risco são também pontos 
sugeridos pelas duas entidades.

A “Carta” propõe medidas objetivas e 
de custo muito inferior ao da remediação 
de tragédias. O documento representa o 
início de um programa mais amplo de pla-
nejamento urbano no qual o país foca es-
forços para prevenir mais e sofrer menos. 

*Jarbas Milititsky é presidente da ABMS Associação Brasileira de Mecâ-
nica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS)
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A população brasileira passou a conviver 
com tragédias de desabamentos em épo-
cas de chuvas fortes. Em junho de 2010, 

casas, pontes e estradas foram destruídas 
por inundações em cerca de 70 localidades 
de Alagoas e Pernambuco. Meses antes, 
houve centenas de escorregamentos nas 
encostas do Rio de Janeiro, Niterói e Angra, 
e enchentes em São Paulo. Em 2009, uma 
grande barragem rompeu no Piauí. No fi-
nal de 2008, escorregamentos e inundações 
atingiram cerca de 50 municípios em Santa 
Catarina. Centenas de mortes e milhares de 
desabrigados foram o resultado.

A chuva tem sido sempre classificada 
como inesperada ou anormal e rapidamente 
declarada como culpada pelos governantes 
e responsáveis. Mas estas declarações não se 
sustentam. As obras de engenharia devem 
sempre considerar os efeitos de chuvas in-
tensas. E devem ser projetadas para resistir à 
pior situação possível de acontecer em cen-
tenas ou milhares de anos.

Mas essas condições de chuvas e inun-
dações recentes foram ou poderiam ser pre-
vistas? As mudanças climáticas, associadas 
ao aquecimento gradual da atmosfera e 
dos oceanos, têm sido previstas e debati-
das globalmente. Períodos com um volume 

O impacto nos projetos
e obras de engenharia

Alberto Sayão*

de chuvas acima do normal podem estar se 
tornando mais freqüentes em várias regiões 
do país. E as autoridades precisam levar isso 
em consideração, precisam se sensibilizar 
para não repetir erros.

Em minha opinião, porém, essas tragé-
dias recentes tiveram outras causas mais 
importantes, muito além das chuvas. Nas 
últimas três décadas os investimentos pú-
blicos foram muito inferiores ao necessário 
para manter a infra-estrutura brasileira. 
Faltou fiscalização e sobrou conivência dos 
governantes para evitar a ocupação ilegal 
ou inadequada das encostas e das margens 
dos rios. Faltaram obras para controlar a va-
zão dos rios. Falta conservação das pontes 
e estradas. Falta gestão da segurança das 
barragens. Faltam recursos para o desenvol-
vimento urbano das grandes cidades brasi-
leiras.

As estimativas assustam: mais de 8 
milhões de famílias brasileiras já vivem 
em favelas. As zonas de risco precisam ser 
identificadas e desocupadas. O governo de 
Alagoas planeja reconstruir em locais segu-
ros algumas localidades destruídas pelas 
enchentes. As prefeituras do Rio de Janeiro 
e de Angra dos Reis começam a realocar as 
favelas implantadas desordenadamente nas 
encostas. Somente no Rio, mais de 2 milhões 
de metros quadrados seriam liberados para 
reflorestamento, reduzindo a poluição, re-
duzindo o lixo nas encostas, melhorando as 
condições de saneamento e de segurança da 
população afetada. Portanto, os impactos so-
cial, geográfico e ambiental seriam imensos.

É preciso encarar os problemas de fren-
te. Talvez as grandes tragédias recentes 
possam ao menos contribuir para reverter a 
situação. E a Copa do Mundo de 2014 pode 
proporcionar grandes e sérios investimen-
tos na qualidade de vida das principais ca-
pitais do Brasil.

*Alberto Sayão é professor da PUC-Rio. sayao@puc-rio.br
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Chuvas intensas no Sul/Sudeste, Nordeste, 
aumento de 1 a 2 graus no Oceano Atlân-
tico, trombas d’água freqüentes no Sul, 

inundações em vários lugares do mundo 
(na França, por exemplo), derretimento de 
geleiras, instabilidade de encostas com chu-
vas intensas e outros sinais de alerta da na-
tureza. A Engenharia não pode desconhecer 
estas ocorrências.

No Brasil, diferentes e competentes es-
pecialistas têm apontado as causas não só 
da mudança mas também da urbanização 
crescente, ocupação desordenada do solo, 
impermeabilização e outras.

Vamos, neste curto texto, levantar algu-
mas idéias sobre possíveis soluções, sobre 
cheias, a saber:

Nas grandes metrópoles
A relação entre o crescimento da popu-

lação e a impermeabilização está tendendo 
a um limite máximo como demonstra traba-
lho dos professores Tucci e Campana, com 
levantamentos estatísticos das cidades de 
São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Por outro lado, dados do IBGE demons-
tram que a população de São Paulo está 
tendendo a estabilizar . Dados do Brasil 
também são importantes para projetos de 
planejamento e outros pois demonstram que 
a população do País tende a estabilizar-se 
em 240 milhões de pessoas em 30 anos.

Tomando São Paulo como exemplo, 
a tecnologia disponível permite a criação 
de uma central de controle, da Grande São 
Paulo, com um sistema moderno de alerta e 
prevenção de cheias e preparação das barra-
gens à montante e à jusante  para atenuar a 
onda de cheias e alertar as áreas inundáveis 
conhecidas.   Tenho a visão de um centro de 
controle, ligado a radares meteorológicos, 
indicadores de níveis dos rios com infor-
mações em tempo real, operando com sof-
twares adequados. O Sistema de Alerta a 
Inundações de São Paulo (Saisp) criado pelo 

A engenharia aponta 
algumas soluções possíveis

João Antônio del Nero*

FCTH é um avanço notável e fornecerá da-
dos preciosos para esta futura central.

Por outro lado, como a impermeabili-
zação atingiu limite máximo, medidas de 
renaturalização devem continuamente ser 
implantadas, tais como:

-parques lineares ao longo dos rios e cór-
regos

-calçadas e pisos permeáveis
-asfalto permeável onde possível
-estímulo para coleta de água de chuva 

nas habitações
-aumentar, onde possível, parques e jardins
-pátios permeáveis em estacionamentos 

a céu aberto
-piscinões naturais (lagos) em loteamentos
-piscinões estruturados onde não hou-

ver outras soluções
A revisão e a atualização de critérios, tais 

como: período de retorno, equações de chu-
va e o conceito de estacionariedade aplicado 
na hidrologia, são de máxima importância.

Cidades menores em fase de 
crescimento

A importância fundamental é a elabo-

ração de planos diretores que contemplem 
corretamente a ocupação do solo e que o 
crescimento desordenado das grandes cida-
des sirva de exemplo na prevenção de pro-
blemas futuros de elevado custo econômico 
e social.

Na construção de marginais é impor-
tante o projeto de áreas verdes e lagos que 
substituam as várzeas tomadas pelo cres-
cimento , ocupação correta de encostas 
mantendo a drenagem natural e reduzindo 
erosão e outras medidas já descritas na re-
naturalização de grandes cidades, a serem 
implantadas gradativamente com o cresci-
mento.

O tema está aberto e com o elevado 
nível da engenharia e arquitetura no País, 
estamos diante de um desafio que pode e 
deve ser bem resolvido, atenuando o sofri-
mento da população presente e contribuin-
do  para a melhora e preservação da quali-
dade de vida da população futura.

*João Antonio del Nero é professor aposentado da Escola Politécnica; 
presidente da Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projeto S.A.; 
conselheiro do Sinaenco; conselheiro da Abemi e membro  do conselho tecno-
lógico do SEESP
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O ser humano ao longo de sua trajetória, 
num jogo de erros e acertos, sempre bus-
cou a melhor condição possível para sua 

sobrevivência.  Desde as cavernas até nos-
sos dias, com a utilização de tecnologia em 
maior ou menor grau, continuamos apren-
dendo e certamente nos adaptaremos às 
novas circunstâncias de tempo, lugar ou de 
maior ou menor recursos.

A história tem exemplos que podem 
nos auxiliar quando da implantação de no-
vos núcleos urbanos: evitar áreas sujeitas 
a inundação, deslizamentos, etc. e realizar 
uma arquitetura coerente com a nossa cul-
tura e geografia.

Com o acervo de experiências já acumu-
ladas até nossos dias podemos concluir que 
grandes catástrofes, sobretudo as dos últi-
mos tempos, se devem à imprevisão, teme-
ridade e leniência, entre outras causas, das 
autoridades responsáveis pela ocupação do 
território.

No entanto, o explosivo crescimento 
populacional e o aumento da ação predató-
ria do homem nos traz hoje, o desafio das 
mudanças climáticas colocando em grande 
destaque a questão da sustentabilidade. po-
demos contribuir muito para um equilíbrio 
buscando uma arquitetura mais ecoeficien-
te, adequada e integrada ao nosso meio.

A imagem ideal de uma edificação nos 
dias de hoje, do ponto de vista da sustenta-
bilidade, seria aquela de um prédio executa-
do com materiais certificados, leves e isolan-
tes, além de ser autosuficiente em termos de 
energia e de parte da água para consumo, 
com captação de águas pluviais e tratamen-
to de esgotos para reuso, etc.

Outro ganho para o momento em que 
vivemos seria o desenvolvimento dos con-
ceitos de industrialização das edificações, 
evitando improvisações e desperdícios nos 

A hora de buscar 
uma arquitetura 

ecoeficienrte
Sidônio Porto*

canteiros de obra que seriam praticamen-
te transformados em área de montagem.  
além disso o desenvolvimento de trabalhos 
em equipes multidisciplinares promoveria 
maior presença e valorização de profissio-
nais nas áreas de projeto, de geologia, do 
clima, da sociologia, da biologia, etc, com-
petentes e responsáveis nas decisões e so-
luções adequadas aos problemas, cada vez 
maiores, de nosso tempo.

*Sidônio Porto é arquiteto com numerosos projetos construídos no País, 
premiado aqui e internacionalmente, com sua história e obras divulgados no 
livro Sidônio Porto, um intérprete de seu tempo.
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Fui convidado pelo Editor da Revista 
O Empreiteiro para escrever sobre o 
tema O impacto das mudanças climáti-

cas nos projetos e nas obras de engenharia. 
Inicialmente, hesitei por entender que as 
questões sobre mudanças climáticas são 
temas para especialistas e ainda muito 
questionadas. Mas diante das mais re-
centes tragédias decorrentes de chuvas 
intensas nos estados de Alagoas e Per-
nambuco, ousei tecer as considerações 
que se seguem.

Sem dúvida, temos convivido com 
grandes desastres decorrentes de chuvas 
excepcionais em anos recentes. Estão na 
memória dos brasileiros as calamidades 
ocorridas nos estados de Santa Catarina 
e do Rio de Janeiro. No entanto, quase 
sempre, são citadas referências de chu-
vas tão ou mais intensas ocorridas no 
passado.  

Mesmo que não se possa atribuir 
com certeza uma significativa mudança 
climática, não podemos ignorar os efei-
tos imediatos dos equívocos do uso da 
ocupação do solo na área urbana e na 
área rural caracterizados pela agressão 
ao meio ambiente. 

As cabeceiras dos rios estão cada vez 
mais desprotegidas de cobertura vege-
tal, com a consequente redução da infil-
tração das águas no solo e aumento da 
velocidade de escoamento. Com chuvas 
intensas, maiores as enchentes.

Por outro lado, a ocupação urbana 
em áreas de risco, seja nas proximida-
des das calhas dos rios seja em encostas 
íngremes, ou sobre áreas de depósito de 
lixo, como foi o caso de Niterói, dispensa 
fenômenos meteorológicos excepcionais 
para que se tenha uma tragédia. 

Assim, mesmo sem considerarmos 

As chuvas intensas
e as tragédias 

constantes
Maurício de Lana*

a projeção dos impactos das mudanças 
climáticas, muitos projetos e obras de 
engenharia e de recuperação ambiental 
necessitam ser realizados para mitigação 
dos efeitos do mau uso da ocupação do 
solo. Ao cuidarmos dos problemas da 
atualidade, já estaremos caminhando 
para a minimização dos problemas do 
futuro.

*Maurício de Lana é engenheiro e presidente do Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) 
de Minas Gerais
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Mergulhado em tensa lida com os recorrentes 
acontecimentos geológico-geotécnicos de 
mais uma temporada chuvosa, estou ten-

tando colocar sucintamente no papel algumas 
reflexões que imagino talvez possam nos aju-
dar a melhor direcionar nossas atividades téc-
nicas e sociais no contexto desses problemas.

Percebo que, com a melhor das intenções, 
acabamos por cair em uma armadilha tecno-
lógica armada pela inconseqüência das admi-
nistrações públicas no cumprimento de suas 
obrigações e atribuições de planejamento e or-
denamento da expansão urbana. Dessa incon-
seqüência resulta a incontrolável progressão 
do surgimento de áreas de risco e decorrentes 
acidentes e tragédias.

Especialmente a partir de meados da dé-
cada de 1970, a geologia de engenharia e a 
engenharia geotécnica brasileiras, iniciaram, 
no contexto conceitual de uma abordagem 
preventiva, a produção de um excelente ferra-
mental técnico para as ações de planejamento 
e regramento técnico do uso do solo, sob a óti-
ca geológica e geotécnica. A carta geotécnica 
se destaca entre essas ferramentas de caráter 
preventivo e de planejamento.

Ela proveria aos administradores públicos 
as informações necessárias a fim de que não 
sejam ocupadas áreas de alta potencialidade 
natural a eventos geotécnicos potencialmente 
destrutivos e a utilizar as técnicas mais ade-
quadas para a ocupação de outras áreas natu-
ralmente menos problemáticas.

No entanto, com a aversão que a adminis-
tração pública brasileira vem demonstrando 
à cultura da prevenção e do planejamento 
urbano, e com a decorrente multiplicação 
das situações de risco já instalado, os geo-
técnicos brasileiros foram progressivamente 
migrando para uma abordagem corretiva/
emergencial de Defesa Civil. Surgiram, as-
sim as Cartas de Risco, os Programas de De-
fesa Civil, as ações emergenciais de retirada 
de moradores e instalações em risco, siste-
mas de monitoramento de chuvas e escor-

Como escapar da armadilha
da abordagem de risco

Álvaro Rodrigues dos Santos*

regamentos, novas alternativas em obras de 
contenção, etc.

Essa abordagem de risco tem atendido 
melhor nossos administradores e políticos, 
em sua grande maioria sempre muito mais 
propensos a “torcer para que nada aconteça” e 
a culpar chuvas, geologia, população ou Deus 
pelas desgraças eventualmente acontecidas.

Se a abordagem de risco se impõe como 
prioritária aos países onde o risco geológico é 
totalmente natural - vulcanismo, terremotos, 
tsunamis, etc. - ou seja, independe da vontade 
humana, como no Chile e no Japão, em nosso 
caso, as situações de risco (escorregamentos, 
enchentes, erosões) são associadas a interven-
ções humanas no meio físico geológico, po-
dendo, portanto, ser mitigadas ou totalmente 
evitadas no depender da vontade humana.

Obviamente, diante do quadro atual não 
há como não atender às situações emergen-
ciais, pois o passivo geotécnico é enorme. Con-
tudo, estaríamos cometendo um erro tremen-
do se colaborássemos para passar à sociedade 
brasileira a estapafúrdia idéia de que o risco 
é inevitável e que, se bem administrado, seria 
até aceitável.

 É preciso virar o jogo, voltando à carga 
nas ações preventivas de planejamento, com o 
que evitaríamos que novas situações de risco 

sejam criadas, estancando a diabólica sucessão 
de erros e tragédias. Na prática, essa diretriz 
significaria a aplicação da única estratégia 
que o bom senso técnico e gerencial indicaria 
para a recuperação do controle técnico sobre o 
crescimento urbano: parar de errar e corrigir o 
errado que já foi feito. 

O meio técnico brasileiro, especialmen-
te seus geólogos, engenheiros geotécnicos, 
arquitetos, urbanistas, geógrafos, precisa se 
articular para essa indispensável correção de 
rumos. 

Aproveitando a oportunidade desse ar-
tigo, procurando colaborar para uma devida 
e necessária uniformização conceitual, indis-
pensável à boa discussão do tema, transcrevo 
a seguir uma proposta de definição conceitual 
para Carta Geotécnica e Carta de Risco.

A Carta Geotécnica traz informações sobre 
todas feições geológicas e geomorfológicas de 
uma determinada região quanto ao seu com-
portamento geotécnico frente a um determina-
do tipo de ocupação. É essencialmente um ins-
trumento de planejamento do uso do solo. As 
mais comuns são as CGs orientadas à ocupação 
urbana. Definem as zonas que não podem ser 
ocupadas de forma alguma e aquelas que po-
dem ser ocupadas uma vez obedecidos os crité-
rios técnicos estipulados pela própria Carta.

A Carta de Riscos delimita em uma área 
ou região as zonas ou os compartimentos 
submetidos a um determinado tipo de risco 
(por exemplo, escorregamentos) frente a um 
determinado tipo de ocupação (por exemplo, 
urbana), definindo os diferentes graus de ris-
co e as providências necessárias associadas a 
cada um desses graus. Geralmente é realizada 
para uma situação já com problemas detecta-
dos ou acontecidos e é mais comumente um 
instrumento de ações emergenciais de Defesa 
Civil e/ou reorganização da ocupação.

*Álvaro Rodrigues dos Santos (santosalvaro@uol.com.br) é geólogo, ex-
diretor de planejamento e gestão do IPT e ex-diretor da Divisão de Geologia. 
Autor dos livros “Geologia de Engenharia: Conceitos, Método e Prática”, “A 
Grande Barreira da Serra do Mar”, “Cubatão” e “Diálogos Geológicos” e con-
sultor em Geologia de Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente.
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B
em antes de o meia espanhol Iniesta 
desferir o golpe mortal sobre a Ho-
landa na final da Copa do Mundo da 
Fifa, em Joanesburgo, os brasileiros já 
contabilizavam os custos e os borde-
rôs para pôr em ação a vigésima edi-
ção do evento, a quinta na América do 

Sul, 36 anos depois que a Argentina sediou o 
campeonato, em 1978. Antes foram o Uruguai 
em 1930, o Brasil em 1950 e o Chile em 1962. 
Daqui a quatro anos – ou três para as que 
vão sediar a Copa das Confederações ou dois 
como quer a Fifa – 12 cidades terão de tirar o 
atraso e resolver a obra, reforma, demolição 
ou licitação do estádio ou arena que será palco 
dos confrontos entre as seleções, com ou sem a 
ajuda das divindades do esporte.

Entre os casos mais graves estão São Paulo, 
com o veto ao Morumbi, Natal e Curitiba, que 
podem ser excluídas. O Brasil tem experiência 
em atropelo e obras concluídas na última hora. 

Os doze trabalhos de Nice
A deusa grega, Nice, da vitória precisa abrir as asas sobre as cidades 

brasileiras que carecem de um estádio para pôr em movimento  
a próxima Copa do Mundo

Na correria, explode os orçamentos, dispensa 
licitações e abandona qualquer preocupação 
com a qualidade das obras. E ainda será pre-
ciso contabilizar os investimentos previstos 
pelo governo, em mobilidade urbana (R$ 11,6 
bilhões), reformas e melhorias em aeroportos 
(R$ 5,6 bilhões) e portos (R$ 700 milhões). Para 
os estádios, a linha de crédito do BNDES pre-
vê R$ 5,7 bilhões. A África do Sul ainda não 
fechou os números mas as estimativas iniciais 
apontam para um valor total na casa dos R$ 
8,4 bilhões, distribuídos em dez cidades.

Em 2006, quando as discussões sobre a 
candidatura do Brasil como sede da Copa do 
Mundo davam os primeiros sinais, a empresa 
de engenharia de projeto Figueiredo Ferraz 
começou a orçar projetos para a construção 
de estádios com capacidades para 30, 50 e 70 
mil pessoas, seguindo as normas da Fifa. Para 
isso, chamou o arquiteto Nadir Curi Mezerani, 
um parceiro desde os tempos do engenheiro 

Roberto Zucculo, por volta de 1965. Dessa co-
laboração nasceu uma ideia que pode servir 
a muitas cidades brasileiras, sedes ou não de 
jogos da copa: o estádio em pré-moldado. “As 

Além dos estádios, os aeroportos deverão receber 
atenção especial para que cenas como esta, 
registrada no Aeroporto Juscelino Kubitschek, de 
Brasília, não aconteçam durante a Copa 2014 e 
Olimpíada 2016
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normas da Fifa ou do BNDES, para os atuais 
e futuros estádios que vão usar a linha de fi-
nanciamento, são como códigos de obras. Não 
representam desafios de projeto. A preocupa-
ção é com a implantação urbanística”, afiança 
Mezerani, titular do escritório paulistano Na-
dir Curi Mezerani Arquitetura Urbanismo.

No passado, obras públicas de grande por-
te como estádios de futebol e museus sempre 
foram pontos de destaque em final de grandes 
e tranquilos boulevards. Exemplos como o Mu-
seu do Ipiranga ou o estádio do Pacaembu, em 
São Paulo, provam como a dinâmica das cida-
des inverteu esse valor. “Um péssimo exemplo 
disso seria o estádio do Morumbi, um ruído 
– semântico – no meio urbano, um incômodo 
pelo grande número de pessoas com impactos 
nocivos ao ambiente, da volumetria até a po-
luição sonora e os densos fluxos de veículos”, 
diz Mezerani. Daí, o desafio da implantação.

O estádio Cícero Pompeu de Toledo, no 
bairro do Morumbi, foi projetado pelo arqui-
teto curitibano João Batista Vilanova Artigas, 
em concreto protendido, numa época em que 
o local escolhido era uma ilha cercada de ve-
getação. As obras começaram em 1953 e, com 
o passar dos anos, o adensamento urbano 
progressivo, cercou a antiga ilha de tranqui-
lidade em uma zona de residências e outras 
edificações, o que inclui um dos maiores hos-
pitais particulares do País, em uma região de 
acessos congestionados. Quando foi inaugu-
rado, em outubro de 1960, recebia um público 
marcado pelas convenções da época, de terno 
e chapéu. Hoje, recebe torcidas organizadas e 
frequentadores de mega shows, cujo compor-
tamento predador tem exigido, para a antiga 
construção, uma série de reformas, sobretudo, 
de reforço estrutural.

Mas para construir um estádio, não bas-
ta apenas um bom terreno, de 320 por 320 m. 
O melhor seria garantir um uso mútiplo para 
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grandes fluxos ou imensas aglomerações com praça de alimentação, 
centro de convenções e exposições, prédios de estacionamento ou um 
parque coerente com grandes volumes de concreto pré-moldado e aço. 
A primeira simulação para o estádio encomendado pela Figueiredo Fer-
raz ficava na Vila Maria, na Marginal do Tietê. “Mas os melhores terre-
nos para a construção de um estádio novo em São Paulo seriam o atual 
parque Vila-Lobos, o local onde hoje funciona o Ceasa e em Pirituba”, 
avalia o arquiteto. Dependendo da concentração urbana e a capacidade 
do estádio vão variar a altura dos volumes construídos, os acessos e as 
necessidades de controlar o som com paineis.

Para uma margem de tempo de obra por volta de dois anos, um 
estádio nesses moldes poderia custar R$ 250 milhões, para o de 30 mil 
pessoas, R$ 300 milhões, para o de 50 mil, e R$ 450 milhões para o de 
70 mil, um pouco mais para as versões com estacionamento no subsolo, 
que precisam de um centro no gramado para escoar água. “Pelos cál-
culos da Figueiredo Ferraz, uns 500 minicípios precisariam de estádios 
novos. Se 30 desses municípios se interessassem pelo ideia, isso viabi-
lizaria  uma economia de escala capaz de fazer cair bastante o custo”, 
explica Mezerani. “Se a opção for por um só, a vantagem está na veloci-
dade. Enquanto negocia o terreno, uma ou mais fábricas constroem as 
peças pré-moldadas.”

O projeto abre mão de qualquer grandiosidade ou aquele apelo qua-
se sensual  como o do estádio Nacional de Beijing, o Ninho de Pássaro, 
do escritório suíço Herzog & de Meuron, ou o Soccer City de Joanesbur-
go, dos arquitetos sul-africanos Boogertman e do americano Populous. 
Dois apoios, dois balanços, arquibancada e circulação de carros definem 
o estádio em pré-moldado como pilhas de discos menores sustentando 
a arena circular que contém o gramado. A cobertura metálica com cha-
pa perfurada e telha sanduíche substitui a solução de arquibanca em 
aço que encarece muito devido às necessidades de proteção do fogo. As 
rampas para carros e espectadores são intercaladas em diâmetros iguais 
e rampas diferentes. 

Para seguir as normas da Fifa e do BNDES, paineis solares na cober-
tura geram energia para a iluminação. Calhas e juntas recolhem a água 
da chuva, armazenam e conduzem aos aspersores para irrigar a grama 
e aos banheiros. Os grandes problemas, segundo o arquiteto – que, no 
momento, está projetando o plano diretor da usina São Manoel e o pro-
jeto do teatro e centro de convenções de Botucatu – serão a conserva-
ção e a gestão do estádio. “O Brasil deu essa empolgação, do futebol ao 
mundo e é celeiro de pessoas hábeis. Seria natural supor que o governo 
se preocupe em construir estádios multiuso e um desses usos pode ser 
escolas ou até faculdades”, conclui Nadir Mezerani.

Copa e Olimpíada | Estádios

O problema da mobilidade urbana também deve preocupar 
as autoridades e os organizadores dos eventos esportivos
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Much earlier than the Spanish soccer 
player Iniesta wounded Holland lethally in the 
final match of FIFA’s World Cup in Johannes-
burg, Brazilians were already adding costs 
and making expense lists to put the twentieth 
edition of the event in action, the fifth in South 
America, 36 years after Argentina hosted that 
championship in 1978. Before that, Uruguay 
hosted it in 1930, Brazil in 1950 and Chile in 
1962. Within four years – or three for those 
hosting the Cup of Confederations or two, as 
FIFA wants – 12 cities will have to offset the 
delay and decide which construction work, 
remodeling, demolition or tender will be done 
in the stadium or arena that will stage the 
matches among soccer selections, with or 
without the soccer-protecting gods.

Among the most serious cases are São 
Paulo, with the Morumbi stadium vetoed, 
Natal and Curitiba, which can be excluded. 
Brazil is experienced in hurried decisions and 
construction work completed in the last mi-
nute. In a hurry, estimates blow up, tenders 
are dismissed and there is no concern for the 
quality of the construction work. And it is still 
missing to add the investments forecast by 
the government in urban furniture (R$11.6 
billion), remodeling and improvements at 
airports (R$5.6 billion) and ports (R$700 
million). The BNDES will make available R$5.7 
billion in credit lines. South Africa has not clo-
sed the figures yet, but initial estimates point 
at a total value of approximately R$8.4 billion 
distributed in ten cities.

 In 2006, when discussions on Brazil’s 
candidacy to host the World Cup were begin-
ning, project engineering company Figueire-
do Ferraz started to quote projects to build 
stadiums able to seat 30, 50 and 70 thousand 
people, according to FIFA’s regulations. For 
that purpose it called architect Nadir Curi Me-
zerani, a partner since the engineer Roberto 
Zucculo was in the company, around 1965. 
From that collaboration an idea was born that 
might serve well Brazilian cities, whether or 
not they are to shelter the World Cup ma-

Goddess Nice’s twelve jobs
 The Greek victory goddess, Nice, should open her wings over the Brazilian cities that  

do not have a stadium in order to move the next World Cup forward

tches: a pre-molded stadium. “FIFA and BNDES’ 
regulations for current and future stadiums to 
be financed by them are like construction work 
codes. They stand for challenges to the project. 
The concern here is the urban implementation”, 
states Mezerani, head of Nadir Curi Mezerani 
Arquitetura Urbanismo in São Paulo.

In the past large public construction works 
such as soccer stadiums and museums were 
always highlights at the end of large and calm 
boulevards. Examples like the Ipiranga Museum 
or the Pacaembu Stadium, in São Paulo, prove 
how the dynamics of the cities has inverted this 
value. “A terrible example here would be the Mo-
rumbi Stadium, a noise – a semantic noise – in 
the urban environment, a nuisance for the signifi-
cant number of people, with harmful impacts on 
the environment, from the volumes built to sound 
pollution and dense car flows”, says Mezerani. 
So, those are the challenges to implementation. 

         The Cícero Pompeu de Toledo stadium, 
in the Morumbi district, was projected by archi-
tect João Batista Vilanova Artigas, from Curitiba, 
in reinforced concrete, at a time when the place 
chosen was an island surrounded by vegetation. 
The construction work started in 1953 and as 
time went by, urban condensation progressed 
and surrounded the former tranquility island 
inside an area with residences and other buil-
dings, including one of the biggest private hos-
pitals in the country, in an area whose accesses 
are always congested. When it was inaugurated, 
in October 1960, it would shelter an audience 
marked by the conventions of that time, wearing 
a suit and a hat. Today it shelters organized fans 
and mega-show attendants, whose predatory 
behavior has demanded a number of remode-
ling projects, mainly structural reinforcement, in 
the old building. 

However, just a good 320 by 320m pie-
ce of land is not enough to build a stadium. 
It would be better to ensure multiple uses for 
large flows and huge crowds by adding food 
quarters, convention and exhibition centers, a 
parking building or a park consistent with the 
large volumes of pre-molded concrete and ste-

el. The first simulation of a stadium ordered 
by Figueiredo Ferraz was in Vila Maria, on 
the Marginal of the Tietê River. “But the best 
pieces of land to build a new stadium in São 
Paulo would be the current Villa-Lobos park, 
the site where Ceasa is located today and in 
Pirituba”, assesses the architect. Depending 
on the urban concentration nearby and the 
stadium’s capacity the height of the volumes 
built would vary, as much as the accesses 
and need to control the sound with panels.

For a construction term around two ye-
ars, a stadium like that would cost R$250 
million for a stadium for 30 thousand peo-
ple, R$300 million for one for 50 thousand, 
and R$450 million for one for 70 thousand, 
and versions with an underground parking lot 
would be a little more expensive once they 
would require a central space in the grass 
field to drain water. “According to Figueire-
do Ferraz’s calculations, approximately 500 
cities need new stadiums. If 30 out of tho-
se were interested in the idea, it would lead 
to a scale economy able to make the cost 
decrease significantly”, explains Mezerani. 
“If building only one is chosen, speed is the 
advantage. While the land is negotiated, one 
or more plants would manufacture the pre-
molded parts.”

The project gives up any grandiosity or 
that almost sensual appeal such as that of 
the Beijing National stadium, the Bird Nest, 
designed by Swiss architecture office Herzog 
& de Meuron, or that of the Soccer City of Jo-
hannesburg, of South African architect Boo-
gertman and American architect Populous. 
Two supports, two gaps, bleachers and car 
circulation define a pre-molded stadium as 
a stack of smaller discs sustaining a circular 
arena containing the grass field. The metal 
roof with perforated plates and sandwich ti-
les replaces the solution of steel bleachers 
that makes a project much more expensive 
due to the need of fire protection. Ramps for 
cars and viewers are alternated in equal dia-
meters and different ramps. 
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Sediar grandes eventos esportivos, como os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e a Copa 
do Mundo FIFA, está se tornando cada vez 

mais propício para estimular o desenvolvimen-
to econômico, urbano e social das cidades-sede 
envolvidas, elevando sua importância no con-
texto mundial. Mais do que isso, os grandes 
eventos têm representado uma oportunidade 
ímpar de negócios para a iniciativa privada e, 
sobretudo, um mecanismo poderoso de incre-
mento da expansão de muitos setores, especial-
mente, daqueles ligados à infraestrutura.

Essa realidade não está circunscrita à di-
nâmica de cidades de países emergentes. Um 

Os legados dos  
grandes eventos esportivos

De Londres à África do Sul,  
a experiência em sediar os maiores encontros do esporte mundial  

revela que as oportunidades são muitas, especialmente às empresas e  
aos setores que souberem se organizar em tempo de concretizá-las

John Auton*

Copa e Olimpíada 

exemplo emblemático desse alcance dos gran-
des eventos esportivos é a cidade de Londres, 
que tem sido assessorada pela Deloitte desde 
sua candidatura a se tornar sede dos Jogos 
Olímpicos de 2012.

A realização dos Jogos Olímpicos de Lon-
dres será um dos projetos mais complexos já 
realizados no Reino Unido, um país já habitu-
ado a liderar projetos grandiosos ao longo de 
toda a sua história. Serão 9 milhões de ingressos 
distribuídos para assistir a quase 15 mil atletas 
– 10.500 profissionais dos Jogos Olímpicos e 
4.200 dos Paraolímpicos – que competirão em 
34 locais diferentes, com a cobertura de 20 mil 
representantes da mídia.

Desde a escolha para sediar os Jogos Olím-
picos de 2012, Londres tem se destacado por 
estabelecer a palavra “legado” como princípio 
fundamental da organização do evento. O in-
tuito é que os benefícios tangíveis e intangíveis 

gerados pela Olimpíada não termine ao final 
das festividades, mas que proporcione uma re-
vitalização da economia britânica e que deixe 
benefícios de longo prazo para o País. Essa é 
uma oportunidade única para resolver desafios 
chave da cidade, que ainda conta – por surpre-
endente que possa parecer – com problemas 
sociais e de infraestrutura.

O Comitê Organizador dos jogos Olímpi-
cos de Londres (LOCOG) está preocupado em 
oferecer um evento sustentável e memorável 
aos seus participantes, minimizando os aspec-
tos ambientais e maximizando o legado social 
do evento. Esta é a primeira vez que um evento 
desse porte e magnitude tem seu planejamento 
totalmente balizado pelos princípios da susten-
tabilidade.

O projeto olímpico londrino está todo ba-
seado na revitalização do bairro de Stratford, 
na zona leste da cidade, uma das áreas com um 
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O projeto olímpico londrino baseou-se na 
revitalização do bairro de Stratford, uma das 
áreas com mais baixo desenvolvimento da Grã 
Bretanha. Na foto, e possível ver as principais 
edificações: Velopark, Arena de Basquetebol, 
Parque Aquático e Estádio Olímpico
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nível de desenvolvimento mais baixo daquele 
visto no restante da Grã Bretanha, com índices 
de criminalidade relativamente altos, taxas de 
desemprego elevadas e uma expectativa de 
vida sete anos mais baixa do que a média na-
cional. É justamente nesta área que o Parque 
Olímpico está sendo instalado.

O primeiro grande desafio urbanístico da 
região é o transporte público. Para viabilizar o 
acesso ao Parque, Stratford está sendo conecta-
da às principais redes de metrô e de ônibus da 
cidade: serão 14 quilômetros de novas ruas e 35 
quilômetros de ciclovias.

A ausência de espaços públicos de lazer 
também foi identificada como outro problema 
da região. Em virtude disso, uma área de 1.000 

diversos setores, em especial, no comércio e em 
serviços.

Ao estimular a reurbanização e reestrutu-
ração de determinadas áreas urbanas, esse tipo 
de evento gera mais desenvolvimento econô-
mico para seus países-sede. Foi assim com a 
Alemanha, na Copa do Mundo de 2006, e com 
a China, em 2008, na Olimpíada de Pequim.

Na Alemanha, a Copa do Mundo de 2006 
incrementou principalmente o turismo local, 
quando mudou a percepção dos estrangeiros 
sobre a fama de ser um país de povo frio e pou-
co hospitaleiro. A Olimpíada de Verão de Pe-
quim, na China, fez com que o mundo passasse 
a olhar aquele país como uma superpotência 
econômica. Com a Copa do Mundo deste ano, 
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metros quadrados do Parque Olímpico será 
convertida em um enorme parque para o pú-
blico depois dos Jogos – mais um legado para o 
bairro. Lá também serão construídas 10 mil no-
vas casas, 35% delas, a preços populares, além 
de cinco escolas e três centros médicos.

Outras prioridades também foram estabe-
lecidas, como a melhoria do sistema de trans-
portes, do fornecimento de água e da qualidade 
dos serviços de saúde e educação.

Os sistemas de transporte e de manuten-
ção das redes de água, esgoto e energia elétrica 
que serão instalados para o evento continuarão 
gerando vagas de trabalho. Estima-se que haja 
uma expansão da economia local e que essa 
possa gerar até a 10 mil novos empregos em 
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Estádio Olímpico de Londres tendo, ao fundo, o 
complexo de edifícios comerciais de Canary Wharf
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a África do Sul teve uma oportunidade de 
aparecer ao mundo como uma nação espor-
tiva, aprimorar a sua imagem junto à comu-
nidade política internacional e fortalecer seu 
posicionamento como uma das economias 
emergentes mundiais.

A Copa do Mundo de 2010 atuou como 
um catalisador para metas de longo prazo fo-
cadas no desenvolvimento da infraestrutura 
da África do Sul. A necessidade de deslocar 
milhares de torcedores, equipes e pessoal 
de apoio de um lugar para outro nos dias 
de jogos fez com que se investisse no forta-
lecimento do sistema de transporte público, 
que não tinha uma forte rede. O país acaba 
de completar a primeira parte da rede ferro-
viária de alta velocidade, reformou e ampliou 
diversas rodovias e implantou um número 

considerável de linhas de ônibus. Além disso, 
construiu e expandiu aeroportos, criou novos 
estádios e realizou outras melhorias em infra-
estrutura urbana.

As políticas bem planejadas para contra-
tar novos trabalhadores que pudessem coo-
perar nas obras de infraestrutura proveram 
treinamento para profissionais anteriormen-
te desempregados, o que aumentou as opor-
tunidades de emprego para essas pessoas e 
deverá ter um impacto duradouro e positivo 
sobre os recursos humanos do país. 

As experiências de Londres, da África do 
Sul e de tantos outros países e cidades que 
conquistaram a oportunidade de sediar um 
megaevento esportivo sinalizam ao Brasil 
grandes perspectivas para 2014 e 2016. Da 
mesma forma, elas enfatizam a importância 

de se planejar adequadamente as ações a se-
rem implementadas, bem como de articular 
empresas, entidades corporativas, governo e 
todos os agentes do mercado e da sociedade 
em torno do sucesso desses grandes eventos.

O sucesso da organização de uma Copa 
do Mundo ou uma Olimpíada no Brasil trará 
vitórias a todos os brasileiros. Os setores mais 
bem-sucedidos serão aqueles que melhor se 
organizarem para a concretização das opor-
tunidades que hoje se apresentam.

* John Auton é sócio da Deloitte responsável por projetos relacionados 
à Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. A Deloitte é referência mundial na 
consultoria a grandes eventos esportivos e já trabalhou em mais de 40 projetos 
do gênero. Atualmente, está conduzindo o processo de estruturação organiza-
cional do Comitê Rio 2016 e trabalhando em projetos dos Jogos Olímpicos de 
2012, em Londres. Atuou também em cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 
de 2010, na África do Sul. 

Copa e Olimpíada | 
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“O planejamento, em uma sociedade demo-
crática, só se realiza se a sua instituciona-
lização for respeitada. É necessário que 

objetivos e meios para atingi-los sejam defi-
nidos claramente e respeitados no futuro. Até 
mesmo para que sejam implementados com 
eficiência”. Texto de Arthur Barrionuevo, pro-
fessor da Fundação Getúlio Vargas (FGV–SP), 
publicado no jornal Folha de São Paulo.

Não são poucos os interessados em resol-
ver o problema do planejamento em obras de 
infraestrutura. Nosso prestigiado jornalista 
Nildo Carlos Oliveira, na edição de abril de 
2010, da revista O Empreiteiro, coloca o con-
trato e obra como faces da mesma moeda. 
Eu complementaria a afirmação, fazendo a 

Copa e Olimpíada

Por que não conseguimos planejar?
Sérgio A. Palazzo*

seguinte colocação: “O planejamento é filho 
dessas duas faces”. 

O que se pode esperar desse filho se a pró-
pria Lei que governa as contratações, sequer 
exige que as mesmas sejam feitas única e ex-
clusivamente suportadas por um Projeto Exe-
cutivo, e não como o texto explicita na Seção 
III, de Obras e Serviços, artigo 7o E, inciso 1: 

A execução de cada etapa será obrigato-
riamente precedida da conclusão e aprovação, 
pela autoridade competente, dos trabalhos re-
lativos às etapas anteriores, à exceção do pro-
jeto executivo, que poderá ser desenvolvido 
concomitantemente com a execução das obras 
e serviços, desde que também autorizado pela 
administração.

“O planejamento 
é filho dessas 
duas faces”
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Continua a Lei, ainda adiante, dizendo 
que somente podem ser contratadas obras que 
tenham o projeto básico e, em seguida, recheia 
com orientações, sobre preços, materiais e téc-
nicas que somente poderiam ser observadas à 
luz de um projeto executivo que não foi entre-
gue ao licitante por ocasião da contenda.

Completei 40 anos de atividades no setor 
da construção de infraestrutura em 2007. Lem-
bro-me ainda da minha primeira experiência 
num canteiro de obras – o de Ilha Solteira no 
extremo noroeste do Estado de São Paulo –, 
para a construção de uma hidrelétrica de gran-
de porte. Lembro-me também das enormes fa-
lhas que havia no planejamento da obra, coisa 
que me chamou a atenção, visto que tecnica-
mente eu ainda engatinhava, portanto, podia 
sim, olhar atividades com o olho de um indivi-
duo que diz: “Pois é, será que não tem um jeito 
mais adequado de se fazer isso? Ou Será que 
ninguém pensou antes, em fazer isso de outro 
jeito?” E assim por diante. 

Pois bem, quarenta anos depois, constatei 

o quanto conseguimos piorar. Naquela época, 
me surpreendiam projetos executivos chegan-
do à obra simultaneamente com as execuções. 
Devo confessar, que hoje não me surpreendo 
mais, me acostumei, até com o exagero de ini-
ciar-se uma obra, apenas com o projeto básico, 
muitas vezes com um “esquemático” e assim 
por diante.

Nos cursos de graduação – e aí talvez es-
teja o começo de tudo –, a matéria de gestão 
da produção e planejamento de obras é re-
legada a um último semestre, de forma bem 
superficial. Os programas de pós-graduação, 
tampouco contemplam a matéria. Eu, assim 
mesmo, encarei um curso de gestão e, pela 
lacuna mencionada, com a ajuda do Lúcio So-
belman (professor doutor e acadêmico da Uni-
versidade Carnegie Mellon), que nos brindou 
com algumas palestras no último Congresso 
da ABRATT, obtive algumas indicações que 
me levaram a professores que também cons-
tataram essas falhas há 20 anos e se dedicaram 
a municiar o setor com seus conhecimentos, 

pesquisas, trocas de experiências, material 
riquíssimo que agora pouco a pouco estou 
disponibilizando aos meus clientes e à comu-
nidade técnica. 

Nele tento desviar o curso dos aconteci-
mentos (no planejamento de obras), de modo 
a corrigir essa falha ainda sob os efeitos legis-
lativos e desastrosos da 8.666 e, desta vez, ten-
tando a partir da “colcha de retalhos” em que 
se enquadram a maioria preocupante de obras 
públicas (quanto ao planejamento), visando 
diminuir as “inconsistências” que levam a 
uma multiplicação geométrica de problemas 
dentro dos canteiros de obras. 

Espero contar com mais adeptos nessa 
luta, para melhorarmos a qualidade, a produ-
tividade e (durmam com um barulho desse) 
a lucratividade, para que possamos concluir 
obras e, com essa conclusão, entregar os servi-
ços públicos prometidos.

*Sérgio A. Palazzo é consultor em Planejamento de Obras de Infra-
estrutura.
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S
ão Paulo é uma cidade que tem proble-
mas de infraestrutura e de ocupação 
urbana tão complexos quanto seu ta-
manho. Três programas em andamen-
to procuram recuperar grandes áreas 
degradadas, sob responsabilidade da 
Prefeitura de São Paulo. 

O projeto Nova Luz promete revitalizar 
parte do bairro da Luz, na região central, mas 
não prevê obras em curto prazo. 

No extremo sul da cidade acontece a ur-

Projetos buscam revitalizar 
áreas degradadas  

de São Paulo

banização de Paraisópolis, local onde está a se-
gunda maior favela da cidade há 50 anos.

Finalmente, operações urbanas em anda-
mento levam tempo para saírem do papel, têm 
potencial para recuperar grandes áreas, mas so-
frem criticas pela forma como são conduzidas. 
Detalhes destes programas serão apresentados 
a seguir. 

Urbanização de Paraisópolis 
Segunda maior favela de São Paulo, com 

cerca de 60 mil habitantes em quase um milhão 
de metros quadrados, Paraisópolis passa por 
uma requalificação urbana. A região foi ocu-
pada de forma desordenada a partir da década 
de 1950, fruto de planos que nunca saíram do 
papel. 

As obras de urbanização iniciaram-se em 
2006 e a terceira fase de obras está em licitação. 
Segundo a coordenadora do projeto Paraísopo-
lis, Maria Teresa Diniz, as obras devem termi-
nar em julho de 2012 e o orçamento previsto é 

Cidades | Recuperação Urbana
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de R$ 505 milhões, sendo 70% da Prefeitura e o 
restante em parceria com os governos Estadual 
e Federal. 

As obras principais têm como foco a elimi-
nação das áreas de risco e a implantação de in-
fraestrutura, inclusive ligações domiciliares de 
água e esgoto. Também ocorrem obras de drena-
gem, pavimentação, construção de área públicas 
tais como praças e instalação de equipamentos 
públicos como creches, escolas e unidades bási-
cas de saúde (UBSs), entre outros serviços. 

A coordenadora informa que 3118 unida-
des habitacionais estão sendo construídas para 
cerca de três mil famílias que serão removidas 
de áreas de risco ou que estejam em áreas a se-
rem desapropriadas. Segundo ela, a comunida-
de acompanha ativamente as obras, por meio 
do conselho gestor. Também é feito um plantão 
social, para esclarecimento de dúvidas e reivin-
dicações, que atende cerca de cinco mil pessoas 
por ano.  

Existe uma  parceria da Prefeitura com a 
Associação Brasileira de Cimento Portland 
(ABCP) e com a Associação Brasileira dos Fa-
bricantes de Tintas (Abrafati) para treinar mo-
radores que queiram ser pedreiros e pintores 
para melhorar as fachadas das casas de Paraíso-
polis. “Um assistente técnico da prefeitura faz o 
acompanhamento da obra com o proprietário 
da residência, que compra o material em lojas 
da comunidade. É um investimento feito pelos 
moradores, com apoio da prefeitura e dessas 
associações”, explica Maria Teresa.

O programa de urbanização de Paraísopolis 
ganhou conhecimento internacional ao ser ex-
posto na IV Bienal Internacional de Arquitetura 
de Rotterdam, na Holanda, em 2009. “Foi reco-
nhecido como melhor exemplo de urbanização 
no mundo pela metodologia de trabalho. Uni-
versidades como Columbia e Harvard querem 
conhecer esse projeto”, afirma a coordenadora.

Projeto Nova Luz
Importante pelo patrimônio histórico e cul-

tural e pela presença de infraestrutura, o bairro 
da Luz perdeu valor com o esvaziamento do 
centro da cidade e com a presença de usuários 
de drogas na área que passou a ser conhecida 
como “cracolândia”. Atrair empresas e mora-
dores para o local é o desafio que o consórcio 
Nova Luz terá que resolver para reurbanizar a 
área de 550 mil m2. 

Formado pelas empresas Concremat En-
genharia, Companhia City, AECOM Techno-

Grotinho antes (destaque) e depois

Condomínio F. antes (destaque) e depois

Córrego do Brejo antes (destaque) e depois
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Pontapé inicial

Entrevista com Mauro Viegas Filho, presi-
dente da Concremat, empresa que lidera o con-
sórcio Nova Luz, fala sobre o projeto urbanístico

Qual a expectativa da Concremat quan-
to ao projeto Nova Luz?

A história da Concremat está ligada ao Es-
tado e à cidade de São Paulo, onde a empresa 
recentemente concluiu a supervisão de obras e 
o gerenciamento do Rodoanel. A expectativa é 
consolidar as melhores experiências e compe-
tências em engenharia, planejamento urbano, 
avaliação econômica e recuperação de áreas 
para desenvolver o Nova Luz. Em parceria com 
as empresas do consórcio, nossa missão é realizar com excelência o projeto urbanístico, respei-
tando prazos e cumprindo o que está estabelecido no contrato licitatório.

Sabemos que o consórcio ainda fará o projeto, mas já têm alguma ideia sobre as 
obras necessárias?

O consórcio que venceu a licitação realizada pela Prefeitura de São Paulo está começando o 
desenho do projeto, que será o pontapé inicial de revitalização na área delimitada pelo perímetro 
da Nova Luz. As obras fazem parte de outra etapa, para a qual haverá nova licitação.

Cabe ao consórcio ajudar o poder público a resolver os problemas sociais da re-
gião? De que forma?

O consórcio formado pelas empresas Concremat, Companhia City, AECOM Technology Cor-
poration e Fundação Getúlio Vargas sabe da importância que o projeto urbanístico e os estudos 
complementares, previstos no contrato de licitação, terão para o poder público. O plano será um 
instrumento de grande valia para a Prefeitura iniciar outros projetos que trarão benefícios para a 
sociedade.

Como a empresa vê a participação da iniciativa privada em projetos de responsa-
bilidade social?

Acreditamos que toda sociedade tem sua parcela de responsabilidade com o desenvolvi-
mento sustentável, principalmente em um país com enormes carências e desigualdades. Em 
nosso caso, entendemos que a engenharia é o principal meio para pensar as demandas de 
desenvolvimento sustentável e transformá-las em realidade. 

A Concremat participa de outros projetos de recuperação urbana?
Sim, a Concremat é reconhecida por sua experiência em projetos de desenvolvimento ur-

bano e infraestrutura em todo o Brasil, como a requalificação urbana dos Igarapés de Manaus 
- Prosamin, programa que se tornou referência internacional para o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Nossa atuação é multidisciplinar e vai desde os estudos de viabilidade 
técnica e econômica até os projetos básicos e executivos e o acompanhamento das obras. Outro 
exemplo atual é o gerenciamento das obras do PAC Favela no Rio.

Miguel Bucalem, secretário municipal de 
Desenvolvimento Urbano

Cidades | Recuperação Urbana

logy Corporation e Fundação Getúlio Vargas, 
o consórcio terá 10 meses para fazer o projeto. 
Somente depois disso será feita a licitação para 
a concessão urbanística às empresas que farão 
as obras de reurbanização no perímetro forma-
do pelas avenidas Ipiranga, São João, Cásper 
Líbero, Duque de Caxias e rua Mauá.

O consórcio fará o projeto urbanístico es-
pecífico, o estudo de viabilidade econômica, o 
estudo de impacto ambiental e uma avaliação 
da capacidade de infraestrutura da região. Se-
rão quatro meses para a elaboração do projeto 
preliminar, dois meses para consulta pública e, 
depois, mais quatro meses para a apresentação 
do projeto final, totalizando dez meses para a 
conclusão desta etapa. 

“A iniciativa privada, como prevê a legisla-
ção, participará da execução das obras. Os par-
ticipantes serão definidos por meio de edital de 
licitação”, esclarece o secretário municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem, 
afirmando também que o investimento neces-
sário para o projeto somente poderá ser defini-
do após a conclusão do projeto executivo. 

Operações urbanas
Prevista pelo Estatuto da Cidade (Lei 

Federal 10.257/01), a operação urbana é um 
instrumento que pode ajudar a revitalizar 
área degradadas. Prevê intervenções do po-
der público municipal, com a participação de 
proprietários, moradores e investidores pri-
vados, com o objetivo de realizar melhorias 
urbanas, sociais e ambientais. São desenvol-
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vidas a longo prazo porque prevêem mudan-
ças profundas.

As operações urbanas constam do Plano 
Diretor Estratégico de São Paulo (PDE) que, 
atualmente, realiza quatro delas com leis espe-

cíficas. São as operações Água Branca, Centro, 
Faria Lima e Água Espraiada, estas duas últi-
mas de forma consorciada, com venda de títu-
los na Bovespa. Nessas operações, poucas obras 
foram concretizadas ou estão em andamento. 

A operação com obras mais recentes é a 
Água Espraiada, que construiu a ponte estaiada 
Otávio Frias de Oliveira, sobre o rio Pinheiros, 
no Brooklin, que se tornou cartão postal da cida-
de. A operação tem legislação aprovada desde o 
final de 2001 e os recursos para as obras vêm da 
venda de certificados de potencial adicional de 
construção (Cepac), títulos mobiliários ofertados 
pela Prefeitura na Bolsa de Valores. Esses certi-
ficados permitem ao comprador construir uma 
área adicional com relação à estabelecida na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo. O dinheiro arreca-
dado com a venda de títulos somente pode ser 
usado para obras que integram esta operação. 

Com legislação aprovada desde julho de 
1997, a operação urbana Centro envolve áreas 
conhecidas como Centro Velho (Sé), Centro 
Novo (República) e parte de bairros históricos 
como Brás, Bexiga, Glicério, Santa Ifigênia e 
Vila Buarque. Desde então, poucas obras fo-
ram concretizadas, como a reforma da Praça 
do Patriarca. A reforma da praça Roosevelt, por 
exemplo, é discutida desde a gestão Marta Su-

Histórico do projeto Nova Luz
Desde 2005 a Prefeitura planeja o que fazer com esta área do bairro da Luz. Estudos foram 

realizados pela antiga EMURB (atual SP Urbanismo), determinando as principais necessidades 
da região e os objetivos que se pretendiam para a área. 

Baseado nesses estudos é que foram obedecidas todas as etapas da Concessão Urbanística 
da Nova Luz. Foi elaborada a Lei Geral de Concessão Urbanística (14.917/09), que efetivou as 
regras determinadas no Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002 e na Operação Urbana Centro. 
Com isso foi definida a Lei Específica da Concessão Urbanística da Área da Nova Luz (14.918/09), 
também em maio de 2009. 

Com a legislação aprovada foi elaborado o Termo de Referência com diretrizes para a re-
gião, sendo uma delas a que trata da necessidade de implantação de unidades habitacionais 
destinadas à população de baixa renda. Este termo permaneceu em consulta pública por aproxi-
madamente 45 dias. Depois foi feito o edital para contratação do consórcio responsável pelo de-
senvolvimento do projeto urbanístico. O consórcio vencedor da concorrência assinou o contrato 
com a prefeitura em junho deste ano. 
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plicy e ainda está em processo de licitação. 
Para o superintendente geral da Associa-

ção Viva o Centro, Marco Antonio Ramos de 
Almeida, um grande problema é a morosidade 
na análise de projetos. “Por ser uma área com-

plexa, tudo é muito burocrático. Esperamos vá-
rios meses para obter uma resposta”, afirma. A 
associação, que existe há 18 anos, participa com 
outras entidades e órgãos públicos da comissão 
executiva da operação urbana do centro. A asso-

ciação acompanha outras obras de revitalização 
do centro, como as da reforma da Biblioteca Mu-
nicipal Mário de Andrade e da criação da Praça 
das Artes, que recuperará edifícios nos arredores 
do Teatro Municipal, ambas sob responsabilida-
de da Secretaria Municipal de Cultura.

A urbanista Raquel Rolnik critica a forma 
como as operações urbanas consorciadas têm 
sido conduzidas na cidade. Para ela, na região 
da Águas Espraiadas, por exemplo, somente 
obras viárias têm sido realizadas e nenhuma 
melhoria tem sido feita em assentamentos po-
pulares. (Ver box com a entrevista completa). 

Três novas operações urbanas foram lan-
çadas recentemente, como a Lapa-Brás, que 
pretende utilizar a orla ferroviária do Brás até 
a Lapa, hoje com galpões desocupados. Ainda 
não existe legislação para essas novas operações 
e, segundo a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano, ainda serão feitos os projetos 
de lei para cada operação, a serem encaminha-
dos para aprovação na Câmara dos Vereadores. 
A previsão é que isto ocorra no final de 2011

Cidades | Recuperação Urbana

A Sala São Paulo e a Estação Pinacoteca são exemplos 
do que pode ser feito no centro de São Paulo
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O desafio das cidades
A urbanista Raquel Rolnik, professora da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e 
relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) para o 
direito à moradia adequada, fala sobre recuperação urbana 
e faz críticas à condução de alguns projetos da cidade de 
São Paulo.  

Qual seria a melhor forma de recuperar áreas de-
gradadas nas cidades brasileiras? 

Existem várias possibilidades e instrumentos, como usar 
o próprio Estatuto da Cidade. Todo processo de reabilitação 
precisa de um plano, de um projeto. A partir desse projeto 

se define de mix de uso e, em minha opinião, de uma morfologia que deve ser usada no lo-
cal, para repovoar. É por meio de um empreendimento de alta densidade demográfica e não 
construtiva. Significa criar unidades pequenas, sem elevador, sem garagem, com comércio 
embaixo e residência em cima. Que tenham generosidade nos espaços públicos coletivos, nas 
calçadas, nos parque e nas praças. Aí sim, atrairia pessoas que usam o transporte coletivo 
para se locomover e com uma renda média e média baixa que tem cada vez menos opções 
de moradia digna.

A operação urbana, prevista no Estatuto da Cidade, é uma boa solução para 
revitalizar uma cidade como São Paulo? 

Uma coisa é o conceito geral como foi proposto pelo Estatuto, outra coisa é a maneira 
como São Paulo a vem empregando. A versão predominante não me parece a forma mais ade-
quada para promover a reabilitação de áreas da cidade que passaram por processo de abando-
no ou transformação, na medida em que está baseada exclusivamente na venda de potencial 
construtivo adicional. E o pressuposto para venda de potencial adicional é o interesse para 
o mercado imobiliário em produzir metros quadrados acima do que o zoneamento permite 
hoje. Isso limita enormemente o escopo da operação. Além disso, as operações, que foram 
pensadas enquanto conceito para promover processos de redesenho da cidade, na verdade, 
têm sido empregadas unicamente para promover obras viárias e para viabilizar o mercado 
de alta renda, como é o caso das operações Água Espraiada e Faria Lima. Um dos objetivos 
aprovados em lei era o de urbanizar os assentamentos populares inseridos nessas regiões e 
não houve urbanização desses assentamento em nenhuma das duas operações até agora.

Quanto às novas operações urbanas anunciadas (Lapa-Brás, Mooca-Vila Carioca, 
Rio Verde-Jacu), acredita que solucionarão o problema de áreas pouco povoadas?

Estas operações ainda são factóides, não existem projetos ou leis específicas para elas. 
Mas vale dizer que estão sendo lançadas com a ideia de promover o repovoamento das orlas 
ferroviárias, objetivo com o qual eu concordo. Porém, o instrumento para promover o repo-
voamento não deve ser a venda de potencial construtivo adicional. Porque isso irá promover 
a verticalização. Todos os bairros que se verticalizaram perderam população. Pesquisas com-
provam isso. Portanto, se o desejo é trazer a população de volta, o instrumento proposto está 
equivocado.

O que pensa do projeto Nova Luz? Conseguirá reurbanizar a região?
Pela forma como foi anunciado recentemente, parece que as obras já irão começar. Mas 

agora ainda está sendo assinando um contrato para um projeto que será desenvolvido e de-
pois licitado, o que levará tempo. Ou seja, a área continuará sem solução efetiva. Existe um 
conflito de política urbana sobre o que deve ser feito ali e que não foi resolvido. A estratégia 
está errada, querem transformar o local em um pólo de alta renda, em vez de melhorar o que 
já existe. Não vai dar certo.

Pode citar bons exemplos de recuperação urbana que poderiam ser referência 
para São Paulo?

Tem-se usado muito o exemplo de Bogotá, na Colômbia, que é um modelo de recuperação 
não excludente, a partir do uso de espaços públicos.
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Na Virada Cultural realizada nos dias 15 e 16 de 
maio passado, em São Paulo, resolvemos arriscar e 
visitar o centro velho da capital.  Deixamos o carro 
no estacionamento das Clínicas e fomos de metrô 
até a estação Anhangabaú. 

As estações e os trens limpos recebiam poucos 
passageiros, era sábado, um dia agradável e ensolarado. 
Fomos assistir à apresentação do grupo espanhol Sarru-
ga, com seus insetos mecânicos gigantes. 

Manipulados por homens, esses insetos executavam 
alguns movimentos mais ousados, como o louva-a-deus 
gigante que “comia” as folhas das arvores e soltava fumaca. 

Os “gigantes” saíram do baixio do Viaduto do Chá e percor-
reram o Vale até o viaduto Santa Ifigênia, para delírio da criançada 
e também dos adultos que lá estavam. O ambiente era propício para 

Automóvel é inimigo  
dos grandes  

centros urbanos
Joseph Young

Cidades | Recuperação Urbana

que todos voltassem a ser crianças por al-
guns momentos. 

Enquanto aranha, 
formiga, centopéia e 

outros enormes insetos 
andavam no meio da multidão, 

sem percebermos, estávamos sentados 
num simples bar da avenida São João, 
tomando uma cerveja, tendo a compa-
nhia, na mesa ao lado, de um “virador 
cultural” adormecido. 

Nesse momento, um guindaste er-
gueu no espaço uma cama de ferro com dois 
palhaços sobrepostos que pareciam uma 
pessoa desmedidamente longa, espregui-
çando-se para acordar.  Era mais um perfor-
mance da Virada!

Depois dessa aventura urbano-cultural, 
tomamos o metrô de novo e fomos até a Esta-
ção da Luz, onde a Osesp iria tocar ao ar livre, 
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em frente à Sala São Paulo. A platéia já estava repleta. Restou-nos sentar 
no gramado do Jardim da Pinacoteca para apreciar o concerto. Os apitos 
de um segurança nos chamaram a atenção. Ele, gentilmente, explicou que 
era proibido sentar na relva. Ele ainda fez diversas tentativas para afastar os 
freqüentadores que ocupavam o gramado, para finalmente desistir, porque 
o povo já havia tomado conta de todos os espaços disponíveis.

Ao final do concerto, fomos almoçar, já fora de hora, no tradicional 
restaurante Gato que Ri, no Largo do Arouche – que ainda estava aberto 
àquela hora da tarde. Ali, na praça, havia outro palco iniciando o último 
show da Virada.  

Fizemos um exercício de imaginação pensando como seria o centro ve-
lho de São Paulo se não houvesse a circulação de carros e se só pedestres 
pudessem circular por aquelas ruas. Logo veio a certeza de que aquela parte 
da cidade renasceria. A população bem que poderia pressionar a prefeitura 
para realizar, pelo menos, uma Virada Cultural a cada dois meses. Ou, sim-
plesmente, organizar esses eventos por conta própria. 

Os paulistanos ganhariam um novo centro velho, divertido, descontraí-
do e com segurança razoável. As históricas ruas da nossa cidade voltariam 
a ser dos pedestres. 

Fora os automóveis do centro!

Evento multifacetado, a Virada Cultural de São 
Paulo reúne, em 24 horas, 

as mais diversas manifestações artísticas
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O 
sonho não é de hoje. E, se a expansão 
do Rio de Janeiro começou onde ocor-
reu em 1910 a Revolta da Chibata; a fun-
dação do Clube de Regatas Vasco da 
Gama, em 1898; a construção do pri-
meiro arranha-céu da América Latina, 
prédio que abrigou o jornal A Noite, na 

década de 1920; local em que surgiu a primeira 
favela do Brasil (em 1897, no Morro da Concei-
ção) e o local onde nasceu Machado de Assis, 
o maior escritor brasileiro de todos os tempos, 

Rio revitalizará áreas centrais
para recuperar a História

Prefeitura do Rio de Janeiro abre caminho para modernizar o centro urbano 
carioca costurando acordo com União e Estado para começar as obras do 

Projeto Porto Maravilha, prometendo revitalizar toda a área portuária

no Morro do Livramento – justo é considerar 
que o processo de revitalização e moderniza-
ção urbana, depois das obras do prefeito Perei-
ra Passos, no início do século passado, comece 
exatamente ali, na região portuária.

O projeto, que teve origem na Secretaria 
Municipal de Urbanismo, é amplo e abrange a 
recuperação e melhoria em diversos segmentos 
importantes para as atividades e bem-estar da 
população. Centraliza as preocupações naquela 
região carioca, que há décadas está degradada, 

em razão do abandono de antigos galpões e de 
instalações portuárias em desuso.

Ele pode tornar-se viável adotando a cha-
mada “operação urbana consorciada”, que 
toma como modelo o Certificado de Potencial 
Adicional Construtivo (Cepac), já utilizado em 
São Paulo em diversas intervenções: o prolon-
gamento da avenida Faria Lima e, mais recen-
temente, da avenida Roberto Marinho; cons-
trução da Ponte Estaiada “Octávio Frias de 
Oliveira”; reurbanização do Largo da Batata, 

Cidades |Porto Marailha

Praça Mauá Fachada do futuro 
prédio da Pinacoteca
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no bairro de Pinheiros, por causa da constru-
ção de uma estação do metrô (Linha Amarela) 
em seu subsolo e possibilidade de execução de 
outras obras. Dentre aquelas previstas no Rio 
de Janeiro, potencializadas pelo Cepac, estão 
as seguintes: 

Infraestrutura. O projeto prevê a recupe-
ração da infraestrutura urbana, de transporte 
e do meio ambiente, incluindo a criação de 
praças e parques; limpeza do canal do mangue 
e construção de novos equipamentos urbanos. 
Deverá ser reurbanizado o Morro da Concei-
ção; demolida a alça de acesso ao Elevado da 
Perimetral; construída uma garagem subterrâ-
nea na praça Mauá com capacidade para 900 
vagas e executados outros serviços.  

Habitação. Propõe o aumento do número 
de moradores na área, de 20 mil, para 100 mil; 
recuperação do casario mediante emprego de 
novas opções de construção e instalando siste-
ma de segurança e policiamento adequado no 
Morro da Providência.

Cultura e entretenimento. Prevê novo 
polo turístico com a recuperação dos bens do 
patrimônio histórico e cultural já existentes 
e novos equipamentos com esse fim, dentre 
eles o Museu do Amanhã, projeto do arquiteto 
espanhol Santiago Calatrava, a ser construído 
no píer Mauá, com a parceria da Fundação Ro-
berto Marinho, e o Museu de Arte do Rio, pro-
jeto do escritório Bernardes & Jacobsn Arqui-
tetura, dos arquitetos Paulo Jacobsen e Thiago 
Bernardes, que aproveita a estrutura do Pala-
cete D. João VI e uma construção modernista, 
ambos na mesma área. 

Comércio e indústria. A ideia, nesse caso, 

é atrair sedes de grandes empresas corporati-
vas, que operam com TI de última geração e, 
ao mesmo tempo, estimular a atividade portu-
ária de carga, além do turismo marítimo.  

O pontapé inicial
O prefeito Eduardo Paes diz que o Projeto 

Porto Maravilha já está em andamento. A pri-
meira fase do empreendimento compreende 
obras parciais de infraestrutura, em especial 
o novo acesso ao porto para veículos de car-
ga. Elas deverão se prolongar por dois anos, e 
custarão R$ 374 milhões – recursos da União, 
da prefeitura, do Estado do Rio e da iniciativa 
privada. 

Ele enfatiza que as obras de acesso ao porto 
serão deslanchadas a partir da avenida Brasil, 
na altura do Canal do Cunha, passando pelo 
bairro do Caju, retirando o tráfego de cami-
nhões da rota tradicional de saída e a entrada 
da cidade. O píer Mauá será transformado em 
uma grande área de lazer, com anfiteatro, res-
taurantes e bares. O ambiente será preparado 
para receber turistas do País e do mundo – são 
cerca de 600 mil que chegam do Exterior todo 
ano. E terá capacidade para o crescimento da 
demanda em 2014, quando haverá a Copa do 
Mundo, e em 2016, durante a Olimpíada.

A revitalização abrangerá a melhoria 
da praça Mauá, as principais vias do entor-
no -  Rodrigues Alves e Sacadura Cabral – a 
drenagem e a arborização nas ruas Barão de 
Tefé, Venezuela e outras. Ao todo, deverão ser 
construídas 499 residências e recuperados os 
imóveis que passem pelo crivo de uma cuida-
dosa avaliação. 

Estátuas da Praça Mauá
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A Presidência da República promete co-
laborar com os planos da prefeitura carioca, 
sinalizando que a Caixa Econômica Federal, a 
Companhia Docas, o BNDES e outras institui-
ções estão prontas para colaborar no processo 
de modernização da área.  

O projeto em debate
Há algum tempo os departamentos de 

Sociologia Política, Serviço Social e o curso 
de Arquitetura e Urbanismo da PUC-RJ, re-
alizaram encontro para debater o projeto da 
Secretaria Municipal de Urbanismo. Coube 
aos pesquisadores Fernando Perlatto e Paula 
Salles, do Centro de Estudos Direito e Socie-
dade do Iuperj – Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia e Ciência Política, relatarem as-
pectos desse evento. 

Aspásia Camargo, presidente da Comis-
são do Plano Diretor da Câmara dos Vereado-
res do Rio de Janeiro, lembrou que há mais de 
30 anos os atores políticos e sociais da cidade 
buscam um projeto apropriado para aquela 
região carioca. Trata-se de área considerada 
uma colcha de retalho, o que tem dificultado 
um trabalho harmônico, estruturalmente or-
ganizado, segundo um plano urbanístico co-
erente.

Ela expôs o receio de que o projeto acabe 
prejudicado por um mal crônico da políti-
ca brasileira: a interrupção das obras, a cada 
troca do comando da administração seja ela 
estadual, municipal ou federal. E disse rece-
ar, também, que a adoção do Cepac implique 
incremento da especulação imobiliária, com a 

possibilidade de remoção da população que 
ali está vivendo, sem qualquer contrapartida.  

Hélia Nacif, que já foi secretária de Urba-
nismo da Prefeitura do Rio, disse que a cidade 
não pode perder a oportunidade de transfor-
mar a região portuária e de criar, com ela, uma 
alternativa para a Barra da Tijuca.  

Já o arquiteto Sérgio Magalhães, presiden-
te do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), 
departamento do Rio de Janeiro, considera o 
projeto positivo. Tem afirmado que na região 
portuária há cerca de 1,1 milhão de m² de ter-
renos disponíveis, sem contar o sistema viário 
e que essa disponibilidade não terá nenhum 
sentido, se não for bem aproveitada. 

As obras, na configuração do Rio de Janei-
ro, podem ter significado não apenas munici-
pal, mas nacional. Por conta disso, ele entende 
que o Rio vive um momento de “oportunida-
des somadas” em favor do desenvolvimento, 
em razão dos eventos esportivos internacio-
nais – a Copa e a Olimpíada. 

Em razão disso, obras previstas, se acres-
cidas com as obras de despoluição da  Baía 
de Guanabara, que continuam inconclusas, 
permitirá reverter o quadro de degradação  da 
área e, ao mesmo tempo, fortalecer a região 
central, talvez até com o deslocamento de in-
vestimentos previstos para a Barra da Tijuca. 
Insiste na tese de que o centro da cidade é o 
elemento aglutinador metropolitano, na medi-
da em que estabelece o vínculo entre a popula-
ção e o sistema do transporte urbano.

E Sérgio Magalhães vai ainda mais longe 
nessa reflexão: acha que o orçamento para 

a construção da linha de metrô que ligaria o 
Leblon à Barra da Tijuca, seria suficiente para 
renovar todo o sistema ferroviário carioca, o 
que beneficiaria mais da metade da população 
metropolitana. 

A arquiteta e urbanista Nina Rabha, que 
respondeu pela administração da região da 
zona portuária em administrações municipais 
anteriores, disse que prefeitos do passado cui-
daram de revitalizar outras áreas da cidade, 
mas fecharam os olhos para a zona portuária. 
Em sua opinião, o Elevado da Perimetral não 
deveria ser destruído, ao contrário do que 
prevê o projeto. O dinheiro a ser aplicado na 
demolição dessa obra viária, poderia ser mais 
útil, se colocado a favor de obras para a melho-
ria das habitações populares da região. 

Ela ressaltou um dado que entende como 
bastante positivo no processo; a costura entre 
os três poderes – município, Estado e União – 
em favor das transformações urbanas da zona 
portuária.

A arquitetura em evidência   
No conjunto das obras previstas na mu-

dança da face urbana da zona portuária cario-
ca, dois projetos polarizam as atenções – inclu-
sive as atenções internacionais – em razão do 
toque arquitetônico que deverá distingui-las. 
Trata-se do Museu do Amanhã e do Museu de 
Artes do Rio de Janeiro. 

Museu do Amanhã. O lançamento do 
projeto do Museu do Amanhã ocorreu dia 22 
de junho último, com a presença do autor, o 
arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que 
tem assinado alguns dos mais representati-
vos trabalhos de arquitetura da atualidade 
no mundo. São dele, por exemplo, os projetos 
dos complexos olímpicos de Barcelona e de 
Atenas. Ao apresentar o seu trabalho, no Rio 
de Janeiro, disse ele ter recebido a garantia, da 
prefeitura carioca, de que a obra ficará conclu-
ída em 2012.

O museu, inspirado em elementos figu-
rativos da Floresta Atlântica, terá 12,5 mil m² 
de área construída, e será dotado de coletores 
solares móveis na fachada. O custo é estimado 
em R$ 130 milhões. 

O edifício terá dois níveis interligados por 
rampas. Segundo a distribuição dos espaços,  
a loja, auditório, restaurante, salas de expo-
sições temporárias, salas de pesquisa e áreas 
administração ficarão no pavimento térreo. 
No pavimento superior serão instalados os 
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Fachada do Prédio de Serviço Geográfico
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ambientes para exposições permanentes, além 
de um belvedere com vista para o mar. 

A fachada terá tratamento incomum, 
destacando-se as grandes estruturas que se 
movimentarão, oferecendo áreas sombreadas 
e sendo utilizadas para a instalação de placas 
fotovoltaicas. Dessa forma, o lado externo do 
prédio será objeto de permanentes  mutações 
estéticas. O arquiteto criou um espelho d´água 
no entorno, com um sistema que permite a fil-
tragem da água do mar, a ser utilizada para 
gerar um microclima local mais ameno.

O projeto de Calatrava terá a participação 
do escritório do arquiteto Ruy Rezende, que 
acompanhará o desenvolvimento da obra e 
coordenará os projetos complementares. 

Museu de Arte. O projeto do Museu de 
Arte do Rio de Janeiro, elaborado pelos arquitetos 
Thiago Bernardes e Paulo Jacobsen, estabele-
cerá uma conexão entre o palacete D. João 6º, 
construído em 1916, que já abrigou o Departa-
mento Nacional de Portos, Rios e Canais, e uma 
edificação modernista, nas proximidades, hoje 
ocupada por um hospital e por um terminal ro-
doviário. O conjunto dos trabalhos foi estima-
do em R$ 43 milhões e a exemplo do Museu do 
Amanhã, deverá estar pronto até 2012.  

Um dado que tem chamado a atenção 
nesse projeto é a cobertura da conexão entre 
as duas edificações, que poderá lembrar uma 
onda, ou um tapete voador. Além da cobertu-
ra e das rampas, unindo as duas construções, 
será construído um teleférico que ligará o mu-
seu ao Morro da Conceição. A estação do tele-
férico será instalada no terraço do prédio mo-
dernista, onde haverá uma praça, o primeiro 
passo para o acesso de quem pretenda visitar 
o museu. 

Em razão do pé-direito e do vão livre, o 
palacete neoclássico abrigará uma exposição 
permanente sobre a história da cidade. Já no 
prédio de características modernistas, cons-
truído na década de 1940, e que já abrigou es-
truturas da Polícia Civil e está vinculado a um 
antigo terminal rodoviário, o plano é utilizá-lo 
para a instalação da Escola do Olhar, que reúne 
uma equipe multidisciplinar de educação.

Operação urbana é aprovada 
A “operação consorciada urbana”, para 

tornar viável a implantação do Projeto Porto 
Maravilha, foi aprovada pela Câmara Muni-
cipal. Ele altera parâmetros urbanísticos da 
região do porto e permite que a prefeitura 
comercialize os Certificados de Potencial Adi-
cional de Construção (Cepacs). São títulos mo-
biliários a serem vendidos através de leilões 
públicos com a supervisão da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

A prefeitura espera arrecadar cerca de R$ 4 
bilhões com a venda dos títulos. E destaca que 
as alterações na legislação urbanística atingi-
rão terrenos públicos e privados numa área to-
tal de 5 milhões de m², incluindo os bairros da 
Gamboa, Saúde, São Cristóvão, Cidade Nova 
e região da Leopoldina. 

A previsão inicial é de que as principais 
obras previstas no projeto estejam concluídas 
até 2014, ano da Copa do Mundo.

Alguns questionamentos ficam por conta 
de equipamentos urbanos importantes, cons-
truídos para os Jogos Olímpicos de 1997 e que, 
utilizados na época, continuam subutilizados, 
enquanto outros, inconclusos, não têm prazo 
para serem concluídos. Apesar disso, a cidade 
parte para a construção de outras obras. 
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E
m 1902, o então presidente Rodrigues 
Alves declarou em seu discurso de 
posse: u programa de governo vai ser 
muito simples. Vou limitar-me quase 
que exclusivamente a duas coisas: o 
saneamento e o melhoramento do 
porto do Rio de Janeiro. Dito e feito, 

seu governo foi marcado pela vacinação 
obrigatória capitaneada por Oswaldo Cruz 
e pela reforma urbana conhecida como bota-
abaixo do então prefeito Pereira Passos, que 
modificou a cidade.

 Passado mais de um século, o atual pre-
feito do Rio, Eduardo 

Paes, procura unir  as 
três instâncias de 

poder em torno 
de um projeto:  
o Porto Maravi-
lha. O objetivo é  
gerar um novo 

polo turístico, 

Intervenção urbana radical
incrementar a atividade portuária, quintu-
plicar o número de moradores na região, 
reformular o transporte urbano e consolidar 
o porto como centro cultural, criando um 
complexo de museus. O investimento total 
gira em torno de R$ 10 bilhões entre dinhei-
ro público e privado. As reformas de infraes-
trutura prevêem  a construção de 76 km de 
galerias de esgoto, 60 km de dutos com 3.600 
postes, 28 km de galerias pluviais e 79 mil m 
de tubulação para água potável. 

Em 2010, Rodrigues Alves continua a 
ser o nome de uma avenida de passagem, 
um corredor feioso da cidade. Nas plantas 
da reforma, entretanto, ela se transformará 
em estrada de convivência harmoniosa en-
tre carros, ciclistas, pedestres e usuários de 
transporte público, como o Veículo Leve So-
bre Trilhos (VLT), que circulará no canteiro 
divisor das pistas da avenida, ocupadas pe-
las pilastras do elevado da Perimetral, que 
será demolido, e o trânsito reorganizado 

com a construção de um túnel de dois km na 
altura do Armazém 5, ligando a praça Mauá 
àquela avenida.

De acordo com o secretário municipal 
de Desenvolvimento e presidente do Insti-
tuto Pereira Passos (IPP), Felipe Góes, a pre-
visão é de que a obra comece no início de 
2013, com duração de um ano. Primeiro será 
construído o túnel sob a avenida Rodrigues 
Alves, que vai receber o fluxo da Perimetral. 
A obra do túnel vai ser realizada com o ele-
vado ainda de pé. A solução para o trânsito 
será a criação de uma estrada paralela à Ro-
drigues Alves, que atende pelo nome provi-
sório de avenida Binário.

O arquiteto urbanista e ex-prefeito da 
cidade, Luiz Paulo Conde, é um dos  incen-
tivadores da demolição do elevado: É vital 
porque eliminará um obstáculo visual na 
orla, explica. Ele defende a demolição desde 
sua primeira gestão na prefeitura.  Para his-
toriadores, a Perimetral também já vai tarde, 
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levando consigo, infelizmente, uma parte da 
história do Rio de Janeiro que ele extinguiu, 
como ruas e becos do início da ocupação da 
cidade. 
 
Redesenho total 

Diferentemente do elevado, a revita-
lização atual deverá preservar a história 
existente nas ruas dos três bairros que en-
globa totalmente - Santo Cristo, Gamboa 
e Saúde - e nos setores de bairros que se-
rão tocados pela reforma - São Cristóvão 
e Centro.  A praça Mauá será ampliada e 
aprofundada. Sob ela ficará um estacio-
namento para 900 veículos e no Palacete 
D. João 6º, de 1916, em frente à praça, se 
erguerá o Museu de Arte do Rio (MAR), 
fruto de parceria da Prefeitura com a Fun-
dação Roberto Marinho, com previsão de 
conclusão em 2012. O projeto incluirá tam-
bém o prédio onde funcionam atualmente 
o Hospital da Polícia Civil do Estado e o 
Terminal Rodoviário Mariano Procópio, o 

primeiro da cidade. 
O MAR terá 3 mil m². O Palacete D. João 

6º abrigará salas de exposição sobre a histó-
ria do Rio. O outro prédio se transformará 
na Escola do Olhar, que terá como função a 
sensibilização e formação do público para 
as artes. Entre os dois, uma praça suspensa 

com bar panorâmico e uma grande laje em 
concreto simulando as ondas do oceano. 
Além de ponte entre o antigo e o moderno, 
o museu pretende unir dia e noite, operan-
do em horário informal para se adaptar ao 
ambiente efervescente e à vida noturna do 
cais do porto. Chamada de âncora-cultural 

Luiz Paulo Conde, arquiteto, urbanista e ex-prefeito da cidade

“É vital porque 
eliminará um 

obstáculo visual 
na orla”
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pelo prefeito Eduardo Paes, a obra prevê um 
investimento de R$ 43 milhões. 

Apesar da importância cultural do mu-
seu, é a transformação do píer Mauá que re-
definirá totalmente o Porto do Rio. A língua 
cinza de concreto sujo que se estende sobre 
o mar cederá espaço a uma moderna área de 
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lazer. Um parque de 30 mil m² com quios-
ques, chafarizes, restaurantes e pérgulas 
será executado pela Construtora OAS, ven-
cedora da licitação, de acordo com projeto 
desenvolvido pelo Instituto Pereira Passos, 
que prevê melhorias nos atracadouros.

 Três novos píeres com capacidade para 

até seis navios cada serão construídos em 
frente aos Armazéns 3 e 4. A estimativa da 
Companhia Docas do Rio de Janeiro, que 
administra o porto, é receber, em 2020, 1,8 
milhão de passageiros e aumentar a arreca-
dação de U$ 600 milhões (última década) 
para U$ 3,5 bilhões. 

O Píer Mauá sustentará ainda outro pilar do 
complexo de museus previsto: o Museu do Ama-
nhã. Feito também em parceria com Fundação 
Roberto Marinho, terá exposições científicas e de 
sustentabilidade e seguirá os moldes do Museu 
da Língua Portuguesa em São Paulo, projetado 
pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha.

Projeto do arquiteto espanhol Santiago 
Calatrava, o Museu do Amanhã será uma 
estrutura autossustentável feita inteira-
mente com material reciclável. As obras 
começam no ano que vem e ficarão pron-
tas no final de 2012. A intenção é de inte-
ração plena com a paisagem do Rio, com 
grandes clarabóias que permitam a visibi-
lidade externa e a entrada de luz natural.  
    Essa interação é um dos pontos do Pro-
jeto Porto Maravilha que mais preocupa 
os urbanistas. Como prevê a construção 
de alguns arranha-céus, há o temor de 
se criar uma barreira visual. A altura dos 
edifícios tem um certo grau de simbolis-
mo. As pessoas associam edifícios muito 
altos a desenvolvimento e progresso mas, 
no Rio de Janeiro não é bem assim, por 
que as montanhas, a paisagem e a água 
oferecem um outro modo de interpretar, 
um modo simbólico, porque são perma-
nentes. Existe a crítica ao edifício muito 
alto que, em geral causa problemas am-
bientais, mas acho que é possível a convi-
vência, nem estigmatizando, nem valori-

Felipe Góes, secretário municipal de Desenvolvimento e presidente do Instituto Pereira Passos (IPP)

“A previsão é 
de que a obra 
comece no 

início de 2013”

Sérgio Magalhães, presidente do IA B-RJ

“... é possível a convivência, 
nem estigmatizando, 
nem valorizando, mas 

aproveitando bem o espaço”
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zando, mas aproveitando bem o espaço, 
afirma o arquiteto Sérgio Magalhães, pre-
sidente do IAB-RJ.

Cidades |Porto Marailha

Em setembro, saem os CEPACs
“Estamos trabalhando com cinco lógicas: 

potencialização do legado urbano, visão de 

mercado, aproveitamento das sinergias com 
a Copa, fortalecimento do potencial cultural 
e de entretenimento do Centro e otimização 
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de custos de infraestrutura, explica o presi-
dente do IPP, Felipe Goés. Com essa meta, o 
IPP conseguiu transformar 1 milhão  m² de 
área em potenciais 5 milhões  m² disponíveis 
para construção, gerando os Certificados de 
Potencial Adicional Construtivo (Cepacs), 
que serão vendidos a partir de setembro. O 
modelo, copiado de São Paulo, servirá para 
custear a segunda fase das intervenções, 
uma vez que a primeira será executada ape-
nas com recursos públicos. 

Para administrar os Cepacs foi criada a 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio (CDURP), que emiti-
rá os títulos. A primeira transação deste tipo 
terá valor mínimo, por cota, de R$ 400. Com 
a venda, a prefeitura tem a expectativa de 
arrecadar quase R$ 4 bilhões. Cerca de 6,4 
milhões de títulos serão vendidos em leilões 
públicos regulados pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM).

Atualmente, empresas como Xerox do 
Brasil, Lojas Americanas, Moinho Flumi-
nense, INT, INPI, Companhia Docas do Rio, 
Metrô Rio, Embratel, Light e Socicam estão 
localizadas na área. Quem já confirmou a 
mudança de endereço para o novo Porto 
Maravilha é o Banco Central. O prédio, com 
certificação de projeto verde, ocupará o ter-
reno do atual Armazém 8, próximo à Cidade 
do Samba, na Gamboa. 

Além das construções, serão criados 40 
km de corredor verde com 11 mil árvores 
plantadas, será efetuada a limpeza do canal 
do Mangue e instalada uma Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) no Morro da Provi-
dência. A Igreja de São Francisco da Prainha, 
no Morro da Conceição, será restaurada. No 
Morro da Conceição encontram-se também 
O Jardim do Valongo, a Casa da Guarda, o 
Sanitário Público, a Pedra do Sal. Ao todo, a 
Prefeitura pretende investir R$ 8 milhões na 

recuperação dos locais históricos e nas me-
lhorias no calçamento e iluminação, além de 
abertura de vias. 
 
Aquário gigante

Uma das maiores obras que será realiza-
da no local, porém, não vai beneficiar dire-
tamente pessoas, mas 12 mil animais de 400 
espécies diferentes oriundos de água salga-
da e água doce, com simulações do Comple-
xo do Pantanal e Amazônico. Essa fauna se 
espalhará por um prédio multifuncional de 
cinco andares que servirá como centro de 
pesquisas e lazer. Dirigido pelo biólogo ma-
rinho Marcelo Szpilman, o AquaRio será o 
maior da América Latina. O aquário tem 27 
mil m2 de área construída, 5,4 milhões l de 
água., descreve Szpilman.

Um grande tanque de 2,4 milhões l de 
água, com 7 m de pé-direito, com outro ao 
lado de 1,2 milhões l,  formarão quase que 
um único tanque com peixes oceânicos. Por 
baixo desses dois tanques será criado um 
túnel de 33 m, onde os visitantes poderão 
circular. Mais 40 tanques de médio e grande 
volume e um aquário virtual com tecnolo-
gias novas vão dar interatividade ao visitan-
te ao longo do passeio, explica Szpilman. 

Para a construção foi contratada a em-
presa Kreimer, responsável por empreen-
dimentos especiais. Fizemos o Rio Water 
Planet, o Rock in Rio, conta um dos sócios 
da empresa, Roberto Kreimer, que diz estar 
habituado a encarar desafios tecnológicos 
e buscar tecnologia de ponta para isso. O 
AquaRio será planejado dentro do conceito 
de sustentabilidade energética - com energia 
solar, eólica e gás de origem combustível e 
servirá também como fator educativo. 

Marcelo Szpilman, biólogo marinho diretor do AquaRio e Roberto Kreimer, sócios da empresa
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“O aquário tem 
27 mil m2 de área 

construída, 5,4 
milhões l de água”
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Rio investe em transporte 
públicode olho na Copa 2014 

e Olimpíada 2016
Obras e recursos da ordem de R$ 692,1 milhões visam a facilitar o acesso à 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, buscando a melhoria da qualidade de vida da 

população e atraindo investimentos
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A 
Secretaria Municipal de Obras do 
Rio de Janeiro deu início, em me-
ados de julho, à implantação da 
Transoeste, um corredor expres-
so que vai ligar a Barra da Tijuca 
a Santa Cruz. Com previsão de 
concluir a construção do sistema 

em dois anos, a prefeitura vai investir R$ 
692,1 milhões. As obras também incluem 
a abertura do túnel da Grota Funda. 

A Transoeste vai reduzir pela metade 
o tempo médio de viagem entre os dois 
bairros e é um dos três corredores que 
compõem o projeto de preparação viária 
da cidade para a Copa de 2014 e a Olim-
píada de 2016. Os outros dois corredores 
são a Transolímpica e a Transcarioca.

O corredor não terá pedágio e a Serra 
da Grota Funda continuará em funciona-
mento. Ao todo, serão 32 km de extensão, 
com 30 estações de BRTs (Bus Rapid Tran-
sit) – corredor expresso de ônibus articu-
lados. O sistema de BRT da Transoeste 
ficará totalmente segregado do tráfego 
geral, composto por linhas expressas ou 
não. O corredor central conta ainda com 
linhas alimentadoras dos bairros perifé-
ricos.

A obra inclui a restauração de 255 mil 
m2 e a implantação de 522 mil m2 de pa-
vimento. Também serão instalados 3.650 
pontos de luz, garantindo nova ilumina-
ção.

Atualmente, o trajeto Santa Cruz–
Barra da Tijuca tem aproximadamente 

50 km de extensão, que, de ônibus, são 
percorridos, em média, em uma hora e 40 
minutos. Nos horários de pico, a viagem 
pode levar até duas horas e 30 minutos. 
Com a construção da Transoeste, o tempo 
de viagem cairá para menos de uma hora: 
quase metade do tempo médio gasto hoje 
e 150% mais rápido do que na hora do 
rush. 

Detalhes da obra
Para execução da obra, a Transoeste 

foi divida em três lotes, que serão exe-
cutados simultaneamente, pela Odebre-
cht (trechos 1 e 2) e Sanerio (trecho 3). 
A empresa responsável pela intervenção 
é obrigada por contrato a minimizar os 
transtornos à população e garantir rapi-

dez na finalização dos serviços.  
- Trecho 1 – Av. das Américas entre o 

Terminal Alvorada e Av. Benvindo de No-
vaes – A via será adaptada para se tornar 
um corredor expresso e receber o BRT, 
com mudanças na sinalização e constru-
ção de dois viadutos - um no cruzamento 
das Avenidas das Américas e Salvador 
Allende e outro entre América e Benvin-
do de Novaes. 

- Trecho 2 – Av. das Américas entre a 
Av. Benvindo de Novaes e a Estrada da 
Matriz, em Guaratiba - Será feita a im-
plantação das pistas laterais da Avenida 
das Américas entre a Avenida Salvador 
Allende e Canal de Sernambetiba. Tam-
bém haverá duplicação da ponte sobre o 
Canal e a duplicação da pista da Av. das 
Américas entre a Alceu de Carvalho até a 
Estrada do Pontal, onde será aberto o tú-
nel da Grota Funda. Composto por duas 
galerias de 1.100 metros, o túnel segue até 
o Canal do Rio Portinho. Serão criadas 
alças de acesso à Guaratiba, readequan-
do as vias, tanto para as entradas de Ilha 
de Guaratiba quanto para as de Barra de 
Guaratiba. O trecho das Américas depois 
do túnel da Grota Funda também será du-
plicado até a Estrada da Matriz, em Gua-
ratiba.

- Trecho 3 – Av. das Américas entre a 
Estrada da Matriz, em Guaratiba, até a 
Estrada da Pedra, em Santa Cruz – A via 
será totalmente duplicada neste trecho, 
passando a ter três faixas por sentido.
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PAC Cidades Históricas  
investirá R$ 222 milhões em São Paulo

Cidades |Patrimônio Histórico Urbano

O presidente do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan), Luiz Fer-
nando de Almeida, e o secretário-executivo 

do Ministério da Cultura, Alfredo Manevy, as-
sinaram, no dia 1o de julho, os planos de ação 
de doze municípios paulistas que aderiram ao 
Programa de Aceleração do Crescimento das 
Cidades Históricas (PAC Cidades Históricas), 
que envolve os governos federal, estadual e 
municipal, prevê iniciativas conjuntas na prote-

ção do patrimônio cultural brasileiro. A previ-
são de investimentos é de R$ 222 milhões, das 
três esferas de governo, a serem aplicados em 
164 ações nos próximos quatro anos. 

Com o objetivo de desenvolver um pla-
nejamento integrado de ações de preservação, 
no Estado de São Paulo, doze municípios ade-
riram à iniciativa, entre eles Santos, Iguape e 
São Luiz do Paraitinga. 

O Iphan-SP e as prefeituras desses muni-

A população da antiga “favela Naval”, em 
Diadema, região metropolitana de São 
Paulo, que ficou conhecida por episódios 

ligados à violência policial, recebeu 252 uni-
dades habitacionais e, segundo seus morado-
res, vive um processo de resgate de autoesti-
ma, por meio da transformação do núcleo em 
um bairro urbanizado e integrado ao restante 
da cidade. 

As obras fazem parte da primeira etapa 
do Projeto Nova Naval. A iniciativa conta 
com recursos federais e municipais e permi-
tirá a urbanização e requalificação do núcleo 
onde residem cerca de 800 famílias.

Outras 500, que residem no entorno da 
área, também serão beneficiadas com as 
obras e próprios públicos a serem constru-
ídos. O empreendimento conta com aporte 
de recursos da ordem de R$ 25,5 milhões - R$ 
20,5 milhões da União e R$ 5 milhões de con-
trapartida municipal.

O Núcleo Habitacional Naval vinha sen-
do estigmatizado como uma área de enchen-

Moradores da “favela” Naval recebem 
apartamentos e recuperam autoestima

Com investimentos de R$ 25,5 milhões, projeto Nova Naval 
conta com recursos do governo federal e beneficiará cerca de 

1.300 famílias com obras e programas sociais

tes, incêndios e de episódios de violência 
urbana. Hoje, é considerado resgatado por 
iniciativas sociais.

Etapas
Das 252 novas moradias que foram entre-

gues nesta primeira fase, 48 compõem o Con-
junto Habitacional Piraporinha II, construído 
na área do próprio núcleo. Os apartamentos 
estão distribuídos em oito blocos de três an-
dares cada e ainda oferecem infraestrutura e 
áreas verdes aos moradores. Cada unidade 
tem 42m² de área útil distribuídos em dois 
quartos, sala, cozinha, lavanderia e banheiro.

Os outros 204 apartamentos foram edi-
ficados no Conjunto Habitacional Serraria I, 
que também receberá as famílias da Naval. O 
empreendimento, constituído por 34 blocos 
de três andares cada, foi erguido em área de 
12.375 m², no bairro Serraria, zona Oeste da 
cidade. Para oferecer mais conforto à popu-
lação, o conjunto possui Centro Comunitário, 
infraestrutura e áreas verdes e de lazer.

Para a segunda etapa do projeto, estão 
previstas a construção de 84 novos aparta-
mentos no núcleo e a implantação do progra-
ma de requalificação de moradias Tá Bonito, 
a fim de eliminar situações de insalubridade 
e de insegurança estrutural de 213 casas já 
consolidadas no trecho urbanizado da área.

Obras de pavimentação também inte-
gram a segunda fase do projeto que deve be-
neficiar total de 1.300 famílias residentes no 
assentamento e que moram no entorno e se 
encontram em áreas em condições sanitárias, 
urbanísticas, ambientais e socialmente degra-
dadas.

A construção do Centro de Integração 
Social Naval (CISN) também deve contribuir 
com o exercício de cidadania dos moradores 
do núcleo. O equipamento deverá dar con-
tinuidade às ações de apoio ao desenvolvi-
mento comunitário e promover atividades 
de geração de renda, educação sanitária e 
ambiental e outras políticas sociais desenvol-
vidas no município.

cípios estabeleceram um planejamento estra-
tégico da gestão do patrimônio histórico nos 
próximos quatro anos. As ações envolvem 
projetos de restauro de monumentos, revi-
talização de praças públicas, aterramento de 
fiação elétrica, capacitação de mão de obra 
para conservação, produção de material di-
dático de educação patrimonial, realização de 
seminários, registros de patrimônio imaterial 
e muitos outros.
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O 
esforço de US$ 5,25 bilhões para dobrar 
a capacidade do Canal do Panamá está 
a um terço do caminho no cronograma 
de sete anos planejado, e os executivos 
que lidam com este projeto formidável 
dizem que estão prontos para enfren-
tar os aspectos mais ousados do em-

preendimento.  
O esforço para a Expansão da Terceira Via 

do Canal do Panamá está programado para 

Contratada a construção  
das novas eclusas

Com esta etapa, as principais obras da chamada Expansão da Terceira Via do 
Canal do Panamá estão em curso.  

Do seu custo, 57% serão pagos pela receita operacional do canal,  
cujo valor do pedágio, por conta disso, já foi reajustado

terminar em 2014, bem em tempo para o ani-
versário do centenário do histórico canal. A 
construção de dois conjuntos de duas compor-
tas gigantescas em cada extremo da passagem 
de 80 km de comprimento dobrará a capaci-
dade do canal, de acordo com a autarquia que 
supervisiona o canal, a Autoridade do Canal 
do Panamá (ACP).

O coração do projeto é a construção das 
novas comportas que consumirão mais de 60 

por cento do esforço de expansão. Em julho 
passado, um consórcio internacional liderado 
pela epanhola Sacyr Vallehermoso S.A. ga-
nhou a licitação para o projeto e a construção, 
com a oferta de US$ 3,12 bilhões. Até esta data, 
a execução das comportas somente focalizou 
a preparação inicial do local, mas esse traba-
lho deverá ganhar velocidade nos próximos 
meses.

Mais de 14.300 navios passam pelo canal 
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todos os anos e este número aumenta cada 
vez mais, predominantemente os cargueiros 
tipo Panamax. O seu volume—294,13m de 
comprimento, 32,31m de largura e 12,04m de 
calado—é projetado para ocupar todo o espa-
ço disponível nas eclusas que já acumulam 95 
anos de idade, carregando no máximo 5.000 
unidades equivalentes a 20 pés, ou TEUs. 

A eclusa de três câmaras, com uma única 
faixa de tráfego, consistirá de compartimentos 
medindo 427m de comprimento x 55m de lar-
gura x 18,3m de profundidade. As novas eclu-
sas terão portões deslizantes similares aos do 
canal de Barendregt, em Amberes, Bélgica, e 
uma série de bacias para economizar a água 
usada, com é comum na Alemanha. A ACP de-
cidiu integrar ambas as eclusas, a do Atlântico 
e a do Pacífico, em um contrato único de proje-
to e construção para garantir a consistência do 
resultado final, embora isto tenha aumentado 
bastante a complexidade do trabalho.

Inicialmente, a ACP estimava que a cons-
trução das eclusas custaria por volta de US$ 
3,48 bilhões – um valor que o consórcio Gru-
po Unido para o Canal melhorou com uma 
margem significativa na oferta vencedora. A 

avaliação técnica da proposta do consórcio 
também foi a mais alta das três propostas 
apresentadas, disseram os executivos da ACP.  

Além da Sacyr Vallehermoso, da Espanha, 
o Grupo Unidos para o Canal  inclui a Impre-
gilo SpA da Itália, Jan De Nui NV da Bélgica, a 
Constructora Urbana SA (CUSA) do Panamá 
e o Heerema Fabrication Group da Holanda. 
A equipe do projeto é composta pela MWH de 
Broomfield, Colorado; Tetra Tech de Pasade-
na, Califórnia, ambos dos Estados Unidos; e 
do IV Group da Holanda.

Os outros dois consórcios que apresenta-
ram propostas para as eclusas foram: Consor-
cio C.A.N.A.L., liderado pela ACS Servicios, 
Comunicaciones y Energia, S.L. da Espanha, e 
o Consórcio Bechtel, Taisei, Mitsubishi Corp., 
liderado pela Betchel International, Inc., se-
diada nos EUA. Um quarto consórcio, o Con-
sorcio Atlântico-Pacífico do Panamá, liderado 
pela Bouygues Travaux Publics da França, foi 
aprovado na pré-qualificação, mas não apre-
sentou proposta.

Até o momento, o Grupo Unidos para o 
Canal está priorizando a fase do projeto das 
eclusas e a logística para o empreendimento. 

Eles estão sendo ajudados nisto pelo gerencia-
dor, CH2M Hill. Esta empresa e a ACP criaram 
um sistema integrado que prevê um represen-
tante de cada organização colocado em quase 
todos os níveis da equipe de gerenciamento.

“Temos quase um século de experiência 
em trabalhar com o canal. Conhecemos a geo-
logia e a hidrologia, e todos os detalhes da sua 
manutenção melhor do que qualquer um”, 
disse o Vice-Presidente Executivo de engenha-
ria e programas de gerenciamento da ACP, 
Jorge L. Quijano. “Queríamos uma sistemática 
onde pudéssemos usar nosso conhecimento e 
trazer alguém que saiba como gerenciar uma 
operação deste porte”.

O foco básico da CH2M Hill é ajudar a 
supervisionar os componentes das eclusas, 
que representa quase 60% do trabalho. Quan-
do terminadas, as eclusas novas permitirão a 
passagem de navios contêineres capazes de 
carregar quase 2,5 vezes mais mercadorias. 
A companhia ganhou o contrato de gerencia-
mento do programa em 2008, batendo duas 
outras concorrentes: Parsons Brinckerhoff, da 
cidade de Nova York, e a URS Holdings Inc., 
de São Francisco, ambas americanas. 
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A ACP mencionou a experiência da em-
presa como fator decisivo, particularmente o 
histórico da CH2M Hill em trabalhos de ge-
renciamento de importantes empreendimen-
tos de infraestrutura que reúne projeto e cons-
trução no mesmo contrato. 

“Em alguns aspectos, as culturas das 
duas organizações têm similaridades”, disse 
o Vice-Presidente Executivo da CH2M Hill, 
Mike Kennedy, que está liderando o progra-
ma de expansão da terceira via do Canal do 
Panamá. “Elas têm suas diferenças, é óbvio, 
mas diversos valores culturais são muito se-
melhantes”.

Uma das maiores dificuldades que o pro-
jeto enfrentará é a logística para realizar os 
trabalhos no lado do Atlântico do canal. Com 
os recursos do país centralizados na Cidade 
do Panamá na costa do Pacífico, os meios dis-
poníveis para os trabalhos de construção do 
outro lado do istmo são significativamente 
mais limitados.  Além disto, o clima do Cari-
be significa tempo inclemente, o que será um 
problema constante.

“O clima, a distância, a segurança, os trans-
portes, a logística – tudo é agravado no lado do 
Atlântico, com muito menos apoio”, disse Ken-
nedy. “Quando começamos, pensávamos nisto 
só como “o Canal do Panamá”... Olhávamos 

“Temos quase 
um século de 

experiência em 
trabalhar com o 

canal”

Jorge L. Quijano, vice presidente Executivo de 
engenharia e programas de gerenciamento da ACP

“Em alguns aspectos, 
as culturas das duas 

organizações têm 
similaridades”

Mike Kennedy, vice presidente Executivo da CH2M Hill

A parceria entrou em ação até mesmo an-
tes que a tinta do contrato secasse. Embora a 
CH2M Hill planejasse inicialmente chegar ao 
Panamá e gastar um bom tempo estabelecen-
do as operações, seus executivos acabaram 
trabalhando rapidamente com a ACP para li-
dar com as perguntas dos concorrentes sobre 
o projeto. 

Depois que o edital da concorrência pe-
dindo propostas para a construção das eclusas 
foi publicado em 2007, os consórcios partici-
pantes levantaram mais de 1.200 questões for-
malmente sobre necessidades de modificações 
no documento da proposta. Essa demanda 
forçou a ACP a adiar o prazo da concorrência 
duas vezes, estendendo o processo por seis 
meses completos.

Durante este período, a ACP trabalhou 
para alinhar o financiamento para todo 
o trabalho da Expansão da Terceira Via. 
Aproximadamente $2,3 bilhões em fun-
dos através de cinco órgãos multilaterais 
de desenvolvimento foram anunciados no 
final de 2008. O financiamento proposto 
vencerá em 20 anos, com pagamento só de 
juros durante 10 anos. O Moody’s Inves-
tors Service classificou o financiamento da 
ACP em A2. 

O grande motivo dessa confiança fiscal 
é o montante de recursos voltado para con-
tingências. Aproximadamente 30% do finan-
ciamento do projeto estão reservados para a 
possibilidade de aumentos de custo e atrasos. 
Por volta de 57% dos custos da expansão se-
rão pagos pela receita operacional do canal – o 
fator básico para o aumento do pedágio que 
começou este ano.

Obras do Canal 1: quase 10% já efetuadas Escavação a seco: 40 milhões de m3 de material
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para ambos os lados do canal como a mesma 
coisa... Só quando chegamos aqui e começamos 
a analisar (as condições) foi que percebemos 
que eram situações muito diferentes”.

 O trabalho da Expansão da Terceira 
Via foi formalmente iniciado em setembro 
de 2007, com as obras do canal de acesso às 
eclusas do Pacífico – uma ligação de 6 a 7 km 
entre o canal de navegação existente e as no-
vas eclusas. Hoje, as eclusas de Pedro Miguel 
e de Miraflores estão localizadas em uma das 
pontas do Lago Miraflores, que tem 2,5 km de 
comprimento, e um novo canal de navegação 
vai seguir um traçado paralelamente, mas 0,5 
m mais alto.

Construir o novo canal de acesso envolve 
a remoção de 48 milhões de m3 de material, 
bem como trabalhos adicionais de igual porte, 
tal como a nova rota do Rio Cocoli, que desá-
gua no Lago Miraflores. De acordo com a ACP, 
as primeiras três etapas de escavação a seco es-
tão quase terminadas.

 O quarto e último contrato para o canal 
de acesso, chamado PAC4, foi adjudicado no 

final de 2009, e o trabalho ali envolvido já co-
meçou. O contrato de US$ 268 milhões foi ga-
nho por um consórcio internacional e inclui a 
escavação a seco de 26 milhões m3, abaixo do 
nível da água existente, e a construção de uma 
barragem com núclao de argila entre o novo 
canal de navegação e o Lago Miraflores.

O outro esforço básico do projeto de ex-
pansão até esta data foram as extensas ope-
rações de dragagem exigidas para alargar e 
aprofundar o canal de navegação do Canal 
para permitir a passagem de navios maiores, 
capazes de usar as novas eclusas. Um total de 
mais de 50 m3 de material deverá ser removi-
do do canal daquela via histórica.

Para a parte do canal de navegação dentro 
do próprio canal, a ACP está contando com 
sua frota própria de dragas, a maior do hemis-
fério. Um total de mais de 27 m3 de material 
será removido da parte de água doce do canal; 
23 m3 de material serão dragados do Lago Ga-
tun, e mais 4 m3, do canal de acesso do Pacífi-
co. O trabalho tem quase 28% executado.

Para lidar com o alargamento das entra-

das do oceano para o canal, a ACP buscou em-
preiteiras estrangeiras. Isto se deveu em parte 
à necessidade de especialização, bem como à 
relutância em usar a sua própria frota de dra-
gas para fazer o trabalho por causa do preço. 

Para a Expansão da Terceira Via, o canal 
de navegação de ambos os lados do canal pre-
cisam ser alargados para 225 m, e aprofunda-
dos para 15,5 m, os níveis mais baixos da maré, 
para permitir a passagem regular de navios de 
tamanho pós-Panamax.

Em 2008, a Dredging International da Bél-
gica ganhou o contrato de US$ 177,5 milhões 
para alargar e aprofundar a entrada do Pacífico 
para o Canal do Panamá. Mais da metade da 
escavação de 9 m3 de material para permitir a 
passagem de navios maiores já está concluída.

Um contrato semelhante para remover 14 
m3 na entrada do Atlântico foi ganho pela em-
presa belga Jan De Nul Group setembro pas-
sado. A companhia fez uma oferta de US$ 89,6 
milhões pelo trabalho e de US$ 16,4 milhões 
pela opção de dragar outros 2,3 m3. Quase 
10% do trabalho já foi efetuado.
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E
nquanto esquiadores se divertem nas 
encostas dos Alpes, a mais de 2 mil 
m de altitude, quatro tatuzões estão 
fragmentando a rocha granítica dura 
no pé da cordilheira, na maior obra 
do gênero atualmente em curso.  As 
máquinas de túnel, conhecidas como 

57 km de túneis paralelos 
atravessam os Alpes suíços

Megaprojeto ferroviário idealizado desde 1947 – trens rápidos para 
passageiros e cargas, ligando a Alemanha à Suíça – superou dificuldades 

geológicas formidáveis. As escavações deverão ser concluídas ainda em 2010

tatuzão no Brasil, viraram tatuzões porque 
foram batizadas de Gabi 1 e 2, Heidi e Sissi 
pelas equipes responsáveis pela construção. 
Elas carregam inclusive a imagem de Santa 
Bárbara, que é padroeira dos mineiros na-
quele país, para proteger os trabalhadores 
no subsolo. 

Sair de estação ferroviária em Bahnho-
fstrasse em Zurique de manhã para fazer 
compras na estilosa Galleria Vittoria Ema-
nuele, em Milão, e voltar à tarde com as 
sacolas cheias de design italiano, vai se 
tornar realidade para os suíços em 2017.  É 
quando o primeiro trem de alta velocidade 
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vai atravessar o túnel chamado New Alpine 
Transversal (NEAT) à velocidade de até 250 
km/h, reduzindo o tempo de viagem para 
2h40 entre as duas cidades. Essa nova era no 
transporte transalpino vai ser possível com 
a conclusão do túnel Gotthard Base, junto 
com os túneis Ceneri e Zimmerberg, que so-
mados a outras galerias e poços escavados, 
vão totalizar 152 km .

Outra característica fora do comum do 
projeto Gotthard é que os dois túneis pa-
ralelos de 57 km  atravessam o maciço ao 
pé da montanha St.Gotthard , à altitude 
máxima de apenas 550 m acima do nível 
do mar, ligando o fundo dos dois vales 
num trajeto quase horizontal. Isso vai 
permitir que os trens de carga possam 
dobrar suas capacidades de transporte e 
ainda viajar a 60 km/h.

O encontro das duas frentes de es-
cavação no meio do caminho, entre as 

seções Faido e Sedrun, está previsto para 
fins deste ano e coroa quase meio século de 
estudos e planejamento, que evoluíram com 
o avanço da tecnologia e da geologia. 

Embora idealizado em 1947, a constru-
ção pode ser iniciada apenas em 2001. Ago-
ra, os quatro tatuzões que operam nos dois 
túneis têm somente cerca de 2 km de rocha 
pela frente.  Fabricados pela Herrenknecht 
alemã, eles medem 400 m de comprimento 

e a “broca” de escavação tem 9,5 m de di-
âmetro.  Desde 2003, já moeram mais de 10 
milhões m³ de rocha dura - cerca de quatro 
vezes o volume da pirâmide de Quéops no 
Egito.

Túneis de acesso e  
cavernas de suprimentos

Um total de 152 km de túneis e poços 
será executado no projeto. Os dois princi-

pais, mais 180 passagens, foram divi-
didos em cinco fases construtivas, to-
cadas ao mesmo tempo.  A logística era 
complexa, com a escavação de túneis 
de acesso, suprimento, e cavernas gi-
gantescas para estocar os insumos das 
obras, em Amsteg ao norte, em Sedrun 
no meio e em Faido ao sul (ver seção 
longitudinal). 

O acesso é fácil das estradas mon-
tanhosas até os emboques em Bodio 
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e Erstfeld ao norte; em Amsteg foi preciso 
abrir um túnel de 2 km; em Faido o acesso 
mede 2,7 km com rampa de 13%. Em Sedrun 
foi mais complicado, com a escavação de 
uma galeria de 1 km acima dos túneis  prin-
cipais e perfuração de dois poços verticais 
de 800 m até alcança-los, alem de um poço 
de ventilação de 450 m.

Surpresas pelo caminho
A despeito de cuidadosas sondagens 

geológicas prévias, as surpresas foram mui-
tas no traçado do Gotthard.  Logo no inicio, 
escavados apenas 200 m pelo lado sul em 
fevereiro de 2003, os tatuzões Sissi e Heidi 
se defrontaram com formações conhecidas 
como kakirita, de rocha não consolidada, 
material muito mole para as maquinas de 
túnel Gripper, projetadas para triturar rocha 
muito dura.  Essa anomalia geológica exigiu 
um avanço penoso, onde cada metro pre-
cisava ser consolidado com injeções.  Essa 
zona de 400 m demorou seis meses para ser 
superada.

Mas há também boas surpresas. No lado 
norte, em 2004, a zona instável chamada 
Intschi demandaria quatro meses para ser 
superada. Entretanto, sua extensão era me-
tade da prevista, e os tatuzões Gabi 1 e 2 pu-
deram atravessá-la sem grandes problemas, 
embora à velocidade reduzida.  As variações 
da rocha iam determinando a velocidade 
de avanço.  A média excelente de 560 m ao 
mês, cortando até 12 mm por rotação da bro-
ca, era seguida por trechos difíceis onde se 
avançava apenas 3 mm por giro, ou 140 m 
por mês.

Em junho de 2005, rochas soltas e água 

sob alta pressão se infiltraram junto à broca 
do Gabi 2.  Essa massa de material teve que 
ser consolidado com injeções de cimento e 
bentonita.  Ao mesmo tempo, um túnel foi 
escavado à frente da maquina, para poder se 
livrar a sua broca. Aqui o atraso foi de cinco 
meses.

2006 - o primeiro trecho perfurado

O avanço das obras, nas duas frentes
Em junho e outubro de 2006, as equipes 

na frente norte celebravam a conclusão dos 
túneis na seção Amsteg-Sedrun com um 
avanço espetacular, antecipando os prazos 
em seis e nove meses. Mas, pouco antes de 
vazar o trecho, deram com outra zona de 

kakirita, obrigando à desmontagem dos ta-
tuzões ainda no trecho de rocha sólida.

Em fins de 2006, a frente sul também va-
zou seu trecho, no ponto designado para a 
estação Faido, do futuro TAV. As máquinas 
de túnel com diâmetro acima de 8 m atingi-
ram seus alvos após 13,5 e 14 km respectiva-
mente, com desvios horizontal e vertical de 
apenas poucos centímetros – o equivalente 
a acertar uma moeda de um real com um 
tiro à distancia de 2 km! Após uma reforma 
completa e a troca das brocas gigantescas 
por outras acima de 9 m de diâmetro, Sissi 
e Heidi retomaram a escavação em julho e 
outubro de 2007, no sentido norte, de Faido 
para Sedrun.

Travessia subterrânea: façanha 
da engenharia europeia
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semi-aneis deslizam ate se encontrarem, sob 
pressão da rocha, estabilizando a seção. 

Depois de uma reforma extensa, os dois 
tatuzaos Gabi 1 e 2 recomeçaram a escava-
ção no trecho Erstfeld-Amsteg ao norte, de 7 
km, onde as condições de rocha eram quase 
ideais.  Foi ai que um recorde foi estabeleci-
do-- de 56 m em 24 horas, conquistado por 
Gabi 2.  Em 16 de junho e 16 de setembro de 
2009, as TBMs chegaram a Amsteg ap’os 18 

meses, seis meses `a frente do cronograma 
original.  Desviaram-se do traçado projetado 
por 4 mm na horizontal e 8 mm na vertical—
uma precisão cirúrgica. 

Sissi e Heidi ainda trituram a rocha  
no coração dos Alpes

As duas máquinas gêmeas estão esca-
vando atualmente os túneis paralelos ao sul 
de Sedrun.  Elas são seguidas por um trem 

Outra zona instável esperava pelos TBMs 
neste trecho—a bacia de Piora—uma forma-
ção em forma de funil repleto de dolomita 
fina como açúcar e água sob pressão de 150 
bar.  A mistura desse material invadiu um 
túnel de exploração aberto a partir de uma 
estrada cantonal, quando sondagens geoló-
gicas foram realizadas em 1966. Amostras 
de sondagem e estudos sísmicos revelaram 
que o fundo desse funil, no traçado do futu-
ro túnel Gotthard, estava selado com rocha 
firme.  Essa boa surpresa foi confirmda em 
outubro de 2008 quando as maquinas atra-
vessaram esta formação sem problemas.

Escoramento com anel  
telescópico deslizante

O desmonte com explosivos do trecho 
entre Faido e Sedrun ocasionou alguns pro-
blemas complexos, na escavação das enor-
mes estações subterrâneas ferroviárias do 
TAV, que servem ainda de estacionamento 
para os trens em casos de emergência. Um 
túnel de desvio permite que os trens tro-
quem de linha entre os túneis paralelos se 
necessário. Uma rede sofisticada de túneis 
de conexão e transversais possibilitam a saí-
da da fumaça e o ingresso de ar fresco.

A pressão da montanha em algumas 
seções era tão elevada que a técnica tradi-
cional de escavar uma seção maior do que 
a projetada, dando oportunidade para a de-
formação do maciço, revelou-se inútil.  Uma 
contraforça era indispensável para evitar 
que a cavidade aberta entrassee em colapso. 
O consórcio construtor recorreu a semianéis 
telescopicamente deslizantes para escorar a 
seção, escavada com uma folga de 70 cm.  Os 

Esquiação nas montanhas suíças
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instalador, forneciddo por uma subsidiaria 
da Herrenknecht, medindo 600 m, que ins-
tala tubos de drenagem, sistemas de veda-
ção e executa concretagem em etapas de 12 
m.  O trem prepara 600 m de túnel por mês, 
deixando-o pronto para receber os trilhos e 
sistemas ferroviários.

Não esta longe o dia em que o mar Me-
diterrâneo estará visível na boca do túnel 
Gotthard.  Alguns anos serão necessarrios 
para executar as instalações e acabamento, 
a serem utilizados pelo TAV.  A segurança 
tem prioridade total.  As duas gigantescas 
estações onde os trens podem estacionar em 
emergências, permitem que  os passageiros 
possam usar o outro túnel como rota de es-
cape, se um estiver obstruído. 

Gotthard vai facilitar o transporte ferroviário  
em toda a Europa

Atravessar os Alpes suíços é uma tremenda façanha da engenharia européia. Representa 
ainda uma contribuição da Suíça para facilitar as ligações ferroviárias na Europa, deslocan-
do um volume gigantesco de carga e passageiros das rodovias, com suas maciças emissões 
de carbono.  Cerca de 80% do transporte de carga entre Itália e outros paises europeus atra-
vessam os Alpes, e dois terços desse total passam pelos rodovias, usando os corredores de 
Brenner(Áustria), Frejus e Mont Cenis(França) e Gotthard(Suíça). Todos os países vizinhos 
da Suíça assinaram um acordo para instalar corredores ferroviários de alta velocidade em 
direção ao túnel Base Gotthard.

O sistema New Alpine Transversal-NEAT vai viabilizar o transporte ferroviário de alta 
velociddade através dos Alpes.  A ligacao por trem, a velocidade de 200 a 250 km/h,  vai 
servir de  alternativa para o transpsorte aéreo.  Os túneis Zimmerberg Base, Gotthard Base e 
Ceneri Base vão reduzir o tempo de viagem dos passageiros entre Zurique e Milão de 4 ho-

ras e 10 minutos para 2 horas e 40 minutos.  Os suíços podem sair de manha 
e almoçar na cidade italiana.

O tráfego rodoviário através dos Alpes dobra de volume cada oito anos.  
Congestionamentos de quilômetros são diários no túnel rodoviário de Got-
thard.  ‘E por isso que o transporte de carga precisa ser transferido para fer-
rovia.  Os dois eixos NEAT nas montanhas Gotthard e Lotschberg vão duplicar 
o transporte de carga do nível atual de 20 milhoes t para cerca de 50 milhoes 
t por ano.  

A ferrovia sem rampas praticamente vai permmitir trens mais longos e duas 
vezes mais pesados—carregando 4 mil t de carga.  As locomotivas auxiliares 
usados hoje nas rampas vão desaparecer de cena—mesmo com elas, o trem 
atual ‘e tão lento que o passageiro pode arrancar uma flor da mata ao lado da 
linha.  O ponto mais alto terá a mesma altitude que Berna, 550 m acima do 
nível do mar, em comparação com o ponto mais elevado da ferrovia atual que 
esta’ a 1150 m acima. A rota ao pé dos Alpes é plana, 40 km mais curto, e os 
trens de carga vão viajar a 160 km/h, o dobro da velocidade atual.

A face de corte possui ferramentas de 
escavação da TBM e também suporta a 
face do túnel sendo perfurado. A maquina 
tem potencia instalada de 3500 kW e pesa 
cerca de 220 t

Shield parcial 
suporta a rocha 
atrás da face de 
corte

Instalador de telas 
de aço que atuam 
em conjunto com 
os chumbadores 
de ancoragem

Discos 
cortadores 
giram em 
círculos 
concêntricos na 
face do túnel e 
trituram a rocha 
por pressão 
de contato.  
23 mil discos 
foram usados e 
recondicionados 
nas quatro TBMs 
em Gotthard

Caçambas transportam a rocha 
escavada atrás da face de 
corte e alimentam a correia 
transportadora

Montador dos 
anéis de aço 
para estabilizar a 
seção escavada

Unidade se move em torno 
do eixo do túnel para abrir 
furos  para os chumbadores, 
para estabilizar a rocha

Cabine de controle 
de onde o operador 
controla as 
operações da TBM

Correia transportadora que 
leva o material escavado 
para a traseira da maquina, 
que em Gotthard atingiu 10,5 
milhoes m3

A traseira da maquina 
e os sistemas de 
apoio são suportados 
por dispositivos 
andadores.

Robot de gunite 
reveste o túnel 
escavado

Os cilindros Gripper pressiona 
as placas lateralmente contra 
as paredes do túnel

Cilindros de empuxo se apóia nas placas 
Gripper para pressionar a face de corte 
contra a frente de rocha do túnel; o empuxo 
em Gotthard é de 27488 kN
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Atlântico e Pacífico 
interligados

Em setembro de 2005, os presidentes do Peru, Bolívia e Brasil se encontraram 
na cidade localizada no meio da selva peruana de Puerto Maldonado para 

inaugurar as obras de uma rodovia que vai conectar os oceanos Atlântico e 
Pacífico, por meio de uma rodovia ininterrupta pavimentada de 5 mil km
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“D
e agora em diante, nossas fronteiras deixarão de ser linhas 
divisórias, e se tornarão cada vez mais fronteiras compar-
tilhadas que unem nosso povo e nossa geografia”, disse 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de 
inauguração. 

A construção da rodovia de ligação entre os países 
será terminada em dezembro, depois de cinco anos de 

trabalho liderado por algumas das maiores construtoras do Brasil. A 
Rodovia Interoceânica, também chamada de IIRS Sur, envolve a cons-
trução e modernização de mais de 2.600 km de estradas, ligando os por-
tos do Peru no Pacífico à cidade na fronteira brasileira de Assis. Ali, ela 
será ligada ao sistema de rodovias existente no Brasil.

Para construir a rodovia, o governo peruano dividiu o projeto em 
cinco trechos e os colocou em licitação como parcerias público-privadas. 
Os contratos de 25 anos determinam cinco anos para a construção e o 
resto para operação e manutenção.  

Em 2005, os três trechos envolvendo a construção de 1.000 km de 
novas rodovias pavimentadas foram adjudicadas a duas concessioná-
rias lideradas por construtoras brasileiras: Conirsa, liderada pela Ode-
brecht, e InterSur liderada pela Camargo Correa e incluindo a Andrade 
Gutierrez e a Queiroz Galvão. 

 Os dois últimos trechos que exigem a modernização de aproxima-
damente 1.500km de estradas existentes foram adjudicados a dois con-
sórcios compostos de empresas peruanas em agosto de 2007.   

Carretera Interoceánica: 2.600 km, do litoral 
peruano à cidade brasileira de Assis
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Embora o banco estatal brasileiro BN-
DES tenha indicado desejo de financiar o 
projeto, os recursos foram obtidos através 
de instituições financeiras do mercado.  

O custo inicial do projeto foi estimado 
em US$ 1,3 bilhão quando o contrato para 
os três trechos de construção da nova ro-
dovia foi adjudicado em 2005. Estima-se 
que a obra completa custará por volta de 

US$ 2,37 bilhões quando concluída neste 
ano.  

O preço final dos dois trechos contrata-
dos com a Conirsa deverá atingir US$ 1,2 
bilhão. Os executivos do consórcio afir-
mam que a única causa do aumento foi o 
terreno imprevisível. Escorregamentos nas 
encostas do leste dos Andes na medida em 
que a estrada penetra na selva se tornaram 
um problema constante. Um extenso desli-
zamento no ano passado lançou 300 mil m2 

de rochas na encosta de uma seção ante-
riormente estável destruiu completamente 
a rodovia já concluída em baixo. 

“O trabalho é muito dinâmico”, disse 
Sergio Panicalli, chefe do projeto da Conir-
sa. “Assim que terminamos de resolver um 
problema em um trecho, aparece outro em 
algum lugar”. 

O contraste entre entre os dois trechos 
executados pelo consórcio é dramático. 
Trecho III da Conirsa, que é basicamente 
na região da selva, deverá atingir um custo 
final de apenas 3% mais alto do que as es-
timativas iniciais. Em comparação, o trecho 
II montanhoso deverá ter um acréscimo de 
20% em relação ao orçamento inicial. 

A InterSur enfrentou problemas seme-
lhantes nos seus trechos nas terras altas do 
sul peruano, vendo o orçamento inicial de 
US$ 527 milhões aumentar para US$ 890 
milhões. Os executivos da InterSur disse-
ram que um fator importante para a dis-
crepância foi a falta de precisão dos dados 
fornecidos às empresas pelo governo peru-
ano.

“Em muitos casos, os relatórios iniciais 
fornecidos para as obras estavam desatuali-
zados e incorretos”, disse Wilhelm Funcke, 
engenheiro chefe da InterSur. “Quando 
chegamos lá para fazer o trabalho prelimi-
nar de planejamento, o que encontramos 
era significativamente diferente do que nós 
verificamos nos documentos”. Outro fator 
chave é a mudança substancial do valor da 
moeda peruana durante a metade da últi-
ma década.   

Os executivos da Conirsa dizem que as 
diferenças de preço foram abordadas no con-
trato inicial e foram vetadas pelo governo pe-

Investimento na Interoceânica pode  
chegar a US$ 2,37 bilhões

Trecho de selva e montanha: custos diferentes
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ruano. A InterSur também entrou em acordo 
com o governo peruano quanto aos aumen-
tos de custos. Nenhum dos consórcios pediu 
para que fossem modificados os termos dos 
contratos originais.  

Quando terminada, a nova rodovia terá 
7,4m de largura e duas faixas de 3m, e acosta-
mento de ambos os lados. A sub-base tem 15cm 
de espessura e consiste de cal misturado com 
material preparado. Ela é recoberta por uma base 
de 15cm de uma mistura de cimento e solo.  

A rodovia pavimentada em si terá duas 
camadas de massa asfáltica com espessura 
total de 7,5 cm. A superfície da rodovia 
terá uma inclinação de 2,5% para drenar 
a água. Uma extensa drenagem será cons-
truída, embora o tipo exato variará de um 

Lula na cerimônia de inauguração: união de 
povos e culturas
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lugar para outro conforme exigirem as 
condições.   

O desafio do projeto tem sido superar 
os extremos da geografia. Muitas centenas 
de quilômetros através dos Andes ao sul do 
Peru estão em altitudes bastante elevadas. 
A rodovia atinge 4.700m de elevação em um 
ponto do Tramo II da Conirsa, e quase 5.000m 
no ponto mais alto do Tramo IV da InterSur. 

 Apenas cinco anos atrás, a trilha que 
parte da cidade montanhosa de Cusco até 
a cidade na selva de Porto Maldonado era 
um caminho horrível que demora três dias, 
ao longo de uma estrada de terra decrépita 
construída na década de oitenta, impossível 
de ser percorrida na estação das chuvas. A es-
trada era usada principalmente para viagens 
locais e caminhões transportando cargas va-
riadas, inclusive combustível.

Hoje, a viagem é totalmente diferente, 
uma vez que é possível cruzar centenas de 
quilômetros em apenas algumas horas. Em-
bora haja pontos chave que ainda não estão 
terminados, ambos os consórcios já registram 
um tráfego inesperadamente intenso na ro-
dovia. 

No ano passado a InterSur informou o 
tráfego em algumas áreas de 150-200 veículos 
por dia – números não previstos para serem 
alcançados pelo menos até 2018. A Conirsa 
diz que está observando números estimados 
anteriormente para 2023. 

O desafio mais complexo da construção 
da nova rodovia foi a logística envolvida. A 
ampla disparidade entre as condições geoló-
gicas e o grande número de problemas con-
frontando os engenheiros encarregados das 
obras exigiram ênfase no planejamento antes 

da fase da construção. Tanto a Conirsa quan-
to a InterSur gastaram seis meses planejando 
sua estratégia depois de ganharem seus res-
pectivos contratos. 

A Conirsa decidiu lidar com os dois tre-
chos do projeto que ganhou como trabalhos 
completamente separados, dividindo-se na 
prática em duas companhias para executar o 
trabalho. Embora os chefes das duas unida-
des se mantivessem em contato constante e 
reuniões entre os engenheiros fossem feitas, 
os dois trabalhos foram organizados inde-
pendentemente um do outro. 

Por sua vez, o escritório da Conirsa em 
Lima concentrou-se em lidar com questões 
governamentais e de legislação para ambos 
os trechos, ao invés de gerenciar a supervi-
são de cada parte da rodovia. A estratégia da 
InterSur para lidar com seu único trecho tam-
bém envolveu esta abordagem particular.

Uma vez que o trabalho envolvia longos 
trechos em áreas remotas das terras altas e 
selvas peruanas, usar as instalações existen-
tes não era uma boa opção. Tanto a Conirsa 
quanto a InterSur decidiram construir acam-
pamentos ao longo da rota para basear ali 
suas equipes. As construtoras equiparam to-
dos os acampamentos com telefone via saté-
lite e internet sem fio. 

Para a Conirsa, isto consistiu de um local 
autosuficiente e semipermanente equipado 
com dormitórios, escritórios administrati-
vos, e áreas industriais. A InterSur usou uma 
mistura de estruturas existentes reformadas 
para suas necessidades e a construção de 
acampamentos próprios para necessidades 
específicas.  

Os laboratórios em cada um dos acam-

pamentos realizam testes sistemáticos com o 
material e os processos das obras. Distribui-
dores de máquinas que realizam a manuten-
ção dos equipamentos também estão estabe-
lecidos nesses locais. 

Para lidar com as condições climáticas e 
geológicas extremas, os engenheiros tiveram 
que inventar estratégias criativas. Nas eleva-
ções mais altas, o frio – tanto em termos de 
clima quanto de temperatura do solo – li-
mitou dramaticamente a “janela” diária de 
pavimentação, e colocou em risco o crono-
grama. A Conirsa superou isto usando duas 
abordagens inusitadas. A primeira foi usar 
uma série de tendas de aquecimento para 
manter protegidos os caminhões carregados 
com asfalto, de modo que este mantenha a 
temperatura de trabalho no frio do início da 
manhã. 

A outra foi construir uma máquina que 
eles chamaram de “Dragão”, equipada com 
jatos de gás para aquecer o leito da estrada à 
frente das equipes de pavimentação. O resul-
tado foi que dobraram o volume de pavimen-
tação para mais de 40 caminhões de massa 
asfáltica por dia. 

O trabalho na selva ainda foi desafiador 
por uma razão diferente – as chuvas. 80 por 
cento do total anual das chuvas ocorrem en-
tre novembro e abril, forçando a maioria das 
obras a parar completamente durante esse 
período. A Conirsa atacou o problema cons-
truindo uma tenda de 500 m de comprimen-
to para pavimentar a rodovia embaixo dela. 
Embora o progresso fosse ainda lento duran-
te a estação das chuvas, ela protegeu a cons-
trutora dos custos de ter que interromper os 
trabalhos por meio ano.
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Educação

N
os grotões, a realidade tropeça na distância que as crianças têm 
de percorrer, em lombo de burro, em veículos sem condições mí-
nimas de segurança ou em barcos para fazer enormes travessias 
até chegar ao ambiente escolar, que invariavelmente não oferece 
qualquer comodidade. Faltam instalações, carteiras, bancos e 
merenda. 

Às vezes, nem sequer é preciso ir muito longe para ver a si-
tuação em que crianças estão estudando. Basta caminhar pelas periferias 
das cidades, independentemente de se observar se as escolas são muni-
cipais ou estaduais. 

Para o governo federal, há um notável esforço visando a equalizar 
“as oportunidades educacionais e a relação entre o investimento por alu-
no na educação básica e na educação superior”, conforme assinala o mi-
nistro Fernando Haddad, da Educação. Recentemente ele divulgou que 
o investimento público direto em educação atingiu a média de 4,5% do 
PIB no período de 2006 a 2008 e que, avaliando os anos de 2000 e 2008, 
“saltamos de 3,9% para 4,7%”.

Ele assegura que o esforço em favor da equalização de oportunida-
des pode ser medido pela complementação da União aos fundos de fi-
nanciamento educacional dos estados e municípios, inicialmente focado 
no ensino fundamental e, posteriormente, expandido para toda a educa-
ção básica. Em 2010, a complementação a que ele se referiu chegou a R$ 
6,8 bilhões, contra os R$ 421 milhões de 2002.

Em balanço divulgado pela imprensa, o ministro diz que a escolari-
dade média tem evoluído. Na faixa etária  de 15 a 17 anos, de uma média 
de 6,8 para 7,5 anos e, na faixa etária de 18 a 24, de 8,2 para 9,4 anos de 
estudos. Ele salienta também que uma boa nova  veio com o Ideb, que 
combina os indicadores de proficiência nos exames nacionais de leitura e 
matemática e as taxas de aprovação/repetência. 

Os dados do Ideb
Pelos dados do Ideb, todos os níveis de educação superaram, em mé-

dia, as metas estabelecidas. A faixa que teve o melhor desempenho foi a 
dos anos iniciais do ensino fundamental (da 1.ª a 4.ª série), com índice de 
4,6 - um crescimento de 0,4 ponto em relação ao desempenho de 2007. O 
índice superou a meta para o ano, que era 4,2.

Da 5ª a 8.ª série, o Ideb foi de 4,0 -  que é 0,2 ponto melhor que o de-
sempenho de 2007 e supera a meta em 0,3 ponto. O ensino médio foi que 
registrou menor evolução: ficou em 3,6 pontos - apenas 0,1 ponto maior 
que a meta.

“O que temos pela frente é muito difícil. Estamos distantes do nosso 
objetivo que é a nota 6, apesar de termos superado as metas que foram 
estabelecidas”, disse ministro Fernando Hadad. “Não é hora de esmore-
cer, é de tentar acelerar o ritmo das mudanças para conseguir melhorar 
os resultados.”

O ministro diz que não faltam razões para comemorar, mas sempre 
fazendo ressalvas sobre o longo caminho que o País ainda tem de percor-
rer. “Quando um país se propõe, como o Brasil, a fixar metas de quali-
dade de educação - e eu não conheço nenhum outro que tenha feito isso 
- penso que, já por si, é algo para celebrar. Quando cumpre, melhor ainda. 
Mas a distância que nos separa de um sistema educacional desenvolvido 
ainda requer as cautelas devidas.”

Até 2021 o MEC pretende alcançar a meta de 6,0 pontos, a média dos 
países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e o Desenvol-

A realidade 
nos grotões:
outro Brasil 

além do oficial

Os dados oficiais do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) espelham um Brasil que ainda 
está longe de obter a meta prevista.  
Pelo que vem sendo divulgado, há 
avanços no ensino fundamental,  
mas o ensino médio estaciona
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vimento Econômico (OCDE). Organizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep), o Ideb foi criado em 2005.

“Muito dificilmente nos próximos 4 
anos o Ideb dos anos iniciais vai aumentar 
0,8 - e isso não é ruim. Já no Ensino Médio, 
vai acontecer o contrário: ele começa mais 
modestamente e aí colhe os resultados, o 
beneficio do esforço que foi feito no Ensino 

Fundamental”, explica Fernando Hadad. 

Fluxo escolar x Desempenho
O Ideb é o indicador que o MEC leva em 

consideração para verificar o cumprimento 
das metas fixadas no Compromisso Todos pela 
Educação. Há indicadores por redes de ensino 
referentes a 1.ª e 2.ª fases do ensino fundamen-
tal e para o ensino médio. O MEC colocou à dis-
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posição consultas às projeções do indicador ao 
longo dos anos, com metas bienais estipuladas 
para cada Estado e município.

Ele avalia dois fatores que interferem na 
qualidade do ensino: rendimento escolar, por 
meio das taxas de aprovação, reprovação e 
abandono, e as médias de desempenho dos 

alunos nas avaliações nacionais – Saeb e Prova 
Brasil. A combinação entre fluxo e aprendiza-
gem resulta em uma média para cada Estado, 
município e País que varia de 0 a 10.

Escolas particulares pioram no ensino
Reportagem publicada no jornal O Estado 

Metas Resultados alcançados

Metas Resultados alcançados

Metas Resultados alcançados
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Desempenho prova Brasil Rendimento escolar
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diretora executiva da Fundação Leman, diz, em 
artigo publicado naquele jornal edição de 8 de 
junho: “Não nos enganemos. Sem uma análise 
dura sobre nossa realidade educacional, dificil-
mente sairemos do lugar. Pior.  Ficaremos para 
trás, porque outros países, que já estão anos-luz 
na nossa frente, continuam insatisfeitos com a 
educação que oferecem à sua população e fa-
zem enormes esforços para continuar melho-
rando”. 

de S. Paulo mostra, amparada em dados divul-
gados pelo MEC, que em 2005 as escolas par-
ticulares paulistas  tinham obtido nota 5,8 no 
ensino médio.Quatro anos mais tarde, o Ideb 
caiu para 5,3, ficando, portanto, abaixo da meta 
fixada pelo Ministério da Educação que era de 
5,9. No mesmo período, a média dos colégios 
privados no País se manteve na patamar de 5,6, 
não alcançando, portanto, a meta estipulada 
para 2009.

Os dados significaram um sinal de alerta 
para os especialistas, sobretudo para aqueles 
que apostam no ensino particular. É que tem 
havido um consenso, entre eles, de que a rede 
privada de ensino detém melhores condições 
para avançar mais do que a rede pública.

Não é de estranhar, em conseqüência dos 
dados difundidos pelo Ideb, que alguns edu-
cadores hajam se manifestado criticamente em 
relação à educação brasileira. Ilona Becskeházy, 





F
ábio Batista, 12 anos, é estudante da Es-
cola Estadual Demócrito Gracindo, em 
Mata Grande, Alto Sertão Alagoano, a 
266 km de Maceió. Percorre a pé um tre-
cho de barro para chegar à caminhonete 
que o transportará. A viagem é cansati-
va, dura em média uma hora, e acontece 

apenas quando há sol, porque quando chove... 
“A caminhonete não passa. Tem muita ladeira 
e buracos. Tenho que faltar. No inverno ficamos 
quase dois meses sem aula”, diz. 

Os alunos também faltam para ajudar os 
pais. A rotina de Fábio inclui carregar baldes 
d’água, lavar roupa e plantar. “Quando sobra 
tempo, costumo ler histórias em quadrinhos”, 
relata. A rotina de Alison Silva, 12 anos, é seme-
lhante. Ele também passa uma hora em cima 
de uma caminhonete para estudar. 

Mata Grande possui apenas um ônibus 

Correndo perigo  
para estudar

No interior alagoano, alunos chegam em caminhonetes e barcos às escolas, 
que não têm estrutura mínima para recebê-los

escolar para atender às 12 escolas municipais e 
estaduais. As caminhonetes são alugadas pela 
prefeitura e, em outros horários, são usadas 
para transporte de outros passageiros, objetos 
e animais. 

Maria Cícera dos Santos, 17, conta que, 
muitas vezes o motorista briga com os alunos 
para que não se pendurem para fora do carro. 
“E  vem sempre correndo a 80 km/h”, diz. Sua 
amiga, Givaneide da Silva, 16, relata que além 
do veículo desconfortável e perigoso, precisa 
caminhar durante meia hora por chão de barro 
até chegar à sua residência. 

Diretores e professores da escola Demócri-
to Gracindo se preocupam com as dificuldades 
dos alunos. Noberto Lima Vilar, coordenador, 
considera o transporte improvisado desumano 
e perigoso, já que as crianças são carregadas na 
caçamba, sem cinto de segurança. A diretora-

geral da escola, Maria Luzia de Souza, conta 
que durante o ano letivo cerca de 250 alunos 
desistem dos estudos por falta de transporte.

“O esforço é grande, eles têm boa vontade 
e a gente incentiva a leitura e o aprendizado”, 
declara a professora Cícera Lúcia de Alencar.  A 
professora Izabelly Brandão complementa que 
em dias de chuva chegam com o material esco-
lar molhado.  

Sem estrutura
O cartaz fixado na parede anuncia: “Que 

bom que você veio! Quero ver você brilhar! 
Você é muito importante para nós! Queremos o 
seu sucesso. O futuro da escola é você”. 

A mensagem otimista é quase um grito de 
socorro. A mais antiga escola da cidade tem 70 
anos e conta com 876 alunos. São 27 turmas em 
três períodos. 
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A última e única reforma na estrutura ocor-
reu há mais de 30 anos.  Segundo a diretora, na 
época foram feitos reparos no piso, pintadas as 
paredes e ampliadas algumas salas. “A estrutu-
ra  precisa urgentemente de uma reforma; há 
rachaduras nas salas de aulas e infiltrações nas 
paredes”.

Os alunos não têm biblioteca. Há uma sala 
com livros antigos empilhados em uma estante, 

Maria Luzia de Souza, diretora-geral da escola

“A estrutura  precisa 
urgentemente de uma reforma; 

há rachaduras nas salas de aulas 
e infiltrações nas paredes”

“No dia que 
perdi o barco, 

eu e mais 
nove amigos 
decidimos 

atravessar a 
lagoa em uma 

canoa
Luis Pedro dos Santos, 14 anos

que raramente são disponibilizados para pes-
quisas. Há dois computadores para professores 
e alunos. A construção de um laboratório de 
informática está longe de se tornar realidade. 
Diretora e coordenadores tiram dos próprios 
bolsos o dinheiro para a Internet. O mesmo pá-
tio é usado para o recreio e educação física, pois 
não há um ginásio para a prática de esportes. 

A diretora explica que um erro nas pres-

tações de conta, há dois anos, gerou o cancela-
mento do repasse da verba federal necessária 
para gastos como  limpeza. Enquanto o proble-
ma não é solucionado, a direção decidiu vender 
doces e salgados no recreio. Ou seja, os próprios 
alunos pagam para manter a limpeza.

Só navegando
É sobre as águas da lagoa Manguaba, a 

Alcineide Martins Leite, diretora-adjunta

“Solicitamos a 
reforma da escola, 

mas somos atendidos 
apenas com 

pequenos reparos”
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Maria Adélia, professora

“Qual será o 
futuro dessas 
crianças?”

maior do Estado de Alagoas, que um grupo 
de alunos navega em busca de um futuro me-
lhor. Isolados em locais em que ônibus escolar 
não transita, estudantes entre 12 e 15 anos da 
Escola Municipal Maria Petronila de Gouveia, 
no povoado de Massagueira, município de Ma-
rechal Deodoro, a 28 km de Maceió, precisam 
atravessar a lagoa em um barco oferecido pela 
prefeitura. O transporte é a saída porque o aces-
so de ônibus na região é impossível, tanto pelas 
chuvas quanto pelo tempo de viagem: 4 h para 
ida e volta da escola. 

Luis Pedro dos Santos, 14 anos, caminha 
25 min até chegar ao ponto de embarque. Se 
perder o transporte,terá que pagar R$ 2 para 
tomar outro, ou se arriscar em canoas. “No dia 
que perdi o barco, eu e mais nove amigos de-
cidimos atravessar a lagoa em uma canoa. No 
meio do caminho, ela virou. Sorte que pescado-
res nos ajudaram. Foi por pouco, porque não 
sei nadar”, relata.  

“O esforço 
é grande, 

eles têm boa 
vontade...”

Cícera Lúcia de Alencar, professora

O dono do barco e responsável pela via-
gem, Paulo Rosendo, é o único adulto a bordo. 
Ele garante que as crianças com idade inferior 
a 12 anos usam coletes salva-vidas; as maiores, 
segundo diz, não precisam. O proprietário é o 
único do povoado que possui contrato com a 
prefeitura para transportar as crianças no perío-
do letivo. Nos finais de semana, o mesmo barco 
é usado para passeios turísticos. 

Ao pisar em solo firme, os alunos cami-
nham dois quarteirões até a escola, que possui 
mil alunos em três turnos, e foi fundada em 
1988. Há mais de sete anos não passa por uma 
reforma. “Solicitamos, mas somos atendidos 
apenas com pequenos reparos”, conta a direto-
ra-adjunta, Alcineide Martins Leite. 

A professora Maria Adélia de Gouveia 
preocupa-se com a falta de aulas de educação 
física, pois não há quadra. “Seria ideal para os 
jovens, até porque iriam liberar as energias e 
aproveitar melhor as aulas”, explica. 

A escola comemorou a aquisição de 20 
computadores doados pelo Ministério da Edu-
cação. Porém, o laboratório de informática ain-
da não foi inaugurado porque cinco máquinas 
apresentaram problemas e os professores não 
foram treinados. Alguns computadores perma-
necem lacrados nas caixas. Quem também não 
recebe visita é a biblioteca, mantida fechada 
com o cartaz que avisa: “Proibida a entrada de 
alunos. Estamos arrumando”. Sem computa-
dores e sem espaço para realizar atividades físi-
cas, os alunos ainda estão expostos, já que parte 
do muro que separa a instituição de um terreno 
abandonado caiu há cerca de um mês, devido 
às chuvas na região. 

Há mais de 20 anos lecionando, Maria Adé-
lia reflete que o ensino público passa por altos 
e baixos, assim como o movimento das águas 
da lagoa Manguaba. “Qual será o futuro dessas 
crianças?”, questiona.

Paulo Rosendo, dono do barco e responsável 
pela viagem

“Solicitamos, mas somos 
atendidos apenas com 

pequenos reparos”
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O 
texto do Decreto 7.217, assinado em 21 
de junho último, pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, na interpretação 
da Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), dá indícios de que o 
governo passará a adotar os planos de 
saneamento como critério para repas-

se de recursos financeiros destinados ao setor, 
com destaque para a verba advinda do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC).

Outra mudança é que fica alterada a Re-
solução 33/2007, do Conselho das Cidades 
do Ministério das Cidades, que estipulava o 
dia 31 de dezembro deste ano como a data 
final para elaboração e apresentação dos os 
Planos Municipais de Saneamento. O decre-
to 7.217/2010 amplia esse prazo até dia 31 
de dezembro de 2013 e classifica, entre as 

Municípios ganham prazo 
maior  para elaborar 

projetos
Os planos municipais terão de ser elaborados e aprovados até dia 31 de 
dezembro de 2013, de acordo com as novas determinações do Decreto 
7.217/2010 que regulamenta a Lei 11.445/2007 e estabelece a política 

nacional do setor de saneamento

atividades de saneamento, itens como abas-
tecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de águas pluviais e 
de resíduos sólidos. 

A medida, segundo a CNM, representa 
um avanço para o municipalismo brasilei-
ro. Para a entidade, entretanto, o plano não 
deve ser apenas um trabalho técnico de enge-
nharia. Sua formulação precisa contar com a 
participação do governo e da sociedade civil, 
com ampla mobilização social. Deve ainda 
considerar o plano diretor, quando houver, 
os objetivos e as diretrizes dos planos pluria-
nuais (PPA) e os planos de recursos hídricos, 
com a legislação ambiental, legislação de saú-
de e educação. 

Outras orientações da CNM para a elabo-
ração do plano de saneamento são:

- Ser instrumento fundamental para im-
plantação da Política Municipal de Sanea-
mento Básico. 

- Fazer parte do desenvolvimento urbano 
e ambiental da cidade. 

- Ser elaborado para o horizonte de 20 
anos, revisado e atualizado a cada quatro 
anos, bem como avaliado anualmente. 

- Promover permanentemente ações de 
educação sanitária e ambiental, como instru-
mento de sensibilização e conscientização da 
população. 

- Controlar a participação social na for-
mulação e na avaliação do plano, bem como 
na sua aplicação. 

- Prever a universalização dos serviços 
públicos de saneamento para toda a popula-
ção do município (urbana e rural).

Saneamento
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Habitação e saneamento
De acordo com o governo federal, 27% das 

ações de infraestrutura social e urbana do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC), 
incluindo obras de habitação e de saneamento, 
estão concluídas e 52% apresentam execução 
adequada. As ações em atenção representam 
17%, e as preocupantes somam 4%. De janeiro 
a abril deste ano, o comitê gestor do PAC acom-
panhou a execução de 202 iniciativas nessa 
área.

Entre as obras de habitação, dos R$ 19,3 
bilhões de investimentos selecionados, R$ 16,8 
estão contratados. Nas obras de urbanização de 
favelas, a previsão é que 38% das ações sejam 
concluídas ainda em 2010.

As obras consideradas preocupantes 
são: urbanização da Estrutural, no Distri-
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to Federal, reassentamento de famílias nas 
vilas Dique e Nazaré, em Porto Alegre, e 
recuperação e reconstrução de casarões em 
ruínas no Centro Histórico de Salvador (que 
apresentou, recentemente, o desabamento 
de um casarão, matando uma pessoa e ferin-
do outras três).

Na área de saneamento, segundo o go-
verno, 86% das obras já foram iniciadas e 
45% devem estar concluídas até o fim deste 
ano. Entre as obras com selo amarelo, que 
merecem atenção, estão o esgotamento sa-
nitário em Porto Velho, o abastecimento de 
água no Distrito Federal e entorno e o esgo-
tamento sanitário em Fortaleza, Rio Branco 
e Aracaju.

As obras de ampliação e melhorias de 
esgoto em Cuiabá estão com selo vermelho, 
que indica situação preocupante. Elas estão 
paralisadas por causa da anulação dos con-
tratos com executores, mas a previsão é que 
sejam retomadas no mês agosto.

Maior engajamento
Estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil 

(ITB), que é uma organização da sociedade civil 
de interesse público (OSCIP), revela que, com a 
retomada de investimentos governamentais, o 
Brasil conseguiu melhorar o alcance dos servi-
ços de coleta e tratamento de esgoto. Entretanto, 
o País ainda se ressente de maior engajamento 
das prefeituras, segundo o instituto. 

Exemplo disso é o aparente desinteresse 
dos municípios por buscar recursos do PAC 
para dar destino a resíduos sólidos. A destina-
ção adequada dos resíduos sólidos foi apontada 
pelo superintendente nacional de Saneamento 
e Infraestrutura da Caixa Econômica Federal, 
Rogério Tavares, como uma das principais 
questões a serem enfrentadas pelo País, uma 
vez que os municípios brasileiros não dedicam 
a este tipo de serviço a mesma atenção que é 
dada à coleta de lixo.

“Por mais que tenhamos demandado fi-
nanciamentos para esse tipo de serviço aos 
municípios, pouco tem sido feito por eles. 
Em geral, 90% da coleta [de lixo] são feitos 
de forma adequada, mas essa preocupação 
não é estendida à destinação dos resíduos 
sólidos, que acabam em lixões não con-
trolados”, diz o superintendente, que 
participou de audiência pública 
para discutir a lei 
que esta-

belece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado.

Para o secretário de Saneamento Am-
biental do Ministério das Cidades, Leodegar 
Tiscoski, “falta compromisso para que os 
municípios cumpram sua missão em relação 
ao plano de saneamento”. A lei de sanea-
mento tem seu marco regulatório vigorando 
há três anos e obriga os municípios a orga-
nizarem a regulação e a fiscalização desses 
serviços.

“A primeira versão do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC 1) bem que ten-
tou e disponibilizou crédito para a ajudar os 
municípios a dar destinação adequada para o 
lixo sólido. No entanto isso não despertou o in-
teresse dos municípios, e poucos projetos foram 
apresentados”, afirma Tavares.

Ranking do saneamento
O Instituto Trata Brasil (ITB) divulgou, em 

maio último, o ranking do saneamento no Bra-
sil. O estudo revela o que é feito com o esgoto 
gerado pelas 81 maiores cidades do País, com 
população acima de 300 mil. Essas são, segundo 
o documento, as cidades que concentram cerca 
de 72 milhões de habitantes e que apresentam 
os maiores problemas sociais decorrentes da 
falta dos serviços.

O estudo, realizado entre os anos de 2003 
e 2008, mostra que houve um avanço de 11,7% 
no atendimento de esgoto nas cidades observa-
das e de 4,6% no tratamento. Ainda assim são 
despejados, todos os dias, no meio ambiente 
5,9 bilhões de litros de esgoto sem tratamento 
algum, contaminando solo, rios, mananciais e 
praias, com impactos diretos à saúde da popu-

lação. 
A base de dados consultada para 

apontar esse avanço foi extraída do 
Sistema Nacional de Infor-

mações sobre Sanea-
mento (SNIS), 

d i v u l -

gado anualmente pelo Ministério das Cidades, 
e que reúne informações dos serviços de água 
e esgoto fornecidos espontaneamente pelas 
empresas prestadoras dos serviços nessas cida-
des. A série se encerra em 2008, sendo a última 
e mais atualizada informação oficial que o País 
dispõe, divulgada pelo Ministério das Cidades, 
em 29 de março deste ano.

Os dez mais
Dentro do ranking do ITB, o volume de 

investimentos e a redução de perdas de água 
tratada foram os principais motivos para que os 
dez primeiros colocados em 2008 melhorassem 
sua posição em relação a 2007. O município de 
Jundiaí (SP), por exemplo, passou de quinto 
para primeiro lugar por ter reduzido suas per-
das de 32% para 27% e aumentado seus inves-
timentos em 86% em relação ao ano anterior. Já 
Franca (SP), que havia assumido a liderança no 
estudo publicado em 2009, caiu para a segunda 
posição, devido a uma redução de investimen-
tos de 31%.

O ranking mostra que, no conjunto dos in-
dicadores avaliados, estão entre as melhores 
cidades do País: 

- Jundiaí (SP), primeira colocada, com ope-
ração municipal em parceria com o setor priva-
do e população de 348 mil habitantes; 

- Franca (SP), em segundo, com operação 
estadual e população de 327 mil habitantes; 

- Niterói (RJ), em terceiro, com operação 
privada e população de 478 mil habitantes; 

- Uberlândia (MG), em quarta posição, com 
operação municipal e população de 622 mil 
pessoas; 

- Santos, litoral paulista, com operação es-
tadual e população de 417 mil habitantes em 
quinta posição; 

- Ribeirão Preto (SP), em sexta posição, com 
operação municipal em parceria com o setor 
privado e população de 558 mil pessoas; 

- Maringá (PR), na sétima colocação, com 
operação estadual e população de 331 mil pes-
soas; 

- Sorocaba (SP), em oitavo lugar, com ope-
ração municipal e uma população de cerca de 

580 mil pessoas; 
- Brasília (DF), com a nona posição, 

com população de 2,6 milhões 
de pessoas e operação esta-

dual; 
- Belo Horizonte 

(MG), em décimo lugar, 

Saneamento
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com 2,4 milhões de habitantes e também com 
operação estadual na prestação dos serviços.

Dentre os dez municípios mais bem co-
locados, destaca-se Ribeiro Preto, que passou 
da 19a para a 6a posição em função do au-
mento da cobertura de tratamento de esgoto 
que foi de 38% para 70%. Já Belo Horizonte 
melhorou sua posição devido ao aumento 
do percentual de esgoto tratado em relação à 
água consumida, de 46% para 58%. No caso 
de Brasília, essa melhora se deve ao aumento 
dos investimentos, com reflexo na cobertura 
de água.

Outro aspecto, abordado pelo ranking, diz 
respeito a alguns municípios que apresenta-
ram um grande retrocesso. É o caso de Mogi 
das Cruzes (SP), que ocupou a nona posição 
em 2007 e passou para vigésima colocação em 
2008. Em 2007, Mogi divulgou que tratava de 
até 71% do esgoto. Mas, em 2008,  passou a 
tratar 33%. Santo André e Piracicaba também 
perderam posições por terem reduzido seus 
investimentos.

Guarujá, que também passou a integrar o 
ranking em 2008, pois ultrapassou os 300 mil ha-
bitantes. O município ficou na 44a posição, com 
metade da população atendida por coleta de 
esgoto, 41% de tratamento da água consumida 
e perda total de 50%. 

Os piores desempenhos
Figuram, na outra ponta do ranking do ITB, 

as dez cidades que, no período analisado, tive-
ram os piores desempenhos no setor de sane-
amento, refletindo-se aí principalmente a falta 
de investimentos nos serviços avaliados: 

- Nova Iguaçu (RJ), com população de 855 
mil habitantes e sem coleta de esgoto; 

- Belém (PA) com 1,4 milhão de habitantes e 
6% de atendimento com serviço de esgoto; 

- Canoas (RS), que abastece com água 94% 
da população de cerca de 329 mil habitantes e 
atende apenas 13% com coleta de esgoto; 

- Rio Branco (AC), com 301 mil habitantes e 
com tratamento de esgoto de apenas 3%; 

- Jaboatão do Guararapes (PE) com apenas 
8% de atendimento de esgoto a uma população 
de 678 mil pessoas; 

- Ananindeua (PA) com 495 mil habitantes 
e nenhum tratamento de esgoto; 

- São João do Meriti (RJ), com 0% de co-
bertura de esgoto e uma população de 468 mil 
pessoas; 

- Belford Roxo (RJ) com mais de 495 mil 

habitantes e 1% de atendimento com serviço 
de esgoto; 

- Duque de Caxias (RJ) com população de 
864 mil habitantes sem tratamento de esgoto; 

- Porto Velho (RO) com 0% de esgoto tra-
tado para uma população de 379 mil habitan-
tes, que ocupam a última posição.

Segundo o ITB, no grupo das dez piores, 
destaca-se o fato de que as cidades da Baixa-
da Fluminense – Nova Iguaçu, Belford Roxo, 
São João do Meriti e Duque de Caixas –, que 
já ocupavam esse grupo no último ranking 
divulgado, confirmaram a sua situação críti-
ca no saneamento, cujo esgoto é a principal 
fonte de poluição da Baia da Guanabara, que 
deverá receber as competições de iatismo 
das Olimpíadas de 2016. Destaca-se também 
a entrada de dois municípios no grupo dos 
piores do País: Ananindeua, que recebeu me-
nos investimentos; e Rio Branco, que estreou 
no ranking após atingir mais do que 300.000 
habitantes.

Tipo de gestão
Entre os sistemas de gestão do saneamen-

to básicos adotados – municipal, estadual, pri-
vado ou público-privado –, de acordo com o 
estudo do ITB, os maiores avanços no perío-
do de observação ocorreram nas cidades que 
procuraram desenvolver alternativas para 
antecipar as metas de universalização através 
de parceria com empresas privadas. Nesse 
sentido, Ribeirão Preto (SP) foi a pioneira e, 
entre 2007 e 2008, passou da 19o posição para 

o sexto lugar no ranking, tratando de 70% da 
água consumida na cidade.

Já entre as últimas colocadas em 2003, 
integravam o grupo das dez piores seis cida-
des com operação municipal, três estaduais 
e uma com participação privada. Em 2008 
todas as integrantes do grupo das dez piores 
são operadas por empresas estaduais.

Conformidade ambiental
Em Conformidade Ambiental (volume 

de esgoto tratado por água consumida), as 
cidades que apresentaram o maior aumento 
de esgoto tratado foram: Ribeirão Preto (SP), 
passando de 38% para 70%; Natal (RN), que 
passou de 17% para 34%; São Luís (MA) que 
em 2007 tratava 8% e em 2008 tratou 25%; 
Belo Horizonte (MG) que passou de 46% para 
58%; Campinas (SP) que passou de 30% para 
41% do esgoto tratado; e Contagem (MG), de 
27% para 38% de tratamento de esgotos.

Em alguns casos houve redução no tra-
tamento de esgotos: Diadema (SP), que de-
clarava tratar até 12% do esgoto em 2007 e 
em 2008 declarou despejar 100% do esgoto 
gerado na natureza; Cuiabá (MT) que de-
clarou tratar 29% em 2007 e apenas 14% em 
2008; Belford Roxo (RJ) declarou tratar 13% 
em 2007 e apenas 7% em 2008; Florianópolis 
(SC) declarou tratar 56% em 2007 e apenas 
40% em 2008; Santo André (SP) declarou tra-
tar 34% em 2007 e apenas 27% em 2008; Rio 
de Janeiro (RJ) declarou tratar 60% em 2007 e 
apenas 48% em 2008; e Paulista (PE) declarou 
tratar 52% em 2007 e apenas 43% em 2008.

Necessidade de investimentos
Há avanços no setor de saneamento des-

de 2003, conforme reconhecem os especialis-
tas. Mas, segundo eles, o ritmo ainda é muito 
lento. Os investimentos estão muito aquém 
das necessidades.

Os municípios devem cumprir o que de-
termina a Lei de Saneamento (11.445/07), ago-
ra regulamentada pelo Decreto 7.217/2012, 
que exige a elaboração de planos de sanea-
mento, investimentos na melhoria da gestão. 
Os níveis de ineficiência dos operadores do 
sistema ainda são enormes. Os recursos fi-
nanceiros necessários para investimentos, 
estimados em no mínimo R$ 10 bilhões por 
ano, devem ser assegurados para garantir, 
efetivamente, a meta de universalização até 
2027.

Esgoto no Brasil 
81 cidades brasileiras observadas no estudo
72 milhões de habitantes
129 litros de água por dia é o consumo 
médio desta população
150 litros de água por dia é o consumo 
médio do brasileiro
80% em média da água consumida se 
transforma em esgoto
9,3 bilhões de litros de esgoto é o total 
gerado todos os dias por essa população
5,9 bilhões de litros de esgoto é o total de 
esgoto gerado por essa
população que não recebe nenhum trata-
mento
Em média, apenas 36% do esgoto gera-
do nessas cidades recebem algum tipo de 
tratamento

Fonte: Instituto Trata Brasil
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Qual é a dificuldade para se universali-
zar o saneamento básico no Brasil? 

Yves Besse - Uma das principais dificul-
dades é o não cumprimento da nova lei de 
saneamento (11.445/2007) que, entre outros 
pontos, estabelece regras visando à universa-
lização. Esse descumprimento acontece prin-
cipalmente pela falta de conscientização dos 
municípios e de fiscalização do Ministério 
das Cidades. 

O setor passou 20 anos para construir o 
novo marco regulatório, agora que temos di-
retrizes claras de como atingir a universaliza-
ção dos serviços públicos de água e esgoto, 
surgem segmentos trabalhando para adiar a 
aplicação da lei.  

Onde está o verdadeiro entrave para 
que isso ocorra?

Yves Besse - A cada iniciativa tomada 
pelo setor privado para reverter a situação 
atual do saneamento, enfrentamos o precon-
ceito de um segmento desestruturado e ultra-
passado, dominado por empresas públicas. 

O executivo e o legislativo são burocráti-
cos, eles se mostraram favoráveis à participa-
ção do setor privado, mas não se mobilizam 
para remover os obstáculos e esclarecer os 
municípios sobre as alternativas existentes 

Só em 57 anos País atinge 
universalização 

Para o presidente da Abcon, Yves Besse, falta conscientização dos municípios 
e fiscalização do Ministério das Cidades para universalizar serviços públicos de 

água e esgoto no Brasil

para a solução dos problemas de água e es-
goto. Falta também o apoio do Ministério 
Público no combate às iniciativas inconstitu-
cionais, como as no Paraná e no Rio Grande 
do Sul. 

 O que essas deficiências trazem de con-
sequências negativas para o País?

Yves Besse - A falta de saneamento bási-
co provoca a morte de sete crianças por dia 
no Brasil, além de custos e impactos sociais 
fantásticos. Saneamento está diretamente re-
lacionado à saúde pública, mas a falta dessa 
percepção torna difícil a sua solução.

 Em que medida as concessionárias pri-
vadas podem contribuir para minimizar os 
problemas?

Yves Besse - O principal papel do setor 
privado é o de ajudar os municípios a resol-
verem seus problemas de água e esgoto. A 
parceria entre o público e o privado é o cami-
nho, porque temos competência em gestão, 
podemos investir em tecnologias de ponta e 
viabilizar os investimentos para obras de sa-
neamento.  

 O que o governo e os órgãos oficiais de-
vem e podem fazer? Ou o que falta fazer? 

Yves Besse - O governo federal deve 
acompanhar a aplicação das leis do marco re-

gulatório e também divulgar e incentivar os 
municípios a praticarem os modelos de par-
ceria público-privada (PPP) disponíveis.

A Câmara e o Senado devem evitar a des-
caracterização do marco regulatório discutin-
do e barrando os projetos de leis casuísticos, 
não permitindo que qualquer regulamenta-
ção modifique a lei. 

Os legislativos estaduais devem atentar 
para interpretações dos Tribunais de Contas 
do Estado e trabalhar pelo seu esclarecimen-
to. O Ministério Público deveria fiscalizar a 
aplicação do marco regulatório.

E, por último, cabe ao Executivo Federal 
proporcionar parcerias entre operadores e 
financiadores. A Caixa e o BNDES precisam 
desburocratizar o processo de empréstimo, 
modernizar seus modelos de financiamento 
e cumprir suas funções de viabilizar recursos 
para o desenvolvimento urbano nacional.

 O que está previsto de investimentos?
Yves Besse - Para que a universalização 

dos serviços de saneamento seja alcançada, é 
necessário investir R$ 270 bilhões, que é o va-
lor atualizado dos R$ 200 bilhões divulgados 
pelo Ministério das Cidades em 2000. 

No ritmo atual dos investimentos em sa-
neamento, levaremos 57 anos para atingir a 
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meta de universalização. Para acelerar esse 
ritmo, os municípios têm de examinar todas 
as alternativas e levar o saneamento a sério. 

 A Copa 2014 e das Olimpíadas 2016, 
que serão realizadas no Brasil, podem de-

sencadear uma mudança para melhor? Esse 
eventos não deveriam deixar um saldo posi-
tivo para a população?

Yves Besse - Receber eventos desse porte 
pode, sim, ser uma oportunidade para pro-
movermos as mudanças necessárias e não 
passarmos a vergonha de mostrar para o 
mundo a realidade dos municípios brasilei-
ros em relação ao saneamento. 

Yves Besse - Hoje só 32% dos esgotos do-
mésticos são tratados no País. Só estaremos 
preparados se tomarmos uma atitude firme 
para que a nova lei do saneamento seja apli-
cada e que o privado seja visto como um par-
ceiro, capaz de ajudar os municípios a resol-
verem seus problemas.

 Quais são as perspectivas de um dia 
termos um cenário ideal de saneamento em 
todo o território nacional?

Yves Besse - Quando usarmos a políti-
ca para fazer saneamento e não o contrário. 
Quando o País entender que o acesso aos ser-
viços públicos de água e esgoto, além de ser 

um direito constitucional, é uma questão de 
desenvolvimento social e de saúde pública.

 É possível destacar algumas concessio-
nárias que mereçam destaque em função do 
que estão realizando? 

Yves Besse - Existem companhias esta-
duais competentes, como a Sabesp, Sanepar 
e Copasa, e empresas privadas eficientes. As 
empresas estaduais mais modernas já veem o 
setor privado como um parceiro para acelerar 
seus investimentos e melhorar a operação. 

No ranking da oferta dos serviços de sa-
neamento nas maiores cidades do Brasil, 
divulgado pelo Instituto Trata Brasil, dos 10 
municípios com melhores serviços, três con-
tam com a participação da iniciativa privada. 

Nós todos, empresas públicas e privadas 
temos de oferecer serviços de qualidade aos 
brasileiros. Mais do que merecer, é um direito 
da população. 

  
Yves Besse é presidente da Associação Brasileira das Concessioná-

rias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e da CAB 
ambiental.

"Nós todos, empresas públicas 
e privadas temos de oferecer 

serviços de qualidade aos 
brasileiros."
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Why is it difficult to extend basic sanitation 
to the whole Brazilian population? 

Yves Besse – One of the main difficulties is failure 
to comply with the new sanitation law (11.445/2007) 
which, among other dispositions, sets the rules for that 
extension. This failure happens mainly as a result of lack 
of awareness of municipalities and the Ministry of the 
Cities’ agents. 

The sector spent 20 years building the new law and 
now that we have clear guidelines as how to expand 
public services of water and sewerage there are some 
segments working to delay the application of the law.  

Where is the actual blockage to do that?
At each initiative the private sector takes to reverse 

the current sanitation situation we have to face prejudi-
ce of an unstructured and outdated segment domina-
ted by public companies.   

The executive and the legislature are bureaucratic, 
they seem to favor the participation of the private sector, 
but they do not budge to remove obstacles and to in-
form the municipalities about the existing alternatives to 
solve the water and sewer problems. The Public Prose-
cution Service’s support is also missing to fight against 
unconstitutional initiatives, such as those in Paraná and 
Rio Grande do Sul. 

Which negative consequences those defi-
ciencies cause to the country?

The lack of basic sanitation causes the death of 
seven children daily in Brazil, in addition to unbelieva-
bly high costs and social impacts. Sanitation is directly 
related to public health, but any failure to realize that 
makes solutions difficult.  

How much can private concessionaires 
contribute to minimize the problems?

The main role of the private sector is to help mu-
nicipalities solve their water and sewer problems. A 
partnership between public and private companies is 
the right path because we have management compe-
tences, we can invest in state-of-the-art technologies 
and make investments in sanitation work.  

What should and could the government 
and official agencies do? What is missing to be 
done? 

The federal government should follow up the ap-
plication of the laws and also divulge and stimulate mu-
nicipalities to implement the public-private partnership 
models (PPP) available. 

The Congress and the Senate should avoid de-
characterizing the law by discussing and holding back 
opportunistic bills, not allowing that any regulation 
could modify the law.

The state legislature should pay attention to the in-
terpretation of State Audit Courts and work hard so that 
it could be understood. The Public Prosecution Service 
should inspect the application of the law.

And, finally, the Federal Executive should enable 
partnerships between operators and financers. The 
banks Caixa and BNDES have to remove red tape 
from its process to grant loans, to update their finance 
models and to do their job of delivering resources for 
urban development. 

What are the purposes of the investments?
Extending sanitation services to the whole popu-

lation will require R$270 billion investments, which is 
the updated value of the R$200 billion announced by 
the Ministry of the Cities in 2000. 

At the investments’ current pace in sanitation, it 
will take us 57 years to be able to extend water supply 
and sewerage to the whole population. To speed up 
that pace municipalities have to analyze all the alterna-
tives and take sanitation seriously. 

Could the 2014 World Cup and the 2016 
Olympic Games in Brazil trigger a change for 
the better? Shouldn’t those events leave a po-
sitive balance to the population? 

Hosting such large events can, indeed, be an op-
portunity for us to make the necessary changes and 
not to lose face by showing the world the sanitation 
scenario in Brazilian cities. 

Today just 32% of domestic sewers are treated in 
Brazil. We will only be prepared if we take a firm stance 
for the new sanitation law to be applied, enabling the 
private sector to be seen as a partner able to help the 
cities solve their problems.  

Which are the possibilities that some day 
we will have an ideal sanitation scenario all 
over the Brazilian territory?

When we use politics to make sanitation and not 
the other way round. When the country understands 
that access to public services of water and sewerage, 
in addition to being a right, is also a matter of social 
development and public health.

Is it possible to highlight some concessio-
naires for their current work?  

There are competent state companies, such as 
Sabesp, Sanepar and Copasa, and efficient private 
companies. The most modern state companies alrea-
dy see the private sector as a partner to speed up their 
investments and improve operations. 

In the ranking of offerings of sanitation services 
in the biggest Brazilian cities, according to the Trata 
Brasil Institute, out of the 10 municipalities with better 
services, three rely on the participation of the private 
initiative. 

All of us, public and private companies, have to 
offer quality services to the Brazilians. The population 
more than deserves it: it is their right. 

Yves Besse is the president of the Brazilian Associa-
tion of Private Concessionaires of Public Services of Wa-
ter and Sewerage (Abcon) and of CAB environmental.

At the investments’ current pace only within 57 years 
will Brazil be able to supply its whole population 
For Abcon president, Yves Besse, municipalities and the Ministry  

of the Cities’ agents lack awareness for the public services  
of water and sewerage to be extended to the whole population

Saneamento
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O desenvolvimento da humanidade sem-
pre esteve associado aos usos da água e 
por muito tempo convivemos com a falsa 

idéia de que havia muita água no Planeta. 
Afinal, mais de 70% da superfície da Terra 
é coberta por água. Só que a maior parte é 
salgada e somente 2,7% é doce. Além disso, 
a distribuição no Planeta não é igualitária, 
77%, está congelada nos pólos, 22 % em re-
servas subterrâneas e o restante, menos de 
0,02% em rios e lagos, é disponível para uso 
de todas as necessidades da nossa socieda-
de.

A poluição, o desperdício, os desmata-
mentos, a urbanização e o modelo de desen-
volvimento adotado até as últimas décadas 
impôs aos governos e à sociedade grandes 
desafios para enfrentar o problema da escas-
sez dos recursos hídricos. Agora, os impac-
tos das mudanças climáticas e o crescimen-
to populacional exigem medidas efetivas 
e mudanças de comportamento e padrões 
sociais, para que possamos garantir o aces-
so à água a todos os cidadãos e para suprir 
as necessidades humanas: produção de ali-
mentos, saúde, higiene, transporte, energia, 

Água: tome uma atitude 
Malu Ribeiro* 

lização do solo transformaram a “terra da 
garoa”, dos anos 20, na cidade da seca ou 
das enchentes. 

Passamos a ter que aprender a conviver 
com os extremos da falta d’água às margens 
de rios como o Ipiranga, o Tamanduateí, da 
Represa Billings e de tantos outros rios que 
dão nomes a avenidas e bairros de São Pau-
lo, mas que não podem ser utilizados por-
que estão poluídos, ou do caos causado por 
enchentes, nos períodos de chuva quando as 
águas não encontram solos permeáveis e lei-
tos de rios para manterem o seu ciclo. 

As crises e problemas como esses esti-
mulam a união de esforços e a criatividade. 
Foi assim que mais de um milhão de pessoas 
se reuniram em 1992 para pedir a despolui-
ção do rio Tietê, na maior mobilização por 
uma causa ambiental já realizada no país. 
A Fundação SOS Mata Atlântica e sua rede 
de parceiros desenvolve uma série de pro-
jetos e ações e iniciativas para a melhoria 
da qualidade de vida e o desenvolvimento 
sustentável.    

*Malu Ribeiro é coordenadora da Rede das Águas da Fundação 
SOS Mata Atlântica (www.rededasaguas.org.br).

lazer,saneamento e manutenção da vida. 
A falta de investimentos em saneamento 

básico, de coleta e tratamento de esgoto, ain-
da fazem com que cerca de 70% das doenças 
que geram internações hospitalares sejam 
causadas por contato com a água contami-
nada. 

Os principais rios da capital paulista, 
como o Tietê e o Pinheiros, refletem o des-
caso que tivemos para com os recursos na-
turais e o desmatamento e a impermeabi-



Problemas de saúde causados pela falta de rede de esgoto

Grupos de doenças Formas de transmissão Principais doenças relacionadas Formas de prevenção

Feco-orais (não bacterianas)
Contato de pessoa para pessoa, 
quando não se tem higiene pessoal e 
doméstica adequada.

Poliomielite 
Hepatite tipo A 
Giardíase 
Disenteria amebiana 
Diarréia por vírus 

- Melhorar as moradias e as instalações sanitárias
- Implantar sistema de abastecimento de água
- Promover a educação sanitária 

Feco-orais (bacterianas)

Contato de pessoa para pessoa, 
ingestão e contato com alimentos 
contaminados e contato com fontes 
de águas contaminadas pelas fezes.

Febre tifóide 
Febre paratifóide 
Diarréias e disenterias 
bacterianas, como a cólera 

- Implantar sistema adequado de disposição de esgotos 
- melhorar as moradias e as instalações sanitárias
- Implantar sistema de abastecimento de água
- Promover a educação sanitária 

Helmintos transmitidos pelo solo Ingestão de alimentos contaminados 
e contato da pele com o solo.

Ascaridíase (lombriga) 
Tricuríase 
Ancilostomíase (amarelão) 

- Construir e manter limpas as instalações sanitárias
- Tratar os esgotos antes da disposição no solo
- Evitar contato direto da pele com o solo (usar calçado) 

Tênias (solitárias) na carne de 
boi e de porco

Ingestão de carne mal cozida  
de animais infectados

Teníase 
Cisticercose 

- Construir instalações sanitárias adequadas
- Tratar os esgotos antes da disposição no solo
- Inspecionar a carne e ter cuidados na sua preparação 

Helmintos associados à água Contato da pele com água contaminada Esquistossomose 

- Construir instalações sanitárias adequadas
- Tratar os esgotos antes do lançamento em curso d’água
- Controlar os caramujos
- Evitar o contato com água contaminada 

Insetos vetores relacionados 
com as fezes

Procriação de insetos em locais 
contaminados pelas fezes Filariose (elefantíase) 

- Combater os insetos transmissores
- Eliminar condições que possam favorecer criadouros 
- Evitar o contato com criadouros e utilizar meios de 
proteção individual 

Doenças relacionadas com água contaminada 

Grupos de doenças Formas de transmissão Principais doenças relacionadas Formas de prevenção

Transmitidas pela via feco-oral 
(alimentos contaminados por fezes)

O organismo patogênico  
(agente causador da doença) é ingerido.

Leptospirose 
Amebíase 
Hepatite infecciosa 
Diarréias e disenterias, como a 
cólera e a giardíase 

- Proteger e tratar as águas de abastecimento e evitar o 
uso de fontes contaminadas 
- Fornecer água em quantidade adequada e promover a 
higiene pessoal, doméstica e dos alimentos.

Controladas pela limpeza com água
A falta de água e a higiene pessoal 
insuficiente criam condições 
favoráveis para sua disseminação.

Infecções na pele e nos olhos, 
como o tracoma e o tifo 
relacionado com piolhos, e a 
escabiose 

- Fornecer água em quantidade adequada e promover a 
higiene pessoal e doméstica

Associadas à água (uma parte 
do ciclo de vida do agente 
infeccioso ocorre em um animal 
aquático

O patogênico penetra pela pele ou 
é ingerido. Esquistossomose 

- Adotar medidas adequadas para a disposição de esgotos 
- Evitar o contato de pessoas com águas infectadas 
- Proteger mananciais 
- Combater o hospedeiro intermediário 

Transmitidas por vetores que se 
relacionam com a água

As doenças são propagadas por 
insetos que nascem na água ou 
picam perto dela.

Malária 
Febre amarela 
Dengue 
Elefantíase 

- Eliminar condições que possam favorecer criadouros
- Combater os insetos transmissores
- Evitar o contato com criadouros
- Utilizar meios de proteção individual 

Doenças e outras conseqüências da ausência de tratamento do esgoto sanitário 

Poluentes Parâmetro de caracterização Tipo de esgotos Conseqüências
Patogênicos - Coliformes - Domésticos - Doenças de veiculação hídrica

Sólidos em suspensão - Sólidos em suspensão totais - Domésticos
- Industriais 

- Problemas estéticos
- Depósitos de lodo
- Absorção de poluentes
- Proteção de patogênicos 

Matéria orgânica biodegradável - Demanda bioquímica de oxigênio - Domésticos
- Industriais 

- Consumo de oxigênio
- Mortandade de peixes
- Condições sépticas 

Nutrientes - Nitrogênio
- Fósforo 

- Domésticos
- Industriais 

- Crescimento excessivo de algas
- Toxidade aos peixes
- Doenças em recém-nascidos (nitratos) 

Compostos não-biodegradáveis
- Pesticidas
- Detergentes
- Outros 

- Industriais
- Agrícolas 

- Toxidade
- Espumas
- Redução da transferência de oxigênio
- Não biodegradabilidade
- Maus odores 
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Manaus está universalizando
serviços de esgoto e água

A concessionária de saneamento básico da capital amazonense afirma que, 
com os projetos em desenvolvimento, já é possível tratar 100% do esgoto 

coletado e disponibilizar água para 96% das habitações
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A 
Águas do Amazonas, que completou 
10 anos de atuação em saneamento, 
no dia 4 de julho, presta serviços como 
captação, tratamento e distribuição de 
água e tratamento e coleta de esgoto, 
no perímetro urbano de Manaus, capi-
tal do Estado do Amazonas. 

A história da empresa começou em um lei-
lão público realizado em 29 de junho de 2000, 
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Naquela 
ocasião, a empresa francesa Suez foi a vencedo-
ra do leilão da Manaus Saneamento, subsidiá-
ria integral da Companhia de Saneamento do 
Amazonas (Cosama). A empresa passou a se 
chamar Águas do Amazonas, a partir do dia 11 
de agosto de 2000. 

Sete anos depois, quando a Suez optou por 
atuar em saneamento somente na Europa, a 
Águas do Amazonas passou a fazer parte do 
grupo nacional Solví – Soluções para a Vida – 
holding que controla empresas dos segmentos 

de resíduos, saneamento, engenharia e valori-
zação energética, que atua em todas as regiões 
do País e até no Peru.

Qualidade da água
A Águas do Amazonas, na condição de 

empresa privada no setor de saneamento, foi 
responsável por melhoria significativa da qua-
lidade da água de Manaus, um dos problemas 
crônicos da capital amazonense. “A água ma-
nauense, hoje, atende a todas as determinações 
estabelecidas pela Portaria 518, do Ministério 
da Saúde”, destaca Arlindo Sales Pinto, diretor 
de relações institucionais da concessionária. 

Outras ações da empresa incluem a criação 
de um rigoroso centro de controle da quali-
dade da água distribuída e a modernização e 
automatização de suas unidades, bem como a 
ampliação dos sistemas de abastecimento de 
água – atendendo a mais de 96% da população 
amazonense. 

“A atuação da Águas do Amazonas pos-
sibilitou a recuperação de todas as estações de 
tratamento de esgoto sanitário que se encontra-
vam desativadas. Hoje, todo o esgoto coletado 
é tratado”, diz o diretor da empresa.

Além disso, Arlindo informa que a empre-
sa ampliou e modernizou seus canais de rela-
cionamento com o público, como o Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) e o Pronto Aten-
dimento ao Consumidor (PAC). Por meio do 
site – www.aguasdoamazonas.com.br –, a con-
cessionária conta com uma agência virtual, em 
que o cliente tem à sua disposição os serviços 
de consulta de débitos, impressão de 2a via da 
fatura, histórico do seu consumo e mecanismo 
para solicitar alteração do local de entrega e da 
data de vencimento de sua conta.

Expansão
No campo do abastecimento de água, estão 

sendo desenvolvidas e finalizadas duas gran-
des obras. A primeira, que será concluída em 
2010, é a expansão da rede de abastecimento 
de água na cidade de Manaus (Plano de Expan-
são).

Com esse projeto, firmado em parceria com 
a prefeitura municipal, já foi possível implantar 
mais de 650 km de uma nova rede de abasteci-
mento de água, para atender, especialmente, às 
zonas Norte e Leste da cidade. De acordo com 
Alindo Sales Pinto, “essa regiões eram as mais 
carentes de serviços de abastecimento de água”. 
A expansão beneficiou mais de 850 mil habi-
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tantes dessas áreas, sendo que 600 mil tinham 
abastecimento precário (agora aperfeiçoado) e 
outras 250 mil não possuíam serviço de abaste-
cimento de água (agora disponibilizado). 

Obras
A concessionária investiu R$ 120 milhões no 

Plano de Expansão, o que garantiu, além da ex-
tensão da rede, as seguintes obras e medidas:

- Complexo de produção de água da Pon-
ta do Ismael – Aumento da produção de 5 m3/
seg. para 7 m3/seg., com acréscimo de 40% na 
produção atual. 

- Complexo de produção de água do Maua-
zinho – Reabilitação da estação de tratamento 
de água. 

- Poços profundos – Construção de poços 
tubulares profundos nos sistemas isolados – 
acréscimo de 2.000 m3/hora. 

- Adutoras – Construção de 38 km de redes 
de adução, com diâmetros entre 0,40 m e 1,20 m. 

- Reservatórios – Construção de 11 novos 
reservatórios com capacidade de armazena-
gem de 55 mil m3 de água. 

- Elevatórias – Construção e reabilitação de 
26 elevatórias de recalque de água.

Índice de atendimento
Em função dessas obras, segundo Arlindo, 

foi alcançada a meta de atendimento a 96% da 
população de Manaus, com a disponibilização 
de rede de abastecimento de água. A base de 
atendimento da Águas do Amazonas hoje é de 
425 mil clientes. 

De acordo com o diretor da empresa, do 
projeto de expansão, falta apenas a conclusão 
dos testes pré-operacionais e das ligações do-
miciliares. Com isso, o município dará um pas-
so importante “para a universalização do abas-
tecimento de água na cidade de Manaus”.

Ainda no que diz respeito ao abasteci-
mento de água, Sales destaca outro projeto 
que está sendo desenvolvido e que visa a 
ampliar por mais 30 anos a longevidade da 
infraestrutura do abastecimento de água na 
capital amazonense. 

Trata-se do Sistema da Ponta das Lajes 
(zona Leste), que engloba a captação de água 
bruta de 2,5 m³/s, extraída do Rio Negro, 38 km 
de novas adutoras com diâmetros de 600 mm a 
1.800 mm, cinco grandes novos reservatórios de 
5 mil m³ e mais 70 km de novos anéis de distri-
buição de água. “Combinados, os dois projetos 
promoverão, em médio e longo prazo, maior 
confiabilidade no sistema público de abasteci-
mento de água em Manaus”, diz o diretor da 
concessionária. 

Esgotamento sanitário
O principal destaque, no setor de esgo-

tamento sanitário, foi a revitalização de 30 es-
tações de tratamento de esgoto e de outras 30 
estações elevatórias, no período de 2007 a 2010. 
Elas se encontravam desativadas e em desuso 
há décadas. Somente em 2010, para a finaliza-
ção da recuperação das estações de tratamento 
de esgoto, a Águas do Amazonas investiu R$ 8 
milhões. Com isso, todo o esgoto coletado pela 
Águas do Amazonas é tratado.

Reordenação urbana
Paralelamente, vem sendo desenvolvido 

em Manaus, desde 2005, o projeto de reorde-
nação urbana nas margens dos igarapés. Tra-
ta-se do Programa Social e Ambiental dos Iga-
rapés de Manaus (Prosamim), uma iniciativa 
do governo do Amazonas realizado nas áreas 
das bacias Manaus – Mestre Chico – Bitten-
court, que além da recuperação urbanística, 
prevê implantação de novas redes coletoras de 
esgoto, ao longo de toda a sua extensão, que é 
de 70 km. 

100 mil famílias usam água sem pagar
Hoje, o principal foco da concessionária 

está voltado para o combate de alguns pro-
blemas que também se tornaram crônicos em 
Manaus: as fraudes, furtos e desperdício de 
água. São fatores que desequilibram o sistema 
de abastecimento de água e provocando o de-
sabastecimento de diversos bairros, a despeito 
cobertura de 96% da capital.

As 425 mil ligações (habitações) de água 
demandam aproximadamente 4,2 m3/segun-
do. A Águas do Amazonas produz e distribui 
7 m3/segundo, o que representa quase o dobro 
da necessidade real de consumo.  

De acordo com levantamento feito pelo 
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Instituto Trata Brasil, a empresa privada de 
saneamento da capital amazonense investiu 
cerca de R$ 700 milhões, nos últimos dez anos. 
A extensão da rede de abastecimento de água 
aumentou em 1.900 km entre 2000 e 2010, ten-

do passado de 1.600 km para 3.500 km (equiva-
lente à distância, em linha reta, entre Manaus e 
Porto Alegre). 

No entanto, mesmo com expressiva cober-
tura, a cidade ainda sofre com a falta de água 

por causa do desperdício excessivo e da prática 
de furtos e fraudes nas redes públicas primá-
rias e secundárias de grandes diâmetros e nos 
ramais prediais. 

Mais de 75 mil habitações, em Manaus, 
praticam fraudes e furtos em ramais prediais. 
Outras 25 mil, que estão inseridas na condição 
de “invasões” ou de “ocupações irregulares”, 
furtam água diretamente da rede pública. São 
100 mil famílias que consumem água sem pa-
gar pelo serviço. 
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 Águas do Amazonas, whose 10th anniversary 
of performance in sanitation was celebrated on July 
4, renders services such as water intake, treatment 
and distribution and sewer collection and treatment 
in the urban area of Manaus, the capital of the State 
of Amazon. 

The history of the company started with a public 
auction on June 29, 2000, in the Stock Market of Rio 
de Janeiro. At that occasion the French company 
Suez won the auction of Manaus Saneamento, a full 
subsidiary of Companhia de Saneamento do Amazo-
nas (Cosama). The company was then named Águas 
do Amazonas on August 11, 2000. 

Seven years later, when Suez chose to perform in 
sanitation just in Europe, Águas do Amazonas became 
part of the Brazilian group Solví – Soluções para a 
Vida – a holding that controls companies in the seg-
ments of residues, sanitation, engineering and energy 
valuation, performing in all regions of the country and 
even in Peru.

Quality of the water
Águas do Amazonas, as a private company in the 

sanitation sector, was responsible for significant im-
provements in the quality of the water in Manaus, one 
of the chronic problems in that capital city. “The water 
in Manaus today complies with all the dispositions in 
Administrative Rule 518 of the Ministry of the Health”, 
highlights Arlindo Sales Pinto, director of institutional 
relations of that concessionaire. 

Other actions of the company include the crea-
tion of a strict quality control unit of the water supplied 
and the modernization and automation of its units, in 
addition to the extension of the water supply systems 
– supplying to over 96% of the local population. 

“Águas do Amazonas’ performance has allowed 
recovering all sewer treatment stations that had been 
deactivated. Today, all sewer collected is treated”, 
says the company’s director.  

Additionally, Arlindo informs that the company 
has extended and updated its relationship channels 
with the public, such as through the Customer Assis-
tance Service (SAC) and Consumer Ready Assistan-
ce (PAC). At its website - www.aguasdoamazonas.
com.br – that concessionaire has a virtual unit where 
clients can consult debts, print a second copy of in-
voices, access the history of their consumption and 
there is a mechanism to request address changes and 
to change due date of utility bills.  

Expansion
In the area of water supply two large construction 

works are being implemented and completed. The 
first one, to be completed in 2010, is an expansion 
of the water supply network in the city of Manaus (Ex-
pansion Plan).

With that project, made in a partnership with the 

Manaus makes water supply and sewerage accessible to the whole population 
Manaus’ basic sanitation concessionaire states that with its development projects it now can treat 100% of 

the sewer collected and supply water to 96% of homes.  

municipal prefecture, it has already been possible to 
implement over 650 km of a new water supply ne-
twork to meet consumers’ needs, particularly those 
who live in the northern and eastern areas of the city. 
According to Arlindo Sales Pinto, “those areas were 
the ones that need water supply the most, and 600 
thousand people had access to precarious water su-
pply”. The expansion has benefited more than 850 
thousand dwellers in those areas and 600 thousand 
out of those had precarious supply (now improved) 
and 250 thousand did not have any water supply 
(now available). 

 
Construction work
The concessionaire has invested R$120 million 

in the Expansion Plan, which has enabled, in addition 
to expanding the network, the following construction 
works and actions:

- Water production compound of Ponta do Is-
mael – An increase in production from 5 m3/sec to 7 
m3/sec, a 40% increase in the annual production. 

- Water Production Compound of Mauazinho – 
Recovery of the water treatment station. 

- Deep Wells – Construction of deep tubular wells 
in the isolated systems – a 2,000 m3/hour addition. 

- Adduction units – Construction of 38 km of 
adduction networks with diameters from 0.40 m to 
1.20 m. 

- Reservoirs – Construction of 11 new water re-
servoirs with 55 thousand m3 storage capacity. 

- Elevatory stations – Construction and recovery 
of 26 water-compressing stations.

Index of assistance
As a result of those construction works, accor-

ding to Arlindo, the goal of reaching 96% of Manaus’ 
population has been reached and the water supply 
network is available. Today Águas do Amazonas has 
425 thousand customers.  

According to the company’s director, to complete 
the expansion project it is only missing to complete 
the pre-operation tests and to connect households to 
the network. After that, the city will have taken an im-
portant step “towards giving the whole city of Manaus 
access to water supply”.

Still on water supply, Sales highlights another 
ongoing project targeting on increasing by 30 years 
the longevity of the water supply infrastructure in Ma-
naus. 

It is the Ponta das Lajes System (eastern region) 
which encompasses raw water intake at 2,5 m³/s ex-
tracted from the Negro River, 38 km of new adduction 
stations with diameters from 600 mm to 1,800 mm, 
five new 5-thousand-m3 reservoirs plus 70 km of 
new water distribution rings. “Everything combined, 
the two projects will promote, in the middle- and 
long-term, more reliability of the public system of wa-

ter supply in Manaus”, says the concessionaire’s 
director. 

Sanitary draining
The main highlight in the sanitary draining sector 

was the revitalization of 30 sewer treatment stations 
and 30 raising stations from 2007 and 2010. They 
had been deactivated for decades. Only in 2010, to 
complete the recovery of the sewer treatment sta-
tions, Águas do Amazonas invested R$ 8 million. 
With that, all the sewers collected by Águas do Ama-
zonas are treated.

New urban order 
In parallel, since 2005 the project of new urban 

order project has been implemented on the banks of 
narrow natural channels. This is the Social and Envi-
ronmental Program of Igarapés de Manaus (Prosa-
mim), an initiative of the Amazon government imple-
mented in the areas of the basins Manaus - Mestre 
Chico – Bittencourt which, in addition to urban re-
covery, disposes the implementation of new sewer 
collection networks along its whole length, which is 
70 km. 

100 thousand families use water but do 
not pay for it

Today the concessionaire is mainly focused on 
fighting against problems that have already become 
chronic in Manaus: water frauds, thefts and waste. 
These are factors that cause unbalance in the water 
supply system leading to lack of supply in several dis-
tricts, despite the 96% coverage in that capital city.

425 thousand water connections (households) 
demand approximately 4.2 m3/sec. Águas do Ama-
zonas produces and distributes 7 m3/sec, which 
represents almost the double of the actual volume 
of water needed.  

According to an assessment made by the Tra-
ta Brasil Institute, the private sanitation company 
of the city has invested about R$ 700 million in the 
last ten years. The length of the water supply ne-
twork increased by 1,900 km from 2000 to 2010, 
going from 1,600 km to 3,500 km (equivalent to 
the distance, as a crow flies, between Manaus and 
Porto Alegre). 

However, even with an expressive coverage, the 
city still suffers from water shortage due to excessive 
waste and thefts and frauds in primary and secondary 
public networks with large diameters and in the bran-
ches connecting the network to buildings. 

Over 75 thousand homes in Manaus commit 
frauds and thefts from branches. Other 25 thousand, 
which fit in the situation of “invasions” or “irregular 
occupations”, steal water directly from the public 
network. More than 100 thousand families consume 
water without paying for it.
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D
esde a “era das enceradeiras”, o Brasil 
não via tamanha movimentação no 
setor de energia elétrica. Para o mês 
de agosto, está previsto o pregão de 
compra de energia de fontes alterna-
tivas (eólica, termelétrica à biomassa 
e PCH); em junho passado, leilão de 

linhas de transmissão; em maio, o Plano De-
cenal de Expansão de Energia da Empresa de 
Pesquisa Energética prevê a instação de 30 
milhões de MW até 2019; em 2011, leilão das 
usinas do Alto Tapajós; em abril passado, lei-

Crescimento da economia  
pode exigir capacidade 
adicional de geração

A produção de energia pode aumentar, mas a situação ainda não é confortável

lão de Belo Monte; Santo Antônio e Jirau se-
guem firmes. A “era das enceradeiras” marca 
a época da instalação da indústria de equipa-
mentos elétricos pesados no Brasil, entre as 
décadas de 50 e início da de 60. Só no período 
entre 1954 e 1958, o País bateu récordes no 
consumo de enceradeiras, geladeiras (substi-
tuindo o antigo armário de gelo), televisores, 
aspiradores de pó, ventiladores, batedeiras e 
liquidificadores.

Enquanto isso, as empresas de energia elé-
trica erguem a taça da rentabilidade sobre o ca-
pital com retornos sobre o patrimônio líquido 
acima de 30% ao ano, nos últimos cinco anos. 

 Enquanto isso, a holding brasileira Ele-
trobras convoca as as construtoras brasileiras 

para criar um consórcio e levantar cinco hi-
drelétricas na Amazônia peruana, alocando 
R$ 25 bilhões, com apoio do BNDES. A China 
fecha contrato de R$ 3 bilhões para comprar 
concessionárias de transmissão, o maior va-
lor aplicado pelos chineses no País. 

Por falar em americanos e para usar a com-
paração, os Estados Unidos com uma popula-
ção 1,6 vez maior do que a brasileira e um PIB 
sete vezes superior conta com uma potência 
instalada quase dez vezes acima da brasileira. A 
grande diferença a nosso favor aparece na ma-
triz, mais limpa em comparação com a de paí-
ses como os Estados Unidos ou China, deitados 
no perigoso colchão das termelétricas movidas 
a combustível fóssil. Nos Estados Unidos e no 

Energia
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Etapa da colocação, dia 23 último, da stay column,
a primeira peça mecânica da primeira das 44
turbinas tipo Bulbo da usina hidrelétrica Santo
Antônio, no rio Madeira, Rondônia. Consórcio
Construtor confirma conclusão da obra para 2015
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Canadá das 5.400 plantas de geração e 3.000 
concessionárias, a metade da energia elétrica 
vem do carvão que custa míseros centavos de 
dólar o kWh. Na América, hidrelétricas, eólicas 
e solares respondem por menos de 8%. Então 
por que toda essa discussão em torno das hi-
drelétricas, uma fonte limpa de produção de 
energia?

Floresta intocada?
 Primeiro, ninguém constroi a terceira 

maior hidrelétrica do mundo com uma área 
inundada de 516 km2, na queda de 90 m entre 
Altamira e a Volta Grande do Xingu, na selva 
do Pará, no valor de R$ 16 bilhões só para as 
empreiteiras, num total de R$ 25 bilhões, sem 
um mínimo de quebra-pau. Marcia Camargo, 
coordenadora da secretaria executiva do nú-
cleo de gestão socioambiental do ministério de 
Minas e Energia, em recente evento do Interna-
tional Business Communications do Informa 
Group em São Paulo sobre aproveitamentos hi-
drelétricos, considerou que tudo faz parte das 
novas posturas governamentais para “ampliar 
a democracia numa sociedade multifacetada de 
interesses”. Marcia Camargo esteve no evento 
para falar das usinas plataformas.

 Depois, a polêmica em torno da usina de 
Belo Monte, com 11.233 MW de potência – des-
contados os caminhões de esterco dedicados à 
Aneel e a presença chique radical de represen-
tantes de Hollywood – não contempla a elegân-
cia de uma matriz diversificada. Mais algumas 
comparações: no leilão de usinas eólicas de 
agosto de 2010 entraram em disputa nada me-
nos do que 425 empreendimentos com capaci-
dade de produzir 11.214 MW, um número qua-
se idêntico à potência prevista para Belo Monte. 
Aliás, nessa área de geração eólica o governo 
prevê a entrada de R$ 8 bilhões de até 2012.

A Eletronorte mudou o projeto da hidrelé-
trica de Belo monte para enxugar a proposta: 
a escavação dos canais de desvio mudou de 
dois para apenas um, as turbinas, de 20 foram 
para 18, a casa de força diminuiu de tamanho e 
mudou de lugar. Para o presidente da Comerc, 
comercializadora e consultora de energia, Chris-
topher Vlavianos, o preço do MWh para Jirau 
e Santo Antônio, assim como para Belo Monte, 
de 78 reais, “está razoável. A volatilidade está no 
mercado livre”, explica o consultor. Mas, para as 
grandes consumidoras, o preço pode chegar a 
130 reais o MWh. Isso atraiu as autoprodutoras, 
grandes consumidores que ficarão com 10% da 

usina (fatia disponível: 400 MW médios), como 
a Sinobrás (Siderúrgica Norte Brasil), de Marabá 
(PA) e a Gaia. A Gerdau, Brasken e CSN recusa-
ram o convite de participar. 

 O leilão – vencido pelo consórcio Norte 
Energia composto pela Eletronorte, Eletrobrás 
e Chesf, capitaneado pela Gaia Energia e Con-
tern, do grupo Bertin, além da Queiroz Gal-
vão, a paranaense JMalucelli, Serveng, Galvão, 
Mendes Júnior, Cetenco e a Invepar, constituído 
pelos sócios Funcef (da CEF) junto com a Cevix 
(da Engevix), OAS, Petros (da Petrobras) e Previ 
(do Banco do Brasil), em parceria com o grupo 
espanhol Iberdola, sócias da Bolzano – definiu 
quem vai gerir a usina pelos próximos 35 anos. 
O contrato para fornecimento de equipamen-
tos, no valor de R$ 6 bilhões, será firmado com 
a Alstom (francesa, com fábricas em São Paulo 
e Rondônia), Voith Siemens (alemã, com fábri-
ca em São Paul0) e Vatech Andritz (austríaca, 
com unidade industrial em Araraquara). Para 
o assessor técnico da vice-presidência de Distri-
buição da Rede Energia, Decio Michellis Júnior, 
o grande risco desses arranjos é a “estatização 
branca com possíveis esgotamentos dos fundos 
de pensão”.

Com recursos do PAC, a Eletrobras, Eletro-
norte e o ministério de Minas e Energia prepa-
ram o leilão do complexo rio Tapajós. A bacia 
foi reinventariada e inserida num mosaico con-
tíguo em áreas de floresta e parques nacionais. 
Dos sete eixos, o governo iria viabilizar cinco 
mas, no final, optou por seis:  São Luiz do Ta-
pajós (com 6.133 MW), Jatobá (2.336 MW), Ca-
choeira do Caí, Jamanxim, Cachoeira dos Patos 
e Jardim do Ouro (as soma das outras quatro 
chega 2.438 MW), com uma área inundada de 
1.980 km2. 

 Ela tem apresentado e debatido o conceito 
de usinas plataformas para barramentos e re-
servatórios, uma espécie de intervenção “cirúr-
gica” civil, com canteiros reduzidos e recupera-
ção ambiental das áreas usadas na construção. 
Ao final da obra, o canteiro volta ao estado na-
tural como uma unidade de conservação com 
a usina acobertada por área verde. “Da cidade 
não dá para enxergar”, diz Marcia. Sem estrada 
nem áreas para transportes ou depósito de ma-
teriais e, depois, sem áreas educativas para ma-
ximizar o controle e impedir a entrada de novos 
processos econômicos. “Apesar de não existir 
uma norma, a ideia seria buscar a conciliação, 
a baixa ocupação, com intervenção restrita e 
revezamento de trabalhadores, transportados 
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de helicóptero.” Para o consultor João 
Carlos de Oliveira Mello, presidente 
da Andrade & Canellas, esse modelo 
trará maior custo de transmissão pois 
exige grandes interligações e gestão 
de armazenamento. “A usina plata-
forma vai agregar overhead de cus-
to”, alerta Oliveira Mello.

 Para o governo, a usina plata-
forma indica que será preciso evitar 
casos como o de Dona Francisca que 
atraiu uma cidade em volta. “A visão 
de área intocada parece um pouco 
mítica. Nos campos amazônicos, são 
raras as regiões isentas de mineração, 
invasão ou extração de recursos”, 
exemplifica Marcia. O conceito de usi-
na plataforma antevê a obra com alto 
nível de conservação da floresta ou 
do meio físico biótico, sem deixar de 
prover energia para a área, com em-
pregos, tecnologia, serviços públicos e 
privados. E, em áreas de conservação 
com proteção integral, o governo pre-
tende fazer um balanço que inclua as 
exigências, a legislação e os apelos da 
sociedade civil e das populações que habitam 
as terras indígenas. 

Água ou carvão?
Quando o governo divulgou o Plano De-

cenal de Expansão de Energia, que prioriza as 
hidrelétricas, muitos como o professor da USP, 
José Goldemberg, comemoraram a correção de 
rota com a retomada da participação de fontes 
renováveis na matriz elétrica, a partir de 2014. 
“A orientação do plano anterior, de 2008-2017, 
é abandonada e o novo não prevê nenhuma 
expansão de geração com carvão, gás e óleo 
combustível, além de 2013. A expansão deverá 
ocorrer com biomassa, usinas eólicas e hidre-
létricas”, comentou Goldemberg em artigo no 
jornal O Estado de S. Paulo, em maio. Para João 
Carlos de Oliveira Mello, presidente da Andra-
de & Canellas, ignorar as complementações tér-
micas é um erro. “O plano deveria especificar 
o mix com as térmicas para poupar água dos 
reservatórios na época da seca”, diz Oliveira 
Mello.

Em junho o Brasil gerou 50% mais energia 
de usinas termelétricas na comparação com o 
mesmo mês de 2009 e 80% nos primeiros cinco 
dias de julho. Se as térmicas não fazem parte 
do planejamento estratégico para os próximos 

anos só pode acontecer uma coisa: cresce o risco 
de racionamento e o valor da tarifa tende a su-
bir. O professor Luiz Pinguelli Rosa, diretor da 
Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro 
declarou ao jornal Folha de S. Paulo que a con-
junção do aumento da demanda pela retomada 
econômica e o regime hidrológico desfavorável 
obrigou o governo a acionar as térmicas. Mas 
para o diretor do Centro Brasileiro de Infraes-
trutura, Adriano Pires, em artigo ao mesmo jor-
nal, “90% das térmicas contratadas nos leilões 
ainda não entraram em operação, o que vai 
aumentar os preços e a sujeira da matriz ener-
gética”.

Para Oliveira Mello, 70% dos 
grandes reservatórios estão no Su-
deste com usinas em cascata. As 
novas, com fios d’água, longe dos 
centros de consumo (pelo custo do 
uso da terra), com maior custo de 
transmissão, exigem grandes inter-
ligações e maior gestão de armaze-
namento. “A retração econômica de 
2009 trouxe crise para as grandes 
consumidoras mas para 2010, o 
crescimento do consumo pode atin-
gir até 10%. A tendência de cresci-
mento entre 3 e 5% ao ano deve se-
guir pelos próximos dez anos. Isso 
implica em implantar entre 55 e 80 
GW de potência até 2019”, mais do 
que está escrito no plano decenal. 
As novas concessões, leiloadas en-
tre 2005 e 2010, têm entregas pre-
vistas para 2009 e 2015. Por isso, 
vários analistas concordam que as 
gerações alternativas nem sempre 
responderão à produção hidráulica 
ou térmica como bases sólidas de 
um possível “crescimento chinês”.

Para Goldemberg, o consumo per capita do 
brasileiro ainda é baixo e precisa crescer. “Mas 
o novo plano decenal, como os anteriores, não 
dá importância devida ao papel que a eficiên-
cia energética, isto é, a racionalização do uso 
de energia poderia ter no País. O plano prevê 
economias de menos de 5% em 2019 apesar de 
a experiência internacional mostrar que se po-
deria economizar muito mais, sem abrir mão 
dos confortos da civilização moderna”, lembra 
o professor da USP.

 Entre os caminhos do crescimento com 
fontes renováveis está o setor de pequenas e 
médias hidrelétricas, bastante aquecido. Cerca 

Energia

Capacidade instalada 
das grandes usinas

Três Gargantas, China

14.000 MW
22.500 MW

11.233 MW

Itaipu, Brasil

Belo Monte, Brasil

Potência instalada  
no Brasil

Maio de 2010110.567 MW

55.004 MW Quinta-feira, 22 de julho de 2010
(pico medido às 18h)

Consumo





182 | O Empreiteiro | Junho 2010

Mesa Redonda - Mudanças Climáticas

de 70 obras de pequenas hidrelétricas se encon-
tram em andamento no Brasil, movimentando 
R$ 4,5 bilhões de reais, o que engloba a aquisi-
ção de terras, engenharia, construção civil, fa-
bricação e montagem de equipamentos eletro-
mecânicos, linhas de transmissão e programas 
ambientais.

 “Setenta pode parecer um número grande 

mas, pela quantidade de estudos de viabili-
dade, na casa dos milhares, é uma quantida-
de pequena”, opina Rodolfo de Sousa Pinto, 
vice-presidente de construção e suprimentos 
de energia e recursos hídricos da Engevix, res-
ponsável por tocar duas PCHs, a Moinho – en-
tre Barracão e Pinhal da Serra, no norte do Rio 
Grande do Sul, com 13,7 MW e barragem de 

CCR, com entrega prevista para setembro de 
2011 – e a PCH Passos Maia – em Passos Maia, 
oeste de Santa Catarina, com 25 MW, barragem 
em CCR e terra, com operação prevista para o 
final de 2011. Segundo atualização recente do 
Banco de Informações de Geração da Agência 
Nacional de Energia Elétrica existem no País 
367 PCHs com potência outorgada de 3.162 
MW, que corresponde a 2,86% da capacidade 
total instalada.

 Para Christopher Vlavianos da Comerc, ao 
contrário, 70 PCHs em obra, parece um número 
bastante alto. “O mercado de PCHs está supe-
raquecido. Por isso, um número maior de em-
preendedores com pretensões de investir pode 
pegar um mercado de construção e montagem 
com equipamentos mais caros. Num momento 
menos aquecido, os preços podem baixar mas 
o preço da energia pode estar mais baixo tam-
bém”, alerta Vlavianos. Para o diretor regional 
do Núcleo São Paulo do Comitê Brasileiro de 
Barragens (CBDB), Clóvis Ribeiro de Moraes 
Leme, “a pulverização em unidades geradoras 
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menores aquece todos os setores industriais e 
de serviços envolvidos, desde as áreas de pro-
jetos, consultoria até a manutenção e operação 
automatizada, passando por empresas de cons-
trução civil, fábricas de equipamentos e empre-
sas de montagem eletromecânica”.

Essa pulverização aguça a imagem pixela-
da de empresas como a Ersa, Empresa de Inves-
timento em Energia Renovável que anunciou 
R$ 750 milhões na construção de sete PCHs, 
com início programado entre o final deste ano 
e o primeiro semestre do próximo. Seis estão 
previstas para Minas Gerais e uma para Santa 
Catarina. Quando prontas, em 2013, vão somar 
127 MW de potência. Outra empresa, a catari-
nense Rischbieter, faz as contas e separa R$ 636 
milhões para construir 15 novas PCHs.

 Para o CBDB, as discussões internas vêm 
reforçando a percepção da maioria dos agen-
tes do setor: as áreas de regulação e de licenças 
são os maiores obstáculos para o desenvolvi-
mento do mercado de PCHs e o consequente 
incremento da participação das médias e pe-
quenas na produção de energia elétrica. Para 
alguns analistas como Decio Michellis, da Rede 
Energia, as pressões das ONGs, dos bancos de 
financiamento e da sociedade civil provocou 
uma drástica redução na capacidade de arma-
nezamento dos reservatórios das novas hidrelé-
tricas. “Na década de 70, a capacidade de gerar 
energia estava garantida mesmo com uma es-
tiagem de 20 meses. Em 2003, essa capacidade 
de enfrentar secas havia diminuído para cerca 
de 5,8 meses. As novas hidrelétricas projetadas 
só podem acumular, em média, dois meses de 
chuvas”, diz Michellis.

De A a B
No negócio de transmitir energia entre dois 

pontos, a China aportou com o maior volume 
de capital. Colocou mais de R$ 3 bilhões para 
comprar sete concessionárias de transmissão 
de energia no Brasil. A estatal chinesa State 
Grid comprou as espanholas Cobra, Elecnor e 

Isolux, o maior valor destinado pela China em 
negócios brasileiros até agora. O trato inclui a 
compra da Expansión e bate o récorde de outros 
planos chineses como a compra da Itaminas do 
empresário Bernardo Paz. A State Grid faturou 
mais de US$ 164 bilhões em 2008, transmitin-
do e distribuindo energia por 88% do território 
chinês. Segundo a Fortune a State Grid é a 15a 
maior empresa do mundo.

 Em junho, a Aneel realizou o leilão de 
transmissão de quatro linhas de torres e cabos 
e 11 subestações em sete estados, na BM&F Bo-
vespa. O valor pode chegar a R$ 700 milhões 
e gerar 3,4 mil empregos. Duas subsidiárias da 
Eletrobrás, a Chesf e a Eletrosul, além da Copel 
dominaram as ofertas com deságio médio final 
de 31%. Dos 708 km de linhas, a Copel ficou 
com a maior fatia. Vai implantar o trecho da li-
nha Araraquara–Taubaté para escoar a energia 
vinda do rio Madeira e ainda construir a subes-
tação de Cerquilho. No Maranhão, a Elecnor 
vai melhorar a qualidade da energia e aumen-
tar a confiabilidade do sistema. No Rio Grande 
do Sul, a catarinense RS Energia (Empresa de 
Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul) 
se comprometeu a dar mais segurança à subes-
tação de Garibaldi e permitir o despacho pleno 
das usinas do rio das Antas. As concessões va-
lem por 30 anos.

Apesar de a fonte nuclear compor apenas 
1,5% da matriz energética brasileira, o gover-
no antecipa a futura terceira usina da Central 
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, localizada 
na praia de Itaorna, município de Angra dos 
Reis (RJ). A usina de Angra 3 terá uma potência 
bruta de 1.405 MWe, podendo gerar cerca de 
10,9 milhões de MWh por ano. Deverá entrar 
em operação em maio de 2015. Será similar a 
Angra 2, em operação há cerca de 8 anos. Serão 
necessários investimentos adicionais de R$ 8,56 
bilhões.

 O Ministério de Minas e Energia publicou 
em junho, no Diário Oficial, uma portaria que 
autoriza a celebração de contrato entre a Câ-

mara de Comercialização de Energia Elétrica 
e a Eletrobras Eletronuclear para a contrata-
ção, na modalidade energia de reserva, de até 
1.184 MW médios provenientes da usina nu-
clear Angra 3. O Comitê de Desenvolvimento 
do Programa Nuclear Brasileiro, que fixa as 
diretrizes e metas para o desenvolvimento 
do plano, apresentou ao presidente Lula a 
proposta de construção de mais quatro usi-
nas nucleares com capacidade de 1.000 MW 
cada, sendo duas no Nordeste e outras duas 
no Sudeste. Dependendo da evolução futura 
da necessidade de expansão da oferta de ele-
tricidade existe a possibilidade do acréscimo 
de mais duas usinas com um acréscimo de 
2.000 MW.

 No Brasil ainda não se fala muito em smart 
grid ou rede inteligente com duas vias que per-
mite ao usuário comprar e vender energia ao 
sistema interligado. A digitalização dos apa-
relhos – só as PlayStations e os iMacs da vida 
respodem por 15% do consumo mundial –, o 
carro elétrico, as novas gerações de baterias e 
o cabo supercondutor podem estimular a rede 
de duas vias, mais automatizada, capaz de se 
autorregenerar com mais facilidade e sofrer 
menos panes. Só nos Estados Unidos e Canadá, 
os técnicos calculam que perdem cerca de US$ 
80 bilhões com blackouts e brownouts todos os 
anos nos 300 mil km de fios de alumínio aére-
os e subterrâneos. Os cabos de supercondução, 
ideais para áreas de alta densidade urbana, 
podem carregar entre duas a cinco vezes mais 
potência na mesma bitola mas os custos com 
refrigeração ainda são altos. Mas a tecnologia 
permite, por exemplo, postergar ou eliminar 
os upgrades de transmissão quando ocorrem 
altas descargas de voltagem. Os europeus tam-
bém discutem novas tecnologias para melhorar 
o desempenho das redes elétricas: uma teia de 
cabos submarinos poderia ligar o mar Mediter-
râneo e o mar do Norte ao continente europeu 
e à África, trazendo energia solar do Sahara à 
Escandinávia.

PCH Passos Maia (SC) Local de instalação da PCH Moinho (RS) PCH Santa Laura (SC)
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A
s opiniões dividem-se entre ribeiri-
nhos e moradores deverão que ser 
remanejados por conta da constru-
ção da hidrelétrica de Belo Monte. A 
maioria parece estar contra a realiza-
ção da obra, mas não por questões 
ambientais, e sim porque não quer 

sair de suas casas. Já outros, com pouca ou 
quase nenhuma instrução escolar, preferem 
aceitar as condições, embora desejem per-
manecer morando na beira do rio Xingu, 
seja em que parte for. Mas, todos reclamam 
da falta de informação sobre o local para 
onde serão remanejados.

Maria das Graças Pereira Mota mora 
desde que nasceu na orla do rio Xingu, em 
Altamira, a 740 km de Belém. Em uma pa-
lafita de madeira, mora com o companheiro. 
“Não sou nem contra nem a favor. Só quero 
poder morar na beira de um rio porque já 
moro assim a vida toda e gosto dessa vida, o 
clima é mais ameno, é o meu canto”, diz. “Só 
acho ruim é não falarem para onde vão nos 
levar”, desabafa, angustiada.

No dia 22 de junho deste ano, morado-
res de áreas que poderão ser alagadas com 
a construção da barragem juntaram-se aos 

Contra e a favor
População está dividida, mas muitos, como os índios,  

já enxergam benefícios com a construção de Belo Monte

professores de Altamira, e fecharam a rodo-
via Transamazônica em protesto contra Belo 
Monte. Os manifestantes queriam chamar 
a atenção da sociedade e da imprensa, que 
estava no local para a visita, no dia seguin-
te, do presidente Lula da Silva. No meio 
dos manifestantes, estava Lucimar Barros 
da Silva, que mora na comunidade “Divino 
Pai Eterno”, uma das que será atingida pelo 
lago da barragem. “Somos mais de 20 mil fa-
mílias na localidade de ‘Volta Grande’. Vão 
destruir tudo que a gente construiu”, afirma, 
referindo-se à plantação de mais de 10 mil 
pés de cacau que sua família possui no local.  
Segundo ele, a Eletronorte fala que existem 
12 mil famílias na área e que todos serão in-
denizados. “A gente acredita que o dinheiro 
que será pago não compensará, porque essa 
é uma área muito fértil e que a gente lutou 
para ter e que já trabalha lá há muito tem-
po”, ressalta.

Raimundo Gomes das Chagas mora 
desde que nasceu na beira do rio Xingu. 
Em uma casa humilde, de madeira e sem 
paredes, ao ar livre, ele mora com a mulher, 
Maria Neuza de Lima, com quem teve nove 
filhos. Ele diz que é contra a usina. “Acho 

que essa obra só será boa para quem é sabi-
do. Para mim, que só sei do cabo da enxa-
da, da foice e do machado, não será”, fala. 
Analfabeto, ele tirou a carteira de identidade 
recentemente. “Só aprendi a trabalhar e en-
sinei meus filhos assim também. Mas, aqui, 
tenho tudo. Pesco peixe, planto feijão, man-
dioca, faço farinha. Só compro mesmo o café 
e o açúcar”, conta. “Nem sei para onde vão 
nos levar, nunca nos disseram. Mas eu gosto 
de morar é aqui, gosto da liberdade desse 
lugar e não quero sair daqui”, acrescenta o 
ribeirinho, que não tem luz elétrica em sua 
casinha. “E tenho certeza que mesmo depois 
da construção da hidrelétrica, nós continua-
remos sem energia, porque ela é só para os 
ricos”.

Sebastião Bandeira da Silva também é 
ribeirinho e mora próximo de um dos canais 
do rio Xingu que será alargado. Com malá-
ria pela quinta vez, ele, que mora com outras 
19 pessoas em uma casa, diz que sua vida 
é simples, vivendo do que plantam. “Por 
isso, tenho medo de sair e de não ter a mes-
ma vida que tenho hoje, até porque nunca 
nos disseram para onde vão nos mandar”, 
explica. Ele diz que não é contra a obra. 
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“Tem muitas coisas que falam, que a gente 
nem sabe o que pensar. Só não queria sair 
daqui”.

Progresso à vista
Em Altamira, os empresários não só 

apóiam a construção de Belo Monte como 
estão confiantes de que a obra levará desen-
volvimento ao município e ao Estado. Os ar-
gumentos são vários e vão desde a geração 
de emprego e renda até à melhoria da qua-
lidade de vida da população. O fazendeiro 
José Carlos Rosa Dias, conhecido em Alta-
mira como “Zé Durão”, conta que possui 
uma fazenda desde 1984 no km 27 da Tran-
samazônica. A área será atingida pela obra 
e ele terá que sair do local. Mas, conta que 
não se incomoda. “O canal ‘Di Maria’, que 
é um dos que será alargado, passará dentro 
da minha fazenda e sei que terei que sair de 
lá, mas sei que essa obra é importante para o 
País e estou disposto a colaborar”, diz.

A fazenda de “Zé Durão” possui um to-
tal de 94 ha, sendo 10 deles com plantio de 
cacau e três com café. “Vejo que a solução 
para nosso País crescer é ter energia elétri-
ca limpa e sem tantos impactos ambientais. 

Ainda não sei para onde irei, mas poderei 
trabalhar em outra área”, afirma, acrescen-
tando  confiante “que essa obra acabará com 
as casas de palafitas que tem na beira dos 
rios e o município oferecerá melhores condi-
ções de vida à população”.

O mineiro Lucílio de Moraes Filho, dono 
de uma papelaria em Altamira, também 
acredita no desenvolvimento que a obra tra-
rá. “Hoje, não há saneamento básico, o déficit 
habitacional é de cerca de 6 mil habitações e 
com a construção da hidrelétrica poderemos 
cobrar melhorias para nosso povo”, declara, 
referindo-se às medidas mitigadoras e com-
pensatórias  previstas no projeto.   Para ele, 
a geração de emprego é o grande atrativo, 
pois há cerca de 15 mil desempregados ca-
dastrados. “Aqui não temos indústria e há 
muita mão-de-obra desqualificada. O proje-
to prevê a realização de cursos de capacita-
ção profissional, o que será muito bom para 
todos, porque além de gerar mais emprego, 
fará com que aumente a circulação de ren-
da”, destaca.

Marcelo Zanella é outro entusiasmado 
com a construção de Belo Monte. Empre-
sário do ramo da construção civil, acredita 
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que haverá melhorias para todos. “Essa obra 
está atrelada a outra que também é muito 
importante, que é o asfaltamento da Tran-
samazônica. Isso é muito bom, porque pos-
sibilitará melhor circulação de mercadorias, 
o que será preciso quando a obra estiver 
sendo executada”, destaca. “Acreditamos 

muito nesse projeto. Agora, ele tem que vir 
junto com desenvolvimento sustentável e 
pelo que estou vendo o governo quer que a 
obra sirva de modelo para o País”.

Reconhecimento no exterior
A construção da usina hidrelétrica de 

“Não sou nem contra 
nem a favor”

Maria das Graças Pereira Mota mora desde que nasceu na orla do rio Xingu

Belo Monte não é aprovada apenas pelos 
empresários e comerciantes de Altamira. O 
presidente da Comissão de Energia da Fede-
ração das Indústrias do Estado do Pará (Fie-
pa) e do Centro das Indústrias do Estado do 
Pará (CIP), José Maria da Costa Mendonça, 
diz que o setor industrial paraense não tem 
dúvidas dos benefícios que a obra trará ao 
Estado. “O Brasil possui uma necessidade 
de energia limpa e renovável e é isso que 
essa hidrelétrica produzirá. É claro que a 
agressão ambiental sempre existirá, mas a 
mitigação prevista no projeto é altamente 
positiva”, defende.

Engenheiro civil de formação, Mendon-
ça diz que tem estudado a fundo o projeto 
de Belo Monte, revelando que recentemente 
esteve na China e constatou que a aceitação 
do projeto é muito grande lá fora. “Todos 
reconhecem Belo Monte como uma obra 
de grande desenvolvimento e com carac-
terística sustentável de destaque”, afirma. 
“Os estudos de impacto ambiental definem 
claramente as medidas mitigadoras e com-
pensatórias que serão adotadas e se tudo for 
feito como está no projeto, os impactos serão 
mínimos e os benefícios para o Estado e o 
País incalculáveis”, ressalta.

A previsão da Fiepa é de que mais de 17 
mil empregos diretos sejam gerados só no 
período de construção da hidrelétrica. O nú-
mero de empregos indiretos será bem maior. 
“Só quem não conhece o projeto, quem não 
o estudou, é contra, porque quem parar um 
pouquinho para analisá-lo, verá que se trata 
de um projeto bom para todos e que já vem 
sendo negociado há décadas. Apoiamos e 

“Um marco para usinas na Amazônia”
Responsável pela concessão da Licença Prévia – que indicou a viabilidade ambiental de 

Belo Monte -, o Ibama condiciona a obra a ações que deverão prevenir, mitigar ou compensar 
os impactos. “O instituto espera que a construção de Belo Monte se torne um marco na gestão 
ambiental de usinas hidrelétricas na Amazônia, demonstrando que é possível uma obra deste 
porte ser sustentável para a região”, diz Pedro Alberto Bignelli, diretor de Licenciamento do 
Ibama, ao falar à Revista O Empreiteiro. Leia a seguir trechos da entrevista

O Empreiteiro - O Ibama acredita que os estudos de impacto ambientais realizados até o 
momento serão suficientes para assegurar a construção da hidrelétrica?

P.A.B. – Primeiramente, é importante situar que a licença ambiental fornecida pela Ibama 
se constitui de uma Licença Prévia (LP), que indica a viabilidade ambiental da obra, entretanto 
não autoriza ainda a construção. As obras são autorizadas após a emissão de uma Licença de 
Instalação (LI). 

O Empreiteiro - Quais medidas mitigadoras e compensatórias estão sendo planejadas para 
minimizar os impactos ambientais?

P.A. B.- As medidas que estão contempladas na Licença Prévia são inúmeras. Podemos destacar 
as ações antecipatórias, na qual o responsável pela construção deverá garantir, antes do início das 
obras, condições de infraestrutura mínima para a população residente na área da usina e também 
uma projeção de crescimento populacional decorrente da migração da mão de obra atraída pelo 
empreendimento. Tais ações são basicamente a promoção de saneamento ambiental, melhorias 
na condição de moradia, educação e saúde pública. Estão incluídas ações ambientais de conser-
vação, como programas de conservação de tartarugas da Amazônia,  de peixes e de espécies de 
fauna terrestre, e vários direcionados às comunidades ribeirinhas, sejam elas indígenas ou não. 
O Empreiteiro - O Ibama assegura que Belo Monte não trará prejuízos ambientais para a Região 
Amazônica?

P.A.B. - O instituto espera que a construção de Belo Monte se torne um marco na gestão 
ambiental de usinas hidrelétricas na Amazônia, demonstrando que é possível uma obra deste 
porte ser sustentável para a região.

Raimundo Gomes das Chagas mora desde que nasceu na beira do rio Xingu

“Acho que essa 
obra só será boa 

para quem é 
sabido"
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acreditamos no projeto de Belo Monte”, con-
clui.

Índios ficam a favor
Os povos indígenas que possuem re-

presentação em Altamira apoiam a constru-
ção da hidrelétrica, mas reivindicam junto 
ao governo federal ações e políticas que 
garantam melhores condições de vida aos 
indígenas da região. Ireprin Kayapó, líder 
da aldeia Kararauã, é a maior liderança in-
dígena da área, representando 18 aldeias de 
nove etnias. Ele diz que o movimento de re-
sistência à obra acabou. “Estamos cansados 
de resistir. Resolvemos aceitar, mas quere-
mos melhores condições de assistência à 
saúde e qualidade na educação”, diz.

“Todos são a favor de Belo Monte. Só 
duas aldeias, uma dos Arara e outra Juruna 
se manifestaram contrárias, e mesmo as-
sim, apenas parte dos integrantes da aldeia, 
não a maioria, o que é uma mostra muito 
pequena diante das demais 18 aldeias”, 
conta o líder indígena, que diz ter recebi-
do críticas por ter entrado em acordo com 
o governo. “Em 1989, quando começamos 
as discussões sobre a construção, éramos 
contrários. Participamos de várias reuniões 
e decidimos que somos poucos e que não 
temos força e condições de brigar”, revela. 
Em suas reivindicações, eles querem que 
sejam concluídos os estudos no rio Bacajá 
“para que a Eletronorte faça as medidas de 
compensação, que nos permitam continuar 
navegando e pescando por lá, sem passar 
por dificuldades, porque não queremos que 
nossas vidas sejam atingidas pela obra”, ex-
plica Ireprin Kayapó.

Novos estudos reduzem impacto ambiental de Belo Monte
Desde 1975, quando a Eletronorte contratou o inventário da bacia do rio Xingu, prevendo a 

construção de uma usina hidrelétrica, até a realização do leilão do agora Aproveitamento Hidre-
létrico de Belo Monte, no primeiro semestre de 2010, foram cuidadosos os estudos efetuados 
para o formato final ao projeto. Entretanto, após a divulgação do consórcio vencedor, surgiu a 
informação de que se fizeram novos estudos, necessários para recomendar a redução de custos 
com concretagem e equipamentos, como opções técnicas por apenas um canal, em vez de dois, 
a restrição no número de turbinas, de 20 para 18, e a diminuição de tamanho e possível mudança 
do local indicado para a casa de força principal.

Belo Monte terá capacidade instalada de 11.233,1 MW, operando a fio d´água, com reserva-
tório de 516 km2, sendo que 228 km2 referem-se ao próprio rio. Anteriormente, essa área era de 
1.225 km2. Dos 516 km2 da área de inundação, 134 km2 estarão situados na área que recebeu o 
nome de Reservatório dos Canais e que estará ligada ao próprio rio pelos canais.

 A operação será interligada ao Sistema Integrado Nacional (SIN) e fornecerá energia 
para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Deste modo, participará da troca de energia entre as 
regiões brasileiras que têm períodos de chuvas diferenciados.

A Eletronorte garante que com essa formatação não haverá inundação de terras indígenas 
e nenhum outro empreendimento gerador de energia será construído no rio Xingu. De acordo 
com o projeto de engenharia, haverá obras nas localidades denominadas Pimental, em Vitória do 
Xingu e Altamira; Bela Vista e Belo Monte, em Vitória do Xingu; e na região dos canais e diques, 
também em Vitória do Xingu.

A barragem principal estará localizada no rio Xingu, 40 km  rio abaixo do município de Alta-
mira, no sítio Pimental, e a partir dela será criado o Reservatório do Xingu. A água ali armazenada 
será desviada pelos canais para o Reservatório dos Canais, situado a 50 km de Altamira por 
estrada de terra.A criação dos reservatórios irá inundar terras de Vitória do Xingu (48%), Altamira 
(52%) e Brasil Novo (0,1%).

A casa de força principal será erguida na localidade Belo Monte e terá potência instalada de 
11 mil MW. O vertedouro principal e a casa de força complementar, executados junto à barragem 
de Pimental, terá 233,1 MW de potência, considerada suficiente para atender 750 mil pessoas, o 
que equivale a metade da população da capital paraense. No sítio Bela Vista ficará o vertedouro 
complementar que controla o nível do reservatório.

O trecho de vazão reduzida do rio Xingu terá 100 km de extensão e estará localizado entre 
a barragem em Pimental  e a casa de força principal. Este trecho ficará sujeito aos efeitos do 
desvio da água para o Reservatório dos Canais. Com a finalidade de garantir a navegação nos 
períodos de secas e a vida aquática, foi idealizado um hidrograma ecológico desse trecho. Sobre 
essa solução, Luiz Fernando Rufato, superintendente de Expansão de Geração, afirma “Esse rio já 
teve cheia de 32 mil m3/s de água e seca de 440 m3. Prevemos a realização de um controle de 
vazões em que vamos perder energia firme, cerca de 7%, mas respeitaremos o ecossistema e as 
questões sociais. É um compromisso do empreendimento”.

As previsões indicam que o Aproveitamento Hidrelétricode Belo Monte demandará dez anos 
para ser construído e operar a plena carga. Os primeiros cinco anos serão destinados à obra 
física e, os demais, à montagem e  funcionamento, com a geração de energia nas duas casas 
de força.

Ireprin Kayapó, líder da aldeia Kararauã

“Todos são a favor 
de Belo Monte. Só 

duas aldeias, uma dos 
Arara e outra Juruna 

se manifestaram 
contrárias"
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“A exploração do potencial energético da 
Amazônia não colocará em risco as rique-
zas naturais do Brasil”.  A afirmação é de 

Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, ao participar de 
audiência pública sobre os impactos da cons-
trução da hidrelétrica de Belo Monte, na região 
do Rio Xingu (PA), no final do último mês de 
junho. De acordo com ele, a construção é fun-
damental para  o País, que precisa acrescentar 
3.300 mW médios de energia a cada ano, caso 
queira viabilizar um crescimento econômico 
futuro em torno de 5%. 

Orçada em R$ 19 bilhões e prevista desde 
1975, a obra é motivo de polêmica entre autori-
dades e ambientalistas contrários ao empreen-
dimento. Tolmasquim reconhece a sensibilidade 
do bioma amazônico, o que torna natural a pre-
ocupação dos ambientalistas. Lembra que 40% 
da região está ocupada por reservas indígenas e 
áreas de preservação, e que Belo Monte foi pla-
nejada para ocupar apenas 0,5% desse bioma.

Na sua visão, existe espaço para o aumento 
da eficiência energética no Brasil, como defen-
dem alguns ambientalistas, mas essa medida 
não seria suficiente para garantir o crescimen-
to, tendo em vista que parte da população está 
ascendendo socialmente e começa a consumir 
mais. “E eles têm direito de fazê-lo”. A moder-
nização de usinas com mais de 20 anos também 

Bilhete premiado da Loteria
Melhoria das condições de vida é o que a população do entorno   

espera com construção de Belo Monte

não livraria o Brasil de novas hidrelétricas, uma 
vez que essas modificações seriam insuficientes 
para garantir o acréscimo anual de 3.300 mW 
médios de energia. Outras fontes alternativas, 
como a energia eólica, poderiam apenas com-
plementar o padrão atual, mas não substituir a 
matriz energética. 

O presidente da EPE também rebate criticas 
de que tenha havido precipitação do governo 
na construção de Belo Monte, pois os estudos 
são desenvolvidos há mais de 30 anos e houve 
aperfeiçoamento do projeto nesse período. “A 
concepção original previa a construção de seis 
usinas, com a geração de 9.599 mW médios e 
inundação de uma área de 18.300 km2. A previ-
são atual é a de que o lago da usina ocupe um 
pouco mais de 400 km2”, destaca.

Além disso, as otimizações que estão sendo 
idealizadas pelo consórcio Norte Energia, ven-
cedor do leilão para construção do empreendi-
mento, caminham no sentido de reduzir não só 
os custos do investimento, mas também o im-
pacto ambiental redução do número de canais 
de derivação de dois para um e do número de 
turbinas de 20 para 18, além do deslocamento 
dos vertedouros da casa de força principal para 
a secundária, conforme declarações de José Ail-
ton de Lima, presidente do consórcio. 

  Entre 2007 e 2009, foram realizadas 
12 consultas públicas; dez oficinas com a comu-
nidade que vive na área do empreendimento; 

fóruns técnicos em Belém e no Xingu; visitas a 
mais de 4 mil famílias; quatro audiências públi-
cas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com 
mais de 6 mil pessoas; e 30 reuniões da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) em aldeias com a 
participação de funcionários da Eletronorte.

Tolmasquim considera que a usina de Belo 
Monte levará progresso e desenvolvimento à 
região de Altamira (PA) e municípios vizinhos, 
com a geração de aproximadamente 18 mil em-
pregos diretos e a melhoria das condições de 
vida de 4.500 famílias que residem em palafitas. 
A região também receberá uma compensação 
financeira anual de R$ 88 milhões.

“A região ganhou um bilhete premiado da 
loteria. Os municípios receberão em cinco anos 
o que todo o Pará deverá gastar em 20 anos. [A 
usina] vai transformar a realidade complicada 
da região, que não tem saneamento básico”, 
disse.

Ele garante que a usina não terá impacto 
direto sobre nenhuma terra indígena, mas que 
haverá impacto indireto, embora não esteja 
prevista remoção de seus habitantes. Reconhe-
ce, no entanto, que haverá mudança de vazão 
na área da Volta Grande do Xingu, mas explica 
que o hidrograma proposto pelo estudo de im-
pacto ambiental da obra garante as condições 
adequadas para a manutenção dos modos de 
vida das tribos Juruna e Arara.
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O 
governo provincial de Quebec, Canadá, assinou um acordo cha-
mado de Paix des Braves -Paz entre Bravos – que iniciou uma 
nova era de cooperação entre o país e a nação indígena, resgatan-
do um passado de desavenças e prejuízo para os nativos

A empresa provincial Hydro-Quebec mostrou nesse projeto 
de expansão do complexo James Bay que os indígenas querem ser 
tratados de igual para igual, e não tutelados pelos brancos.  Con-

sideram uma participação efetiva bem-vinda, com benefícios sócioeconô-
micos a longo prazo,  ao invés de receber apenas compensação financeira 
e serem colocados de lado no processo de desenvolvimento.  Trata-se de 
um exemplo inspirador para as tratativas ate agora conflituosas em torno 
da futura hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no coração da Ama-
zônia.

A história em Quebec teve um inicio clássico e tumultuado.  Quando 
o governo decidiu desenvolver o vasto potencial hidrelétrico na região 
remota de James Bay, ao norte da província de Quebec, considerou que 
a região era desértica por não haver agricultura e esparsamente povoada 
por indígenas que não viviam da terra. Quando os Crees descobriram 
que os construtores de barragens estavam modificando o cenário de sua 
terra sem permissão, resolveram reagir. Venceram algumas batalhas na 
justiça mas foram levados de roldão pelas forças econômicas e políticas 
que apoiavam a hidrelétrica.  Ainda assim, os Crees conseguiram levar o 
governo e as empresas envolvidas a concordarem em atender  uma parte 
das suas necessidades de desenvolvimento sócioeconôomico, e o projeto 
continuou.

Mas o governo provincial e as empresas não honraram o acordo. 
Quando os construtores voltaram mais tarde para construir outro projeto 
hidrelétrico na região, os Crees conseguiram organizar uma campanha 
contra, que combinava ações legais na justiça com uma divulgação in-
ternacional. Cinco anos depois, os construtores e o governo cancelaram 
o projeto.

O governo voltou 10 anos depois com outra abordagem primeiro 
pediu permissão  aos nativos. Depois, as duas partes assinaram um 
acordo em que fica reconhecido o status de estado soberano da nação 
Cree, ao mesmo nível da província de Quebec, com cláusulas legais so-
bre geração de empregos e outros benefícios sócioeconômicos aos indí-
genas.

Como centenas de tratados assinados entre governo e nações indíge-
nas, este acordo está’ longe de ser perfeito. Mas, ao contrario dos acordos 
anteriores, esse está’ sendo honrado na sua essência. O projeto hidrelé-
trico está em curso sem incidentes, até algo à frente do cronograma, e os 
Crees estão satisfeitos na sua maioria. É uma história de 38 anos entre a 

O branco pediu 
permissão

Tratado com nação indígena Cree, no 
Canadá, abre caminho para a cooperação

Energia | James Bay
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empresa e os indígenas, com um período inicial 
de conflitos e que agora evolui para uma coope-
ração efetiva.  Por volta de 2012, haverá geração 
adicional de 918 MW para a Hydro-Quebec.

“Não somos totalmente anti-desenvolvi-
mento”, diz Matthew Mukash, chefe maior dos 
Crees que está se retirando. “Apoiamos o de-
senvolvimento sustentável que seja compatível 
e que respeite nossa cultura e nossa tradição de 

vida”. Para os nativos, dez anos atrás, o projeto 
Eastmain-1-A lembrava fatos de triste memória 
ocorridos ha três décadas. Sem aviso e sem ser 
convidados, as equipes da empresa invadiam 
as terras dos Crees, tratando seus habitantes 
como se fossem intrusos, que podiam ser rea-
locados à vontade para abrir espaço às novas 
obras.

Mudança de postura
Outro chefe nativo, Ashley Iserhoff, lem-

bra que as coisas começaram a mudar quando 
Andre Caille tornou-se presidente da Hydro-
Quebec, em 1996, e permaneceu no posto ate 
2005. O projeto ESR foi inteiramente rejeitado 
pelo Grande Conselho dos nativos em julho de 
2001. Foi quando o primeiro ministro de Que-
bec, Bernard Landry, propôs um tratado de 
paz ao Grande Chefe Ted Moses. Em fevereiro 
de 2002, após longas negociações, a província 
e o Grande Conselho dos Crees assinaram o 
“Acordo sobre uma nova relação entre a nação 
Cree e o governo de Quebec”. Relembrando 

Hidrelétricas de James Bay: geração à canadense
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um histórico tratado de 1701 entre os franceses 
e as tribos indígenas, este acordo foi batizado 
com o mesmo nome -Paix des Braves, ou seja, 
Paz dos Bravos.

O tratado reconhece pela primeira vez os 
Crees como nação soberana, ao mesmo nível 
da província de Quebec. Renuncia aos direitos 
da Hydro-Quebec sobre um projeto hidrelétri-
co aprovado anteriormente, além de assegurar 
aos nativos participação na receita recebida 
pelo governo no aproveitamento dos recursos 
naturais da região onde eles vivem.

A possibilidade de os Crees serem envol-
vidos no desenvolvimento do território, ao 
invés de serem simplesmente recompensados 
financeiramente para sair do caminho, está no 
espírito desse tratado. A mudança trouxe bene-

fícios tangíveis, quando os nativos encontraram 
empregos nas atividade de manejo da floresta, 
serviços essenciais nos canteiros de obras, como 
alimentação, e na execução de alguns projetos 
em si. O tratado Paix des Braves assegurou a 
empresas formadas pelos Crees contratos no 
valor de US$ 181 milhões numa primeira fase, 
valor esse que atingiu US$ 700 milhões desde 
2002. Mais importante ainda, os nativos estão 
sendo treinados para funções operacionais 
apos o comissionamento das novas usinas.

Maior projeto da década
O projeto conhecido como Desvio East-

main-a-A/Sercellle/Rupert (ESR) estende-se 
por 700 km² na margem oriental do James Bay, 
a continuação no extremo sul do Hudson Bay. 

Vai desviar a água do rio Rupert no sentido 
norte, para passar através de duas casas de for-
ça novas, com capacidade total de 918 MW. De-
pois de reunir o caudal de outros quatro rios, o 
fluxo caminha para rio La Grande, que desem-
boca no James Bay.  

O resultado é maior do que a geração su-
plementar das usinas adicionais. As duas casas 
de força produzirão 3,4 terawatt-horas por ano, 
mas o fluxo ampliado no rio La Grande vai per-
mitir a três usinas a jusante existentes gerar 5,3 
TWh extras, a um custo calculado em apenas 5 
centavos de dólar por kWh.

Ao custo de US$4,4 bilhões, o projeto com-
preende a construção da casa de força Eastmain-
1-A de 768 MW, ao lado da usina de mesmo 
nome comissionada em 2007, a casa de força 
Sarcelle de 150 MW, quatro barragens, um verte-
douro em Rupert, 74 diques, duas bacias de con-
tenção de 346 km², um túnel de 2,9 km ligando 
as duas bacias, uma rede de canais de 7 km, e 
nove estruturas hidráulicas no rio Rupert. 

O tratado de 2002 abriu o caminho para 
se executar a última etapa do projeto original 
de James Bay, a barragem Eastmain-1 e a casa 
de força, que foi comissionada em fevereiro de 
2007. Na mesma época, foi instalado o canteiro 
do projeto ESR. A casa de força Eastmain-1 A 
vai ficar a 500 m da sua homônima, aproveitan-
do uma queda de 63 m propiciada pelo reserva-
tório existente. Três turbinas Francis vão gerar 
256 MW cada.

O projeto é da SNC Lavalin e as empreitei-
ras são Neilson Excavation Inc. e Entreprises 
Bon-Conseil, ambas de Quebec. A casa de força 
está coberta, equipada com uma ponte rolante, 
com os sistemas elétrico e mecânico em execu-
ção. A tomada d’agua e os condutos forçados 
estão em obras.

Sarcelle vai operar a fio d´agua
De queda baixa, a casa de força de Sarcelle 
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foi projetada por Tecsult, de Montreal, Cana-
dá, utilizando turbinas bulbo, nas quais a tur-
bina e o gerador estão alojados num mesmo 
conjunto. A queda de 12 m e a elevada vazão 
do rio tornaram essa escolha vantajosa, em re-
lação à turbina Kaplan, de maior custo e que 
exigiria mais espaço para instalação. São três 
unidades de 50 MW, fornecidas pela Alstom, 
com diâmetro de 7 m, uma das maiores na sua 
classe.

A escavação de 40 m de profundidade, 
60 m de largura e 250 m de extensão foi exe-
cutada 7 dias por semana, em dois turnos de 
10 horas. A concretagem foi contratada com o 
consórcio CRT-Hamel, que produziu o concre-
to com duas plantas Liebherr de montagem 
rápida. Transportadas por 10 carretas, foram 
montadas em apenas seis dias. Enquanto uma 
planta produz 79 m³ de concreto por hora, a 
outra fica em stand by.

Núcleo de asfalto
Hydro-Quebec vai ser pioneira na intro-

dução de uma tecnologia que é comum na 
Europa. A barragem de enrocamento Nemis-
cau-1, de 300 m por 14,2 m de altura, está em-
pregando concreto asfáltico ao invés de argila 
no seu núcleo. Será um projeto- piloto para 
validar a tecnologia, que será empregada no 
complexo hidrelétrico La Romaine, de 1550 
MW, que a empresa vai construir ao norte de 
Havre-Saint-Pierre.

Hydro-Quebec tem como consultor nesta 
etapa a Kolo Veidekke norueguesa, que detém 
extensa experiência nesta especialidade, na 
qual a relação de asfalto liquido e agregado é 
critico. O teor de asfalto na mistura é de 7,8%. 

As camadas de concreto asfáltico medem 225 
mm e precisam de três a cinco dias para curar, 
dependendo da temperatura ambiente. A bar-
ragem exige 54 camadas, lançadas duas por 
dia.

O asfalto usado no núcleo da barragem é 
bem mais mole do que o utilizado em rodo-
vias. Essa consistência permite que se deforme 
com os movimentos do solo, retendo, porém, a 
característica impermeável. O núcleo, medin-

do 800 m de largura na base, é mais estreito do 
que os de argila e está concluído.

Em novembro passado, 71% do fluxo 
do rio Rupert foi desviado no sentido norte 
uma bacia de 50 km. Após passar por um tú-
nel de 2,9 km até alcançar o canal de  44 km, 
as águas vão seguir por reservatórios exis-
tentes  e passar pelas duas casas de força no-
vas, e chegar ao rio La Grande. As obras do 
desvio do rio Rupert começaram em março 
de 2007, quando foi escavado um vertedou-
ro de 640 m de comprimento, 40 m de largu-
ra e 46 m de profundidade, para desviar o 
rio para permitir a construção da barragem 
a seco. Em julho de 2008, as fundações da 
barragem de enrocamento, de 470 m por 
28,6 m de altura, foram iniciadas.

As baias de desvio foram configuradas 
como um par de cumbucas - 228 km2 a mon-
tante e 117 km2 a jusante, com 74 diques e 
quatro barragens. O túnel de transferência que 
faz a interligação entre elas tem 2,9 km. Em se-
tembro de 2007, cerca de 20 organizações am-
bientais lançaram uma nova campanha para 
interromper as obras, mas os indígenas Cree 
não aderiram.

Menor espaço no conjunto gerador com 
turbinas bulbo
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Energia

A 
usina hidrelétrica Serra do Facão, 
com potência instalada de 210 MW, 
localizada na divisa de Goiás e Minas 
Gerais, entrou em operação comer-
cial em julho. O empreendimento, 
sob a responsabilidade da Serra do 
Facão Energia (Sefac), empresa for-

mada por Furnas, Alcoa, DME Energética e 
Camargo Corrêa Energia, levou cerca de três 
anos para ser construído, com investimentos 
de R$ 1,063 bilhão.

Para Eduardo Bueno Guimarães, dire-
tor-presidente da Sefac, o começo dos tra-
balhos na formação da empresa aconteceu 
nos últimos meses de 2006. “Em menos de 
quatro anos, estamos colaborando com o se-
tor elétrico brasileiro – em regime de testes, 

Usina é estratégica para 
produtor de alumínio 

Audiências públicas geraram demandas  
e compromissos que foram incorporados ao EIA

desde o início do julho – e muita gente já se 
beneficiou da nossa energia”, afirma.

Durante a construção, o empreendimen-
to chegou a gerar 4.800 empregos, 1.600 di-
retos e 3.200 indiretos. A energia produzida 
pela Serra do Facão será incorporada ao Sis-
tema Interligado Nacional, distribuída para 
todo o território nacional e utilizada pelos 
consorciados, se necessário.

“A fonte de energia mais competitiva 
utilizada pela Alcoa ainda é a hidrelétrica 
e acreditamos que é possível construir usi-
nas com responsabilidade ambiental”, diz 
Franklin Feder, presidente da Alcoa Améri-
ca Latina e Caribe. Além da usina Serra do 
Facão, a empresa participa de consórcios 
nas hidrelétricas de Barra Grande e Macha-

dinho, no Sul do Brasil, e também na de Es-
treito, em construção, na divisa do Tocantins 
e Maranhão.

“A energia é fundamental na produção 
de alumínio, pois possibilita a transforma-
ção da alumina em metal. A participação da 
Alcoa neste consórcio foi importante para 
buscarmos a autossuficiência em nossas 
operações”, conta Ricardo Sayão, diretor de 
Energia da Alcoa. 

Em paralelo aos trabalhos realizados no 
canteiro de obras da Serra do Facão, também 
foram executados outros serviços, como 
a aquisição de propriedades, relocação de 
400 famílias e da infraestrutura na área do 
reservatório da usina, como a construção e 
elevação de pontes e relocação de linhas de 
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Energia | Serra do Facão

Serra do Facão: investimento para garantir 
autossuficiência na produção de alumínio
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Dados do empreendimento
Localização rio São Marcos, sub-bacia do rio Paranaíba, bacia do rio Paraná
Distância da foz do rio Paranaíba 55 km

Municípios da margem direita
Catalão, Campo Alegre de Goiás, Ipameri e Cristalina, 

todos no estado de Goiás
Municípios da margem es-
querda

Davinópolis e Catalão, ambos em Goiás, e Paracatu, em 
Minas Gerais

Início das obras 15 de fevereiro de 2007
Reservatório
Extensão 60 km, em linha reta
Perímetro 1.357 km
Volume do reservatório 5,277 bilhões de m3
Profundidade média 24 m
Período de enchimento 1 ano
N. A. de montante 756 m
N. A. de jusante 675,81 m
Áreas inundadas 218,84 km2
Vida útil 100 anos
Barragem
Tipo de estrutura e material concreto compactado a rolo e enrocamento com núcleo de argila
Comprimento total da crista 600 m
Altura máxima 87 m
Sistema extravasor
Tipo vertedouro de superfície
Vazão do projeto 2.684 m3/s
Número de vãos 2
Comportas tipo segmento
Largura das comportas 11,20 m
Altura das comportas 15 m
Sistema adutor
Tomada de água tipo gravidade por condutos forçados
Comportas vagão
Largura das comportas 5,5 m
Altura das comportas 6,5 m
Energia
Potência da usina 210 MW
Energia firme 182,4 MW médios
Queda bruta máxima 81,93 m

transmissão e de estradas, além de diversos 
projetos ambientais.

O projeto Serra do Facão foi apresentado 
e debatido em diversas audiências públicas, 
realizadas em todas as comunidades nos 
municípios da área de abrangência. Como 
resultado, essas audiências apontaram um 
conjunto de melhorias e compromissos que 
foram incorporados ao EIA, possibilitando a 
obtenção da licença prévia em abril de 2002. 
O reservatório da usina hidrelétrica Serra do 
Facão possui área com 227 km2 e abrange 
áreas de cinco municípios goianos (Catalão, 
Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Davinó-

polis e Ipameri) e um de Minas Gerais (Pa-
racatu).

Em setembro de 2006, o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) renovou a licença 
de instalação, permitindo a construção da 
usina. Em novembro do ano passado, o ór-
gão concedeu a licença de operação, possi-
bilitando o início do funcionamento e a ge-
ração de energia. A concessão de uso para a 
exploração da usina foi adquirida por meio 
de leilão realizado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), em julho de 2002, 
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
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Rodovias

O 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT) infor-
ma que, além das obras de duplicação 
da BR-101, onde alguns dos trechos, 
em especial na região de Pernambu-
co, precisam ser restaurados, uma vez 
que foram destruídos pelas recentes 

inundações, outras obras prosseguem e são 
igualmente consideradas prioritárias. 

No conjunto, segundo o departamen-
to, são 2.989 km de rodovias com obras de 
construção e pavimentação em andamento e 
53.585 km com a manutenção assegurada por 
contratos firmados pelo órgão. 

A duplicação da BR-101
e outras obras prioritárias

DNIT manda restaurar trechos da BR-101 Nordeste destruídos pelas chuvas  
e dá prioridade às obras na BR-163 (Cuiabá-Santarém)  
e à recuperação da BR-425, na região de Guajará-Mirim 

“O que nós podemos constatar é um mo-
vimento claro em direção à conclusão das 
obras”, observou o ministro Paulo Sérgio 
Passos, dos Transportes. Somente em obras 
de duplicação em andamento, o DNIT con-
tabiliza  1.926 km, destacando a BR-101 Nor-
deste, com 92% realizados na Paraíba (corres-
pondendo a 129  km), a BR-101 Sul, com 74% 
realizados (249 km) e a BR-040/MG, com 
90% realizados entre Curvelo e Sete Lagoas 
(correspondendo a 48 km).

Entre estas obras de construção e pavi-
mentação de rodovias executadas de 2007 a 
2010 destacam-se a BR-319/AM, com 93% 

realizados de Humaitá ao km 877, e a BR-
135/PI, com 95% realizados entre Jerumenha 
e Bertolínia. Foram iniciadas, de janeiro a 
abril de 2010, obras em 631 km de rodovias, 
a exemplo da construção da ponte sobre o rio 
Madeira (BR-319/AM/RO), a pavimentação 
da BR-163/PA entre Santarém e Rurópolis, 
totalizando 84 km, e a construção do trecho 
Manilha-Santa Guilhermina, no Arco Rodo-
viário do Rio de Janeiro, num total de 26 km.

Na região de Madeira-Mamoré
O governo começou a fase de abertura 

dos envelopes com documentação e propos-

Rodovias

204 | O Empreiteiro | Julho 2010

Na BR-101/Nordeste, optou-se pelo emprego do 
pavimento rígido. Em Pernambuco, a ação das 
chuvas danificou trecho da rodovia
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tas das empresas que disputam a licitação 
dos dois lotes das obras de recuperação da 
BR-425, que liga Abunã a Guajará-Mirim. A 
rodovia vai ganhar uma pista de rolamento 
totalmente nova, com alargamento para atin-
gir os padrões das rodovias federais, constru-
ção de acostamentos, sarjetas, bueiros – que 

já começaram a ser totalmente reconstruídos 
– e pontes de concreto nas localidades de Ri-
beirão e Araras, em substituição às históricas 
pontes de ferro da Madeira-Mamoré.

  José Ribamar da Cruz Oliveira, superin-
tendente do DNIT, diz que os municípios de 
Guajará-Mirim e Nova Mamoré terão muito 

o que festejar com a construção daquela  es-
trada, já que o projeto prevê a implantação 
de travessia urbana nos dois municípios, 
com a construção de vias marginais para o 
tráfego urbano, canteiros centrais, trevos de 
acesso de moderna concepção e até mesmo 
ciclovias e passeios para caminhada. A nova 
BR-425 passará a integrar a Categoria IV, 
classificação integrada pelas melhores rodo-
vias do país, como a BR-101, que liga o sul 
aos estados do nordeste.

Ele ressaltou que esta conquista deve ser 
creditada ao ex-diretor do Departamento de 
Planejamento e Pesquisa do DNIT, Miguel 
de Souza que se comprometeu com a viabili-
zação das obras da nova rodovia e da ponte 
binacional Brasil-Bolívia, destinada a  “tirar 
definitivamente Guajará-Mirim da condição 
de fim de linha do Estado de Rondônia para 
colocá-la em posição de destaque na econo-
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O nordestino e a estrada. Um paradoxo entre 
o avanço rodoviário e a condição social
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Rodovias

mia da região, como ponto brasileiro mais 
avançado da saída para a costa do Pacífico 
e até mesmo o mercado asiático. O superin-
tendente do DNIT acrescentou que estão 
adiantados os estudos para o possibilitar 
o processo licitatório para a elaboração do 
projeto de engenharia da BR-421, que vai 
ligar a BR-634 em Ariquemes a Guajará-
Mirim. 

O projeto da nova BR-425, um total de 
125 km, foi dividido em dois lotes nos quais 
os trabalhos serão iniciados ao mesmo tem-
po. O lote 1 compreende o trecho de 59,40 
quilômetros, do km 17,7 até o km 77,10. O 
lote 2 vai do km 77,10 até o km 142,70. Para 
o superintendente regional do DNIT, a nova 
rodovia vai exigir uma intervenção tão sig-
nificativa em função de ter sido construída 
em uma conjuntura totalmente diversa. É 
preciso, segundo ele, acabar de uma vez 
com a verdadeira colcha de retalhos em que 
a BR-425 foi transformada, com remendos 
em cima de remendos. A rodovia não supor-
ta o volume de carretas que por ela trafega, 
razão pela qual, além de uma camada mais 

resistente de asfalto, será necessária a cons-
trução de nova base em longos trechos.

Santarém-Cuiabá
Técnicos do governo e empresários per-

correram recentemente um trecho da BR-163 
(Santarém-Cuiabá). Ali, em uma extensão 
de 1.287 km, o governo federal investe R$ 
1,4 bilhão para pavimentar 1.055 km entre 
o município de Guarantã do Norte, no Mato 
Grosso, e Santarém, no Estado do Pará. Há 
também investimentos de R$ 71,9 milhões 
na recuperação do trecho de 119 km entre as 
cidades de Sinop e Santa Helena, ambas no 
Estado do Estado do Mato Grosso (MT).

A pavimentação dos 53 km entre Gua-
rantã e a divisa MT/PA é realizada por meio 
de dois convênios. Um deles com o 9º  Bata-
lhão de Engenharia e Construção do Exér-
cito e outro com a Prefeitura Municipal. O 
primeiro convênio é de R$ 49,2 milhões e 
abrange 49,6 km, dos quais 25 estão conclu-
ídos.  O segundo se refere ao trecho urbano 
de Guarantã do Norte, onde a Prefeitura 
executa a obra, avaliada em R$ 10,9 milhões. 
Desse total, 97% são recursos do governo fe-
deral, e 3% são do município.

No lado paraense da BR-163, a comitiva 
visitou obras em vários estágios até Santarém, 
incluindo os 110 km já  pavimentados entre o 
km 892 e o km 1.002, já no fim da jornada. No 
total, são nove lotes de serviços em andamen-
to, abrangendo 471 km. Seis lotes são executa-
dos por dez empreiteiras e consórcios de em-
presas, e três são convênios com o Exército. 

Outros quatro lotes, que totalizam 421 
km de extensão, estão licitados. Neles, o 
DNIT aguarda apenas a licença de supres-
são vegetal já encaminhada junto ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) para começar 
as obras, que serão executadas por mais 11 
empresas. “Queremos garantir que até o final 
deste ano tenhamos toda a extensão da rodo-
via em Mato Grosso concluída e pelo menos a 
metade do trecho no Pará. Conforme progra-
mamos, fecharemos este primeiro semestre 
com todos os canteiros de obras de pavimen-
tação da BR-163 funcionando”, afirma Luiz 
Antônio Pagot, diretor-geral do DNIT..

BR-101 Nordeste 
Obra de primeira prioridade na malha 

rodoviária nacional, só recentemente, e 
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Obras na BR-163, rodovia estratégica para a 
economia da região Centro-Oeste na conexão 
Cuiabá-Santarém





com recursos iniciais da ordem de R$ 1,7 bilhão, do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), a BR-101 Nordeste começou a 
ser modernizada. É duplicada e pavimentada e, ao longo do trecho 
de 398,9 km, que vai do Rio Grande do Norte a Pernambuco, tem 
novos acessos, e obras de arte novas ou restauradas. Cerca de 60% 
dos trabalhos encontram-se concluídos. 

Conforme projeto executivo elaborado para aquele trecho, houve 
recomendação para o emprego de pavimento de concreto – técnica 
aplicada há cerca de 40 anos no Contorno do Recife e que ainda apre-
senta boas condições de durabilidade. 

A BR-101/Nordeste foi dividida em oito lotes para efeito das 
obras de duplicação e pavimentação. Desses lotes, três (1, 5 e 6) foram 
entregues aos Batalhões de Engenharia e Construção do Exército. Os 
demais lotes estão sendo tocados por consórcios privados. Embora as 
pistas estejam sendo executadas com pavimento rígido, os acostamen-
tos e alguns acessos são executados com pavimento flexível. 

Para as obras nos lotes 1, 5 e 6, o Exército fez parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e vem atendendo aos 
requisitos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
São utilizadas usinas dosadoras-misturadoras com comandos eletrô-
nicos para a produção de concreto, e pavimentadoras equipadas com 
fôrmas deslizantes para a aplicação do material. 

Para a execução da sub-base, com concreto compactado com rolo 
CCR, tem sido recomendado que a camada seja feita com o emprego 
simultâneo de mais de uma pavimentadora, em trabalho paralelo. Isto 
tem proporcionado uma camada monolítica sem junta seca.   

Para aquele trabalho, o Exército montou, em cada canteiro, uma 
pista-escola, onde são previstas todas as etapas construtivas. Somente 
depois do aval das superintendências regionais do DNIT e da supervi-
são de cada lote, é que têm sido executadas as obras efetivas. No geral, 
os BECs têm empregado, em média, 600 homens em cada lote, com 
um pormenor: eles encaram cada tarefa como uma missão. 

Com a iniciativa privada
Os demais lotes, de responsabilidade da iniciativa privada, são: 

lote 2, de 35,2 km – a cargo do Consórcio Constran/Galvão Engenha-
ria/Construcap; lote 3, com 40,4 km – Consórcio CR Almeida/Via 
Engenharia/Emsa; lote 4, de 33,7 km – Consórcio ARG/Egesa; lote 
7, de 43,9 km – Consórcio Queiroz Galvão/Norberto Odebrecht/
Andrade Gutierrez e Barbosa Melo; e lote 8, com 40 km de extensão 
– Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Mendes Júnior. 

Na BR-101/Sul, onde mais de 70% das obras estão executados, há um número 
considerável de acessos, incluindo pontes e viadutos de grande porte

Rodovias
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Rodovias

The National Department of Transportation Infrastruc-
ture (DNIT) informs that in addition to the construction work 
to duplicate the BR-101, where some stretches, particu-
larly in the Pernambuco region, have to be recovered after 
being destroyed by the recent floods, other jobsites are 
move ahead and are equally deemed priorities. 

All in all, according to the department, there are 
2,989 km of roads with jobsites and ongoing paving 
work and 53,585 km with maintenance ensured by the 
contracts signed by that agency. 

 “What we can see is a clear move towards comple-
ting the construction work”, said Minister of Transporta-
tion Paulo Sérgio Passos. Just considering the ongoing 
duplication work the DNIT has completed 1,926 km, with 
highlight to the BR-101 Nordeste, where 92% of the work 
has been completed in Paraíba (corresponding to 129  
km), BR-101 Sul, with 74% completed (249 km) and the 
BR-040/MG, with 90% completed between Curvelo and 
Sete Lagoas (corresponding to 48 km).

 Bewteen construction and paving work in roads de-
livered from 2007 to 2010 we can highlight BR-319/AM, 
with 93% completed from Humaitá to km 877, and BR-
135/PI, with 95% completed between Jerumenha and 
Bertolínia. Between January and April 2010 construction 
work started in 631 km of roads, such as the construction 
of a bridge over the Madeira River (BR-319/AM/RO), pa-
ving the BR-163/PA between Santarém and Rurópolis, 
totaling 84 km, and the construction of the Manilha-Santa 
Guilhermina stretch, in Rio de Janeiro’s Arco Rodoviário, 
totaling 26 km.

 
In the Madeira-Mamoré region
 The government has started to open the envelo-

pes containing documentation and proposals made by 
the companies competing in the tender of two lots of 
recovery work in BR-425 connecting Abunã to Guajará-
Mirim. The road will receive a fully new rolling lane and 
its width will be increased to reach the federal roads’ 
standards, shoulders, gutters, drain holes will be built – 
the shoulders are already being rebuilt – and concrete 
bridges in Ribeirão and Araras, to replace the historical 
iron bridges in the Madeira-Mamoré area.

José Ribamar da Cruz Oliveira, DNIT superinten-
dent, says that the municipalities of Guajará-Mirim and 
Nova Mamoré will have a lot to celebrate with the cons-
truction of that road once the projects dispose the imple-
mentation of urban crossing in those two municipalities 
with the construction of marginal roads for urban traffic, 
central gardens, conceptually modern cross-roads and 
even lanes for bicycles and sidewalks for jogging. The 
new BR-425 will become part of the Category IV, a class 
composed by the best roads in the country, such as BR-
101 that links the south to the northeastern states.

He stressed that this conquest should be credited to 
the former director of the DNIT Planning and Research 
Department, Miguel de Souza, who was committed to 
constructing the new road and the bi-national Brazil-Bo-

The duplication of the BR-101 road and other priority construction work
 DNIT is having the stretches of BR-101Nordeste fixed after the rains and it is prioritizing  

construction work in BR-163 (Cuiabá-Santarém) and recovery in BR-425 in the Guajará-Mirim region 

that by the end of this year we will have the whole leng-
th of the road in Mato Grosso completed and at least 
half the stretch in Pará. As we planned, we will end the 
first quarter with all jobsites to pave BR-163 opera-
ting”, states Luiz Antônio Pagot, DNIT General Manager. 

BR-101 Nordeste 
Construction work of the first priority in the Brazilian 

road network, BR-101 Nordeste, just recently started to 
be modernized with initial funds amounting to R$1.7 
billion of the Growth Acceleration Program (PAC). It will 
be duplicated and paved and along the 398.9kn stretch 
from Rio Grande do Norte to Pernambuco there will be 
new accesses and new works of art, or recovered ones. 
About 60% of the work is already complete.   

 According to the executive project prepared for 
that stretch, recommendations have been made to use 
concrete paving – a technique used about 40 years ago 
in Contorno do Recife and which is still good. 

 BR-101/Nordeste has been divided into eight lots 
for the purposes of duplication and paving work. Out 
of those lots, three (1, 5 and 6) have been delivered to 
the Army’s Engineering and Construction Battalion. The 
remaining lots are run by private consortiums. Although 
the lanes are being made with rigid paving, shoulders and 
some accesses are being made with flexible paving. 

 For the construction work in lots 1, 5 and 6, the 
Army has made a partnership with Associação Brasileira 
de Cimento Portland (ABCP) and will meet the require-
ments of the Brazilian Department of Transportation In-
frastructure (DNIT) and those of the Brazilian Association 
of Technical Norms (ABNT). Dosing-mixing units are 
being used with electronic controls to produce concrete 
and paving machines equipped with sliding trays to ap-
ply the material. 

 To make the sub-base with compacted concrete 
with CCR roll, it has been recommended that the layer be 
made by using more than one paving machine working in 
parallel. It allows a monolithic layer without dry joints.   

 To do the work the Army has assembled on each 
side of the jobsite a school lane where all the construc-
tion phases are present. Only after the consent of DNIT’s 
regional superintendence and supervision of every lot 
the final work was done. Generally speaking, the BECs 
have employees, 600 men at each lot on average, with 
a detail: they face each task as a mission. 

 
With the private initiative 
The remaining lots, under the responsibility of the 

private initiative, are: lot 2, 35.2 km long – being built by 
the Constran/Galvão Engenharia/Construcap Consor-
tium; lot 3, 40.4 km – CR Almeida/Via Engenharia/Emsa 
Consortium; lot 4, 33.7 km –ARG/Egesa Consortium; 
lot 7, 43.9 km – Queiroz Galvão/Norberto Odebrecht/
Andrade Gutierrez and Barbosa Melo Consortium; and 
lot 8, 40 km long –OAS/Camargo Corrêa/Mendes Jú-
nior Consortium. 

livia bridge for the purposes of “releasing Guajará-Mirim 
from its status of end of the line of the State of Rondônia 
and placing it in a highlighted position in the region’s 
economy as the most advanced Brazilian spot of the exit 
to the Pacific coast and even to the Asian market”. The 
DNIT superintendent added that the studies to start the 
invitation to bid for the engineering project for BR-421 
are moving ahead fast. That road will link BR-634 from 
Ariquemes to Guajará-Mirim. 

 The project for the new BR-425, totaling 125 km, 
has been divided into two lots where the work will start 
simultaneously. Lot 1 encompasses a 59.40km stretch, 
from km 17.7 to km 77.10. Lot 2 goes from km 77.10 to 
km 142.70. For the DNIT superintendent, the new road 
will demand a significant intervention because it was built 
within a fully different scenario. According to him, it is ne-
cessary to finish for good the patchwork quilt into which 
the BR-425 has been transformed, with patches on top 
of patches. The road is not capable of bearing the traffic 
of so many large trucks and that is why, in addition to a 
more resistant asphalt layer, a new base will have to be 
built in long stretches.

 
Santarém-Cuiabá
Technicians of the government and entrepreneurs 

have recently visited a stretch of BR-163 (Santarém-
Cuiabá). There, along 1,287 km, the federal government 
is investing R$1.4 billion to pave 1,055 km between the 
municipality of Guarantã do Norte, in Mato Grosso, and 
Santarém, in the State of Pará. There are also invest-
ments of R$71.9 million to recover the 119km stretch 
between the cities of Sinop and Santa Helena, both in 
the State of Mato Grosso (MT).

The 53 km between Guarantã and the borders of the 
states of Mato Grosso and Para is being paved through 
two agreements. One of them with the Army’s 9th En-
gineering and Construction Battalion and the other with 
the Municipal Prefecture. The first agreement is worth 
R$49.2 million and includes 49.6 km, 25 out of which 
have already been completed. The second refers to an 
urban stretch in Guarantã do Norte, where the Prefec-
ture is doing the construction work estimated at R$10.9 
million. 97% out of that total are funds from the federal 
government, and 3%, from the municipality.

In the side of the Pará state of BR-163, the group 
visited jobsites at different phases as far as Santarém, in-
cluding 110 km already paved between km 892 and km 
1.002, already at the end of the trip. In total, there are nine 
lots being serviced encompassing 471 km. Six lots are 
run by ten construction companies and consortiums, and 
three are run through agreements with the Brazilian Army. 

Four other lots totaling 421km will undergo a tender. 
As to those, DNIT is just waiting for a vegetal suppres-
sion license already applied for in the Brazilian Institute 
of the Environment and Renewable Natural Resources 
(Ibama) for the construction work to start, which will be 
done by more 11 companies. “We want to make sure 
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C
oncluir a pavimentação da rodovia 
BR-163, que corta os mais importan-
tes estados produtores de grãos do 
País -  Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Pará -, tem sido um 
dos grandes desafios nos últimos dois 

anos do Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) que, por meio 
dos recursos federais do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)  - R$ 1,4 bilhão 
-, garante finalizar as obras até dezembro de 
2011. No momento, os 744 km de Cuiabá a 
Guarantã do Norte (MT) já estão concluídos 
e os 1.287 km da estrada ente Sinop (MT) e 
Santarém (PA), caracterizados por serem ver-
dadeiros atoleiros nos dias de chuva, passam 
por obras de pavimentação. Já há trechos 
concluídos e outros em etapas diferentes.  

Em quatro lotes,que perfazem 421 km 
da rodovia, as obras não  haviam começa-
do no final de maio, quando Luiz Antônio 
Pagot, diretor-geral do Dnit, inspecionou as 
obras. Mas, segundo ele, “já estão licitados e 
as empresas mobilizadas, com canteiros de 
obras demarcados”. Devem começar os tra-
balhos muito em breve. A previsão é que a 
pavimentação de todo o trecho em território 
mato-grossense e de mais 500 km no Pará 
estará concluída até o final de 2010. 

Os pesadelos estão no fim
Motoristas acostumados a trafegar pela BR-163 estão na expectativa da 

pavimentação integral do trecho entre Cuiabá e Santarém,  
que permitirá novo salto na economia agrícola mato-grossense

Mônica Alves, Mato Grosso

 São qua-
se quatro décadas de 
vida da rodovia, até há pouco com 
pavimentação integral apenas no segmento 
que vai do Sul para o Norte até Cuiabá. Dali 
em diante, alguns trechos com pavimenta-
ção e terra, buracos, arapucas para veículos 
e motoristas até Santarém (PA), dificultando 
a vida de produtores e exportadores, pois a 
rodovia é o principal meio de escoamento 
do agronegócio mato-grossense. 

No Pará, o estágio atual das obras exe-
cutadas entre os km 676 e 788, no início de 
junho era de 20 km com sub-base, 19 km de 
terraplenagem e 24% das obras de arte es-
peciais. Nesse segmento, são aplicados R$ 
141,3 milhões. Entre as construtoras envol-
vidas nas obras estão CGR, Técnica Viária, 
JG, Equipe, Rodocon e Tema Terra.

Expectativa
Os agricultores mato-grossenses con-

vivem há anos com grandes congestiona-
mentos nas serras cortadas pela BR-163 e 
esperam uma efetiva  melhoria na logística 
da região com as obras. “A conclusão da pa-
vimentação vai representar um marco para a 
produção local, já que poderemos escoar os 

grãos pelo porto fluvial de Santarém. Esta 
possibilidade de logística valorizará muito 
as commodities agrícolas do Estado, pois 
não precisaremos mais abater do valor de 
mercado do grão o alto custo do transporte  
para portos mais distantes, como Paranaguá 
(PR) e  Santos (SP)”, afirma Vicente José Be-
culle, proprietário de armazéns de grãos e 
pecuarista do município de Sorriso, 420 km 
ao norte de Cuiabá.

Para ele, as obras de conservação na ro-
dovia já minimizaram as reclamações das 
empresas de transporte de grãos, que an-
tes precisavam repassar aos produtores o 
prejuízo com manutenção e acidentes cau-
sados por buracos. “Há aproximadamente 
15 anos, o trecho que passa pelos principais 
municípios produtores do norte mato-gros-
sense, como Sinop e Sorriso, ainda não era 
pavimentado, o que causava constantes ato-
lamentos e grandes prejuízos aos produto-
res. Depois da pavimentação, com o passar 
do tempo, no entanto, os buracos e a falta de 
estrutura da rodovia continuaram custando 
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caro. Estes prejuízos só foram amenizados  
em 2009, com o projeto do PAC, quando o 
trecho da BR-163 que liga o norte do Estado 
ao Pará foi repavimentado e duplicado, am-
pliando o acesso à rodovia”, acrescenta. 

A atual obra de duplicação do trecho da 
BR-163 que passa entre  Rosário Oeste e Jan-
gada, a 128 km e 70 km ao norte, respectiva-
mente, de Cuiabá, também pode representar 
segurança para comerciantes e moradores. 
“Aqui em Jangada é difícil  encontrar um 
morador que não teve um familiar ou amigo 
vítima de acidente na rodovia”. O casal de 
pecuaristas da cidade de Jangada, Fabiana e 
Gilmar Meira, conta que “há dois anos o tre-
cho que cruza Jangada era cheio de buracos 
e com poucas áreas de acostamento, o que 
atrapalhava tanto o transporte da produção 
quanto o deslocamento dos moradores da 

cidade, que constantemente vão à capital”.
Para Demir  Santos Leme, comerciante 

de lanches e bebidas de Rosário Oeste,  a 
redução da poeira da estrada em seu esta-
belecimento e a melhoria no acesso ao mu-
nicípio são a principal expectativa com a 
duplicação do trecho, iniciada há algumas 
semanas. “Acreditamos que os investimen-
tos irão valorizar as propriedades rurais e, 
conseqüentemente, dar um novo impulso ao 
comércio da região”.

De acordo com estudos realizados no iní-
cio deste ano pela Associação dos Produtores 
de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja/
MT), a conclusão da pavimentação da rodo-
via Cuiabá- Santarém é considerada funda-
mental para reduzir o custo do escoamento 
da soja para os mercados externos. Cálculos 
da associação revelam que a rota Cuiabá-San-

tarém vai reduzir em até US$ 40 o custo do 
frete/t de soja transportada, em comparação 
com o que se paga atualmente pelo escoa-
mento do produto via portos de São Paulo ou 
Paraná - US$ 140/t. Pelo porto de Santarém 
este custo pode ser reduzido em até 28,58%, 
dando muito mais competitividade à produ-
ção agrícola de Mato Grosso.

Ainda segundo os estudos da Aprosoja, 
Mato Grosso deverá exportar, dentro de dois 
anos, 10 milhões t de soja via porto de San-
tarém (PA). Com este volume, o incremen-
to em relação ao movimento atual seria de 
1.150%, em relação às atuais 800 mil t.  Se 
for considerada apenas a projeção da safra 
de soja mato-grossense deste ano, de cerca 
18 milhões t, Santarém estaria exportando 
55% da produção total da oleaginosas de 
Mato Grosso.
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O setor rodoviário brasileiro é especialmente importante pela grande 
participação que detém no transporte de cargas. Ao longo das décadas de 
1990 e 2000, o modal rodoviário respondeu por mais de 60% do total trans-
portado no país. Excluindo-se o transporte do minério de ferro que ocorre 
por ferrovia, as rodovias respondem por mais de 70% das cargas gerais. 
Esta situação reflete um processo que se estendeu por várias décadas no 
qual predominou o crescimento rápido do segmento rodoviário relativa-
mente ao conjunto das demais modalidades.

A dependência excessiva do transporte brasileiro de carga em rela-

Estudo do Ipea: recursos aplicados 
até agora são insuficientes

O trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)  
é um amplo diagnóstico da situação das estradas brasileiras destacando o 

mapeamento das urgências para restaurar a malha,  
indicando que os recursos destinados até agora estão longe de atender  

às necessidades dos principais eixos rodoviários 

ção às rodovias fica evidente quando se verifica a participação deste mo-
dal em outros países de dimensão continentais. Nos Estados Unidos, a 
participação das rodovias no transporte de carga é de 26%, na Austrália 
é de 24% e na China é de apenas 8% (BARTHOLOMEU, 2006, p. 23).

Essa dependência de rodovias é maior no setor agrícola, tanto para 
o recebimento dos insumos quanto para o escoamento da produção 
para os mercados interno e externo. Por isso, a eficiência do transporte 
rodoviário reflete na renda dos produtores agrícolas; na lucratividade 
das suas exportações, que tem seus preços determinados pelo mercado 
internacional, independente dos custos de produção e de transporte; e 
nos índices de inflação, já que o item alimentação corresponde, aproxi-
madamente, a 40% destes índices.

A origem dessa dependência está nos anos 1960 e 1970 do século 
passado, quando a malha rodoviária federal pavimentada cresceu rapi-
damente, passando de 8.675 km em 1960 para 47.487 km em 1980. A par-
tir de então cresceu lentamente, e em 2000 alcançou 56.097 km (DNER, 
2001). Isto ocorreu porque a malha rodoviária do país foi construída por 
meio de recursos arrecadados pela União - imposto sobre combustíveis 
e lubrificantes, imposto incidente sobre a propriedade de veículos e ou-
tros –, destinados à implementação do Plano Rodoviário Nacional e ao 
auxílio financeiro aos estados na execução dos seus investimentos ro-
doviários.

Índice de carga  
transportada por rodovia

70% 24%
26%

8%
Austrália

EUA

ChinaBrasil
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Contudo, esse arranjo passou a perder força a partir de 1974, quando 
parte dos recursos direcionados ao setor começou a contemplar outras 
prioridades. Seu término se deu com a Constituição Federal de 1988, 
que proibiu a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou des-
pesas predeterminadas. A partir de então, a infraestrutura rodoviária 
depende quase exclusivamente de recursos ordinários da União.

Com a crise fiscal dos governos estaduais e federal, estes recursos 
passaram a ser disputados por muitas áreas e, apesar de receber em mé-
dia 70% dos recursos destinados aos investimentos em transportes nos 
últimos dez anos, o sistema rodoviário foi contemplado com baixos ní-
veis de investimentos públicos com relação com relação à sua dimensão, 
insuficientes até para a sua manutenção. Assim, os parcos recursos lega-
dos à manutenção e recuperação das estradas brasileiras somados à uti-
lização permanente e em grande escala deste modal contribuíram para a 
deterioração das vias, que hoje apresentam uma demanda de mais de R$ 
180 bilhões em obras, se considerada a totalidade da sua recuperação.

O abrandamento da crise no setor rodoviário, motivada pela acentu-
ada escassez de recursos públicos, estava considerada na própria CF/88, 
no Art. 175, que restabeleceu a possibilidade de empresas privadas in-
vestirem no setor, e de prestarem serviço de utilidade pública, desde que 
se habilitem por meio de licitação.

Este artigo foi disciplinado pela Lei no 8.987/1995, que entre outras 
determinações, estabelece a política tarifária dos concessionários de ser-
viços públicos.

A União iniciou o Programa de Concessão de Rodovias Federais 
para a iniciativa privada em 1995, com a concessão da rodovia Rio – 
Petrópolis – Juiz de Fora. Naquela ocasião, transferiu cinco trechos de 
estradas no total de 858,6 km.

Posteriormente, em 2007, licitou sete trechos de rodovias, ao redor 
de 2.600 km.

E em 2009, outra licitação, mais 680,7 km. Atualmente, a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aguarda a aprovação do Tri-
bunal de Contas da União (TCU) para licitar mais 2.055 km. Em todas 
estas licitações o vencedor tem sido escolhido pelo critério de menor 
tarifa de pedágio, sendo remunerado integralmente pela arrecadação de 
pedágio dos usuários da rodovia. Para viabilizar a participação privada 
em empreendimentos com pouca ou nenhuma rentabilidade financeira, 
o governo promulgou, em dezembro de 2004, a Lei no 11.079 que regula-
mentou o estabelecimento de parcerias público-privadas (PPPs).

Em suma, constata-se que as concessões do governo federal começa-
ram modestamente, mas nos últimos anos ganharam importância e pas-
saram a ser realizadas em escala crescente. Até estradas com pequeno 
fluxo de veículos, sem viabilidade financeira para a iniciativa privada, 
podem ser licitadas na modalidade de PPP, à semelhança do que foi 
realizado pelo estado de Minas Gerais, em 2007.

Nesta modalidade, o governo complementaria com recursos fiscais 
a receita de pedágio das concessionárias, o que permitiria ampliar as 
possibilidades de transferência de rodovias para a iniciativa privada.

Nesse contexto, este capítulo analisará as concessões rodoviárias do 
governo federal focando o longo prazo. A questão geral a discutir é o 
impacto que as concessões provocarão no transporte de carga no futu-
ro e especificamente, identificar os riscos da atitude do governo federal 
que está acelerando o processo de concessões.

Além de sugerir aperfeiçoamentos para melhorar o modelo de con-
cessão de rodovias adotado pelo governo federal.

Para atingir esses objetivos o estudo foi organizado como se segue: 
na seção 2, é realizada uma breve contextualização sobre o setor; em 

seguida, na seção 3, são discutidos os gargalos e demandas por obras 
no setor. Na seção 4, são analisados os canais de financiamento e in-
vestimento, abrindo-se espaço para uma avaliação do maior programa 
de investimentos públicos da atualidade, o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). A seção 5 apresenta um estudo detalhado sobre a 
questão das concessões rodoviárias, abordando a situação atual e as 
características dos contratos, seguidas por subseções de perspectivas e 
conclusões. Por fim, a seção 6 encerra resgatando as principais conclu-
sões do capítulo.

Contextualização
O modal rodoviário no Brasil respondia, em 1950, a apenas 38% do 

transporte de cargas nacionais (BNDES, 2008). Com o Plano de Metas, 
no governo Juscelino Kubitscheck, as rodovias foram priorizadas bus-
cando, entre outros objetivos, estimular a indústria de transformação 
por meio da indústria automobilística.

“Foi natural concentrar a atenção no complexo de petróleo e deri-
vados, e na instalação da indústria mecânica e eletroeletrônica, como o 
passaporte para que a civilização brasileira penetrasse na modernida-
de” (LESSA, 2009, p. 87).

O desenvolvimento das rodovias brasileiras foi possível, basica-
mente, por meio de recursos públicos oriundos de fundos criados es-
sencialmente para este fim. A criação do Fundo Rodoviário Nacional 
(FRN) em 1945 permitiu o rápido crescimento dos investimentos na in-
fraestrutura rodoviária. Inicialmente o FRN era formado pelo Imposto 
Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos (IUCL) 
e, posteriormente, com parte da arrecadação de um imposto sobre os 
serviços rodoviários de transporte de cargas e de passageiros e de uma 
taxa incidente para a implantação da infraestrutura rodoviária. Parte 
destes recursos era também destinada aos estados na execução dos seus 
investimentos rodoviários. 

Assim, em 1960 o modal rodoviário já respondia por 60% da matriz 
nacional de transportes (BNDES, 2008), percentual que se mantém até 
a atualidade.

Contudo, esse arranjo financeiro começou a perder força a partir de 
1974, com a Lei no 6.093, que criou o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento (FND).

Os recursos da arrecadação do imposto sobre combustíveis foram 
progressivamente transferidos para o FND e, em 1982, a sua vinculação 
ao setor rodoviário foi extinta.

Posteriormente, o imposto sobre combustíveis e lubrificantes e o 
imposto sobre serviços de transporte, de competência federal, foram 
substituídos pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), cuja arrecadação pertence integralmente aos estados. O mesmo 
ocorreu com o imposto sobre propriedade de veículos, que era reparti-
do entre União, estados e municípios, o qual foi substituído, em 1985, 
pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de 
competência estadual, compartilhado com os municípios, eliminando a 
participação da União (LACERDA, 2005).

Assim, os recursos vinculados ao FRN foram severamente reduzi-
dos.

Por outro lado, apesar da transferência de receitas de impostos, não 
ocorreu a proporcional transferência para estados e municípios do ônus 
da conservação da malha rodoviária. Por isso, o governo federal pas-
sou a administrar as necessidades da infraestrutura rodoviária apenas 
com recursos oriundos das dotações previstas nos orçamentos anuais, e 
a ter dificuldades em captar recursos por meio de financiamento junto 
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a bancos de desenvolvimento nacionais e internacionais, em virtude do 
atraso na liberação de contrapartidas e do gradativo comprometimento 
da capacidade de endividamento dos órgãos rodoviários.

Por fim, a Constituição Federal proíbe vinculação de receita de im-
postos a órgãos, fundos ou despesas predeterminadas. Com o fim da 
vinculação de tributos, a infraestrutura rodoviária passou a depender 
quase exclusivamente de recursos ordinários da União. Com a crise fis-
cal do governo federal, estes recursos passaram a ser disputados por 
muitas áreas, fazendo com que a infraestrutura rodoviária do país atra-
vessasse um gradativo e sistemático processo de deterioração por falta 
de adequada e necessária manutenção.

Porém, a própria CF/88 abriu a possibilidade para abrandamento 
da crise no setor rodoviário. O Art. 175, que trata da concessão de ser-
viços públicos, reza que in verbis “Incumbe ao poder público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos”. Por este artigo, a 
CF/88 restabeleceu a possibilidade de empresas privadas investirem no 
setor e de prestarem serviço de utilidade pública, desde que, se habili-
tem por meio de licitação.

Nesse contexto, a partir da década de 1990, foram encaminhadas 
três alternativas que visavam manter as rodovias federais, quais sejam:

- Restabelecer as fontes de recursos para o setor rodoviário.
- Conceder rodovias para operadoras privadas.
- Delegar aos estados a administração e a exploração de trechos de 

rodovias. 

Para restabelecer a arrecadação de fundos direcionados às despesas 
das rodovias tentou-se, em 1988, instituir o selo-pedágio e, em 1990, a 
Taxa de Conservação Rodoviária. O selo-pedágio implicava na aquisi-
ção de um selo pelos usuários que trafegavam em rodovias federais, 
tinha validade de um mês e daria o direito de ir e vir quantas vezes 
fosse necessário. A taxa de conservação, criada pela Lei no 8.155/1990, 
consistia em um valor anual parcelado em quotas, conforme o combus-
tível utilizado e o rendimento médio do veículo. Porém, em função de 
resultados inexpressivos com as receitas obtidas pelo selo-pedágio, este 
foi extinto por meio da Lei no 8.075, de 16 de agosto de 1990 e a taxa 
foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 
1993 (NEVES, 2006, p. 23).

Posteriormente, buscou-se retornar a vinculação de recursos por 
meio da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide-
Combustíveis) instituída em 2001, que tem como um de seus três ob-
jetivos financiar programas de infraestrutura de transportes. Contudo, 
apesar de sua destinação para fins específicos, as receitas da Cide têm 
sido utilizadas para amortizar dívidas, pagar funcionários e custear a 
administração federal. Neste sentido, cita-se, por exemplo, que, de acor-
do com dados disponibilizados pela Consultoria de Orçamento e Fisca-
lização Financeira da Câmara dos Deputados, da arrecadação total da 
Cide-Combustíveis, entre 2002 e 2004, de R$ 22,7 bilhões, apenas R$ 3,1 
bilhões – ou 14% da arrecadação – foram utilizados em investimentos 
em  rodovias pelo Ministério dos Transportes. Em suma, não se conse-
guiu restabelecer as fontes de recursos para o setor.
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R$ 22,7 bilhões
R$ 3,1 bilhões

Cide arrecadada entre 
2002 e 2004

Total investido em  
obras rodoviárias

A implementação da captação de recursos da iniciativa privada 
para manter rodovias federais passa a ganhar importância e facti-
bilidade quando o Art. 175 da CF/88 foi disciplinado pela Lei no 
8.987/1995 (Lei das Concessões), que estabeleceu em síntese as obri-
gações e direitos das empresas concessionárias – por exemplo, que 
o concessionário tem que executar um programa de investimentos a 
ser realizado ao longo do período de concessão – que no caso das ro-
dovias é detalhado no Programa de Exploração da Rodovia (PER) – e 
a política tarifária dos concessionários de serviços públicos. Inicia-se 
então o Programa de Concessão de Rodovias Federais, com a conces-
são da rodovia Rio – Petrópolis – Juiz de Fora, em 1995.

No ano seguinte, prosseguiu com a transferência da rodovia Pre-
sidente Dutra (Rio – São Paulo), da ponte Rio – Niterói e da rodovia 
Rio – Teresópolis – Além Paraíba. Esta etapa foi concluída em 1997, 
com a Osório – Porto Alegre – Acesso Guaíba. Em suma represen-
tou a transferência de 858,6 km1 de estradas à iniciativa privada na 
modalidade Recuperar, Operar e Transferir (ROT) a rodovia para o 
governo ao término do período estipulado.

Cabe destacar que à iniciativa privada somente interessam as 
rodovias que se apresentem como um negócio rentável, quando as 
receitas superam “significativamente” as despesas, isto é, que apre-
sentem viabilidade financeira. Esta restrição intrínseca do setor pri-
vado limitava a possibilidade do governo em lhe conceder um núme-
ro expressivo de rodovias. Tal limitação foi superada pelo governo 
com a promulgação da Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
conhecida como Lei das parcerias público-privadas. Esta lei viabiliza 
a participação privada em empreendimentos com pouca ou nenhuma 
rentabilidade financeira. 

Ela permite constituir dois tipos de PPPs por meio de contrato de 
concessão. Um na modalidade patrocinada e o outro na modalidade 
administrativa, em que:

- Concessão patrocinada: trata da prestação de serviço público 
ao usuário, que paga pelo serviço (tarifa) complementado pelo paga-
mento da autoridade pública.

- Concessão administrativa: o usuário da prestação do serviço é a 
própria administração pública. Esta adquire o serviço com o objetivo 
de disponibilizá-lo gratuitamente ao cidadão. Não há, portanto, co-
brança de tarifa do beneficiário.

Na prática, o governo federal ainda não licitou nenhum empre-
endimento na modalidade de PPP2. Mas, esta nova modalidade de 
conceder rodovias à iniciativa privada já foi testada e aprovada. A 
unidade da federação que saiu à frente foi Minas Gerais, que, em 
maio de 2007, assinou com um grupo privado o contrato de conces-
são patrocinada da primeira PPP rodoviária do país, beneficiando 
372 quilômetros da MG-050, que liga o sudoeste do estado de Minas 
Gerais ao noroeste do estado de São Paulo.

Com relação à alternativa do governo federal de delegar rodo-

vias aos estados, ela passa a ser implementada após a aprovação da 
Lei Federal no 9.277/1996 – denominada Lei das Delegações – re-
gulamentada por meio da Portaria no 368/1996, do Ministério dos 
Transportes. A portaria estabeleceu os procedimentos para a delega-
ção de rodovias federais aos estados, Distrito Federal e municípios, 
que podem solicitar a delegação de trechos de rodovias federais para 
incluí-los em seus programas de concessão de rodovias.

 Entre 1996 e 1998 foram assinados convênios de delegação com 
os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas 
Gerais. Para o Rio Grande do Sul, foram transferidos 983,5 km de 
rodovias federais integradas a 674,3 km de rodovias estaduais – tam-
bém concedidas à iniciativa privada. Já no Paraná foram transferidos 
1.769,8 km de rodovias federais integradas a 581,3 km de rodovias 
estaduais, que estão sob concessão. Chegou-se a incluir no progra-
ma de delegação trechos de rodovias federais dos estados de Goiás 
e do Pará, mas, posteriormente, foram retirados porque tais trechos, 
tal como apresentados, não tinham viabilidade para concessão. Além 
disso, face às dificuldades para implementação dos programas es-
taduais, por meio da Resolução no 8, de 5 de abril de 2000, o Con-
selho Nacional de Desestatização (CND) recomendou “a revisão do 
Programa de Delegação de Rodovias Federais, de que trata a Lei no 
9.277/1996” (ANTT, 2010a). Em síntese o programa de delegação de 
rodovias não representou uma solução para a manutenção das rodo-
vias federais.

Gargalos e demandas do setor rodoviário
Atualmente, 61% das cargas transportadas nacionalmente são 

deslocadas por meio das rodovias. O Brasil possui mais de 61 mil 
quilômetros só em vias federais pavimentadas. Desde o advento da 
rodoviarização, na década de 1950, a matriz de transporte brasileira 
tem se mantido desequilibrada, com larga vantagem para este mo-
dal, cujos custos, muitas vezes, superam aqueles apresentados por 
outros.

De acordo com a Fundação Dom Cabral e o Fórum Econômico 
Mundial (FDC; FEM, 2009) o Brasil tem a terceira malha rodoviária 
mais extensa do mundo, todavia apenas 12% destas vias são pavi-
mentadas. Também em função disso, grande parcela das cargas que 
atravessam o país o faz por meio das rodovias.

Uma possível explicação para a persistência da rodoviarização 
nacional refere-se aos custos relativos de construção das vias e ao 
foco de curto prazo dos planejamentos de transporte no país. Além 
disso, o transporte de cargas por rodovias apresenta diversas vanta-
gens como: a flexibilidade nas rotas; a movimentação de pequenos 
volumes; menor custo de operação; e menores custos de embalagem.

Embora sejam amplamente distribuídas no território nacional, 
as rodovias brasileiras não possuem a qualidade desejada. O indica-
dor de qualidade mais divulgado é a Pesquisa Rodoviária CNT 2009, 
realizada em 89.552 quilômetros da malha rodoviária pavimentada 
do país. Destes, 75.337 km estão sob gestão pública, com a seguinte 
classificação: 37,7% entre ótimo e bom; 45,8% regular; e 26,4% entre 
ruim e péssimo. Apesar da melhoria dos resultados da pesquisa nos 
últimos cinco anos, a má qualidade ainda verificada nas rodovias 
brasileiras eleva os custos operacionais do transporte, os quais se 
encontram entre 19,3% e 40,6% mais altos do que seriam em condi-
ções ideais. Além disso, estradas danificadas geram um aumento na 
emissão de poluentes e propiciam acidentes, aumentando as despe-
sas hospitalares.3
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É comum no Brasil a construção de rodovias de asfalto, cujo preço, em geral, 
é inferior ao pavimento em concreto. Contudo, as vias asfálticas sofrem defor-
mações constantes dados o clima brasileiro e o peso das cargas transportadas 
pelos caminhões, o que reduz a durabilidade e o desempenho destas estradas. 
Apesar de representarem um maior custo inicial, rodovias em concreto chegam a 
apresentar custos de manutenção até 85% mais baixos, além de benefícios como 
maior segurança e redução na frenagem dos veículos de até 40% – em superfície 
molhada –, redução de até 20% do consumo de combustível destes mesmos ve-
ículos e economia entre 30% e 60% no gasto com energia elétrica na iluminação, 
devido à superfície clara oferecida pelo concreto (PAVIMENTO..., 2000).

O transporte rodoviário é, além de um modal substituto em muitas 
transposições de carga, também um meio complementar por excelência. É 
por meio de caminhões que atravessam as rodovias do país que muitos car-
regamentos deixam as áreas de produção e alcançam ferrovias ou portos a 
partir do qual serão transportados para os mais diversos destinos. Além dis-
so, é muito comum também o transbordo de navios e trens para caminhões 
que realizam a entrega dos produtos aos consumidores finais.

Tendo em vista a enorme importância do setor rodoviário para a eco-
nomia, o Ipea decidiu dimensionar e avaliar os gargalos e de”ciências das 
rodovias nacionais. Para isso foi realizado um amplo levantamento das obras 
identificadas como necessárias por diversos órgãos competentes, presentes 
nos documentos – Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT) (BRA-
SIL, 2007a), Plano Plurianual (PPA) (BRASIL, 2008-2011), Plano CNT de Lo-
gística (CNT, 2008) e PAC (BRASIL, 2009a). A este levantamento chamou-se: 
Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias. 

Rede rodoviária nacional
Serão necessários investimentos de 

R$ 183,5 bilhões
para resolver os problemas existentes
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Nesse levantamento foi identificada a necessidade de R$ 183,5 bi-
lhões de reais em investimentos para sanar os problemas e impulsionar 
o setor rodoviário nacional, ampliando sua eficiência e seu impacto so-
bre a economia do País (gráfico 1).
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Gráfico 1 - Rodovias do Brasil, gargalos e demandas – 2008
(Em R$ bilhões)

Fonte: Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias.
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O mapeamento identificou a necessidade de R$ 144,18 bilhões 
só em obras de recuperação, adequação e duplicação, quase 80% do 
total das necessidades. Estes números refletem a extensão da malha 
rodoviária existente no País, bem como a insuficiência da capacida-
de de tráfego entre as localidades atendidas por estas rodovias.

Além dos investimentos necessários às rodovias existentes, foi 
identificada uma demanda de quase R$ 40 bilhões para a constru-
ção e pavimentação de novas vias federais, ou novos trechos em 
vias já existentes (gráfico 2). Predominam nesta categoria as deman-
das por novos trechos, que englobam 24 unidades federativas (UFs) 
nas cinco regiões do País.
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Gráfico 2 - Demandas por construção e pavimentação de rodovias
(Em R$ bilhões)

Fonte: Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias.
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Merece destaque, também, a construção de contornos rodoviá-
rios municipais, que implicam uma opção para o tráfego de carga, 
constituindo-se em uma alternativa ao enfrentamento do tráfego 
urbano pelos caminhões. Estes contornos são importantes, pois di-
minuem o tráfego urbano, reduzindo a propensão à formação de 
engarrafamentos e à emissão de poluentes nas áreas mais densa-
mente povoadas.

Além disso, a retirada dos caminhões e veículos de carga do flu-

xo normal das vias urbanas ajuda a preservá-las, mantendo-as em 
boas condições, por mais tempo, para a movimentação de veículos 
de transporte público – metropolitano – e de passeio.

Outra categoria no mapeamento realizado se refere à cons-
trução das chamadas obras de arte. Nesta categoria, são consi-
deradas pontes, que visam conectar diferentes centros urbanos e 
viadutos destinados ao descongestionamento das vias intraurba-
nas (gráfico 3).
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Gráfico 3 - Demandas por obras de arte
(Em R$ bilhões)

Fonte: Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias.
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Foram identificadas necessidades de investimento em 15 pontes 
que atendem a 12 estados da Federação, totalizando um volume de 
R$ 809,6 milhões dos quais 11% para recuperação ou ampliação e o 
restante para construção de novas vias suspensas de ligação. Ainda 
como obra de arte, contabiliza-se um viaduto, com valor de cons-
trução estimado em R$ 25 milhões a serem investidos no município 
de Vila Rica – MG.

Além das obras citadas foram identificadas no PPA (BRASIL, 
2008-2011) 47 obras de manutenção de trecho que se referem a 32 
BRs em 19 estados brasileiros (tabela 1). É importante salientar que 
a descrição destas obras não permite a clara identificação dos tre-
chos a serem atendidos, sendo possível que estejam, em parte, con-
tabilizados no mapeamento.

Tabela 1 - Manutenção de trechos

Por região valor (R$ milhões)

Nordeste 2.129,40

Sudeste 1.679,19

Centro-Oeste 1.260,54

Sul 577,83

Norte 103,77

Total 5.750,73

Fonte: Brasil (2008-2011)

Além das manutenções de trechos, foi identificada a necessida-
de de ampliação de dez terminais rodoviários e da construção de 
mais 25, atendendo a um total de 17 unidades federativas em todas 
as cinco regiões. Finalmente, embora não incorporadas ao mapea-
mento – que tem por foco as vias federais – foi identificado um total 
de R$ 14,65 bilhões em demandas por obras em rodovias estaduais 
(tabela 2).
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Tabela 2 - Demandas em rodovias estaduais

Por região Valor (R$ milhões)

Norte 1.336,27

Nordeste 3.734,64

Sul 391,47

Sudeste 2.260,01

Centro-Oeste 6.928,29

Total 14.650,68

Fontes: Brasil (2007a) e CNT (2008).
Vale lembrar que é por meio das rodovias que se dão os pequenos 

deslocamentos de carga, essenciais para que o produto siga das mãos do 
produtor para as do consumidor. Mesmo grandes cargas precisam, em ge-
ral, percorrer alguma porção de rodovias para alcançarem seus destinos 
finais. Apesar de sua extensa malha e da capilaridade de suas conexões 
rodoviárias, o Brasil não possui uma tradição de manutenção e conserva-
ção de suas estradas que são construídas muitas vezes com a utilização de 
materiais menos duráveis e reparadas de modo inadequado.

Sabe-se que as condições do pavimento das vias influem significati-
vamente no preço dos fretes, pois não apenas amplia o tempo de trans-
porte, mas também eleva o gasto de combustível e acelera o desgaste 
dos veículos. De acordo com a Pesquisa Rodoviária 2009 (CNT, 2009), o 
custo do transporte de carga por rodovias, no Brasil, é, em média, 28% 

mais caro do que seria caso as estradas apresentassem condições ideais 
de pavimento. Neste ranking a região mais prejudicada é a Norte – com 
aumento de 40,6% nos custos de frete –, seguida pela região Nordeste 
(33,1%), enquanto a menos afetada é a região Sul, que alcança o patamar 
de 19,3% de aumento nos custos de frete.

Estradas ruins elevam  
o custo do transporte

Norte

+ 33,1%
+ 40,6% + 19,3%

Nordeste

Sul

Brasil+ 28%

Financiamento e investimentos
Para um setor cuja importância econômica assume a dimensão veri-

ficada no setor rodoviário, fica evidente o dever da iniciativa pública de 
interferir por meio da provisão de políticas que estimulem e fortaleçam 
sua dinâmica. Uma das formas pelas quais o Estado pode atuar no desen-
volvimento deste setor é por intermédio da celebração de contratos de 
concessão com o setor privado. Estes têm de ser atraentes para as conces-
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sionárias e garantir que os preços praticados sejam compatíveis com a im-
portância estratégica do setor e da capacidade de pagamento do usuário, 
os quais discutiremos mais à frente. 

Outra forma pela qual o governo pode atuar sobre este setor é pela 
realização de investimentos diretos por meio da construção, manuten-
ção e adequação das vias, estimulando a economia nacional com a pro-
moção de uma infraestrutura competitiva.

Ou, ainda, pelo estabelecimento de arranjos federativos que pos-
sibilitem uma redução na burocracia e, consequentemente, uma maior 
eficiência do setor.

Como ressaltado, o setor rodoviário nacional passou por dificulda-
des em termos de investimento a partir da década de 1980, quando dei-
xou de receber os recursos orçamentários – fiscais – antes destinados a 
ele. Anteriormente, haviam recursos tributários vinculados às obras de 
infraestrutura de rodovias e os níveis

de investimento eram altos, mas já nos ano 1970, tais recursos passa-
ram a ser direcionados a outras finalidades (LACERDA, 2005). Por fim, 
coube a CF/88 acabar com a vinculação dos impostos, o que resultou em 
baixos níveis de investimento para o setor nos anos seguintes.

Entre 1945 e 1988, o investimento público em rodovias era ga-
rantido por lei. Neste período, vigorava um tributo sobre combus-
tíveis e lubrificantes, o IUCL. Os recursos arrecadados por este 
imposto eram direcionados ao FRN, utilizado no financiamento 
do Plano Rodoviário Nacional. Posteriormente, outros dois tribu-
tos foram criados para compor o fundo, o Imposto sobre Serviço 
de Transporte Rodoviário (ISTR) intermunicipal e interestadual de 
passageiros e cargas em 1967 e a Taxa Rodoviária Única (TRU) em 
1969.

Na década de 1970, iniciou-se a desvinculação tributária, com 
parte da arrecadação que iria ao FRN, sendo então direcionada ao 
FND. Em 1982, toda vinculação foi extinta por lei, fato posterior-
mente reiterado pela CF/88. Em 1986, os tributos do setor foram 
extintos, com o IUCL e o ISTR sendo substituídos pelo ICMS e o 
TRU substituído pelo IPVA (LACERDA, 2005), controlados pelos 
estados. Assim, de 1982 a 1995 o setor rodoviário contou apenas 
com os recursos orçamentários – fiscais – para financiar as obras 
de infraestrutura necessárias, causando o sucateamento da malha 
rodoviária.

O ano de 1995 trouxe mudanças ao setor, com a introdução 
do sistema de concessões rodoviárias. A acentuada escassez de 
recursos públicos e a crescente deterioração da infraestrutura ro-
doviária motivou o governo a procurar parcerias com o setor pri-
vado para “financiar os vultosos investimentos na recuperação, 
manutenção, operação e ampliação da malha rodoviária (SOARES; 
CAMPOS NETO, 2006). Listam-se as seguintes justificativas para a 
realização das concessões (BNDES, 2001, p. 7).

- Necessidade de investimento para recuperação da malha viá-
ria, degradada pelo déficit de investimentos em anos anteriores.

- Inexistência de mecanismos de financiamento.
- Introdução de serviços alternativos, como auxílio a usuários 

– resgate médico, socorro mecânico etc. –, de modo a melhorar a 
qualidade do serviço ofertado, garantindo segurança e confiabi-
lidade.

- Aplicação de capital privado com recursos próprios.
As concessões viabilizaram a entrada do setor privado no pro-

cesso de investimento em infraestrutura rodoviária. Isto permitiu 
o surgimento de linhas de financiamento privadas para que tais 

inversões ocorressem. No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) tem fundamental importância 
no financiamento de longo prazo de projetos de infraestrutura. 
Deste modo, ele está entre os principais financiadores das conces-
sionárias federais, sendo responsável por, em média, um terço do 
financiamento destas (LACERDA, 2005).

Além do BNDES, as concessionárias contam com outras fontes 
de financiamento. Entre estas estão outros bancos – Bradesco, Cai-
xa Econômica Federal, Unibanco etc. – e instituições financeiras 
internacionais – IFC e Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Ademais, parte dos investimentos deve ser financiada com 
capital próprio e também com os recursos arrecadados com a tarifa 
cobrada nos pedágios. Desta forma, a distribuição das fontes de re-
cursos das concessionárias é dada por: 25% de capital próprio; 58% 
com financiamentos internos e externos; e 17% com o caixa gerado 
pela cobrança de tarifas (LACERDA, 2005).

Com a entrada da iniciativa privada, as rodovias concedidas 
foram recuperadas e houve um aumento no nível de investimentos 
no setor, no entanto, os trechos concedidos atualmente totalizam 
4.763km dos 56.000km de rodovias federais. Portanto, para sua 
manutenção e expansão, o setor depende majoritariamente dos re-
cursos federais, que estavam restritos ao previsto pelo Orçamento 
Federal.

Apenas em 2001 houve uma alteração nesta limitação com a 
instituição da Cide pela Emenda Constitucional no 33 e a Lei no 
10.336 de 2001. Em seu Art. 177, a Constituição Federal, determina 
que a arrecadação desta contribuição – cobrada sobre a importação 
e a comercialização de petróleo, seus derivados e outros combus-
tíveis – deve ser dividida entre: i) subsídios a combustíveis; ii) 
financiamento de projetos ambientais relacionados a indústria pe-
trolífera; e iii) financiamento de obras de infraestrutura de trans-
portes.

Porém, a Cide-Combustíveis tem sido destinada apenas, par-
cialmente, para os objetivos previstos pela Constituição. Os valo-
res arrecadados estão sendo utilizados para saldar dívidas, pagar 
funcionários e custear a administração federal (LACERDA, 2005). 

No gráfico 4 apresenta-se o total de arrecadação deste tributo 
entre 2001 e 2008.
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Gráfico 4 - Arrecadação Cide-Combustíveis
(Em R$ bilhões)

Fonte: Brasil (2009b).
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Com exceção do ano de 2008, quando o governo reduziu a alíquo-
ta em resposta à crise econômica internacional, os valores arrecadados 
com o Cide-Combustíveis foram crescentes. Em compensação, o valor 
investido em rodovias foi aquém do arrecadado, como se verá adiante. 
Segundo Lacerda (2005), em torno de apenas 14% da contribuição é di-
recionada para o setor. Mesmo assim, comparado com os investimentos 
públicos de períodos anteriores, o patamar de inversões federais em ro-
dovias aumentou. Cabe, portanto, analisar os investimentos realizados 
em transportes e rodovias e a evolução destes, para então construir perí-
odo do setor, particularmente quanto à relevância do setor público e da 
iniciativa privada para o seu desenvolvimento.

Ao se falar de investimento público, a principal fonte de dados 
é a execução orçamentária do governo federal. Dos desembolsos 
do governo direcionados à infraestrutura, é possível identificar as 
aplicações em rodovias. O levantamento dos dados referente aos 
investimentos privados é dificultado pela característica estratégi-
ca desta informação.

No entanto, alguns setores de transportes divulgam tais infor-
mações em relatórios anuais, para fins de regulação. Este é o caso 
dos setores rodoviário e ferroviário federais. Assim, para o inves-
timento privado, no caso das aplicações em rodovias e ferrovias, 
utiliza-se o valor divulgado pelas concessionárias federais.

Cabe ressaltar que os relatórios anuais das concessionárias ro-
doviárias só começaram a ser divulgados a partir de 2002. Isto 
implica a não disponibilização de dados originais para os investi-

mentos no setor de 1999 a 2001. Outro ponto é que estes relatórios 
referem-se apenas as concessionárias federais, considerando que 
grande parte do investimento em rodovias também é realizado por 
concessionárias estaduais, foi necessário encontrar fonte de dados 
alternativa. Assim, a partir dos valores de desembolsos fornecidos 
pelo BNDES, estimam-se por complementaridade os outros inves-
timentos privados em rodovias, não realizados pelas concessioná-
rias federais, inclusive nos três primeiros anos da série.

No caso de portos e aeroportos, utiliza-se como estimativa os 
desembolsos realizados pelo BNDES nos dois setores, supondo 
que estes representam 60% dos investimentos privados em trans-
portes, uma vez que o banco tem limites máximos em suas linhas 
de financiamento que estão em torno de 80% e nem todos os inves-
tidores tomam empréstimos por meio desta instituição.7

A primeira informação que os dados revelam refere-se à par-
ticipação dos investimentos em transportes no produto interno 
bruto (PIB). Em termos de PIB, os recursos destinados ao setor de 
transporte subiram de uma participação de 0,38% em 1999 para 
1,15% em 2008. No entanto, este crescimento se deveu principal-
mente a maior participação da iniciativa privada em anos recen-
tes.

Durante o período analisado, os investimentos públicos oscila-
ram entre 0,1% e 0,2% do PIB, atingindo um máximo de 0,26% em 
2002, enquanto que as inversões privadas cresceram de 0,24% para 
1,05% do PIB (gráfico 5).
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Gráfico 5 - Participação no PIB dos investimentos em transportes e rodovias
(Em % do PIB)

Fontes: Brasil (2009c, 2009d), BNDES (2007), ANTF (2009) e ANTT (2010b).
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Transportes Rodovias

É interessante observar a correlação entre o comportamento da par-
ticipação dos investimentos em transportes no PIB e a participação dos 
investimentos em rodovias no PIB. A razão disto está na importância 
relativa do setor rodoviário para os transportes. Esta relevância pode-se 
verificar na tabela 3 que apresenta a evolução dos investimentos totais 
em transportes e em transporte rodoviário, oriundos tanto do governo 
federal quanto das concessionárias.

Os dados de investimento privado no setor de transportes têm como 
base para estimação os investimentos de concessionárias e os desem-
bolsos anuais totais do BNDES, para portos e aeroportos. Os financia-
mentos do banco em transportes são divididos entre: transporte aéreo, 
aquaviário e terrestre, destes foram utilizados

os valores do transporte aéreo e aquaviário. A partir da diferença 
em relação às inversões das concessionárias ferroviárias e rodoviárias 
federais, chegou-se aos outros investimentos rodoviários relacionados 
às concessionárias estaduais. Desta forma, deve-se ter cuidado ao com-
parar as inversões públicas e privadas, pois uma refere-se apenas ao 
governo federal e a outra inclui os valores das concessões estaduais.

No entanto, pode-se observar, em anos recentes, o aumento dos de-
sembolsos do BNDES, que se distanciam dos investimentos públicos, 
refletindo a alternativa de política pública adotada pelo governo para a 
promoção do desenvolvimento a partir do maior incentivo à participa-
ção do setor privado nos investimentos em infraestrutura.

A tendência se mantém para os anos vindouros, pois as estimativas 
do BNDES (BORÇA JR.; QUARESMA, 2010) para as inversões no setor 
para o período de 2010 a 2013 são de R$ 33 bilhões, um aumento de 45% 
frente ao período 2005-2008 (tabela 3).

Dessa tabela, segue o gráfico 6, com a evolução dos investimentos 
no setor rodoviário. Observa-se que os investimentos totais apresenta-
ram uma forte tendência de crescimento, devido a maior participação 
da iniciativa privada no setor. O distanciamento entre os investimentos 
públicos e privados é crescente, chegando a um valor aproximado de 
R$ 23 bilhões em 2008. A média anual dos recursos públicos destinados 
ao setor foi de R$ 1,9 bilhão, contra R$ 9,2 bilhões da iniciativa privada. 
Isto reflete a importância dos empresários para a ampliação do nível de 
investimentos e, ao mesmo tempo, a escassez de fundos públicos para 
financiar as necessidades da infraestrutura nacional, apesar do leve 
crescimento dos investimentos públicos realizados.
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Gráfico 6 - Evolução do investimento rodoviário público e privado 
(Em R$ bilhões)

Fontes: Brasil (2009c, 2009d), BNDES (2007), ANTF (2009) e ANTT (2010b). 
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No gráfico 7, apresentam-se as participações relativas das inversões 
em rodovias frente ao total de transportes, bem como a parcela desti-
nada às rodovias dos investimentos privados e públicos. Não é difícil 
perceber a relevância do setor rodoviário para os desembolsos em trans-
portes. Em média 70% deles destinam-se a este modal. Os investimentos 
públicos foram os que mais oscilaram, atingindo o mínimo em 2003, 
quando apenas 30% dos recursos federais para transportes foram re-
servados ao setor. Já para as inversões privadas, os valores destinados 
ao setor foram ascendentes, destinando 57%, em 1999, dos recursos às 
rodovias e evoluindo para aproximadamente 82%, em 2008.
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Gráfico 7 - Participação do setor rodoviário nos investimentos em transporte

Fontes: Brasil (2009c, 2009d), BNDES (2007), ANTF (2009) e ANTT (2010b). Elaboração própria.
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Outro ponto que se pode considerar refere-se ao baixo patamar de 
investimentos das concessionárias de rodovias federais frente ao total 
de inversões privadas e, também, quando comparados com a relevância 
do setor para o governo federal. Os investimentos das concessionárias 
federais corresponderam a apenas 13,1% das aplicações do governo em 
rodovias via orçamento fiscal (tabela 3).

A causa da baixa participação pode estar no pequeno número de ro-
dovias concessionadas, apenas seis até 2008, que em comparação com a 
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extensão da malha rodoviária federal representam menos de 3% desta.8 
Além disso, a partir do Relatório Anual de 2008 (ANTT, 2010c) verifica-
se que os investimentos realizados pelas concessionárias federais entre 

2002 e 2008 representaram apenas 30% do total investido desde o início 
das concessões, em 1995.

Visando reduzir os problemas gerados pela precariedade da infra-

Tabela 3 - Investimentos públicos e privados em infraestrutura – 1999-2008

Ano 1999  2000  2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008

Investimento público

Investimento em transportes 620,36 776,01  1.037,39 2.480,24 1.091,90 1.025,49 2.453,38  2.443,38 4.484,05 3.009,46

Investimento em rodovias 442,81  485,74 533,19 1.289,26  385,12  757,43  1.516,25 1.618,12 2.788,88 1.725,80

Participação em rodovias 71,38% 62,60% 51,40%  51,98% 35,27%  73,86% 61,80%  66,22% 62,20% 57,35%

Investimento privado

Investimento em transportes 1.115,28 1.051,28 1.532,56 2.616,04  4.245,51 7.174,76 10.713,22  12.668,49 20.209,15 30.339,17

Concessionárias federais1 – – – 189,21 102,00 224,49 161,46 260,52 195,95 186,35

Outros investimentos em 
rodovias

635,11  662,38  1.011,43  1.715,70 2.632,34 4.445,38 7.310,70 9.779,03 16.557,04 24.654,61

Participação rodovias 56,95% 63,01% 66,00% 72,82%  64,41%  65,09%  69,75%  79,25% 82,90% 81,88%

Investimento total

Investimento total em 
rodovias 

1.077,92 1.148,12 1.544,62 3.194,18  3.119,46 5.427,31 8.988,41  11.657,67 19.541,86 26.566,77

Fontes: Brasil (2009c, 2009d), BNDES (2007), ANTF (2009) e ANTT (2010b).
Nota: 1Dados sobre os investimentos das concessionárias federais para os anos de 1999, 2000 e 2001 não disponíveis.
Obs.: Valores constantes de 2008 em R$ milhões, deflacionados pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).
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estrutura nacional, em janeiro de 2007, a Presidência da República 
do Brasil lançou um programa de investimentos que previa R$ 503,9 
bilhões em obras de infraestrutura. Em 2009,

devido à crise internacional e às expectativas de investimento 
na produção de petróleo na camada do pré-sal, o governo federal 
anunciou uma expansão de mais R$ 142,1 bilhões em investimentos a 
serem incorporados ao orçamento do programa que alcançou o valor 
de R$ 646 bilhões, dos quais apenas R$ 37,1 bilhões estão sendo des-
tinados à infraestrutura de transportes.

O PAC tem como objetivo criar condições macrossetoriais para o 
crescimento do país a partir de 2007. Visando promover a aceleração 
do crescimento econômico, o aumento do emprego e a melhoria das 
condições de vida da população brasileira, o programa consiste em 
três medidas: incentivar o investimento privado; aumentar o investi-
mento público em infraestrutura; e remover obstáculos burocráticos, 
administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento 
(PÊGO; CAMPOS NETO, 2008, p. 7-8).

Segundo o relatório da Fundação Dom Cabral (FDC) e Fórum 
Econômico Mundial (FEM) (FDC; FEM, 2009), a maior parte dos pro-
jetos presentes no PAC são decorrentes de estudos e detalhamentos 
que vêm sendo realizados desde a década de 1980.

Ainda de acordo com a FDC e o FEM , o PAC “foi adotado pelo 
governo como um pacote de infraestrutura único, buscando uma me-
lhor alocação dos recursos de modo que o novo investimento fosse 
focado no aumento da produtividade e competitividade.”

Quando se confronta o total das necessidades identificadas no 
Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias (apresentado na seção 3) e 
as projeções de investimentos apresentadas no PAC (gráfico 8), ob-
serva-se que o programa cobre aproximadamente 13% das demandas 
identificadas no setor. A categoria de demanda mais contemplada é 
a de obras de arte, com 61% de seus empreendimentos, seguida por 
construção e pavimentação, com 34% de seu valor constante do pro-
grama.
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Gráfico 8 - Demandas identificadas versus investimentos do PAC
(Em R$ bilhões)

Fonte: Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias.
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Percebe-se pelo gráfico que, apesar do percentual atendido pelo 
PAC das obras de arte ser o maior, sua relevância frente às outras neces-
sidades é limitada.

De fato, os investimentos em obras de arte são bem reduzidos frente 
às outras categorias, assim como são as demandas identificadas.

Ao analisar mais detalhadamente os investimentos do PAC sobre 
cada categoria, chega-se a conclusão de que as obras de recuperação, 
adequação e pavimentação – entre as quais 99% referem-se a trechos – 
são as menos contempladas,

com apenas 7% de seu valor previsto no programa. Contudo, as ne-
cessidades de construção e pavimentação de rodovias (gráfico 9), apre-
sentam uma abrangência de 34% do valor das necessidades por parte 
do PAC.
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Gráfico 9 - Demandas por construção e pavimentação de rodovias 
versus investimentos do PAC - (Em R$ bilhões)

Fonte: Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias.
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A partir do gráfico, é possível observar que quase todos os acessos 
estão contemplados no PAC. Realmente, embora haja apenas dois aces-
sos portuários que necessitam de obras de construção ou pavimenta-
ção, ambas as obras estão previstas pelo programa, o que reforça, com 
esta amplitude, a importância da intermodalidade (rodovia – porto) 
para o escoamento de cargas.

Com relação aos contornos rodoviários, foram identificadas de-
mandas em 11 estados, com destaque para São Paulo, cuja obra do 
Rodoanel ultrapassa os R$ 5 bilhões, sendo, sozinha, responsável por 
mais de 72% das necessidades e 85% dos investimentos do PAC nesta 
categoria. É relevante observar também que, desconsiderado o Rodoa-
nel de São Paulo, o Programa de Aceleração do Crescimento não alcan-
ça 18% das necessidades de contornos rodoviários.

Em se tratando de trechos rodoviários, observa-se que, apesar de 
ser a categoria mais contemplada pelo PAC em valor, ela representa 
um percentual muito pequeno de empreendimentos quando contras-
tada com as necessidades identificadas. Esta categoria alcança não 
mais do que 27% do valor levantado pelo mapeamento realizado.

Outra maneira de analisar o efeito do PAC sobre as rodovias na-
cionais é observando o percentual de necessidades por ele contempla-
do por região do país (gráfico 10). Desta forma, além de verificar os 
impactos do programa de modo mais localizado, é possível também 
constatar que não há nele quaisquer indicativos de uma tentativa de 
redução das desigualdades regionais. Na verdade, observa-se que as 
necessidades identificadas acompanham a quilometragem das ma-
lhas, isto é, regiões com malhas mais extensas apresentaram maiores 
necessidades de investimento. Possivelmente por conta dos fortes in-
vestimentos verificados em recuperação e manutenção, mas não em 
expansão. Todavia, o PAC não acompanha esta escala nem apresenta 
uma ordenação que indique preocupação com equidade entre as cinco 
regiões do país.
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Gráfico 10 - Malha federal,  
demandas e investimentos do PAC por região

Fontes: Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias e Guia do transportador rodoviário de cargas (2000)
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Observa-se pelo gráfico que apesar de possuir a maior malha e a 
maior demanda por investimento identificada, a região Nordeste é ape-
nas a terceira na ordenação dos investimentos do PAC, absorvendo ape-
nas 18,7% dos recursos do programa destinados a rodovias contra 34% 
destinados à região Sudeste – segunda em malha e demandas. Além 
disso, verifica-se que, mesmo possuindo uma malha e um valor de de-
mandas superior, a região Centro-Oeste é preterida pela região Norte 
nos investimentos previstos do programa.

Com relação aos prazos de realização das obras, destaca-se que, 
de acordo com a Revista Veja (A Verdade, 2009) apenas 30% das 
obras do PAC estão dentro do cronograma de execução e, entre elas, 
as mais atrasadas referem-se ao eixo de logística – ou transportes 
–, cujas ações estão concentradas sob a responsabilidade direta do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o jornal Estado de São Paulo (RITMO..., 2009), nos pri-
meiros dois anos do PAC, o governo federal não conseguiu aplicar 
mais que 28% do orçamento destinado aos projetos. De modo que, 
para cumprir o cronograma de investimentos até as próximas elei-
ções, os ministérios precisariam investir R$ 37 bilhões em apenas 
um ano, o que, segundo cálculos da Confederação Nacional das In-
dústrias (CNI), soma o dobro das execuções de 2007 e 2008.

Fatores como projetos executivos mal elaborados, falta de mão 
de obra para condução desses projetos, dificuldades para consecu-
ção de licenciamento ambiental, paralisações determinadas pelo 
TCU por supostas irregularidades de processo etc., têm atrasado 
o cronograma executivo do PAC, que parece não ter chance de ser 
realizado a contento. Soma-se a isto o fato de que 2010 é um ano 
eleitoral, restringindo os investimentos realizados no ano, pois a 
partir de 1o de julho novas obras não podem ser iniciadas, gerando 
um entrave ainda maior ao cumprimento do programa.

Para o Valor Econômico (LULA..., 2009), Lula não conseguirá 
inaugurar mesmo as obras de maior impacto previstas no PAC. De 
acordo com o jornal, o governo tem investido, ano a ano, percen-
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tuais cada vez menores em relação ao programado, o que reflete o 
atraso no cumprimento do cronograma de obras e compromete o 
funcionamento da economia.

Concessões rodoviárias federais
5.1 Situação atual
O programa nacional de concessões teve início em 1995 com 

a rodovia Rio – Petrópolis – Juiz de Fora e, até 2010, já concedeu 
14.853 km de rodovias à iniciativa privada (tabela 4). Este programa 
surgiu tímido entre 1995 e 1996, quando o governo federal celebrou 
os primeiros cinco contratos de concessão com a iniciativa privada 
e, desde então, tem crescido de modo contínuo. Somente o governo 
federal concedeu 4.763 km, enquanto os estados repassaram 10.090 
km de rodovias para o setor privado. Os destaques ficam com São 
Paulo, que transferiu 4.929 km, Rio Grande do Sul 1.729 km, Paraná 
2.544 km.

Além destes, existem também concessões de rodovias estaduais 
no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, em Minas Gerais e 
em Pernambuco.

Cabe lembrar que a primeira PPP rodoviária foi constituída no 
estado de Minas Gerais, em junho de 2007, tem 371,4 quilômetros 
de estradas, localizadas no Sistema MG-050/BR-265/BR-491, que 
estão sendo administrados pela Concessionária Nascentes das Ge-
rais. Ademais, esta modalidade de concessão tem atraído a atenção 
de vários estados, que também possuem rodovias de baixo fluxo de 
veículos, que veem na experiência mineira um caminho que podem 
trilhar.

Tabela 4 - Concessão de rodovias federais  
e estaduais para a iniciativa privada

Concedente 
Número de 
concessões 

Pista 
simples 

(km) 

Pista dupla 
(km)

Total 
(km)

Governo federal1 13 2.686,6  2.076,4 4.763,0

São Paulo 17 1.332,0 3.597,0 4.929,0

Paraná 6 1.915,1  628,6  2.543,7

Rio Grande do Sul  8  1.711,3 17,6  1.728,9

Rio de Janeiro 3 140,3  85,0 225,3

Minas Gerais 1  371,4 0,0  398,4

Outros2 3 188,4 103,3 291,7

Total  51  8.345,1  6.507,9 14.853,0

Fontes: ABCR (2010) e ANTT (2010a).
Notas: 1Inclui o polo rodoviário de Pelotas (623,4 km), que foi concedido à iniciativa privada pelo Rio Grande do 
Sul e alguns anos depois transferido para o governo federal.
2Inclui os estados do Espírito Santo, da Bahia e de Pernambuco.

No período 1995-2009 os governos celebraram 51 contratos de 
concessão, sendo 14 da esfera federal e 37 dos estados. As 51 em-
presas concessionárias que foram constituídas passaram a deter a 
exploração de monopólios naturais, e muitas destas, por sua vez, 
passaram a ser controladas por empresas maiores. Entre as contro-
ladoras destacam-se a Companhia de Concessões rodoviárias (CCR) 
que, constituída em 1998, administra 1.452 km de rodovias por 
meio de seis concessionárias: Ponte (RJ), Dutra (RJ/SP), Vialagos 
(RJ), Rodonorte (PR), Via Oeste (SP) e Autoban (SP); e a empresa de 
origem espanhola do Brasil – Obrascon Huarte Lain (OHL) Brasil 
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S/A, que ingressou no mercado brasileiro operando concessões do 
estado de São Paulo e, em 2007, ganhou cinco licitações de rodo-
vias federais, inclusive a Fernão Dias e a Régis Bittencourt, controla 
nove concessões e é a primeira do país em extensão com 3.225 km 
(GRUPO..., 2007).

Surge então um mercado oligopolizado constituído por duas gran-
des companhias que controlam empresas as quais detém monopólios 
naturais. Aparentemente esta caracterização do mercado aumenta 
ainda mais as dificuldades das agências reguladoras do setor rodo-
viário em fiscalizar as concessões, na medida em que deve aumentar 
o risco de serem capturadas pelos interesses privados. Este risco pos-
sivelmente foi ampliado pelo fato da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, no caso federal, ter sido implantada após a realização das 
primeiras concessões. A ANTT somente foi criada pela Lei Federal no 
10.233, de 5 de junho de 2001. Iniciou-se então um longo processo para 
ter quadros técnicos próprios. A carreira dos funcionários do órgão foi 
criada em 2004, pela Lei no 10.871. Em 2008, a agência estava ainda fa-
zendo concurso para preenchimento de 355 vagas do quadro efetivo.

Esse duopólio também criaria dificuldades em várias outras situa-
ções, como no caso de inclusão de obras ou serviços não previstos nos 
contratos. Neste caso, a agência deve aprovar a obra a ser realizada 
e fixar o aumento da tarifa de pedágio para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro (EEF) do contrato de concessão.

Isto, por si, já seria uma negociação difícil – pois a concessionária 
detém o monopólio da estrada e tem a seu favor a assimetria das in-

formações – e pode ficar ainda mais difícil, com re!exos nos custos, em 
face da possibilidade de articulação de várias concessionárias sob a 
orientação de uma controladora.

No caso das concessões federais, o vencedor da licitação tem sido 
escolhido pelo critério de menor tarifa. Quanto às rodovias estadu-
ais, existe uma diversidade de métodos aplicados, embora em todos 
eles a tarifa inicial tenha sido preestabelecida pelo poder concedente. 
Enquanto em São Paulo as concessionárias vencedoras foram aquelas 
que propuseram maior oferta pela concessão, conhecido como valor 
de outorga, que é o pagamento que a concessionária faz ao estado para 
obter a exploração da rodovia. No Paraná e no Rio Grande do Sul as 
vencedoras foram aquelas que propuseram o maior programa de con-
servação em quilômetros, incorporando à sua administração trechos 
adicionais de estradas sem cobrança de pedágio.

5.1.1 Diferenças entre a experiência nacional e a internacional
O Brasil possui em torno de 170.000 km de rodovias pavimenta-

das destas, 14.853 km (9%) estão nas mãos da iniciativa privada, um 
percentual bem superior a média mundial. Segundo estudos realiza-
dos pela Associação Nacional de Transportes de Cargas (NTC) (PRI-
VATIZAÇÃO..., 2003) a média mundial é de 2%. A NTC destaca que 
os Estados Unidos, que possui extensa malha rodoviária, várias vezes 
maior que a nossa, tem ao redor de 7.150 km de rodovias pedagiadas, a 
França possui 6.500 km de estradas concedidas, o México (6.400km), a 
Espanha (2.000 km) e a Itália (6.175 km) (SOARES, 2004, p. 21-29).

A experiência internacional difere significativamente da brasileira 
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na medida em que, na maioria dos países, as concessões foram para a 
construção de autopistas. Destaca-se que a primeira autoestrada que 
se construiu sob regime de concessão, mediante pedágio, foi na Itália, 
a Milano – Laughi. Este modelo foi adotado também na Inglaterra, em 
1993, quando foi implantada a primeira autoestrada concedida, a Bir-
mingham Northern Relief Road. Em alguns contratos do Reino Unido 
é adotada a modalidade Design, Build, Finance, Operate and Transfer 
(DBFOT), pela qual o concessionário assumiu a responsabilidade de 
projetar, construir, “nanciar, operar e retornar a rodovia para o gover-
no ao término do período estipulado.

O modelo foi adaptado em vários países como França, Espanha e 
México. No caso espanhol, em 1996, foi instituído o Plano Nacional de 
Autopistas que visava implantar 2.000 km de rodovias. Por sua vez, o 
México realizou 53 concessões, efetuando o que foi “considerado em 
1993 como o maior programa de construção de rodovia do mundo” 
(SOARES, 2004, p. 24). A mesma sistemática foi adotada nos Estados 
Unidos e em outros países. Já no Brasil, o modelo adotado não teve 
como objetivo construir novas autoestradas, buscava-se, simplesmen-
te, transferir as rodovias existentes para a iniciativa privada.

Dessa forma, o programa de concessões rodoviárias no Brasil vi-
sou à transferência de ativos do setor público para o privado, enquan-
to que na maioria dos países é um programa de criação de ativos. Pos-
sivelmente, por ser mais fácil e rápido transferir, do que construir uma 
rodovia, o Brasil fez mais concessões do que os demais países.

Essa diferença entre o programa de concessão brasileiro e os in-

ternacionais mostra que no Brasil os investimentos realizados pelo 
setor privado foram muito inferiores aos realizados no exterior. Este 
fato é importante e indica que não é um procedimento aceitável 
comparar o valor da tarifa de pedágio brasileira com o de outros pa-
íses. Naturalmente a tarifa nacional de pedágio, independentemen-
te do fluxo de veículos, tem de ser significativamente menor do que 
a praticada em outros países, em que as concessionárias tiveram 
que investir na construção das autoestradas. Além disso, se estaria 
comparando dois produtos diferentes. Uma coisa é o preço para 
utilizar uma autopista, como as construídas no exterior, outra é o 
preço para trafegar em rodovias de pistas simples, como na maioria 
das concessões brasileiras, que transferiu para a iniciativa privada 
8.345 km de rodovias de pistas de mão-dupla.

Por outro lado, não existe uma tarifa de pedágio nacional que 
possa ser comparada com a tarifa de outros países. Em princípio, 
entende-se que cada concessão rodoviária deve ter uma tarifa, em 
função, basicamente, da sua necessidade de investimentos e do flu-
xo de veículos da rodovia; e que não haveria uma grande variação 
entre tarifas se os projetos fossem semelhantes. Entretanto, isto não 
ocorre no Brasil. Aqui as tarifas são significativamente diferentes. 
Um exemplo na esfera federal, para ir de São Paulo ao Rio de Janei-
ro, 402 km, se paga R$ 34,60 de pedágio, ou R$ 8,61 por 100 km. Já 
o custo de São Paulo à Curitiba, 401,6km, é de R$ 9,00, ou R$ 2,24 
a cada 100 km. Só neste caso, tem-se uma tarifa que é quatro vezes 
maior do que a outra, para distâncias semelhantes, em uma mesma 
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região. Fator que dificulta a definição de uma tarifa média brasilei-
ra para fins de comparação internacional.

Outra característica da Lei de Concessões brasileira é que ela não 
estabelece a obrigatoriedade do poder público (concedente) em man-
ter trajetos ou vias alternativas livres de pedágio como condição prévia 
para a outorga de concessões.

Embora esta obrigatoriedade seja observada em outros países, 
como no México, que por força de lei “mantém estradas alternativas, 
sem pedágio, na mesma rota, para os usuários que preferirem recor-
rer aos trechos livres de pedágio para os seus deslocamentos, embora 
trafeguem por estradas de pistas simples em vez de auto-estradas” 
(SOARES, 2004, p. 26).

5.1.2 Processo de concessões rodoviárias do governo federal
O processo de concessão de uma rodovia tem várias etapas prepa-

ratórias, como a elaboração da minuta do edital, a sua discussão em 
audiências públicas e a aprovação pelo TCU. Vencidas estas etapas, 

ocorre a publicação do edital, que divulga e detalha as especificações 
referentes ao empreendimento, à licitação e ao contrato. 

As empresas interessadas podem então calcular os investimentos, 
as despesas de operação e manutenção e as receitas que terão com a 
concessão. O processo tem continuidade com a licitação, quando os 
participantes oferecem seus lances por meio da proposta comercial. 
Ganha o direito de operar a rodovia que oferecer a menor tarifa de 
pedágio. O processo é concluído com a empresa vencedora assinando 
contrato com a ANTT – poder concedente. A partir daí, começa a contar 
o prazo de 25 anos para a devolução da rodovia ao poder concedente. 
Nos primeiros seis meses, as concessionárias devem executar as obras 
emergenciais e de recuperação da via previstas no edital – contrato, 
bem como construir as praças de pedágios. Cumprida estas obrigações 
iniciais, elas passam a cobrar tarifas de pedágio dos usuários e a exe-
cutar as ações previstas no PER.

A tabela 5 mostra a primeira etapa do programa de concessão de 

Tabela 5 - Concessões de rodovias do governo federal

Concessionária    Rodovia Trecho  Extensão (km) Postos de pedágio

1a Etapa 1.482,40 39

Novadutra  BR-116/RJ/SP RJ – SP 402,00 10

Ponte BR-101/RJ  Ponte Rio/Niterói  13,20 1

Concer BR-040/MG/RJ  RJ – Juiz de Fora 179,90 6

CRT BR-116/RJ RJ – Teresópolis – Além Paraíba  142,50  8

Concepa BR-290/RS Osório – Porto Alegre 121,00 4

Ecosul1 BR-116/293/392/RS  Polo de Pelotas 623,80 10

2a Etapa – Fase I 2.600,80 66

Autopista Planalto Sul BR-116/PR/SC Curitiba – Div. SC/RS 412,70  10

Autopista Litoral Sul BR-376/PR - BR-101/SC Curitiba – Florianópolis 382,30 10

Autopista Régis Bittencourt BR-116/SP/PR SP – Curitiba (Régis Bitencourt) 401,60 12

Autopista Fernão Dias BR-381/MG/SP BH – SP (Fernão Dias) 562,10 16

Autopista Fluminense BR-101/RJ Ponte Rio-Niterói – Div.RJ/ES 320,10 4

Transbrasiliana BR-153/SP Div.MG/SP – Div. SP/PR  321,60 8

Rodovia do Aço BR-393/RJ Div. MG/RJ – Entr.BR-116 Dutra 200,40 6

2a Etapa – Fase II 680,70  14

Via Bahia BR-116/324 BA BR-116 – Feira de Santana 680,70 14

BR-324 – Salvador – Feira deSantana

BR-526/ BR-324/BR-528

BA-528/ BA-526/ Aratu

3a Etapa – Fase I 2.055,00 –

BR-381/MG BH – Governador Valadares  301,00

BR-116/MG Além Paraíba – Divisa Alegre 817,00

BR-40/MG  DF – Juiz de Fora 937,00

Total 6.818,90  119

Fonte: ANTT (2010a).
Nota: 1O polo rodoviário de Pelotas foi concedido pelo estado do Rio Grande do Sul em julho de 1998. Em maio de 2000, a concessão passou para o governo federal.



www.revistaoempreiteiro.com.br | 233

rodovias federais para a iniciativa privada. Deve-se mencionar que 
após a denúncia de alguns convênios de delegação por parte do go-
verno do Rio Grande do Sul, foi incorporado às concessões federais 
um trecho de 623,8 km do pólo rodoviário de Pelotas,9 concedido pelo 
estado do Rio Grande do Sul à iniciativa privada, em julho de 1998, 
aumentando, as concessões federais para 1.482,4 km, no ano 2000.

A segunda etapa do programa federal foi concluída em 2008 com 
a assinatura de sete contratos de concessão de rodovias, que transfe-
riram mais 2.600,8 km de trechos de rodovias federais à iniciativa pri-
vada. Ainda nesta etapa, em 2009, uma nova concessão foi realizada 
com a assinatura do contrato das BR-116/324 (BA) transferindo 680,7 
km. A tabela 5 mostra ainda que estão previstas mais três concessões 
federais no estado de Minas Gerais, em trechos de estradas que somam 
2.055 km. As minutas dos editais destas novas concessões aguardam o 
parecer do TCU (O ESTADO..., 2010). Essas informações de datas dos 
contratos e extensão dos trechos concedidos indicam que as conces-
sões estão sendo efetuadas de forma mais acelerada nos últimos anos 
(tabela 5 ).

Em síntese, desde o início do programa o governo federal já concluiu 
14 processos de concessão, transferindo para iniciativa privada 4.763,9 
km de rodovias federais, autorizando a instalação de 119 postos de pe-
dágio – incluindo os 14 da ViaBahia que ainda não estão em operação. 
Os prazos das concessões, na maioria das vezes, têm sido prefixados 
em 25 anos.10 O vencedor da licitação tem sido escolhido pelo critério 
de menor tarifa de pedágio. Ele compromete-se a executar um plano de 
investimentos que visa à recuperação, à manutenção e à ampliação da 
rodovia, que deve ser parcialmente cumprido em tempo prévio ao início 
da cobrança de pedágio. Contemplando também exigências de critérios 
de segurança das rodovias, como o atendimento pré-hospitalar, o siste-
ma de telefonia de emergência, entre outras ações.

Notas
1. De fato, inicialmente foram 1.482,4 km, referentes ao lote de concessões inicial – 858,6 

km em cinco trechos –, realizado entre 1995 e 1997 mais 623,8 km referentes a concessões do Rio 
Grande do Sul que retornaram à égide do governo federal em 2000.

2. Chegou a lançar, em setembro de 2006, um edital para as rodovias BR-116 e 324 na Bahia 
que pretendia recuperar 638 km de estradas, desde a divisa de Minas Gerais com a Bahia até 
Salvador. Porém, à semelhança das obras da ferrovia Norte – Sul que o governo desistiu de fazer 
por meio de PPP, o Ministério dos Transportes anunciou, em julho de 2007, após a realização das 
audiências públicas, que o governo abdicou de fazer uma PPP para recuperar as referidas BRs. 
O ministro dos Transportes comunicou “que as rodovias são viáveis economicamente e podem 
ser repassadas à iniciativa privada por concessão comum, ou seja, sem necessidade de investir 
dinheiro público” (GOVERNO..., 2007).

3. Segundo estudo do Ipea e Denatran (2006), intitulado Impactos sociais e econômicos dos 
acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras, estima-se que o custo dos acidentes foi de aproxi-
madamente R$ 6,5 bilhões para o ano de 2005.

4. O Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias estará disponível integralmente no Texto 
para Discussão Gargalos e demandas da infraestrutura rodoviária e os investimentos do PAC: 
Mapeamento Ipea de Obras Rodoviárias (em elaboração).

5. Utiliza-se na contabilização dos desembolsos do governo o conceito de despesa de capi-
tal (investimento) paga.

6. São elas: CRT, NovaDutra, Ecosul, Concepa, Ponte e Concer.
7. Metodologia utilizada originalmente nos Textos para Discussão, n. 1423 e n. 1465 do Ipea 

(CAMPOS NETO et al., 2009, 2010).
8. Em 2010, eram 14 os trechos federais concessionados em uma extensão de 4.763,8 km, 

representando menos de 10% do total da malha rodoviária federal no período.
9. Os agrupamentos de trechos, regionalmente realizados, deram origem ao conceito de 

Polo de Concessão Rodoviária. Assim sendo, um polo seria formado a partir de um nó rodoviá-
rio, centrado em determinado município, englobando-se no mínimo três e no máximo cinco tre-
chos distintos. Por sua vez, as praças de cobrança estariam dispostas entre os respectivos trechos, 
no sentido de cobrirem os principais acessos ao polo (SOUZA JR., 2007).

10. Excetuando-se as concessões da Ponte Rio – Niterói e da Rodovia Osório – Porto Alegre 
ambas com prazo de 20 anos e do pólo de Pelotas que foi prefixado em 15 anos.
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N
inguém vinha colocando em dú-
vida a possibilidade da colocação 
do TAV brasileiro em licitação. O 
EF-222 – nome oficial do trem que 
atinge a velocidade de 350 km/h – é 
uma das principais obras do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento 

(PAC), mecanismo que vem permitindo ao 
governo federal dar maior visibilidade às 
iniciativas para a melhoria e ampliação da 
infraestrutura do País.

Aberto o caminho para
a partida do TAV brasileiro

O aumento do interesse de grupos investidores de vários países  
de participar da construção do Trem de Alta Velocidade (TAV) brasileiro, 

acelera a licitação da obra

Ocorre que algumas divergências entre a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), do Ministério dos Transportes, e o 
Tribunal de Contas da União (TCU), vinham 
dificultando o processo de concorrência. O 
TCU exigia daquela agência a elaboração de 
um projeto básico do empreendimento, que 
incluísse aspectos econômicos e técnicos. Se-
gundo o TCU, o estudo de demanda foi ma-
nipulado e apenas uma porcentagem insa-
tisfatória dos trabalhos de geologia haviam 

sido executados. Mesmo assim, não ficaria 
descartado o risco de se antecipar, no proje-
to, a tecnologia que poderia ser adotada na 
operação do trem brasileiro de alta veloci-
dade. A agência considerava que, caso essa 
escolha estivesse pré-estabelecida, alguns 
grupos concorrentes poderiam utilizar esse 
argumento para abandonar a disputa.

Dirimidas essas divergências, o governo 
volta a concentrar atenções para apressar o 
edital de licitação da obra, com o prazo de 
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entrega das propostas até o dia 29 de novembro, embora considere 
as recomendações do relatório do TCU que, entre outras coisas, res-
tringem o preço da passagem. De acordo com aqueles estudos, as 
tarifas na classe econômica deverão custar até R$ 149,85 nos horários 
normais e R$ 199,73 nos horários de rush. Além disso, as revisões 
tarifárias deverão ser realizadas a cada cinco anos e o percurso São 
Paulo–Rio de Janeiro, em uma extensão de 513 km, deva ser cumpri-

No Brasil, já se questiona se haverá demanda capaz de tornar o 
TAV brasileiro autossustentável

No Rio de Janeiro, está previsto que o TAV deverá percorrer 
um grande trecho da cidade através de túnel
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do em apenas 1 hora e 33 minutos. O resulta-
do do leilão deverá sair no dia 16 de dezem-
bro deste ano, a assinatura de contrato com 
a vencedora do leilão em maio de 2011 e os 
estudos de traçado definitivos até setembro 
de 2011.

Outras recomendações do TCU: o teto do 
financiamento a ser feito pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) não pode exceder ao patamar de 
R$ 20 bilhões ou 60% do custo estimado, o 
que for menor; o edital deve proibir a possi-
bilidade de aumento da tarifa, caso o núme-
ro de passageiros seja inferior ao estimado; 
as receitas extras do trem, com a divulgação 
de propaganda, devem ser convertidas em 
redução de preço das tarifas e devem ser 
estabelecidas exigências de garantias para 
evitar que a obra não seja paralisada. Para 
fechar a engenharia financeira do trem-bala, 
seria criada a estatal Empresa de Transporte 

Ferroviário de Alta Velocidade (Etav), com 
1/3 do capital da nova empresa ou R$ 3,4 
bilhões. Só com desapropriações, seriam 
gastos R$ 2,2 bilhões.

Um dado importante nas recomendações 
do órgão fiscalizador se refere à retirada, do 
edital, da obrigatoriedade de uma parada, 
do TAV, na estação de Aparecida, cidade do 
Vale do Paraíba, interior paulista, para onde 
afluem multidões de católicos em direção à 
basílica local, em visita ao santuário de Nos-
sa Senhora Aparecida.

Durante a elaboração do projeto, diver-
sos prefeitos daquela região vinham pres-
sionando o governo para que o trem parasse 
em outras estações, além da estação de Apa-
recida e outras oito previstas. Na prática, 
essas solicitações, se atendidas, poderiam 
inviabilizar o empreendimento segundo o 
conceito de trem de alta velocidade.

Outro ponto fundamental, nas recomen-

Ferrovias | TAV

dações do TCU, se refere ao preço do projeto, 
que foi revisto por este órgão de fiscalização. 
De início, o preço, considerando construção, 
operação, manutenção e conservação da li-
nha ferroviária, era de R$ 34,6 bilhões. Com 
a revisão, o valor baixou para R$ 33,1 bilhões 
mas algumas construtoras recalcularam o 
orçamento para mais de R$ 50 bilhões.

Com relação aos aspectos técnicos, em 
especial às dificuldades levando-se em con-
ta a geologia do traçado (haverá 130 km de 
túneis e viadutos), engenheiros brasileiros  
manifestam o entendimento de que os obs-
táculos serão superados. Argumentam que 
a engenharia brasileira é reconhecida em 
razão de adoção de soluções técnicas para 
obras complexas. E ilustram esse raciocínio 
informando que essa mesma tecnologia já 
construiu a Rodovia dos Imigrantes, cujos 
túneis e viadutos, na travessia do maciço 
da Serra do Mar, compõem um conjunto de 
obras de obras de engenharia das mais ex-
pressivas do mundo.

O traçado da obra continua o mesmo: 
liga o Aeroporto Internacional de Viracopos, 
em Campinas (SP), a cerca de 90 km de São 
Paulo, ao Aeroporto Internacional de Gua-
rulhos, em São Paulo, conectando-se com o 
Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio 
de Janeiro. O principal efeito da obra seria 
retirar desses trechos ou minimizar o fluxo 
de carros, ônibus e aviões. Mas para alguns 
especialistas em transportes, no caso dos 

Rio de JaneiroCampimas

Viracopos

Jundiaí

São Paulo

Guarulhos

São José dos 
Campos

Aparecida

Barra Mansa

Galeão

Modelos de trens de alta velocidade utilizados em outros países
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Trouble is that some divergences among 
the Brazilian Agency of Land Transportation 
(ANTT), the Ministry of Transportation and 
the Audit Court of Brazil (TCU) were making 
the bid process difficult. The TCU, which is an 
agency of inspection of the government’s ac-
tions, demanded a basic project for the under-
taking that included economic and technical 
aspects from that agency. Under this point of 
view, there would be the risk of disclosing in 
the project the technology that might be used 
to operate the Brazilian high-speed train. The 
agency thought that if that technology was pre-
set because of the disclosure, some compe-
ting groups could use that argument to leave 
the tender.

Trouble is that some divergences among 
the Brazilian Agency of Land Transportation 
(ANTT), the Ministry of Transportation and 
the Audit Court of Brazil (TCU) were making 
the bid process difficult. The TCU, which is an 
agency of inspection of the government’s ac-
tions, demanded that the ANTT (?) prepared a 
basic project for the undertaking that included 
economic and technical aspects. Under this 
point of view, there would be the risk of disclo-
sing in the project the technology that might 
be used to operate the Brazilian high-speed 
train. The agency thought that if that technolo-
gy was preset because of the disclosure, some 
competing groups could use that argument to 
leave the tender.  

Once that divergence was solved, which 
was the main one, the government is again 
concentrating its attention to speed up the 
call for bid, despite taking into account the 
recommendations in the TCU’s reports which, 
among other things, limits the fare to be char-
ged. According to those studies, the fare in the 
economy class will cost up to R$149.85 at re-
gular hours and R$199.73 at rush hours. Addi-

The tracks for the Brazilian TAV are open
Increased interest of major groups of investors worldwide, including governments,  

in participating in the construction of the Brazilian TAV (High-Speed Train) has speeded up the call for bid, 
which may take place in the next 15 days  

tionally, fare increases will take place every five 
years and the 530-km São Paulo-Rio de Janeiro 
stretch will take just 1 hour and 30 minutes. 

Other TCU’s recommendations: the maximum 
amount to be financed by Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
– which is the bank that stimulates economic ac-
tivities in Brazil – will not exceed R$20 billion; 
the public notice of the call for bid will forbid the 
possibility of increasing the fare if the number of 
passenger is lower than estimated; extra income 
from the train as a result of advertising should 
be converted into a decrease in the fare and re-
quirements of guaranty should be set so that the 
construction work would not be interrupted.   

An important piece of information in the re-
commendations of the audit court refers to re-
moving from the public notice of call for bid the 
mandatory TAV’s station in the city of Aparecida, 
a city in Vale do Paraíba, interior of São Paulo, 
where crowds of catholic people would take the 
train to visit the Our Lady Aparecida Sanctuary. 

While the project was being prepared, seve-
ral mayors of cities in the region pressured the 
government to make the train stop in other sta-
tions in addition to Aparecida. In practice, those 
requests, if met, could make the undertaking un-
feasible because it goes against the concept of a 
high-speed train. 

Another essential topic in the TCU’s recom-
mendations refers to the price of the project, whi-
ch was revised by that court. Initially the price 
including construction, operation, maintenan-
ce and conservation of the railway was R$34.6 
billion. After the revision it went down to R$33.1 
billion.

As to technical aspects, particularly difficul-
ties related to the geology of the route (there 
will be 130km of tunnels and viaducts), Brazilian 
engineers understood that the obstacles can be 
overcome. They say that Brazilian engineering is 

known for adopting technical solutions for com-
plex construction work. And they illustrate this 
idea by informing that it has built the Imigrantes 
Road, whose tunnels and viaducts and the cros-
sing through the Serra do Mar compose one of 
the most expressive sets of engineering work. 

The route of the railway is still the same: it 
connects the International Airport of Viracopos. 
in Campinas (SP), 90 km far from São Paulo, 
to the International Airport of Guarulhos, in São 
Paulo, and to the International Airport Tom Jo-
bim in Rio de Janeiro.

International interest
When the Brazilian government announced 

some time ago that the TAV would be built, it 
triggered immediately the interest of several 
Brazilian and international private groups of 
investors. The enthusiasm just got a little coo-
ler when the TCU came to the scene. Soon af-
terwards, however, Japanese, Korean, Chinese, 
French, German and Spanish groups showed to 
be willing to make a bid. That led the Brazilian 
government and the TCU to observe a need of 
solving divergences because the undertaking 
was so important that it could not be blocked. 
Even the Spanish government was among the 
interested parties. José Blanco López, Minister 
of Commercial Incentive of Spain declared, for 
instance, that his country was eager to partici-
pate in the undertaking once it has broad expe-
rience in the field. 

Apparently the TAV will not be built in time 
for the World Cup 2014. However, everything 
can be done so that it is ready to meet the trans-
portation demand during another major interna-
tional sports event, the Olympic Games 2016 in 
Rio de Janeiro.

(Article published in the ENR - Engineering News-
Record Magazine, New York, an editorial partner of the O 
Empreiteiro Magazine.)

veículos, o que engarrafa são as movimenta-
ções nos entornos das cidades e, com isso, o 
trem não vai mexer.

Interesse internacional
Quando o governo do presidente Lula 

anunciou a construção do TAV, registrou-se 
uma afluência do interesse de numerosos 
grupos investidores privados nacionais e 
internacionais. Só houve um leve arrefeci-
mento nessa movimentação, quando o TCU 

entrou em cena. Logo em seguida, porém, 
grupos japoneses, coreanos, chineses, fran-
ceses, alemães e espanhóis voltaram a reve-
lar a  disposição para concorrer. 

Isso levou o governo e o TCU a obser-
varem a necessidade de sanar eventuais 
divergências, pois obra de tal importância 
não poderia ficar bloqueada. Dentre os gru-
pos interessados, o governo do ministro 
José Blanco López, de Fomento da Espanha, 
declarou que está ansioso em participar da 

obra, uma vez que os espanhois detém am-
pla experiência nesse campo.

Em princípio, estaria descartada a pos-
sibilidade da construção e operação do TAV 
brasileiro para a Copa do Mundo de 2014. 
Tudo, porém, pode ser feito para que o EF-
222 possa estar pronto no prazo previsto de 
seis anos, para atender à demanda de trans-
porte durante outro grande evento espor-
tivo internacional: a Olimpíada de 2016 no 
Rio de Janeiro.
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O
utra equação comercial vai surgir. Aliás, 
já está sendo colocada nos trilhos uma 
nova realidade para colher os frutos de 
um grande investimento. A logística, 
peso pesado na conta dos negócios de 
exportação, vai mudar – para melhor. 
O que empolga tanto o segmento do 

comércio nacional e internacional beneficiado 
é a Ferrovia Transnordestina, com 1.728 km de 
extensão e remodelação de 550 km, nos estados 
do Ceará, Pernambuco, Piauí e Alagoas.

O projeto tem um investimento estimado 
em R$ 5,42 bilhões – R$ 4,45 bilhões no período 

Para colocar a economia
do Nordeste nos trilhos  
A Ferrovia Transnordestina segue com as obras a todo vapor.  

O novo modal ferroviário promete transformar a realidade da logística 
do Nordeste. Com isso, o País vai experimentar transporte mais ágil na 

exportação para o comércio exterior

Andreh Jonathas, Fortaleza (CE)

2007-2010, conforme informou a assessoria de 
imprensa do Ministério dos Transportes, com 
dados do 10o balanço do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC), do dia 30 de abril. 
A Transnordestina, associada ao transporte de 
cabotagem (por navio, dentro do País), vai in-
terligar a Região Nordeste e dar suporte a ne-
gócios em todo o País. O objetivo é reduzir o 
tempo de transporte de cargas, principalmente, 
com destino à Europa e a Ásia, mercados para 
os produtos brasileiros. A previsão é concluir as 
obras em 2012.

Um dos exemplos práticos dos benefícios 

da ferrovia vai ocorrer no Ceará, na cidade de 
São Gonçalo do Amarante, mais especifica-
mente, no distrito de Pecém, onde está locali-
zado o Porto do Pecém. O terminal, que vai ser 
interligado ao Porto do Suape (PE), já é o maior 
exportador de frutas do Brasil, um dos maio-
res exportadores de calçados e um dos grandes 
no setor de carne. Isso ocorre em função da sua 
posição geográfica. Com a nova ferrovia, esses 
setores podem ser impulsionados, bem como o 
segmento de grãos, que poderão ser recebidos 
em menor prazo do Piauí e do restante do País, 
lembra Francisco Zuza de Oliveira, presiden-
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te da Agência de Desenvolvimento do Ceará 
(Adece).

“O Porto do Pecém é um dos mais im-
portantes do País. É uma excelente saída de 
transporte para a Europa e, por isso, a Trans-
nordestina vai representar o aumento das 
possibilidades brasileiras de exportação”, diz. 
Zuza não descarta a opção de trazer frutas do 
Vale do São Francisco, dos estados de Minas 
Gerais, Bahia e Pernambuco, para serem expor-
tadas via Pecém.

Pelas expectativas do presidente da Adece, 
a exportação de minérios também deve ser be-
neficiada. “A Transnordestina vai proporcionar 
economia de um dia em cada parada. Em dez 
dias de movimentação, vai-se ganhar o equiva-

De perto da 
Transnordestina 

Na Rede Ferroviária Federal S.A., ele 
acompanhou a expectativa do crescimen-
to do transporte de combustível e minério 
não ferroso, como o calcário, por meio do 
modal ferroviário. Agora, na Transnordestina 
Logística – empresa responsável por tocar 
a Ferrovia Transnordestina –, vê de perto as 
possibilidades se ampliarem para além do 
que era imaginado. 

Aurélio Batista (foto), líder da estação 
Mucuripe, da Transnordestina Logística, 
sabe bem o que representa os novos trilhos 
que chegam pelo Porto do Mucuripe, em 
Fortaleza (CE), para o projeto. Há 21 anos 
no mesmo ramo, 12 só na empresa atual, 
destaca o que pode acontecer nos próximos 
anos. 

“Com certeza, vai ter captação de novas 
cargas de minérios de Pernambuco, produ-
tos agrícolas, soja e derivados. Vai crescer 
também a importação de contêineres para 
São Luiz (MA)”, diz. 

No Porto do Mucuripe, onde mostrou 
à reportagem da revista O Empreiteiro os 
trilhos importados para a ferrovia, Batista 
informou que está prevista a compra de 135 
mil t de trilhos até o final do ano, só por 
Mucuripe. De lá, o material vai para Missão 
Velha (CE), depois, para Salgueiro (PE), de 
caminhão.

E ressalta: “Isso aumenta o volume de 
movimentação, mas o custo rodoviário é 
mais caro. Com a Transnordestina, os cus-
tos vão baixar muito”.

lente a um frete para a Europa”, garante. Ele in-
forma que o aluguel em um dia no porto chega 
ao valor de US$ 45 mil (cerca de R$ 80 mil).

Com a ampliação do Canal do Panamá e 
com a conclusão da Transnordestina, a viagem 
que demora atualmente 35 dias para a Ásia, 
saindo do Pecém, será mais rápida. “A maio-
ria das cargas do Brasil que sair do Ceará terá 
ganho de 15 dias de frete. Isso significa que São 
Paulo pode trazer de cabotagem para exportar 
pelo Pecém”, aponta Zuza.

As possibilidades se estendem à medida 
que os pontos de ligações interestaduais vão 
sendo construídos ou melhorados. “A cada 
equação que vai sendo fechada, mais negócios 
serão beneficiados”, comenta.
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Mais de 50 equipamentos da Case estão trabalhando nas obras da Ferrovia Trans-
nordestina, nos municípios de Salgueiros, Serra Talhada e Custódia, em Pernam-
buco. Eles foram fornecidos para empreiteiras, que trabalham no local, pela Bra-
sif Rental, segmento de aluguel de máquinas da Brasif, concessionária Case.   
As máquinas são retroescavadeiras 580M, utilizadas em diversas aplicações; motoniveladoras, 
utilizadas para espalhar material; escavadeiras hidráulicas CX220B (22 toneladas), para o carre-
gamento de caminhões e o acabamento de taludes; escavadeiras hidráulicas CX350B (35 tone-
ladas), na escavação e carregamento de caminhões; e as recém lançadas escavadeiras CX470B 
(47 toneladas), também utilizadas na escavação e carregamento de materiais. 

A CX470B carrega até 150 caminhões por hora nessa obra, segundo o fabricante. A máquina 
tem capacidade para 47 t e é voltada, principalmente, para os setores de mineração e constru-
ção pesada, que exigem grandes esforços de desagregação e movimentação de carga.

“A Case está se consolidando como uma provedora completa de escavadeiras. Agora temos 
sete modelos, entre 130 e 470 toneladas, usadas nos mais diversos tipos de obras e aplica-
ções”, explica o gerente de Marketing do Produto, Edmar de Paula. Ele informa que a CX470B 
está tendo grande aceitação e que, na obra da Ferrovia Transnordestina, as unidades estão ope-
rando na escavação e carregamento de materiais.

A CX470B possui motor ISUZU de 6 cilindros, design inovador e avançados conceitos de 
engenharia, motor com potência adicional de 17%, reduzido consumo de combustível e ciclos 
de trabalho mais rápidos, além de ser de fácil manutenção e ter maior durabilidade.

Edmar de Paula explica que o grande diferencial tecnológico da linha CXB é o motor e o sis-
tema hidráulico reprojetado. As máquinas de 12 a 24 toneladas possuem 4 cilindros e as de 35 
e 47 toneladas, 6 cilindros. Uma exclusividade no mercado nacional que, segundo a empresa, 
traz benefícios diretos ao cliente, como redução de ruído e vibração, diminuição do consumo 
de combustível, aumento de potência, melhor relação peso/potência, facilidade e redução no 
custo de manutenção, maior eficiência, menor índice de emissão de poluentes, maior vida útil 
e maior produtividade. 

Principais características da CX470B:
-  seis cilindros e potência líquida de 362 hp;
- sistema de injeção eletrônica de combustível common rail em duas etapas;
- controle de emissão de poluentes Tier III;
- vibração, ruído e consumo de combustível reduzidos;
- aumento da potência e melhor relação peso/potência;
- facilidade e baixo custo de manutenção;
- maior eficiência, com menor índice de emissão de poluentes;
- maior vida útil e maior produtividade.

Case participa com máquinas e um lançamento
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Andamento das obras
- Missão Velha (CE) – Salgueiro (PE) – 96 

km – infraestrutura com 98% executados – 
75% das obras de arte especiais.

- Salgueiro (PE) – Trindade (PE) – 163 
km – infraestrutura com 45% executados em 
19/05/2010.

- Trindade (PE) – Eliseu Martins (PI) – 
420 km – 10% da infraestrutura executada 
no Lote 2 – obras nos Lotes 1, 2, 6 e 7.

- Salgueio (PE) – Suape (PE) – 522 km – 
desapropriados 344 km – 253 km em obras 
nos Lotes 1, 2, 3 e 4.

- Pecém (CE) – Missão Velha (CE) – 527 
km – 193 km desapropriados.

- Cabo (PE) - Porto Real do Colégio (AL) 
– 550 km – 98% reconstruídos.

Metas
- Missão Velha (CE) – Salgueiro (PE) – 

executar 100% da infraestrutura – 90% das 
obras de arte especiais até 30/08/2010

- Salgueiro (PE) – Trindade (PE) – execu-
tar 65% da infraestrutura até 30/08/2010

- Trindade (PE) – Eliseu Martins 
(PI) – executar 15% da infraestrutura até 
30/08/2010

- Salgueiro (PE) – Suape (PE) – iniciar 
obras nos lotes 5 a 7 até 30/07/2010 e execu-
tar 25% da infraestrutura até 30/08/2010

- Pecém (CE) – Missão Velha (CE) – ini-
ciar obras até 30/07/2010

Cabo (PE) – Porto Real do Colégio (AL) 
– concluir 100% até 30/06/2010

(Fonte: 10o Balanço do PAC, repassado pela 
assessoria de imprensa do Ministério dos Trans-
portes)

Impacto da Transnordestina
- Menor custo de logística (transporte) 

para produtos exportados. 
- Valorização fundiária e imobiliária, no 

Sertão e Cerrado nordestinos.
- Fortalecimento e organização na pro-

dução agrícola.
- Novos empreendimentos podem ser 

atraídos para a região.
- Projetos, como a produção de biodiesel 

e de minérios ferrosos e não ferrosos, serão 
impulsionados.  

- Geração de emprego e renda em áreas 
pobres.

- Aumento da arrecadação de impostos.
- Mais possibilidades para melhoria de 

educação e saúde em políticas regionais.
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Entre os projetos considerados estrutu-
rantes para o desenvolvimento do Brasil está 
a duplicação de 604 km da Estrada de Fer-
ro Carajás (EFC). Oficialmente, a obra ainda 
não foi iniciada, mas existem algumas ade-
quações periféricas, próximas de serem rea-
lizadas no Porto do Itaqui e no Terminal da 
Ponta da Espera, ambos em São Luís (MA), 
que servirão de suporte após a concretização 
do projeto.

O projeto de expansão logística da Vale 
para a duplicação da Estrada de Ferro Cara-
jás está orçado em aproximadamente R$ 3,9 
bilhões e tem conclusão prevista para 2014. 
Sua capacidade de transporte será ampliada 

Em compasso de espera
Expectativa é que obras de duplicação da Estrada de Ferro Carajás sejam 

iniciadas ainda em 2010; obras dependem de licenças

em 100 milhões t/ano de minério de ferro; 
hoje, é de 95 milhões t/ano, das quais 90 mi-
lhões são minério de ferro.

Na nova política de investimentos da 
Vale, desde o segundo semestre do ano pas-
sado a duplicação da EFC tem sido tida como 
prioritária, para atender ao aquecimento da 
demanda de minério de ferro. Com as obras, 
os 56 pátios de cruzamento existentes nos 
atuais 892 km da ferrovia estarão interliga-
dos. Outra intenção clara da Vale é ligar a 
EFC aos 720 km da Ferrovia Norte-Sul (FNS), 
que estão sob sua concessão, a fim de facilitar 
o escoamento de minério de ferro de Cara-
jás e também do novo projeto Serra Sul, em 

Canaã dos Carajás (PA), pelo Porto do Itaqui 
(MA). 

O projeto de expansão da EFC, aliás, é o 
detalhe logístico do projeto de implantação 
e exploração de Serra Sul, que tem o objeti-
vo de produzir 90 milhões t/ano. Ao todo, 
o novo projeto demandará investimentos de 
R$ 21,5 bilhões. Destes, R$ 14,8 bilhões à am-
pliação da capacidade de transporte em toda 
a Região Norte. 

Mas, há uma outra vantagem para a Vale 
com a duplicação da EFC: maximizar a ca-
pacidade de transporte de grãos e biodiesel, 
utilizando Itaqui como porta de saída para 
os mercados internacionais. Por todas essas 
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Aumento do transporte de grãos e biodiesel vem 
determinando o esforço em favor da duplicação
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razões, também para o governo as obras são 
estratégicas: "Com a duplicação da Estrada 
de Ferro Carajás, o Maranhão não somente 
receberá novos investimentos como se trans-
formará, definitivamente, no grande eixo 
logístico da região", prevê Roseana Sarney, 
governadora do Estado.

José Carlos Martins, diretor executivo 
de Ferrosos da Vale, confirma o interesse da 
companhia: "O Maranhão é um dos Estados 
onde a Vale mais investe no Brasil, perdendo 
apenas para o Pará, onde os investimentos se 
concentram na expansão da mina de Carajás 
e diversos outros projetos", afirma.

Sem detalhes
Extra-oficialmente, as informações da-

vam conta de que as obras de duplicação co-
meçariam dia 26 de junho deste ano. Chegou 
a ser divulgado que o equipamento para as-
sentamento da grade da ferrovia já teria sido 
adquirido e estaria em fase de finalização na 
New Track Construction Machine, fábrica da 

Harsco, na Carolina do Sul (EUA). A Vale não 
confirmou estas informações, limitando-se a 
dizer que detalhes do projeto somente serão 
divulgados após a expedição das Licenças 
Prévias de construção da ferrovia. 

Mas isso não significa que a companhia 
não tenha pressa. Muito pelo contrário. Em 
14 de abril último, o Diário Oficial do Mara-
nhão publicou duas solicitações de renova-
ções de Licenças de Instalação da minerado-
ra à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
sendo que ambas estão ligadas diretamente à 
duplicação da EFC. A primeira é a solicitação 
nº 186/09 para "obras de melhorias e amplia-
ções dos terminais ferroviários e portuários 
localizados no Complexo Portuário Ponta da 
Madeira”. A segunda, o pedido de renovação 
da Licença de Instalação nº 077/09 para "am-
pliação do Terminal Ferroviário de Ponta da 
Madeira – 1ª Fase, localizado no Complexo 
Portuário de Ponta da Madeira". Até a data 
de fechamento desta reportagem, ainda não 
havia sido liberada a renovação das licenças, A empresa quer manter o padrão de eficiência 

logística ao longo do traçado
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nem expedida a Licença Prévia.                 
Originalmente, as obras estavam pre-

vistas para serem implementadas a partir 
de 2007, mas a retração dos mercados inter-
nacionais ligada à demora nos processos de 
expedição das licenças ambientais, atrasou o 
processo. 

Apesar de as obras de duplicação não 
terem começado oficialmente, as interven-
ções que vem sendo realizadas na Vale na 
ferrovia já somam R$ 1,2 bilhões nos últimos 
dois anos (R$ 715 milhões em 2008 e R$ 530 
milhões no ano passado). Ao todo, o proje-
to de expansão logística da mineradora tem 
investimento estimado em aproximadamen-
te R$ 9,8 bilhões. Além das intervenções na 
EFC, esse projeto contempla a construção de 
um novo atracadouro (Píer IV), no Porto do 
Itaqui, em São Luís, previsto para ser iniciado 
em novembro próximo, e a aquisição de pelo 
menos 20 novos navios para implantar uma 
linha exclusiva de transporte para a Ásia, a 
um custo de US$ 1,7 bilhão.

Implicações  
O projeto de expansão da Estrada de Fer-

ro Carajás deverá alterar a rotina de pelo me-
nos 13 cidades maranhenses. Em quase todas, 
a Vale será obrigada a construir passarelas e 
viadutos. Em Bacabeira, a 50 km de São Luís, 
é praticamente certo que a mineradora será 

obrigada a indenizar moradores para execu-
tar as obras. Ainda não se sabe o número exa-
to de famílias e quando isso ocorrerá. Além 
disso, a Vale deverá construir duas passarelas 
no município para garantir a passagem dos 
moradores da área rural, que precisarão cru-
zar a ferrovia diariamente.

Aspecto do transporte de minério de ferro
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Governo diz que não haverá 
apagão portuário, mas 

usuários duvidam
Setores econômicos, sobretudo ligados ao agronegócio, têm manifestado 

preocupação quanto à possibilidade de um apagão portuário. O governo repele essa 
hipótese, lista obras em execução e diz que há dinheiro para as obras previstas

O
s dados são diversos e vêm de várias 
fontes. O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), revela que será 
necessário um volume de R$ 42 bilhões, 
para obras, a fim de que o sistema por-
tuário brasileiro não entre em colapso. 
Enquanto isso, do lado do agronegócio, 

vez a manifestação mais pessimista. A Confe-

deração da Agricultura e da Pecuária do Brasil 
(CNA) considera que o apagão portuário já co-
meçou.

A entidade calcula que a demanda de 
transporte nos portos do Norte e do Nordes-
te seja de 15 a 18 milhões de t de grãos para a 
próxima safra deste ano. Caso esses números se 
confirmem, a situação estará próximo daquelas 

projeções pessimistas. Afinal, o limite dos por-
tos, segundo a entidade, seria de 8 milhões de t 
para esse tipo de carga. 

Os problemas portuários naquelas duas 
regiões do País têm levado os produtores a 
fazer outra opção. Eles procuram escoar a sa-
fra através dos portos do Sul e Sudeste, o que 
acaba encarecendo demasiadamente os pro-



dutos. A CNA vai mais longe: informa que os 
produtores de soja do Mato Grosso gastam em 
média US$ 100 para transportar uma tonelada 
do produto ao porto de Rottherdam, na Holan-
da, e nquanto produtores argentina gastariam 
apenas US$ 55. 

Aparentemente o governo reconhece a de-
ficiência nos portos do Norte. Tanto assim, que 
vem investindo em obras nos portos de Itaqui, 
no Maranhão, e em Vila do Conde, no Pará. Em 
Itaqui, o governo colocou em licitação a cons-
trução de novos armazéns para aumentar a 
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capacidade de transporte dos atuais 4 milhões 
para 10 milhões de grãos em 2012. E, na Vila 
do Conde, são construídos cais e montagem de 
pontes rolantes para levar as cargas de grãos 
aos navios. Simultaneamente, a iniciativa pri-
vada investe em obras na retroárea. 

Contrapondo-se ao pessimismo desses se-
tores econômicos, o governo informa que a car-
teira de projetos da iniciativa privada, na área 
portuária, é da ordem de US$ 18 bilhões. E que 
o Programa de Aceleração do Crescimento está 
disponibilizando para obras no segmento US$ 
4 bilhões. 

As obras em andamento
O ministro Pedro Brito, da Secretaria Espe-

cial de Portos, informa que não haverá apagão 
portuário. Salienta que, além das preocupações 
com os portos do Norte e Nordeste,  o gover-
no vem se preocupando também com as obras 
destinadas a triplicar a movimentação de car-
gas no Porto de Santos, o maior da América 
Latina. Ele está sendo aparelhado a fim de que 
a capacidade atual, que é de 83 milhões de t, 
passe para 232 milhões de t em 20-23. 

Ele informa que se acha em curso o Progra-
ma Nacional de Dragagem (PND), simultanea-
mente ao Plano Nacional de Logística Portuá-
ria, com o qual o governo pretende melhorar a 
capacidade de atendimento da demanda. 

De qualquer forma, não será fácil, a partir 
do PND, o ajuste da situação atual dos portos 
à realidade da economia brasileira. Na maior 
parte deles há graves deficiências a corrigir, in-
dependentemente das complexas obras no mar, 
que serão enfrentadas, pela  engenharia.  

Em alguns estados, seria natural – e econô-

Pedro Brito, da Secretaria Especial de Portos

Terminais portuários
Apesar dos problemas detectados quanto 

a acessos e distância entre zonas de produção 
e portos de embarque, a construção de novos 
terminais nos portos brasileiros não se encontra 
no topo da prioridade do Programa de Acele-
ração do Crescimento. O que se tem em vista, 
como primeira prioridade, é a modernização 
da estrutura. 

Há algum tempo, questionado a respeito 
dessa situação, Carlos La Selva, subsecretário 
de Planejamento e Desenvolvimento Portu-
ário da Secretaria Especial de Portos, disse: 
“Estamos, em primeiro lugar, modernizando 
o que temos. Até por uma questão de recur-
sos, é necessário inicialmente cuidar da ade-
quação de nossos portos. Essa adequação se 
destina a melhorar a retroárea, onde as mer-
cadorias são armazenadas quando chegam 
os caminhões ou quando os navios são des-
carregados.”

Na ocasião, ele listou alguns dos portos que 
até final deste ano, 2010, devem estar com obras 
concluídas: o de Santos, cujas obras somente 
agora estão começando e que responde por cer-
ca de 36% do comércio portuário do Brasil; o 
do Rio de Janeiro (RJ)  e o do Rio Grande (RS, 
considerado a principal porta de entrada dos 
produtos do Mercosul.

Em Salvador (BA), a prioridade é a 
construção de uma via de acesso exclusi-
va, além da ampliação do cais. E, no porto 
do Rio Grande, as obras previstas eram os 
molhes de entrada, o que permitiria maior 
segurança para os navios que ali atracam. 
A seguir, a listagem dos portos e dos prazos 
do PAC. 

mico – que seus produtos fossem embarcados 
nos portos mais próximos. Um exemplo: o al-
godão produzido no oeste baiano, deveria ser 
embarcado pelo porto de Salvador, situado a 
850 km da região produtora. Como, no entanto, 
o terminal local não tem capacidade para isso, 
os produtores têm de recorrer ao porto de San-
tos, que fica a 1.700 km daquela região. 

Autoridades do Ministério da Agricultura 
reconhecem que cerca de 20 milhões de t de 
grãos, produzidos no País, estão sendo trans-
portados para portos muito distantes das regi-
ões de produção a fim de serem embarcados. O 
fato, segundo elas, configuram uma subversão 
do ponto de vista de planejamento logístico, e 
isso afeta a renda do produtor rural. 
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Terminal de contêineres de 
Paranaguá, sempre congestionado
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Data are different and come from several sour-
ces. The Institute of Applied Economic Research 
(IPEA) reports that R$42 billion will be necessary for 
construction work to prevent the Brazilian port system 
from collapsing. Meanwhile, from the agribusiness 
comes the most pessimistic expectations. The Con-
federation of Agriculture and Livestock of Brazil (CNA) 
thinks that ports are already collapsing.

That entity calculates that the demand for trans-
portation in the north and northeast’s ports will be 
from 15 to 18 million tons of grains in the last crop 
this year. Should these figures become real, the situa-
tion will be closer to the pessimistic projections. After 
all, the ports’ limit, according to that entity, is 8 million 
tons for this type of cargo. 

The problems in the ports in those two regions 
of the country have led producers to make another 
choice. They try to drain the crop through ports in the 
southern and southeastern regions, which ends up 
by excessively increasing products’ prices. The CNA 
goes farther: it informs that soybean producers in 
Mato Grosso spend US$100 on average to carry one 
ton of the product to the Rotterdam port, in Holland, 
while Argentinean producers spend only US$55. 

Apparently the Government acknowledges the 
deficiencies in the northern ports. So much so that 
it has been investing in construction work in the ports 
of Itaqui, Maranhão, and of Vila do Conde, Pará. In 
Itaqui the government published a public invitation 
to bid to build new warehouses in order to increase 
the current transportation capacity of 4 million to 
10 million (tons?) of grains in 2012. And in Vila do 
Conde docks are being built and rolling bridges are 
being assembled to carry grain cargos to the vessels. 
Simultaneously, the private initiative is investing in 
construction work in the retro area. 

The Government says that ports will not collapse, but users are unsure 
Economic sectors, mainly those linked to the agribusiness, are worried about the possibility of a port collapse. 
The Government rejects the hypothesis, lists ongoing construction work and says that there is money for the 

construction work forecast

Opposite to the pessimism in those economic 
sectors, the government informs that the private 
initiative’s portfolio of projects in the port area is worth 
US$18 billion. And that the Growth Acceleration Pro-
gram is investing US$4 billion in construction work in 
the segment. 

Ongoing construction work
Minister Pedro Brito, with the Special Secretariat 

of Ports, informs that ports will not collapse. He stres-
ses that in addition to the concerns about the ports in 
the northern and northeastern regions the government 
is also worried about the construction work to triple the 
movements of cargos in the Port of Santos, the big-
gest in Latin America. It is being equipped to increase 
its capacity from 88 million tons to 232 million tons 
in 2023. 

He informs that the Brazilian Dredging Program 
(PND) is being implemented simultaneously to the 
Brazilian Plan of Port Logistics with which the gover-
nment intends to increase the capacity to meet the 
demand. 

Anyway, it will not be easy, based on the PND, to 
adjust the current status of the ports to the Brazilian 
economic scenario. In most of them there are serious 
deficiencies to correct, regardless the off-shore cons-
truction work faced by the engineering industry.  

In some states it would be natural – and econo-
mical – if their products were shipped in ports located 
near the producing region. An example: the cotton pro-
duced in the western area of Bahia state should be shi-
pped in the port of Salvador, located 850 km far from 
the producing region. However, once the local terminal 
does not have capacity to do that, producers have to 
use the port of Santos, 1,700 km far from the region. 

Authorities of the Ministry of Agriculture acknow-

ledge that about 20 million tons of grains produced in 
the country have been carried to other ports very far 
from the production regions to be shipped. That fact, 
according to them, subverts the natural order under 
a point of view of logistic planning, and it affects rural 
producers’ income. 

Port terminals
In spite of the problems detected as to acces-

ses and distances between production regions and 
shipping ports, the construction of new terminals in 
Brazilian ports is not top priority in the Growth Accele-
ration Program. What is targeted as first priority is the 
modernization of the structure. 

Asked about this situation some time ago, Car-
los La Selva, associate secretary of Port Planning 
and Development of the Special Secretariat of Ports, 
he said: “First of all we are modernizing what we 
have. Even due to the funds available, we initially 
have to adapt our ports. This adaptation intends 
to improve the retro area, where goods are stored 
when they arrive on trucks or when ships are un-
loaded”

At that occasion he listed some ports that 
should have the construction work completed by the 
end of this year, 2010: the port of Santos, whose 
construction work has only started and which repre-
sents 36% of the port commerce in Brazil; the port 
of Rio de Janeiro (RJ) and the port of Rio Grande 
(RS), deemed the main entry for the Mercosur’s 
products.   

In Salvador (BA) the priority is the construction of 
an exclusive access stretch, in addition to increasing 
the dock. And in the port of Rio Grande the cons-
truction work planned are entry piers, which will bring 
more safety to the vessels that anchor there.
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PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM - Perspectivas 2009

Porto 
Publicação 

Edital
Início das Obras

Modernização dos Acessos Aquaviários (PAC)

Profundidade (m) Dragagem Derrocagem 
Total Estimado 
(milhões de R$)

Volume Estimado ( m³ mil)
Recife – PE 29/09/2008 28/03/2009 11,5 2.123 ¬ 29,1 
Rio Grande – RS 07/11/2008 03/05/2009 16,0 / 18,0 16.000 ¬ 160,0 
Santos – SP 14/11/2008 30/05/2009 15 9.135 33 167,3 
Fortaleza – CE 09/01/2009 08/06/2009 14 5.947 ¬ 42,3 
Suape – PE 11/02/2009 11/07/2009 20 4.889 362 240,1 
Itaguaí– RJ ¬2a. Fase 18/02/2009 29/06/2009 17,5 4.900 ¬ 130,3 
S. F. do Sul – SC 19/02/2009 19/07/2009 14 3.200 72 85,9 
Aratu – BA 

27/02/2009
27/07/2009 15 3.300 5 49,0 

Salvador – BA 27/07/2009 12,0 / 15,0 2.986 ¬ 50,0 
Natal – RN 06/03/2009 03/08/2009 12,5 2.079 25 30,3 
Rio de Janeiro – RJ 13/03/2009 10/08/2009 13,5 / 15,5 3.500 ¬ 150,0 
Paranaguá – PR 16/03/2009 16/07/2009 16,0 / 15,0 / 14,5 9.000 ¬ 53,0 
Cabedelo – PB 27/03/2009 19/08/2009 11 1.996 225 105,0 
Vitória – ES 31/03/2009 12/09/2009 14 1.866 96 95,2 
Imbituba – SC 03/04/2009 31/08/2009 13 850 ¬ 4,4 
Angra dos Reis – RJ 31/05/2009 30/09/2009 10 100 ¬ 5,0 
Itajaí– SC 09/06/2009 30/09/2009 12,0 / 12,5 3.060 ¬ 23,3 

TOTAL GERAL PND 74.931  818 1.420,2
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Desde o início da modernização dos portos 
nacionais, por meio de programas do Go-
verno Federal, o litoral brasileiro se trans-

formou em um extenso canteiro de obras, no 
intuito de aproveitar o transporte marítimo 
em favor da ampliação do comércio exterior. 
Trata-se de uma costa de 8,5 mil km navegá-
veis – argumenta-se. Isso faz com que, atual-
mente, o Brasil possua um setor portuário que 
movimenta cerca de 700 milhões t de diversas 
mercadorias. Sozinho, o modal responde por 
mais de 90% das exportações, conforme dados 
do Governo. 

Para dar novo fôlego a essa expansão e 
modernização fora criada a Secretaria Espe-
cial de Portos da Presidência da República 
(SEP/PR), por meio da Medida Provisória 
n° 369, de 7 de maio de 2007. Após aprova-
ção no Congresso Nacional, foi sancionada, 
em setembro daquele ano, a Lei 11.518, o que 
consolidou o funcionamento da SEP/PR e o 
distinto modelo de gestão do setor portuário. 

Localização geográfica privilegiada; esforço empresarial; pique 
desenvolvimentista. Essas e outras são características em comum entre os 
complexos portuários de Suape e do Pecém. Ambos são fundamentais para 
o crescimento e desenvolvimento do Nordeste. Semelhanças, diferenças e 
rivalidades à parte, os portos são estratégicos para geração de emprego, 

comércio internacional e instalação de indústrias no Brasil

Andreh Jonathas, Fortaleza (CE)

Há quem atribua a criação da secretaria a uma 
nova abertura dos portos às nações amigas, 
como ocorreu em 1808. Exagero à parte, entre 
as competências do órgão está a elaboração 
de políticas para o fomento do setor, além da 
execução de medidas, programas e projetos de 
apoio ao desenvolvimento da infra-estrutura 
portuária, com investimentos orçamentários 
e do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). 

Na Região Nordeste, dois portos são 
destaque. Um deles pela magnitude do seu 
complexo e pela consistente atração de inves-
timentos; o outro, por sua rápida expansão. 
São, respectivamente, o Porto de Suape, em 

Pernambuco e o Porto do Pecém, no Ceará. 
Em ambos os casos, a administração foi cedida 
aos governos estaduais, que criaram empresas 
para tal competência.

Suape a todo vapor
O Complexo Industrial e Portuário de Su-

ape - localizado na foz do Rio Ipojuca, entre os 
municípios de mesmo nome e Cabo -, é consi-
derado um dos mais completos polos para a 

Consolida-se uma nova era 
industrial no Nordeste
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instalação de negócios industriais e portuários 
do País. Mais de 70 empresas já se instalaram 
ou estão em fase de implantação por lá, o que 
representa um investimento da ordem de US$ 
1,7 bilhão. As empresas contam ainda com 
incentivos fiscais, oferecidos pelos governos 
estadual e municipal.

Dentre outros motivos para a rápida atra-
ção de investimentos está a localização geográ-
fica de Pernambuco no centro do Nordeste. O 
posicionamento também o torna um porto in-
ternacional concentrador de cargas (hub port) 
para toda a América do Sul e Europa. 

Suape começou a ser desenvolvido em 
1973, mas somente em 1977, após desapro-
priação de cerca de 13,5 mil hectares de terras, 
tiveram início, efetivamente, as obras previs-
tas dentro da concepção estabelecida no Plano 
Diretor do Complexo. Até 1991, os investi-
mentos públicos chegaram a R$ 144 milhões, 
em infra-estrutura portuária, sistema viário 
interno (rodoviário e ferroviário), sistemas de 
abastecimento de água, de energia e de tele-
comunicações, centro administrativo e obras 
complementares.

Por ano, o porto movimenta mais de 5 mi-
lhões t de carga, com destaque para os granéis 
líquidos (derivados de petróleo, produtos quí-
micos, alcoóis, óleos vegetais, etc.). Isso quer 
dizer mais de 80% da movimentação, além 
da carga de contêiner. Suape pode atender a 
navios de até 170 mil tpb (toneladas de porte 
bruto) e com calado de 14,50 m e conta com 27 
km2 de retroporto.

Entrou em operação o Cais de Múltiplos 
Usos (CMU), que movimenta carga geral de 
contêineres, em 1991. Em fevereiro daque-
le ano, "Diretrizes da Política Nacional dos 
Transportes" foram estabelecidas pela Secre-
taria Nacional dos Transportes, do então Mi-
nistério da Infra-Estrutura. Com isso, o porto 
pernambucano foi incluído entre os 11 portos 
prioritários do Brasil, para os quais se deve-
riam direcionar os recursos públicos federais 
de investimento em infra-estrutura portuária.

Impressiona a sequencia de ampliações 
e empresas que buscam se instalar no porto. 
Com o intuito de expandir a zona portuária 
e aumentar a movimentação de cargas, teve 
início em 2002, a duplicação da avenida portu-
ária, com extensão de 4,4 km. Também come-
çou nesse período a construção do 1º Prédio da 
Central de Operações Portuárias, para abrigar 
as autoridades que operam em Suape. 
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Em 2004, é inaugurado o Centro de Trei-
namento do Complexo Industrial Portuário 
de Suape, para servir aos funcionários das 
empresas instaladas no porto e aos mora-
dores das comunidades vizinhas. Ainda 
naquele ano, a Emplal, umas das três maio-
res fabricantes de embalagens plásticas por 
termoformagem do País, inaugurou sua 
unidade no Complexo. Além disso, Suape 
captou três investimentos industriais ao 
firmar convênios com a PepsiCo, Refresco 
Guararapes e Condor. Em seguida, foi assi-
nado convênio com o grupo italiano M&G 
para a instalação de um parque fabril com 
quatro plantas.

Um dos investimentos mais importantes 
ocorreu a partir de 2005, quando o Gover-
no de Pernambuco, o Governo Federal e o 
Governo da Venezuela lançam a pedra fun-
damental da Refinaria General José Ignácio 
Abreu e Lima. Fruto de uma parceria entre 
a Petrobras e a Petróleos da Venezuela S.A. 
(PDVSA), o projeto terá capacidade de pro-
cessar 200 mil barris de petróleo por dia. A 
refinaria exigirá um investimento de US$ 2,5 
bilhões e será responsável por gerar cerca de 
10 mil empregos durante a sua construção.

As obras da refinaria passam por dificul-
dades com o Tribunal de Contas da União 
(TCU), mas o início de operação do empre-
endimento ainda está mantido para 2012.

Mão de obra é desafio
A demanda de mão de obra para a cons-

trução e operação da refinaria Abreu e Lima, 

Portos | Suape - Pecém

Portos receberão R$ 2 bilhões
- O modal aquaviário possui um dos menores custos para o transporte de cargas no Brasil, perdendo 

apenas para o transporte dutoviário e aéreo, de acordo com estudos desenvolvidos pela Coppead Instituto 
de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

- O sistema portuário brasileiro possui 37 portos públicos - marítimos e fluviais -, dos quais 18 são 
delegados, concedidos ou tem sua operação autorizada por parte dos governos estaduais e municipais. 
Há também 42 terminais de uso privativo e três complexos portuários que operam sob concessão à 
iniciativa privada. Os portos fluviais e lacustres são de competência do Ministério dos Transportes.

- A Secretaria Especial dos Portos também tem como objetivo consolidar os marcos regulatórios do 
setor, para estimular a livre iniciativa e atrair mais investimentos privados, desonerando as cargas tribu-
tárias no âmbito das áreas alfandegadas e a disponibilização dos serviços públicos portuários, conforme 
previsto em lei, promovendo um modelo de gestão pautado por resultados previamente definidos.

- Ao todo, os portos beneficiados receberão investimentos de cerca de R$ 2 bilhões. Desse mon-
tante, R$ 1,4 bilhão será investido em dragagens que vão aprofundar os canais de acesso aos terminais, 
capacitando-os a receber navios de maior porte, aumentando a competitividade e a capacidade de mo-
vimentação de cargas. Do total previsto para as dragagens, R$ 977 milhões já possuem destinação certa 
e o restante está em fase de definição pela área técnica da SEP/PR. Já os outros R$ 722,3 milhões serão 
aplicados em obras de construção e recuperação da infra-estrutura portuária, além de melhorias nos 
acessos terrestres. 

Suape, equipado para atendimento da 
demanda, acrescida com as indústrias 
instaladas no entorno
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em 2011, corresponde a um terço da popula-
ção do município de Ipojuca. Estão previstos 
23.800 trabalhadores na obra, mais 5 mil ope-
rários nas oficinas de campo. O desafio é ca-
pacitar tanta gente. Para isso, três programas 
foram criados: Plano Setorial de Qualificação 
(Planseq); Reforço de Escolaridade, além do 
Programa de Mobilização da Indústria Nacio-
nal de Petróleo e Gás Natural (Prominp). Para 
ter acesso às vagas de qualificação, os interes-
sados em disputar as vagas na construção e 
montagem da refinaria devem se cadastrar na 
Agência do Trabalho de Pernambuco. Para o 
Planseq e o Prominp, é exigida a escolaridade 
mínima exigida do ensino fundamental II (8ª 
série).

Marco na indústria naval 
E os projetos em Suape não param. O 

Complexo deu início a uma nova fase em 
2007, quando foi assinado o contrato entre a 
Transpetro, subsidiária da Petrobrás, e o Esta-
leiro Atlântico Sul (EAS), da Camargo Corrêa. 
E dia 7 de maio deste ano, já surgiu o primeiro 
fruto de trabalho. Foi realizada a cerimônia de 
lançamento ao mar do primeiro navio do Pro-
grama de Modernização e Expansão da Frota 
(Promef), o primeiro dos 22 petroleiros enco-
mendados ao EAS pela Transpetro.

Do tipo Suezmax, e batizada de João 
Cândido, a embarcação tem 274 metros de 
comprimento e capacidade para transportar 
um milhão de barris de petróleo, conforme a 

assessoria de imprensa do EAS. Para a cons-
trução, foi investido R$ 12 milhões em treina-
mento, incluindo os R$ 3,5 milhões aportados 
no Centro de Treinamento.

O futuro já começou no Pecém
Bem mais jovem que Suape, o Porto do 

Pecém tenta seguir os passos do vizinho. 
Apesar de ser considerado pelos mais bair-
ristas como o maior concorrente, o complexo 
pernambucano serve muito mais de referên-
cia para a estrutura localizada no município 
de São Gonçalo do Amarante, na costa cea-
rense. Com início de operações em 2002, o 
Porto do Pecém cresce aceleradamente em 
muitas das áreas de atuação. 

Portos | Suape - Pecém
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Pecém, beneficiado com a proximidade 
da costa Leste dos Estados Unidos

Suape está equipado para atendimento da 
demanda, que foi acrescida com as indústrias 
instaladas no seu entorno
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Ocupa também uma localização privi-
legiada e conta com modernas instalações 
portuárias. Uma das grandes vantagens do 
Pecém é a proximidade com a costa Leste 
dos Estados Unidos e países da Europa, com 
tempos de viagem, respectivamente, de seis 
e sete dias.

O porto é um moderno terminal integra-
do ao Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP), concebido com o objetivo de 
impulsionar o desenvolvimento econômico 
do Ceará, contando com uma administração 
conjugada com as atividades da Secretaria 
da Receita Federal, Polícia Federal, Ibama, 
Capitania dos Portos, Secretaria Estadual da 
Fazenda, Secretaria de Agricultura e Uva-
gro/Pecém.

O Pecém é um terminal off-shore abriga-
do que recebe navios de até 175 mil tpb, com 
calado máximo de 15,5 m. Suas instalações 
de acostagem contam com dois píeres: um 
destinado a produtos siderúrgicos, cargas 
gerais e contêineres e outro destinado a gra-
néis líquidos, derivados e petróleo e onde se 
encontra instalado o terminal de regaseifica-
ção da Petrobrás.

O acesso se dá por uma ponte de 2.142 
m de comprimento por 7,20 m de largura e 
faixa lateral de 1,30 m para pedestres, apre-
sentando as mesmas características técnicas 
de uma rodovia federal. As instalações de 
armazenagem do Pecém contam com um 
pátio de 380 mil m², dois armazéns cobertos, 
cerca de mil tomadas para ligação de con-
têineres refrigerados, câmaras frigoríficas e 
quatro balanças rodoviárias, dispondo ain-
da de modernos equipamentos de carga e 
descarga, dentre eles um descarregador de 
navios com capacidade de até 1.250 t/h e 
cinco guindastes de múltiplo uso com capa-
cidade de até 140 t.

Apesar do pouco tempo de operação, o 
terminal do Pecém já apresenta resultados 
satisfatórios, se comparado com os demais 
portos brasileiros. O porto é hoje o terminal 
líder no Brasil na exportação de frutas, pes-
cados e calçados.

Expansão estratégica e necessária
Foram movimentadas 1.015.600 t de 

mercadorias no Porto do Pecém de janeiro 
a maio de 2010. Isto representa um aumen-
to de 85% em relação ao igual período de 
2009. A movimentação de contêineres foi de 

Ampliação de Pecém gera renda e empregos
Mário Lima Júnior, diretor de Desenvolvimento Comercial da Cearaportos, empresa que administra o 

Porto do Pecém, falou à revista O Empreiteiro
O Empreiteiro - Qual a importância das obras de ampliação do Porto do Pecém para a geração de 

emprego e renda, principalmente, para a construção civil?
Mário Lima - As obras de ampliação, ora em andamento, no Terminal Portuário do Pecém, são de 

grande importância para a geração de empregos diretos, bem como no setor de serviços como comércio, 
aluguel de imóveis, hotelaria, alimentação, dentre outros, ampliando a geração de renda.  Em especial, 
para o setor da construção civil, cabe mencionar a importância destas obras de grande porte e comple-
xidade na formação de mão de obra especializada na região, atuando em atividades com intenso uso de 
tecnologias e métodos construtivos modernos. São obras que embasam o desenvolvimento do Comple-
xo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e servem de apoio a atração de novos investimentos a Refinaria 
Premium II, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), termoelétrica, áreas industriais, etc.

O Empreiteiro - Quantos empregos diretos estão sendo gerados com as obras de ampliação do 
Porto do Pecém?

Mário Lima - No atual estágio das obras, estão sendo gerados cerca de 850 empregos diretos.
O Empreiteiro- De onde são os trabalhadores que estão ajudando a construir o Porto do Pecém?
Mário Lima - A maior parte dos trabalhadores é proveniente da própria cidade onde o porto está 

instalado, São Gonçalo do Amarante, e cidades vizinhas como Caucaia e Fortaleza. Além dessas, existem 
ainda trabalhadores advindos do interior do Estado e de outros pontos do Nordeste, como Pernambuco 
e Bahia.

O Empreiteiro - Quais as funções desempenhadas pelos profissionais da construção civil no Porto 
do Pecém?

Mário Lima - Existem diversas funções relacionadas às atividades desenvolvidas na obra de am-
pliação do porto, como topógrafos, mergulhadores, soldadores, engenheiros de produção, engenheiros 
civis, engenheiros mecânicos, engenheiros de segurança do trabalho, além de encarregados e demais 
trabalhadores.

O Empreiteiro - Qual a importância do porto para o desenvolvimento regional?
Mário Lima - O objetivo do Porto do Pecém é exatamente construir um núcleo de irradiação do 

desenvolvimento, geração de emprego, renda e integração regional, valorizando a qualidade de vida da 
população e o respeito ao meio ambiente.

O Empreiteiro - Quais os principais gargalos do Porto do Pecém e como isso está sendo resolvido?
Mário Lima - Os principais gargalos eram o estado de conservação das três rodovias BRs que dão 

acesso ao Terminal, estradas já recuperadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
(Dnit). Para completar, está em construção a ferrovia Transnordestina.

O Empreiteiro - O que a Ferrovia Transnordestina representa para o Porto do Pecém em termos de 
escoamento de grãos e de bens exportáveis?

Mário Lima - A Transnordestina interligará os portos de Suape e Pecém e terá uma importância 
estratégica em termos de custos operacionais que chega a custar até 50% menos do que o valor do frete 
rodoviário. Isso representa um diferencial de custo bastante elevado, principalmente para transporte de 
commodities. A ferrovia vai ter condições de transportar até 30 milhões t, possibilitando o escoamento da 
produção da região: soja, milho, biodiesel, frutas, álcool e também produção de minérios.

Portos | Suape - Pecém
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57.423 unidades, o que significa um aumento 
de 35% sobre o mesmo trimestre de 2009. O 
porto já necessita ter maior infraestrutura.

Até o final de 2011, o Terminal Portuário 
do Pecém concluirá uma série de melhorias 
que proporcionarão expansão nas suas ativi-
dades, com a concretização de importantes 
obras que irão ampliar a sua estrutura em 
capacidade.

A confirmação da chegada de impor-
tantes empreendimentos, como a Refinaria 
Premium II, da Petrobras, e a Companhia 
Siderúrgica do Pecém, a termoelétrica e a 
Ferrovia Transnordestina, entre outros, fez 
da ampliação do porto uma necessidade es-
tratégica, com investimento total de cerca de 
R$ 2,8 bilhões nos próximos seis anos.

Em pleno andamento, com previsão de 
ser concluído ainda em 2010 ou no início de 
2011, o Terminal de Múltiplo Uso (TMUT) 
vai aumentar em cinco vezes a atual capa-
cidade de movimentação de contêineres, 
numa parceria entre o Governo do Estado 

do Ceará através da sua Secretaria de Infra-
estrutura e o Governo Federal através do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), com investimento 
de cerca de R$ 400 milhões. 

Estas obras consistem no prolongamen-
to de 1.000 m no quebra-mar existente, que 
passará a contar com 2.270 m, a construção 
de 760 m de píer com dois berços de atra-
cação contínuos, implantação de linha de 
guindastes para descarregamento e carrega-
mento de contêineres, construção de retro-
área para pátio de estocagem, com 87 mil 
m2, instalação de 480 tomadas para contêi-
neres refrigerados no TMUT, ampliação em 
342 m da ponte que dá acesso ao terminal, 
com pista dupla e iluminação.

A montagem de uma correia transpor-
tadora para carvão, com extensão de 9 km, 
está em andamento, com previsão de con-
clusão também para 2011 e investimento de 
R$ 170 milhões. Além disso, será instalado 
um descarregador contínuo para carvão, 

destinado ao abastecimento dos novos em-
preendimentos do CIPP.

Atualmente, estão instaladas no CIPP: 
Tortuga (fábrica de rações), Votorantim e Ci-
mento Apodi (cimenteiras), Petrobrás (plan-
ta de regaseificação), Termoceará, Termofor-
taleza, MPX (usinas termoelétricas), Wobben 
(aerogeradores), Jotadois (indústria de pré-
moldados) e Hidrostec (tubos de aço).

Primeira exportação de minério
A primeira experiência de exportação de 

minério de ferro no Ceará ocorreu no início 
de março deste ano. De acordo com a empre-
sa chinesa Globest, responsável pelo proce-
dimento, foi um sucesso. 

Foram exportadas 75 mil toneladas de 
minério de ferro extraídos em São José do 
Torto, Sobral, e levados pelo navio Após-
tolos à China. A empresa já prepara nova 
operação para repetir a venda de minério 
de ferro cearense ao exterior ainda este 
ano.
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H
á grande expectativa em relação ao 
novo ciclo de desenvolvimento do setor 
siderúrgico no Brasil, que estava com 
o consumo per capita estagnado há 26 
anos. Com uma capacidade instalada 
de 42,1 milhões de t/ano de aço bruto 
e cerca de 27 usinas no parque produtor 

de aço no País, segundo o Instituto Aço Brasil  
(IABr), pipocam, por todas as regiões, grandes 
projetos para impulsioná-los. 

 A expectativa é de que os projetos de 
expansão atinjam investimentos de R$ 71,6 
bilhões, elevando, segundo o IABr, a capaci-
dade de produção para cerca de 77 milhões t, 
em 2016. Tudo para suprir uma demanda em 
função de projetos listados no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), do Pré-Sal, 
da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, in-
dústria automotiva e o aumento do consumo 
mundial.

 “A indústria brasileira do aço está prepa-
rada para atender aos desafios do crescimento 
econômico. Nossa capacidade atual supera em 
103% a demanda interna prevista para este ano 
e possibilita ao setor manter elevada posição ex-

Siderurgia

Os anos de ouro do aço
Se os reflexos da crise econômica mundial iniciada em 2008 foram sentidos

em 2009, a perspectiva para o setor siderúrgico é de que, a partir de 2010, os 
próximos anos sejam de ouro, ou melhor... do aço

portadora. A retomada dos projetos de expansão 
demonstra a confiança da indústria do aço no 
crescimento sustentável do País e reafirma sua 
disposição de continuar abastecendo plenamen-
te o mercado interno e ampliar sua participação 
nos mercados internacionais”, afirma o presi-
dente do IABr, Marco Polo de Mello Lopes. 

 A ArcelorMittal Monlevade, por exemplo, 
dobrará a produção de aço a partir de 2012, en-
quanto a Vale, em parceria com a Thyssenkrupp 
Steel investiu US$ 8,2 bilhões de dólares para a 
construção do complexo siderúrgico CSA Si-
derúrgica do Atlântico, recém-inaugurado. É 
da Vale também o projeto da Companhia Side-
rúrgica de Pecém, com investimentos de US$ 4 
bilhões e cujas obras de terraplenagem foram 
iniciadas no ano passado. A Usiminas também 
já anunciou um plano de investimentos de R$ 
5,6 bilhões, enquanto a Votorantim inaugurou, 
em 2009, sua siderúrgica em Resende (RJ), com 
capacidade de produção instalada de 1 milhão 
t/aços longos e 500 mil t/de aços laminados.

 O IABr prevê para este ano forte recupera-
ção dos níveis de atividades da indústria do aço 
no País. O consumo deve crescer 24,4%, atin-

gindo 23,1 milhões t de produtos siderúrgicos, 
enquanto as exportações estão estimadas em 11 
milhões t (+27,4%), possibilitando desse modo 
aumento de 25,1% na produção de aço bruto, 
para 33,2 milhões t. 

 “Os desafios para o desenvolvimento dos 
programas de investimento dependem de re-
gras estáveis, isonomia competitiva com os 
produtores de aço no exterior, assim como ade-
quados mecanismos contra a competição pre-
datória, que contraria os interesses de desen-
volvimento e geração de empregos no País”, 
afirma Lopes.

ArcelorMittal retoma  
ampliação em Monlevade 

A perspectiva de algumas empresas, caso 
da ArcelorMittal, é que a produção do setor 
de aços longos alcance níveis pré-crise a partir 
deste ano. A empresa retomou a duplicação 
da ArcelorMittal Monlevade, produtora de 
aços longos em João Monlevade (MG). Com 
a expansão, a usina dobrará a capacidade de 
produção de aço bruto de 1,2 milhão para 2,4 
milhões t/ano de aço bruto. “O Brasil é um dos 
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países que se recuperou mais rápido da crise financeira internacional. As-
sim, a demanda de aço tende a crescer no mercado interno nos próximos 
anos”, afirma o presidente da ArcelorMittal Aços Longos, Augusto Es-
peschit de Almeida.

 A empresa iniciou a expansão em Monlevade há dois anos, quando 
foram realizadas apenas as obras civis de preparação para a duplicação, 
mas teve que suspender a montagem das instalações por causa da crise 
financeira mundial no último trimestre de 2008. Para atender ao cresci-
mento do consumo e manter a participação no mercado nacional de aços 
longos, Almeida explica que a ArcelorMittal está retomando os investi-
mentos nesse projeto.

 No caso de Monlevade, a expansão exigirá investimentos da ordem 
de US$ 1,2 bilhão para a montagem de uma nova sinterização (2,3 milhões 
de t/ano); um novo alto forno (1,12 t/ano) para duplicar a produção atual 
de gusa; e de uma terceira laminação (1,15 milhão de t/ano) para dobrar 
o volume de produção de fio máquina para 2,3 milhões de t/ano por ano. 
A usina também duplicará a produção da aciaria, que atingirá 2,4 milhões 
de t de tarugos por ano quando entrar em operação.

 Para concretizar o projeto, entre 60% a 80% dos recursos serão fi-
nanciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), com linhas de crédito voltadas para serviços e equipamentos 
nacionais. As obras de Monlevade, que foram iniciadas em maio deste 
ano, têm prazo de conclusão previsto para 24 meses. O start up está pre-
visto para 2012. A partir de 2014, com a operação plena da usina, a expec-
tativa é um incremento na receita de R$ 200 milhões por ano.

 
Vale expande parcerias em siderúrgicas 

A Vale e a Thyssenkrupp a TKCSA Siderúrgica do Atlântico, que 
demandou investimento de US$ 8,2 bilhões. Toda a produção do novo 
complexo siderúrgico, cerca de 5 milhões t/ano de placas de aço, será 
exportada, o que representará um aumento de 40% nas exportações brasi-
leiras do produto. A Thyssenkrupp Steel tem 73,13% do empreendimen-
to, enquanto a Vale participa com 26,87%. 

 A instalação da TKCSA é considerada um dos maiores inves-
timentos no setor siderúrgico dos últimos anos do País. O projeto 
engloba, além de dois alto-fornos e aciaria, porto, coqueria e usina 
termelétrica. Além desse projeto, a Vale está diretamente envolvida 
em outros projetos que totalizam US$ 21 bilhões em investimentos 
nos setor siderúrgico, com geração de 80 mil empregos na implan-

De olho no cimento
Outro segmento que terá atenção especial da CNS é o de cimento. 

Iniciadas as operações nessa área no ano passado, a empresa tem 
hoje a capacidade de moagem de 2,8 milhões t e de venda de 2,4 
milhões t do produto.

A CNS informa que, a partir de outubro de 2010, colocará em 
funcionamento uma fábrica de clínquer em Arcos (MG), que terá capa-
cidade para produzir 830 mil t. Na mesma cidade também haverá uma 
unidade de cimento, com capacidade para moagem de 600 mil t. Até 
2015 ou 2016, a empresa pretende atingir a capacidade cerca de 6,5 
milhões t, com a inauguração de mais três fábricas.



www.revistaoempreiteiro.com.br | 269

tação. “Entendemos que o Brasil é o melhor 
lugar para se produzir aço. Por isso, temos 
estimulado parcerias com nossos clientes 
para aumentar a produção no País”, explica 
Roger Agnelli, presidente da empresa.

 Entre esses projetos, está a usina de Aços 
Laminados do Pará (Alpa), que recebeu licen-

ça prévia em março deste ano, além de licença 
de instalação para a terraplenagem. Com início 
das operações previsto para 2013, a Alpa tem 
investimento previsto de US$ 3,2 bilhões. No 
ano passado, a Vale e a Aço Cearense assinaram 
memorando de entendimentos para a implanta-
ção das linhas de laminação da Alpa – bobinas a 
quente (710 mil t/ano) e bobinas a frio (450 mil 
t/ano) e galvanização (150 mil t/ano). Além da 

usina siderúrgica para produzir placas e aços 
laminados, o empreendimento compreende a 
construção de um acesso ferroviário, a constru-
ção de um terminal fluvial no rio Tocantins para 
atender à siderúrgica.

 Outro empreendimento da Vale é a 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no 
Ceará, que é fruto de uma parceria com a 
coreana Dongkuk e terá capacidade de pro-
dução de 3 milhões de t/ano de placas de 
aço para exportação (6 milhões na segunda 
fase). A Vale tem 49% do empreendimento 
e a Dongkuk, 51%. A CSP, que tem investi-
mento previsto de US$ 4 bilhões, na primeira 
fase, e entrará em operação em 2014, produ-
zirá, além das placas de aço, energia elétrica 
para consumo próprio, e o excedente será 
disponibilizado para o mercado nacional.

 A Companhia Siderúrgica Ubu (CSU) é ou-
tro investimento, de US$ 6,2 bilhões, da Vale, na 
cidade de Anchieta (ES). A CSU era, em 2007, 
uma parceria entre Baosteel e Vale, mas no ano 
passado, a Baosteel desistiu do complexo. A 
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Fábrica da VSB, em Jeceaba (MG), produzirá 
tubos de aço sem costura
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Vale assumiu 100% do empreendimento e, no 
final de 2009, entregou um Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impactos ao Meio 
Ambiente (EIA-RIMA) do projeto ao gover-
no do Espírito Santo. A usina terá capacidade 
anual de 5 milhões de t de placas de aço, com 
início das operações previsto para 2014. 

Gerdau produzirá aços planos em 2012
A Gerdau também comemora a boa fase 

do setor siderúrgico, impulsionada pela 
maior demanda da construção civil e da in-
dústria. A empresa encerrou o primeiro tri-
mestre de 2010 com 32% de crescimento nas 
vendas consolidadas em comparação com o 
mesmo período do ano passado. A Gerdau, 
nesse primeiro trimestre, destinou 61% dos 
R$ 233 milhões em investimentos para o Bra-
sil. É apenas uma fatia dos R$ 9,5 bilhões de 
investimentos para o período 2010-2014, dos 
quais 80% serão direcionados para o Brasil.

 Segundo o diretor-presidente da Gerdau, 
André B. Gerdau Johannpeter, o bom desem-
penho da empresa neste primeiro trimestre 
reflete o aumento da demanda por aço. “Esta-
mos preparados para atender a expansão da 

demanda nos próximos anos, considerando 
nossa capacidade instalada atual e os inves-
timentos programados”, afirmou.

 Entre os investimentos previstos para o 
País está o laminador de aços planos (chapas 
grossas), em Ouro Branco (MG), cujo inves-
timento é de R$ 1,75 bilhão. Esse equipa-
mento, com início das operações programa-
do para 2012, terá uma capacidade instalada 
de 1 milhão t/ano. Nesta mesma unidade, a 
Gerdau também prevê a expansão da capa-
cidade de produção de perfis estruturais, de 
540 mil t para 700 mil t por ano, investimen-
to de R$ 100 mil, com entrada em operação 
em 2011. Também em 2011, será ampliado o 
serviço de corte e dobra de vergalhões e a 
fabricação de produtos de aço prontos para 
o uso, voltados para atender a construção 
civil. Os investimentos envolvem R$ 134 
milhões. 

 O crescimento do mercado interno está 
levando a Gerdau a realizar vários estudos 
de investimentos. Entre eles, está a instalação 
de um novo laminador de rolos, o aumento 
da capacidade de laminação e expansões 
adicionais das unidades de transformação 

(corte e dobra de vergalhões e fabricação de 
produtos de aço prontos para o uso). 

Usiminas terá tecnologia de chapa para 
petrolíferas 

Já a Usiminas é outra empresa que 
anunciou um plano de investimento de R$ 
5,2  bilhões, com a conclusão da coqueria 3, 
em Ipatinga (MG); além de melhorias opera-
cionais nas plantas de Ipatinga e de Cubatão 
(SP).  Os investimentos em Ipatinga repre-
sentam a maioria dos recursos do plano da 
empresa, sendo que a nova coqueria 3 terá 
uma produção de 750 mil t/ano; enquan-
to a produção de chapas grossas terá uma 
tecnologia de resfriamento acelerado (CLC) 
para atendimento a requisitos dos projetos 
de exploração de petróleo do pré-sal. Ainda 
na cidade do Vale do Aço mineiro, haverá 
a expansão do laminador, o que ocasionará 
um aumento da produção para 1.350 mil t/
ano (incremento de 450 mil t/ano); e tam-
bém uma nova linha de galvanização, com 
produção de 550 mil t/ano de galvanizados 
a quente. O start up desses empreendimen-
tos será entre 2010 e 2012.

The steel’s golden year
If the impacts of the 2008’s world economic crisis were felt last year, the scenario in the metallurgical 

industry in 2010 and the years ahead is expected to be golden or, better yet, ... steely

There are great expectations related to the new 
development cycle of the metallurgical industry in 
Brazil, which had its per-capita consumption stagna-
ted for 26 years. With an installed capacity of 42.1 
million tons/year of raw steel and about 27 plants in 
the steel production industry in the country, according 
to the Instituto Aço Brasil (IABr), stimulating large pro-
jects are coming up in every region. 

 Expansion projects are expected to receive 
R$71.6 billion investments, thus raising, according 
to the IABr, the production capacity to approximately 
77 million tons in 2016. All that to meet a demand 
resulting from projects listed in the Growth Accele-
ration Program (PAC), Pre-Salt, the World Cup and 
the Olympic Games, the automotive industry and the 
increase in world consumption. 

 “The Brazilian steel industry is prepared to 
face the challenges of economic growth. Our cur-
rent capacity exceeds by 103% the internal demand 
forecast for this year and allows the industry to 
maintain a high position in exports. The expansion 
projects resumed show the steel industry’s trust 
in the country’s sustainable growth and restate its 
willingness to keep on supplying the internal market 
in full and to increase its participation in international 

markets”, says IABr president, Marco Polo de Mello 
Lopes. 

 ArcelorMittal Monlevade, for instance, will double 
its steel production as from 2012, while Vale, in a part-
nership with Thyssenkrupp Steel invested US$ 8.2 billion 
in the construction the CSA Siderúrgica do Atlântico’s 
metallurgical compound recently inaugurated. The pro-
ject of Companhia Siderúrgica de Pecém also belongs 
to Vale, which will demand US$4 billion investments 
and earthmoving started last year. Usiminas has already 
announced a R$5.6 billion investment, while Votorantim 
inaugurated in 2009 its metallurgical plant in Resende 
(RJ), with installed production capacity of 1 million tons 
of long steel and 500 thousand tons of laminated steel.

 The IABr forecasts for this year a strong recovery 
of the steel industry’s levels of activity in the country. 
Consumption is expected to grow by 24.4%, reaching 
23.1 million tons of metallurgical products, while exports 
should grow to 11 million tons (+27.4%), thus enabling 
a 25.1% increase in the raw steel production, which 
would reach 33.2 million tons. 

 “The challenges faced to develop investment pro-
grams depend on stable rules, competitive isonomy with 
steel producers abroad, and adequate mechanisms 
against predatory competition, which disagrees with the 

countries’ interests in developing and creating jobs”, 
states Lopes.

ArcelorMittal resumes extension in Mon-
levade 

Some companies, such as ArcelorMittal, expect 
that the production of the long steel sector reaches 
the pre-crisis levels as from this year. The company 
resumed the duplication of ArcelorMittal Monlevade, 
producer of long steels in João Monlevade (MG). 
With the expansion, the plant will double its capacity to 
produce raw steel from 1.2 million to 2.4 million tons/
year. “Brazil is one of the countries that has recovered 
faster from the international financial crisis Thus, the 
demand for steel tends to grow in the internal market 
in the next years”, states ArcelorMittal Aços Longos’ 
president, Augusto Espeschit de Almeida.

 The company started the expansion in Monle-
vade two years ago, when just construction work to 
prepare the duplication was done, but it had to stop 
assembling the facilities due to the world financial crisis 
in 2008’s last quarter. To catch up with the increasing 
consumption and maintain its market share in the Bra-
zilian market of long steel, Almeida explains that Arce-
lorMittal has resumed investing in this project.
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 In the case of Monlevade, expansion will de-
mand approximately US$ 1.2 billion investments to 
assemble the new sinterization facilities (2.3 million 
tons/year); a new blast furnace (1.12 tons/year) to 
double the current pig-iron production; and a third la-
mination facility (1.15 million tons/year) to double the 
production volume of machine wire (?) to 2.3 million 
tons/year. The plant will also double the production 
of the pig-iron transformation plant’s (?), which will 
reach 2.4 million tons of dowels yearly when the ope-
ration starts.

 To implement the project from 60% to 80% 
of the funds will be financed by Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), with 
credit lines for services and national equipment. Cons-
truction work in Monlevade, which started in May this 
year, is expected to finish within 24 months. Start-up 
is forecast for 2012. As from 2014, when the plant will 
be in full operation, turnover is expected to increased 
by R$200 million yearly.

 
Vale increases partnerships in steel mills 
Vale and Thyssenkrupp a TKCSA Siderúrgica do 

Atlântico (não faz sentido em português), which requi-
red US$8.2 billion investments. The whole production 
of the new metallurgical compound, about 5 million 
tons/year of steel plates, will be exported, which 
stands for a 40% increase in Brazilian exports of the 
product. Thyssenkrupp Steel holds 73.13% interests 
in the undertaking, while Vale holds 26.87%. 

 Setting up TKCSA is deemed one of the biggest 
investments in the metallurgical industries in the last 
years in the country. The project encompasses, in 
addition to two blast furnaces and an iron-pig transfor-
mation plant, a port, a coke plant and a thermoelectric 
plant. In addition to this project, Vale is directly involved 
in other projects totaling US$21 billion investments in 
the metallurgical industry, generating 80 thousand 
jobs during the implementation. “We understand that 
Brazil is the best place to produce steel. That is why 
we have stimulated partnerships with our clients to in-
crease the production in the country”, explains Roger 
Agnelli, president of the company.

Among other projects, there is the Ações Lamina-
dos do Pará plant (Alpa), which got its previous license 
in March this year, in addition to an installation license 
for earthmoving. The operation has been scheduled 
for 2013 and Alpa will make US$3.2 billion invest-
ments. Last year Vale and Aço Cearense signed a me-
morandum of understanding for the implementation 
of Alpa’s lamination lines – hot-manufactured spools 
(710 thousand tons/year), cold-manufactured spools 
(450 thousand tons/year) and galvanization (150 
thousand tons/year). In addition to the steel mill to 
produce plates and laminated steels, the undertaking 
includes the construction of a railway stretch to access 
the compound and a terminal in the Tocantins River to 
assist the steel mill.

 Another Vale’s undertaking is Companhia Si-
derúrgica do Pecém (CSP), in Ceará, the result of a 
partnership with the Korean Dongkuk, which will have 
a production capacity of 3 million tons/year of steel 

plates for export (6 million in the second phase). Vale 
holds 49% of the undertaking and Dongkuk, 51%. 
CSP, which will demand a US$4 billion investment in 
the first phase and will start to operate in 2014, will 
produce, in addition to steel plates, electric power for 
its own consumption and the exceeding part will be 
placed in the Brazilian market.

 Companhia Siderúrgica Ubu (CSU) is another 
Vale’s undertaking demanding US$6.2 million in the 
city of Anchieta (ES). CSU was a partnership between 
Baosteel and Vale made in 2007, but last year Baosteel 
gave up the compound. Vale took over 100% of the 
undertaking and at the end of 2009 it delivery an Envi-
ronmental Impact Study and an Environmental Impact 
Report (EIA-RIMA) of the project to the government of 
Espírito Santo. The plant will have an annual capacity of 
5 million tons of steel plates and it is expected to start 
operations in 2014. 

Gerdau will produce flat iron in 2012
Gerdau is also celebrating the good phase of 

the metallurgical industry stimulated by the increased 
demand from civil construction and from the industry. 
The company closed 2010’s first quarter with a 32% 
increase in consolidated sales against the same period 
last year. In this first quarter Gerdau dedicated 61% of 
its R$233 million investments to Brazil. It stands for 
just a slice of the R$9.5 billion investments forecast 
for the 2010-2014 period, 80% out of which will be 
made in Brazil. 

 According to Gerdau’s president director, André 
B. Gerdau Johannpeter, the company’s good perfor-
mance in the first quarter mirrors the increase in the 
demand for steel. “We are prepared to meet the in-
crease in demand in the next years considering our 
current installed capacity and the investments plan-
ned”, said he.

 Among the investments forecast for the country 
is the flat steel laminator (thick plates) in Ouro Branco 
(MG), which will demand R$1.75 billion investments. 
The equipment, which will start to operate in 2012, will 
have an installed capacity of 1 million tons/year. In that 
same unit Gerdau also plans to expand the production 
capacity of structural profiles, from 540 thousand tons 
to 700 thousand tons per year, a R$100 thousand in-
vestment, which will start its operations in 2011. Also 
in 2011 the company will expand services of cutting 
and folding heavy iron bars and manufacturing ready-
made steel products oriented towards civil construc-
tion. It will demand R$134 million investments. 

 The internal market’s growth is leading Gerdau to 
make several investment studies. Among them there 
is the installation of a new roll laminator, which will in-
crease lamination capacity, in addition to expansions in 
the transformation units (cutting and folding heavy iron 
bars and manufacturing ready-made steel products). 

Usiminas will have plate technology for oil 
companies 

Usiminas is another company announcing a 
R$5.2 billion investment plan to complete the coke 
plant 3 in Ipatinga (MG), in addition to operational 

 Em Cubatão, a empresa está investindo na 
nova linha de tiras a quente 2, com uma produ-
ção de 2,3 milhões de t/ano, na primeira fase. O 
início é para o segundo trimestre de 2011.

Aciaria da VSB produzirá  
tubos de aço sem costura

A V&M do Brasil está conduzindo a cons-
trução da futura fábrica da Vallourec & Sumi-
tomo Tubos do Brasil (VSB), no município de 
Jeceaba (MG), fruto de uma joint venture forma-
da entre o grupo francês Vallourec e o japonês 
Sumitomo Metals, com investimentos de US$ 
1,6 bilhão. Esse projeto de construção está estru-
turado em quatro grandes áreas: área comum, 
área de energia e utilidades, aciaria/alto fornos 
e laminação e rosqueamento. A parte de cons-
trução civil da laminação já conta com 80 mil m3 
de concreto lançados, permitindo a liberação 
dos trabalhos de estrutura metálica dos prédios 
e equipamentos: já são 11,5 mil t montadas, com 
a utilização de 22 guindastes de grande porte, 
alguns com capacidade de içamento superior 
a 400 t. 

 Atualmente 70 mil m2 de área foram cober-
tos, assegurando a continuidade dos trabalhos 
de montagem eletromecânica de equipamentos 
nacionais e importados. A montagem mecânica 
do laminador PQF foi iniciada em junho, bem 
como a sua tubulação hidráulica. A VSB terá 
uma aciaria com capacidade para produzir 1 
milhão de toneladas de aço bruto/ano. Desse 
total, 700 mil t serão utilizadas para a fabricação 
de 600 mil t de tubo de aço sem costura, com 
conexão de roscas premium. As 100 mil t restan-
tes são recicladas dentro do ciclo de produção, 
retornando ao forno elétrico. As outras 300 mil 
t de aço bruto serão transformadas em barras 
lingotadas para o Grupo Vallourec.

Votorantim também aposta  
na evolução do mercado

No ano passado, entrou em operação a 
siderúrgica de Resende (RJ), um projeto com 
investimento de mais de R$ 1 bilhão, com ca-
pacidade de produção instalada de 1 milhão t 
de aços longos e 500 mil t de aços laminados. 
Estrategicamente, a siderúrgica da Votorantim 
está junto à rodovia Presidente Dutra, para per-
mitir o abastecimento dos principais mercados 
do País.

“O plano de investimentos do Grupo Vo-
torantim acompanha o bom momento da eco-
nomia brasileira”, afirma o presidente da Vo-
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torantim Industrial, José Roberto Ermírio de 
Moraes. 

 Outro investimento inaugurado em junho 
pela Votorantim é a central de corte e dobra de 
aço e unidade de distribuição, em Aparecida 
de Goiânia (GO). A escolha da cidade é estra-
tégica para a Votorantim, que deseja expandir 
suas operações na região, considerada uma das 
que mais se desenvolvem no país. O objetivo é 

garantir praticidade e economia no canteiro de 
obras, gerando as centrais de corte e dobra que 
dimensionam as bobinas e as barras de aço de 
acordo com as necessidades das construtoras. 

CSN vai investir R$ 34 bilhões até 2016
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

planeja investir R$ 34 bilhões, entre 2010 e 2016, 
visando o crescimento de diversas atividades 
de atuação. A empresa espera começar a ope-
rar três novas unidades de aços longos, com 
capacidade de 500 mil t cada uma – a primeira 

já em 2011 e as outras duas, em 2012. A intenção 
é produzir vergalhões e fios-máquina. Em 2012, 
também será inaugurado novo módulo de aços 
planos com capacidade de 1,5 milhão t. 

Em relação ao minério de ferro, a expec-
tativa da CSN é de continuidade do cenário 
de mercado aquecido nos próximos meses. A 
companhia espera reajuste positivo dos con-
tratos para o terceiro trimestre, considerando 
as altas dos preços do mercado à vista (spot) 
chinês este trimestre.

Na área de mineração, a CSN caminha ra-
pidamente para atingir 110 milhões t até 2014. 
A companhia almeja passar da sexta para a 
quarta posição no ranking das maiores minera-
doras de ferro do mundo, ficando atrás apenas 
da Vale, Rio Tinto e BHP Billiton. Neste ano, 
com a exportação de 40 milhões t de minério 
de ferro, deverá responder por 4% do mercado 
transoceânico.  Para 2015, a meta é atingir 6%, 
com cerca de 90 milhões t. Nessa área, investi-
mentos como os de Casa de Pedra, Namisa e 
de portos receberão recursos da ordem de R$ 
13 bilhões.

With an eye in cement

Another segment to deserve special at-
tention is that of cement. With the operations 
started in that area last year, the company today 
has a 2.8-million-ton grinding capacity and 
sells 2.4 million tons of the product.  

CNS informs that in October 2010 it will 
start the operations of a clinker plant in Arcos 
(MG), with capacity to produce 830 thousand 
tons. In that same city a cement unit will also 
be set up with 600-thousand-ton grinding ca-
pacity. By 2015 or 2016 the company intends 
to reach 6.5-million-ton capacity with the inau-
guration of three more plants.

improvements in Ipatinga and Cubatão plants (SP).  
Investments in Ipatinga represent most of the resour-
ces of the company’s plan, and the new coke plant 3 
will have a 750 thousand ton/year production, while 
the production of thick plates will rely on an accele-
rated cooling technology called continuous on-line 
control (CLC) to meet the requirements of projects 
of oil exploration in the pre-salt. Still in the cities of 
the Steel Valley in Minas Gerais the laminator will be 
expanded, which will result in increasing production 
to 1,350 thousand tons/year (an increase of 450 
thousand tons/year), and also a new galvanization 
line to produce 550 thousand tons/year of hot gal-
vanized products. These undertakings will start to 
operate between 2010 and 2012.

 In Cubatão, the company is investing in the 
new strap line 2 to produce 2.3 million tons/year 
in the first phase. Start-up is expected for 2011’s 
second quarter.

VSB’s iron-pig transformation plant will 
produce seamless products

V&M do Brasil is building the future plant of 
Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) in 
the municipality of Jeceaba (MG), the result of a 
joint venture between the French group Vallourec 
and the Japanese Sumitomo Metals, with US$1.6 
billion investments. This construction project has 
been structured in four large areas: common area, 
energy and utility area, pig-iron transformation/blast 
furnace area and lamination and threading area. The 
construction of the lamination area already has 80 

thousand m3 of concrete placed, which allows releasing 
the work for the metal structure for buildings and equip-
ment: 11.5 thousand tons have already been assembled 
using 22 large cranes, some with more than 400-ton 
lifting capacity. 

Currently a 70 thousand m2 area has been co-
vered ensuring the continuity of the electromechanical 
assemblage of Brazilian and imported machines. Me-
chanical assemblage of the PQF laminator started in 
June, and also of its hydraulic tubes. VSB will have a 
pig-iron transformation plant able to produce 1 million 
tons of raw steel per year. 700 thousand tons out of 
that total will be used to manufacture 600 thousand 
tons of seamless steel tubes with premium threaded 

connections. The remaining 100 thousand tons will 
be recycled inside the production cycle, going back 
to the electric oven. The other 300 thousand tons of 
raw steel will be transformed into ingot bars for the 
Vallourec Group. 

CSN will invest R$34 billion up to 2016 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) plans 

to invest R$34 billion from 2010 to 2016 to increase 
several areas of performance. The company expects 
to be able to start to operate three new long steel units 
with 500-thousand-ton capacity each – the first one 
already in 2011 and the other two in 2012. The idea is 
to produce heavy iron bars and machine wire. In 2012 
the new flat steel module will be inaugurated, with a 
1.5-million-ton capacity.  

As to iron ore, CSN foresees that the market sce-
nario will not change and goes on active in the next 
months. The company expects adjustments in the 
contracts for the third quarter considering the price 
increases expected in the Chinese market (spot) this 
quarter.

In the mining area CSN is quickly moving to reach 
110 million tons up to 2014. The company is willing to 
move from the sixth position to the fourth position in 
the ranking of the biggest iron miners in the world, just 
behind Vale, Rio Tinto and BHP Billiton. This year, by ex-
porting 40 million tons of iron ore, it will have a 4% ma-
rket share in the transoceanic market. For 2015, its goal 
is to reach 6%, with about 900 million tons. In this area, 
investments such as those of Casa de Pedra, Namisa 
and the ports will receive R$13 billion investments.

Siderurgia

Localizada em João Monlevade (MG), usina da 
AcelorMittal será duplicada e passará a produzir 
2,4 milhão t/ano de aços longos
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Principais empreendimentos do  
setor siderúrgico no Brasil

ArcelorMittal - Duplicação da ArcelorMittal Monlevade
Investimentos: R$ 1,2 bilhão
Expansão: usina dobrará a capacidade de produção de aço bruto de 1,2 mi-
lhão para 2,4 milhões de t/ano de aço bruto
Operação plena da usina: 2014
Vale
TKCSA – A Siderúrgica do Atlântico, parceria entre a Vale e a Thyssenkrupp, 
já está comissionada 
Investimentos: US$ 8,2 bilhões 
Produção: 5 milhões t/ano de placas de aço que será totalmente exportada
Alpa - Aços Laminados do Pará 
Investimentos: US$ 3,2 bilhões
Produção: capacidade anual de 2,5 milhões de t/ de placas
Entrada em operação: novembro de 2013
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)
Investimentos: US$ 4 bilhões (primeira fase)
Produção: capacidade de produção anual de 3 milhões de t/ano de placas de 
aço para exportação (6 milhões de t/ano, na segunda fase)
Entrada em operação: 2014
Companhia Siderúrgica UBU (CSU) 
Investimentos: US$ 6,2 bilhões
Produção: capacidade anual de 5 milhões de t de placas de aço
Início das operações: 2014
Usiminas
Investimentos em 2010 e 2011: R$ 5,6 bilhões
Projetos: conclusão da coqueria 3, em Ipatinga (MG); projetos de melhoras 
operacionais nas plantas de Ipatinga e de Cubatão (SP). Em 2011, estão pre-
vistas a ampliação da Unigal e a implantação do novo laminador de tiras a 
quente em Cubatão
Produção: 7 milhões de t/anual (dezembro de 2010) e atingir, gradativamen-
te, a produção de 29 milhões de t/anual até 2014
Gerdau
Investimentos previstos entre 2010-2014: aproximadamente R$ 8 bilhões
Principais projetos: laminador de aços planos e outro de bobinas a quente, 
em Ouro Branco (MG); expansão da capacidade de produção de perfis estru-
turais de 540 mil t para 700 mil t/ano, também em Ouro Branco; ampliação 
das centrais de corte e dobra de vergalhões
CSN
Investimentos previstos: US$ 340 milhões
Projetos: novos negócios e novos mercados a serem estabelecidos com a 
produção de 500 kt/ano de aços longos (vergalhões e fio máquina). Produção 
de 400 kt/ano de vergalhos. Produção de 100 kt/ano de fio máquina
Status: em execução, com start up previsto para o 1º semestre de 2011
Projetos: estudos de viabilidade em andamento para viabilizar a expansão da 
CSN através da implantação de duas mini mill para produção individual de 
500 kt/ano cada de vergalhões (400 kt/ano) e fio máquina (100 kt/ano).
start up previsto: 2013
V&M
Projeto: futura fábrica da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB)
Investimentos: US$ 1,6 bilhão
Produção: capacidade para produzir 1 milhão de toneladas de aço bruto/ano 
e tubos sem costura
Votorantim
Investimentos na Usina Siderúrgica em Resende, 2009: US$ 550 milhões
Projetos: sexta central especializada em corte e dobra de aço, junto com a 
primeira unidade de distribuição na região Centro-Oeste
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Tecnologia 
a serviço da 

metalurgia limpa
ThyssenKrupp e Vale acionam a maior 

siderúrgica da América Latina para 
exportar US$ 1 bilhão em aço sem 

poluir a atmosfera

Com capacidade de produção de 5 milhões de t/ano de placas de aço, 
o complexo ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico 
(TKSA) foi inaugurado em junho. Custou US$ 8,2 bilhões para ser 

implantado, o maior investimento privado feito no Brasil nos últimos 15 
anos, gerando mais de 30 mil empregos durante as obras e 3,5 mil diretos 
na operação. Construído a partir dos mais modernos conceitos técnicos 
nas áreas de segurança, saúde e meio ambiente, o complexo siderúrgi-
co, localizado na zona Oeste do município do Rio de Janeiro, no distrito 
industrial de Santa Cruz, num terreno de 9 km2, se transformou em um 
novo pólo de desenvolvimento regional.

Toda a produção será exportada, o que representa um aumento de 
40% nas exportações brasileiras de aço e uma contribuição anual de US$ 1 
bilhão no balanço de pagamentos. A Vale, parceira na empreitada, possui 
uma carteira de investimentos para outras três usinas no valor de US$ 
13,4 bilhões, e está em busca parceiros para avançar. Para a Vale, o melhor 
perfil de parceiro é aquele que costuma elaborar produtos lá fora e vira 
um cliente cativo que consome os minérios da empresa.

Fruto da parceria da ThyssenKrupp Steel, maior produtor de aço da 
Alemanha, com 188 mil empregados em 70 países, e principal acionista 
com 73%, e da Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, que 
participa da TKCSA com 27%, a construção do complexo siderúrgico or-
questrou uma das maiores movimentações de mão de obra da história 
do país. Do total de cinco milhões, 3 milhões de t da produção anual de 
placas de aço pela ThyssenKrupp CSA segue para alimentar a unidade de 
acabamento no Alabama, Estados Unidos, enquanto os outros 2 milhões 
de t atendem à expansão da companhia na Alemanha.

Além dessa usina, a Vale acompanha a terraplenagem de mais dois 
empreendimentos: a Alpa, Aços Laminados do Pará, em Marabá, e a 
Companhia Siderúrgica do Pecém, no Ceará; e aguarda a licença am-
biental para dar início à Companhia Siderúrgica de Ubu, em Anchieta, 
no Espírito Santo. As três usinas devem entrar em operação entre 2013 e 
2014. A previsão da Vale é de vender 19 milhões t de minério no merca-
do doméstico enquanto as importações chinesas podem absorver 40% da 
produção da empresa.

A lógica dos empreendimentos, como o complexo TKCSA, seria en-
cadear a produção de placas no Brasil com a de chapas finas, laminação 
de bobinas e outros produtos acabados por parceiros no exterior. A Alpa 
seria uma exceção. Produziria placas para exportação e laminados para o 

Siderurgia | TKSA
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mercado interno importador. Segundo a Folha 
de S. Paulo, o plano de negócios da minerado-
ra, ainda não divulgado, pode chegar a US$ 90 
bilhões.

Esse empreendimento metalúrgico de uma 
empresa privada que se autodenomina “grupo 
tecnológico” atua há 30 anos no Brasil e pro-
mete trazer um novo fôlego para a economia 
carioca que, há mais de dez anos sofre com a 
falta de investimentos industriais de ponta. A 
ThyssenKrupp possui 22 unidades no território 
brasileiro e emprega mais de 12 mil pessoas.

A importância da obra dessa usina está na 
consolidação do Brasil no setor siderúrgico, ala-
vancando o Rio de Janeiro ao posto de player 
global.

Segundo dados do IABr, Instituto Aço Bra-
sil, a produção de aço bruto conta com uma 
capacidade instalada de 48,5 milhões t para 
um consumo interno de 25,4 milhões t. Mesmo 
com a manutenção da estimativa de exporta-
ção e com uma carteira de investimentos que 
poderia levar a produção a 77 milhões t nos 

próximos anos, o excedente mundial de 600 
milhões t poderia levar o País a uma situação 
de ociosidade. Mas para o diretor-presidente da 
Vale, Roger Agnelli, “o nosso papel é fomentar 
o crescimento da produção siderúrgica no Bra-
sil, gerando riqueza e desenvolvimento susten-
tável. A TKCSA é a concretização disso”.

O empreendimento da ThyssenKrupp CSA 
engloba ainda uma usina termelétrica, com ca-
pacidade instalada de 490 MW, acionada por 
gases produzidos durante o processo siderúr-
gico. Além de garantir a autossuficiência da 
siderúrgica em energia, cerca de 200 MW serão 
canalizados para o Sistema Interligado Nacio-
nal, a partir de 2011.

O complexo, composto de uma coqueria de 
1,9 milhão t, uma sinterização de 5,7 milhões t 
e dois altos-fornos de 95 m de altura pode pro-
duzir até 5,3 milhões t/ano de gusa. A TKCSA 
conta ainda com um píer de cinco guindastes, 
capaz de receber dois navios de 75 mil t ao mes-
mo tempo. Com isso, o Rio de Janeiro vira polo 
produtor de aço e de energia. A parceira Vale, 

responsável pelo fornecimento de 130 milhões 
t de minério de ferro durante 15 anos, calcula 
que, durante a fase de implantação, as com-
pras de produtos e serviços atingiram, até maio 
deste ano, R$ 10 bilhões, sendo mais de R$ 5 bi-
lhões no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, 
durante a construção, R$ 1,6 bilhão foi pago em 
salários e encargos trabalhistas.

Os reflexos da renda gerada com essa in-
jeção de recursos ficaram visíveis na região 
próxima, no bairro Santa Cruz e no município 
vizinho, Itaguaí, onde houve expansão de esta-
belecimentos comerciais e de micro e pequenas 
empresas. A política de contratação dos mais de 
30 mil operários que trabalharam na obra prio-
rizou os moradores da região do entorno. O 
mesmo critério foi adotado no preenchimento 
das 3.500 vagas da fase operacional.

“A economia local continuará sendo priori-
dade nas aquisições de produtos e serviços du-
rante a fase operacional, estimadas em R$ 250 
milhões anuais”, afirma Ekkehard Schulz, CEO 
da ThyssenKrupp.
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Estacas em alto-mar
O complexo TKCSA conta com um píer de cinco guindastes, capaz de receber dois navios de 75 

mil t ao mesmo tempo, tanto para receber  insumo, o carvão necessário para a operação da usina, como 
para escoar o aço produzido. Construída pelo consórcio liderado pela Carioca Christiani-Nielsen e pela 
Andrade Gutierrez, a obra exigiu grandes desafios como a montagem dos equipamentos de grande porte 
sobre o píer – descarregadores de carvão, guindastes para o carregamento de placas e o sistema de cor-
reias transportadoras”, declarou Luiz Fernando dos Santos Reis, diretor presidente da líder do consórcio, 
durante a fase intermediária da construção.

A ponte de acesso, com 3.800 m de extensão e 20 m de largura, possui duas pistas de rolamento 
para o tráfego de caminhões que transportarão as placas da siderúrgica até o embarque nos navios e, 
ainda, uma faixa para o sistema de correias transportadoras, responsáveis pela movimentação do carvão 
até os pátios de estocagem.

Com vãos de 17 m de extensão, a ponte foi construída com vigas transversais apoiadas sobre três 
estacas cilíndricas pré-moldadas em concreto protendido, diâmetro externo de 80 cm e interno de 50 cm 
e comprimento médio de 45 m. As estacas foram fabricadas em canteiros especiais montados em área 
próxima, dentro da usina siderúrgica.

A segunda estrutura, o píer, está constituído por dois berços de atracação situados sobre uma plata-
forma de 700 m de extensão por 40 m de largura, sobre lâmina d’água de 16 m. O primeiro berço recebe 
o carvão e o segundo embarca as placas. Essas duas estruturas estão apoiadas em estacas iguais às da 
ponte de acesso e são constituídas por vigas pré-moldadas em concreto protendido, solidarizadas por 
uma laje de concreto armado.

“Foram empregados dois sistemas construtivos, segundo as características do terreno e das pro-
fundidades da lâmina d’água  nos locais de implantação”, diz Santos Reis. Ele explicou que os primeiros 
mil metros da ponte de acesso estão sobre área de mangue, em que o terreno não apresenta nenhuma 
capacidade de suporte para operação de equipamentos, e a lâmina d’água que varia de +1 a  -1,50 m 
(zona de variação da maré), que impedia a operação de qualquer equipamento flutuante de porte.

Para vencer este trecho, foi empregado o equipamento cantitraveller, que crava as estacas no solo 
em alto mar. Nos trechos da ponte que permitiram a operação de equipamentos flutuantes, o consórcio 
optou por dois bate-estacas flutuantes de grande porte, da Carioca, capazes de cravar até 62 m de com-
primento. “Dessa forma, havia três frentes simultâneas de cravação de estacas e montagem de vigas e 
quatro frentes de fabricação de peças pré-moldadas”, contou Santos Reis. Essa abordagem permitiu ao 
consórcio cumprir os prazos determinados em contrato.

Siderurgia

Novo contrato
Em setembro de 2008, com as obras em 20% 

de avanço físico, a UTC Engenharia assumiu o 
contrato da obra. Na época, siderúrgica tomou 
a decisão de transferir o contrato para a UTC ao 
considerar a expertise da empreiteira em obras 
de montagem industrial nas áreas de petróleo, 
gás, energia e siderurgia para clientes como a 
Companhia Siderúrgica de Tubarão e a Gerdau 
Açominas. Antes de dar o start na retomada, 
o engenheiro da UTC, Carlos Galvão, elabo-
rou um diagnóstico do status da obra. Um das 
principais decisões foi a substituição da mão 
de obra direta. “Entramos, logo de cara, com 
cerca de 500 profissionais dos nossos quadros 
e fomos, aos poucos, treinando e motivando 
os demais”, relembra Galvão. A UTC chegou a 
aproveitar uns mil homens que trabalhavam na 
obra desde o início.

Em julho do ano passado, com o içamento 
da última galeria do transportador principal, 
com 210 toneladas, a obra atingiu um turning 
point no cronograma: ficou antecipada em qua-
se três meses, o que possibilitou a desmobiliza-
ção do guindaste Liebherr LR 1800, com capaci-
dade de 800 t e lança de 119 m. Essa antecipação 
permitiu o início das atividades de mecânica no 
topo do forno, como tubulação, hidráulica, elé-
trica e instrumentação. No final da obra, mais 
de 1.200 km de estacas haviam sido emprega-
das nas fundações e o concreto utilizado atin-
giu a marca de 950 mil m3.

Uma tarefa que exigiu muito da UTC foi a 
montagem dos regeneradores com cerca de 2 
mil t de caldeiraria pesada. Foram mais de 600 
peças de chapas planas de aço vindas do exte-
rior, curvadas e soldadas no Brasil para formar 
aneis, antes de serem montadas no canteiro. Na 
obra inteira foram utilizadas 110 mil t de estru-
turas metálicas.

Inovações tecnológicas
“Essas modernas instalações são motivo 

de orgulho para nós porque concretizam nos-
sos mais caros princípios, como a busca pela 
inovação tecnológica a serviço da produção 
eficiente com respeito à comunidade e ao meio 
ambiente”, afirma Ekkehard Schulz, CEO da 
ThyssenKrupp.

Para responder à tese de que o mundo de-
senvolvido repassa a produção de produtos 
siderúrgicos básicos – a etapa mais poluente da 
metalurgia pesada – à países menos desenvol-
vidos, a TKCSA elevou ao grau máximo a pre-

Números da obra
Área de edificações: 8 mil m2
Estacas: 1.800 unidades
Concreto:  110 mil m3
Armação: 17 mil t
Bate-estacas flutuantes: 2
Martelos para cravação de estacas: 4
Guindastes flutuantes: 3
Cantritraveller (com guindaste de 300 t) : 1

Pórticos para 30 t: 12
Operários: 1.900
Engenheiros: 25

Principais fornecedores
Aço: Gerdau
Cimento: Liz
Concreto: Wanmix
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ocupação com conceitos de sustentabilidade, 
desde a fase de elaboração do projeto. Para isso, 
a ThyssenKrupp Steel trouxe da Alemanha 
avançadas tecnologias do setor, que garantem 
níveis mínimos de impacto ao meio ambiente, 
com o máximo de eficiência e segurança ope-
racional.

A usina termelétrica do complexo siderúr-
gico também está programada para reduzir a 
emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. 
A geração de energia também irá proporcio-
nar outro benefício ao País, que será atendido 
com a venda de 200 MW de energia excedente. 
Antes mesmo de operar a plena capacidade, 
a siderúrgica do Rio de Janeiro desenvolveu 
projetos de redução de emissões que totaliza-
ram 1,7 milhão t/ano de CO2. Desse total, 1,1 
milhão toneladas anuais correspondem à redu-
ção proporcionada pelo fornecimento de escó-
ria produzida pela usina à fabrica de cimento 
Portland da Votorantim que funcionará dentro 
do complexo siderúrgico. A escória substitui o 
clínquer, uma das matérias-primas do cimento, 

cuja fabricação resulta em grandes emissões de 
CO2.

Outras 660 mil t/ano de CO2 deixarão de 
ser emitidas com a utilização dos gases gerados 
na fabricação do aço para a geração de ener-
gia na usina termelétrica. Os projetos foram 
protocolados nas Nações Unidas para futura 
negociação de créditos de carbono e estão em 
fase de validação pela sociedade de avaliação 
norueguesa Det Norske Veritas.

Para harmonizar o meio ambiente e os pro-
cessos industriais com o aspecto visual da TKC-
SA foi criado um projeto, pelo designer alemão 
Friedrich Ernst von Garnier, para todas as uni-
dades da usina. A idéia é substituir o ambiente 
cinzento e impessoal das siderúrgicas por uma 
combinação de cores que integra as instalações 
e os trabalhadores com a paisagem natural da 
região.

Responsabilidade social
Segundo o site da empresa, o diretor-pre-

sidente da Vale, avaliou as ações de empresas 

que estimulam a economia local. Roger Agnelli 
destacou a necessidade de estar alerta aos an-
seios das comunidades. “O apoio da comuni-
dade é fundamental para operar um empre-
endimento como este. Não adianta começar 
um projeto que não esteja em sintonia com a 
comunidade.”

Uma parceria firmada com o Senai do Rio 
de Janeiro realizou a capacitação de cerca de 
1.800 alunos. O programa, que recebeu da Thys-
senKrupp CSA investimento de R$ 10 milhões 
e ainda está em andamento, não apenas forma 
técnicos que trabalharão na siderúrgica mas 
também em outros setores, com a perspectiva de 
crescimento na região, nos próximos anos.

Quando concluído, o Centro de Formação 
Profissional de Itaguaí, financiado pela Thys-
senKrupp CSA, oferecerá cursos de formação 
profissional voltados para processos industriais 
e para as áreas de administração, comércio e ser-
viços. A escola técnica terá capacidade para aten-
der 2.864 alunos por ano e será equipada com 
laboratórios, oficinas, salas de aula e auditório.
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O 
ano de 2010 está sendo muito bom 
para a mineração no Brasil. Pode-se 
dizer, que se encontra até muito aci-
ma das expectativas. O motivo é sim-
ples: um ano antes do que era pre-
visto, o setor recuperou a capacidade 
de investimento, chegando, em abril, 

ao volume de US$ 54 bilhões para o período 
de 2010 a 2014. Este número está bem pró-
ximo daquele do cenário de julho de 2008, 
antes da eclosão da crise financeira mundial, 
quando os recursos para investimento fo-
ram de US$ 57 bilhões. Para o diretor-
presidente do Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram), Paulo 
Camillo Penna, este fato foi 
uma surpresa. “Acreditáva-
mos que só retomaríamos o 
patamar pré-crise em 2012. 
Agora isso vai ocorrer já 
em 2011”, avalia.

Recuperação chega mais cedo
do que estava prevista

Volume de investimentos já se iguala por aos números de 2008,
mas pesquisas geológicas registram queda de recursos

A evolução positiva vem-se manifestan-
do desde abril de 2009, quando o valor esti-
mado de investimentos chegou a US$ 47 bi-
lhões para o período de 2009 a 2013, subindo 
para US$ 49 bilhões em janeiro de 2010.

Outro aspecto a ser levado em conta é 
que a produção mineral brasileira também 
está se recuperando, mantendo-se num pa-

tamar que é considerado  
promissor pelos analistas. 

Em 2008, ela foi de US$ 
28 bilhões, despencando 
para US$ 24 bilhões em 
2009 – redução de 14% - 

pondo um ponto final no 
ciclo de expansão que vinha 
ocorrendo desde 2000 e que 

chegou a uma variação positiva acumulada 
de  250%. Mesmo com essa queda, o setor 
mineral representou 50% do saldo da balan-
ça comercial brasileira em 2009, um pouco 
menor do que o resultado de 2008, que foi de 
53%. Para 2010, a previsão é de uma produ-
ção equivalente a US$ 30 bilhões. 

Segundo Paulo Camilo Penna, os inves-
timentos em curso são significativos e visam 
a atender ao crescente processo de vertica-
lização da indústria, bem como às exporta-
ções. Exemplo dessa expansão é o segmento 
de alumínio e os projetos de bauxita e alumi-
na, entre 2010 e 2014, e que incluem a insta-
lação de uma refinaria em Barcarena (PA) e a 
segunda fase do projeto Juruti, da Alcoa, no 
mesmo Estado. 

O que preocupa analistas é a perda de 
terreno no campo das pesquisas geológicas 
do Brasil para países como Chile e Peru. 
Apenas três depósitos minerais de vulto 
foram descobertos de 1988 para cá no País. 
A reposição das reservas, como as de cobre 
e ouro, também não acompanham o cresci-
mento da demanda. Com exceção das de fer-
ro, que podem durar mais de 400 anos, “há 
poucas novas opções, a médio e longo pra-
zos, e a perspectiva é estagnar-se a produção 
e depois vê-la cair”, afirma o consultor Lu-
ciano de Freitas Borges, ex-secretário de Mi-
neração do Ministério de Minas e Energia.

Fo
to

: A
gê

nc
ia

 V
al

e



www.revistaoempreiteiro.com.br | 281

Barro Alto
O Projeto Barro Alto, de produção de 

ferroníquel  em Barro Alto (GO), da Anglo 
American, tem custo de US$ 1,8 bilhão. En-
trará em fase operacional em dezembro  pró-
ximo, com 88,6% de suas atividades conclu-
ídas em abril último. “A fase dos projetos de 
engenharia está terminada e 79,3% da cons-
trução, com destaque para a montagem dos 
fornos elétricos, calcinadores, infraestrutura 
e área de preparação de minério, está reali-
zada”, informa Walter De Simoni, presidente 
da Anglo American Negócio Níquel Brasil. 

As operações estão recebendo neste ano 
US$ 540 milhões. O comissionamento da 
planta foi iniciado e, a partir de janeiro de 
2011, está prevista a produção comercial, 
cuja capacidade será de 36 mil t/ano de ní-
quel, por 26 anos.

Outro empreendimento da empresa 
na área de níquel é o Projeto Jacaré, para 
aproveitamento dos recursos da reserva 
encontrada 60 km ao norte de São Félix do 
Xingu, na região de Carajás (PA).  De acor-
do com Walter De Simoni, os investimen-
tos serão superiores aos de Barro Alto. 

MMX
“Estamos preparando a MMX para o 

novo ciclo de investimentos e para a nova 
realidade de oferta, demanda e preços de 
minério de ferro”, informa Roger Downey, 
presidente e diretor de Relações com In-
vestidores da MMX. A empresa quer ex-
pandir sua capacidade produtiva para 45 
milhões t de minério de ferro nos próximos 
seis anos, incluindo a futura produção no 
Chile por meio da subsidiária local.

O porto Sudeste, da LLX Logística (do 
mesmo grupo), em Itaguaí (RJ), em fase 
de construção, será a principal via de ex-
portação da produção do Sistema Sudes-
te, a partir de 2011, com duas minas de 
minério de ferro em Serra Azul (MG). Em 
Bom Sucesso (MG), a MMX possui direi-
tos minerários em uma área de 756 ha, na 
qual será instalado novo sistema integra-
do de minério de ferro, agora em fase de 
licenciamento e pesquisas geológicas. Seu 
objetivo é aumentar a capacidade de pro-
dução para aproximadamente 33 milhões 
t de minério em Minas Gerais.

Pedra de Ferro
A partir de 2013, quando entrar em 

operação plena, a mina de Caetité, da 
Bahia Mineração (Bamin), estará produ-
zindo 22 milhões t/ano de concentrado 
de ferro. No Projeto Pedra de Ferro está 
sendo investido cerca de US$ 1,6 bilhão.  
Situado em Caetité, a 757 km de Salva-
dor, este é o maior projeto da Bahia atu-
almente e tem por objetivo fornecer para 
a indústria siderúrgica. De acordo com o 
diretor Maurício Rocha Drumond, a mina 
demandará de quatro a seis meses a partir 
do start up para atingir a capacidade ple-
na de exploração. 

Planalto do Piauí 
Em fase de avaliação qualitativa e 

quantitativa do Sistema Ferrífero Mas-
sapé-Manga Velha e corpos associados, 
localizados nos municípios de Paulistana, 
Curral Novo e Simões, no Sul do Piauí, o 
depósito do Projeto Planalto - Minério de 
Ferro, há pouco divulgado pela empresa 
GME4, tem potencial estimado, inicial-
mente, em 882 milhões t, com vida útil de 
17 anos, a partir de 2013. O investimento 
total a ser aplicado é de US$ 1 bilhão, com 
uma produção inicial de 20 milhões t de 
concentrado tipo pellet feed. 

Juruti
Os depósitos de bauxita da mina de 

Juruti,em Juruti (PA), com potencial de 
reserva de 700 milhões t, atenderão à 
crescente demanda das operações da Al-
coa, permitindo, inclusive, a expansão da 
refinaria Alumar – Consórcio de Alumí-
nio do Maranhão, em São Luís (MA). Na 

Usiminas anuncia investimento de R$ 4,1 bilhões
para avançar nos segmentos  

de mineração e logística

Para expandir suas atividades incluindo atuação em mineração e logística, a Usiminas criou 
a Mineração Usiminas, que terá como sócio estratégico a Sumitomo Corporation. A empresa 
japonesa terá participação de 30% no capital, mediante subscrição de novas ações no valor de 
até US$ 1,929 bilhão. 

Além do aporte, a Sumitomo, que é uma das maiores comercializadoras do Japão de com-
modities, agrega ao negócio expertise mercadológica e amplo conhecimento do mercado 
global de minério de ferro. No total, a nova empresa terá um valor estimado em US$ 6,4 bi-
lhões.

A Mineração Usiminas atuará de forma integrada, gerenciando as operações de mineração, 
transporte ferroviário e portuário. A nova empresa representa um avanço no processo de geração 
de valor por meio da verticalização do fluxo produtivo, permitindo também ao mercado precificar 
melhor esses ativos.

Além de passar a deter as quatro minas que a siderúrgica possui na região de Serra Azul 
(MG) e as participações societárias em terminais de embarque de minério na mesma região, a 
Mineração Usiminas ficará com 83,3% da participação que a Usiminas possui no capital da MRS 
Logística e com o terreno na Baía de Sepetiba (RJ), adquirido em 2008 para a construção de um 
terminal portuário.

O plano da nova empresa prevê investimentos de R$ 4,1 bilhões até 2015, que serão aplica-
dos em projetos de instalações industriais, equipamentos, barragens e terminais de embarque, 
dentre outros.

As minas produziram 5,5 milhões t de minério em 2009 e deverão fechar 2010 com 7 mi-
lhões t. O planejamento prevê a ampliação do volume extraído para 29 milhões t em 2015.

Pelotização
A Usiminas Mineração também poderá ter uma unidade de pelotização de minério, com 

investimentos de US$ 800 milhões a US$ 900 milhões e capacidade de produção de 7 mi-
lhões t. Os recursos para essa unidade não estão incluídos nos R$ 4,1 bilhões de investimen-
tos anunciados para a nova empresa até 2015.
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fase atual, a companhia extrai 2,6 milhões t/ano, volume que já 
permite cobrir as necessidades de ampliação da Alumar. 

Até o primeiro semestre de 2011, a Alcoa, que já aplicou R$ 3 
bilhões na mina, irá investir mais R$ 500 milhões em obras com-
plementares. “Não estão ainda sendo considerados os recursos 
de capital com expansão”, informa José Carlos Vieira, gerente 
geral de Operação da mina de Juruti. O investimento no local in-
tegra o pacote de R$ 5 bilhões que a Alcoa reservou para o Brasil 
desde 2008, que inclui também refino de alumina e geração de 
energia elétrica, destacando-se como o maior aporte já feito em 
um único país em toda a história da Alcoa. 

Carajás Serra Sul 
Considerado o maior projeto da Vale e o maior da indústria 

de minério de ferro em todo o mundo, Carajás Serra Sul (mina 
S11D), em Canaã dos Carajás (PA), receberá este ano US$ 1,126 
bilhão. De acordo com a companhia, na fase inicial, Carajás Serra 
Sul acrescentará 90 milhões t/ano à capacidade de produção da 
Vale. A maior parte dos recursos, cerca de US$ 7,8 bilhões, será 
destinada à expansão da infraestrutura logística – ferrovia e ter-
minal marítimo – de modo a aumentar a capacidade de embar-
que do Sistema Norte para 230 milhões t até 2015. O projeto está 
sendo detalhado, simultaneamente à cotação de equipamentos e 
serviços, e sua conclusão está prevista para 2013.

A Vale investirá este ano US$ 12,9 bilhões, a maior parte em 
pesquisa e desenvolvimento, projetos greenfield e brownfield.

Vale programa R$ 24, 5 bilhões 
para projetos no Brasil

Orçamento de Investimentos da Vale – R$ milhões

Por categoria 2010 %

Crescimento orgânico 18.764 76,60%

     Projetos 16.430 67,10%

     P&D 2.334 9,50%

Sustentação das operações 5.735 23,40%

Total 24.449 100.0%

Por área de negócio 2010 %

Minerais ferrosos 7.339 30,00%

Minerais não ferrosos 7.742 31,60%

Logística 5.042 20,60%

Carvão 1.694 6,90%

Energia 1.585 6,50%

Aço 652 2,70%

Outros 446 1,80%

Total 24.449 100,00%
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Principais projetos da Vale no Brasil

Área Projeto
Orçamento  
R$ milhões Status

2010 Total

Ferrosos e 
Logística

Carajás – Adicional 
30 Mtpa

912 4.708
Este projeto adicionará 30 Mtpa à capacidade atual de produção de minério de ferro. Previsão de 
start-up para 1S12, dependendo da concessão de licenças ambientais.  

Carajás – Adicional 
10 Mtpa

171 551
Este projeto adicionará 10 Mtpa de minério de ferro à capacidade atual. Previsão de start-up para 
1S10.   

Carajás Serra Sul 
(mina S11D)

2.139 21.464
Localizado na serra sul de Carajás, no estado do Pará, este projeto terá a capacidade produção de 
90 Mtpa. A conclusão prevista para 2S13, sujeita a obtenção das licenças ambientais. O projeto 
ainda está sujeito à aprovação do Conselho de Administração.

Apolo 72 4.767
Projeto no Sistema Sudeste, no estado de Minas Gerais, com capacidade de produção de 24 Mtpa de miné-
rio de ferro. Start-up previsto para 1S14. O projeto está sujeito à aprovação do Conselho de Administração.

Conceição   
Itabiritos

350
2.223

Projeto do Sistema Sudeste, no estado de Minas Gerais, que adicionará 12 Mtpa de minério de 
ferro à capacidade atual. Compreende investimentos numa nova planta de concentração, que 
receberá ROM da mina de Conceição. Previsão de start-up para 2S12. O projeto está sujeito à 
aprovação do Conselho de Administração.

Vargem Grande
Itabiritos

150 1.853
Projeto do Sistema Sudeste, no estado de Minas Gerais, que adicionará 10 Mtpa de minério de 
ferro à capacidade atual. Previsão de start-up para 2S12. O projeto está sujeito à aprovação do 
Conselho de Administração.

Tubarão VIII 232 1.208
Planta de pelotização a ser construída no complexo de Tubarão, no estado do Espírito Santo, com 
capacidade de produção de 7,5 Mtpa. Previsão de start-up para 2S12.

Não-ferrosos

Onça Puma 969 4.364
Projeto no estado do Pará, com capacidade nominal de produção de 58.000 tpa de níquel contido 
em ferro-níquel, seu produto final. Previsão de start-up para 2S10.

Salobo 1.140 2.189
O projeto, no estado do Pará, terá capacidade de produção anual de 127.000 toneladas de cobre contido em 
concentrado. Implantação em andamento, com obras civis iniciadas. Conclusão prevista para 2S11. 

Salobo expansão 125 1.625
O projeto, no estado do Pará, ampliará a capacidade de produção anual da mina de Salobo de 127.000 
para 254.000 toneladas métricas de cobre contido em concentrado. Conclusão estimada para 2S13.

CAP 114 4.180
A nova refinaria será localizada em Barcarena, no estado do Pará. A planta terá capacidade de 
produção de 1,86 Mtpa de alumina, com potencial para futura expansão de até 7,4 Mtpa. A con-
clusão do projeto está prevista para o 1S12.

Paragomi
nas III

- 925
A terceira fase da mina de Paragominas, Paragominas III, adicionará 4,95 Mtpa à capacidade 
existente de bauxita e conclusão prevista para 2S12.

Geração 
de energia 
elétrica

Estreito 353 977

Usina hidrelétrica localizada no rio Tocantins, entre os estados do Maranhão e Tocantins, já ob-
teve licença de implantação e encontra-se em construção. A Vale possui participação de 30% 
no consórcio que construirá e operará a usina, que terá capacidade instalada de 1.087 MW. A 
conclusão está prevista para 2S10.

Biodiesel 105 580

Projeto realizado através de consórcio, no estado do Pará, para investir em biodiesel para suprir 
nossas operações de mineração e logística na região Norte do Brasil, usando a mistura B20 
(20% de biodiesel e 80% de diesel), a partir de 2014. A participação da Vale no consórcio é de 
41%. Nosso take na produção de óleo que compete a Vale será consumida pela nossa planta de 
biodiesel, com capacidade de 160.000 tpa de biodiesel.

Aço

CSP 124 7.600

A planta da CSP terá capacidade nominal de produção de 3 Mtpa, com potencial de expansão 
para 6 Mtpa numa segunda fase. A primeira fase tem investimentos de R$ 7,6 bilhões, e o mon-
tante do investimento da Vale dependerá de sua participação no projeto.  O início das operações 
está previsto para 2013. O desenvolvimento do projeto depende da conclusão do estudo de 
viabilidade e aprovação de seus acionistas.

CSU 106 -

A Vale está estudando a construção de um planta integrada de placas, que será localizada no Espírito 
Santo, o projeto CSU, Companhia Siderúrgica de Ubú, com capacidade nominal de produção de 5 
Mtpa. O start-up é esperado para 2014. Simultaneamente ao estudo de viabilidade estamos procuran-
do potenciais parceiros para o projeto. CSU está sujeita a aprovação do Conselho de Administração.

ALPA 365 5.244

Estamos no estágio inicial para de implementação do projeto ALPA, Aços Laminados do Pará, que com-
preende a construção de uma planta de aço em Marabá, estado do Pará, com uma capacidade nominal 
de 2,5 Mtpa de aços semi-acabados. O investimento total estimado é de R$ 5,244 bilhões e o início das 
operações está esperado para 2013. Estamos realizando o estudo de viabilidade e o investimento espe-
rado para 2010 é de R$ 365 milhões. O desenvolvimento do projeto depende de diversos investimentos 
públicos em infra-estrutura. O projeto está sujeito a aprovação do Conselho de Administração.

Mineração
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Em junho deste ano, começou nova etapa 
das obras de implantação do minerodu-
to do o Sistema Minas-Rio da unidade de 

Negócio Minério de Ferro do Brasil da Anglo 
American. Trata-se do lançamento de uma 
coluna de tubos, com 300 m de extensão, em 
uma área de faixa de servidão no município 
de Campos (RJ), na altura do km 469. “Esse é 
um momento histórico das obras do Sistema 
Minas-Rio, é o primeiro abaixamento de co-
luna do mineroduto,” afirma Marcos Milo, 
gerente geral de Engenharia do empreendi-
mento.  

Os trabalhos de implantação do Sistema 
Minas-Rio são considerados o maior investi-
mento da Anglo American no momento, em 
nível mundial. São US$ 3,8 bilhões aplicados 
para que no segundo semestre de 2012 pos-

Sistema Minas-Rio toma forma
Maior mineroduto do mundo faz parte do complexo e mede 525 km

sam ser produzidas 26,5 milhões t/ano de 
minério de ferro.

Composto por mina e unidade de be-
neficiamento localizadas nos municípios 
de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de 
Minas e Dom Joaquim (MG), pelo minero-
duto, que terá extensão de 525 km, atraves-
sando 32 cidades de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro – é tido como o maior do mundo -, 
e pelo terminal de minério de ferro do por-
to do Açu, em São João da Barra (RJ) - para 
escoamento da produção -, do qual a Anglo 
American possui 49%, em sociedade com a 
LLX, subsidiária do Grupo EBX, o Sistema 
Minas-Rio produzirá totalmente para o mer-
cado externo.

Em fase de obras em estágios diferentes 
e licenciamento ambiental, aguarda a última 

licença para instalar as obras civis da plan-
ta de beneficiamento e barragem, segundo 
Carlos Gonzalez, diretor de Operações da 
unidade de Minério de Ferro.

Maior furo
Em março, foram iniciadas as obras es-

peciais do trecho fluminense do minerodu-
to, que vai de Porciúncula até São João da 
Barra, com as etapas de montagem da tubu-
lação (desfile e solda de tubos) e execução 
dos furos direcionais nos rios Carangola 
e Paraíba do Sul. Cerca de 20 mil m de dutos 
já foram desfilados nesse trecho. (Desfile de 
tubos é a distribuição ordenada e sequencial dos 
tubos a serem soldados, sobre o solo, ao longo 
das valas). 

No rio Paraíba do Sul, a partir do km 460, 
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em Campos dos Goytacazes, vale registrar 
o furo direcional que irá transpor o rio por 
debaixo do leito: tem 1.500 m de extensão 
e é constituído por 125 tubos, destacando-
se como um dos maiores furos direcionais 
já executados no Brasil. Ao todo serão seis 
furos desse tipo, que totalizam 3.300 m de 
extensão, e 45 mil tubos.

No mês seguinte, abril, a Anglo Ameri-
can recebeu a Autorização de Supressão de 
Vegetação (ASV) do trecho 2 do mineroduto, 
que fica em Minas Gerais e vai de Nova Era 
a Tombos. Nesse trecho, na cidade de San-
to Antônio do Grama, a Anglo já concluiu 
a construção da barragem de emergência e 
a terraplenagem da Estação de Bombas 2 – 
EB2 e está executando as obras civis dessa 
estação, que tem a montagem eletromecâni-
ca prevista para ser iniciada  em agosto, mês 
em que também serão começadas as obras 
de terraplenagem do mesmo trecho.

Também já foram iniciadas as obras de 
terraplenagem da Estação de Bombas 1, lo-

calizada no município mineiro de Conceição 
do Mato Dentro, com término marcado para 
agosto. A previsão da Anglo é dar início às 
obras civis dessa estação em setembro.

Carlos Gonzalez, diretor de Operações da 
unidade de minério de ferro

Atualmente, 3 mil pessoas trabalham nas 
obras do mineroduto do Sistema Minas-Rio, 
sendo que a prioridade da Anglo American 
é para a contratação de mão de obra local. 
Aproximadamente, 60% dos trabalhadores 
são moradores das comunidades próximas 
ao empreendimento.

Porto
As obras do porto do Açu, cujo terminal 

de minério de ferro terá capacidade para na-
vios tipo cape size, com capacidade de apro-
ximadamente 180 mil t, estão com 53% de 
avanço. Haverá ainda uma ponte de acesso 
aos píeres, com 2.898 km de extensão, área 
de filtragem e pátio de estocagem.

“A parte offshore se encontra em fase 
avançada. A construção da ponte de acesso 
aos píeres já foi concluída. Um total de 70% 
da infraestrutura dos píeres de rebocadores 
está finalizada. Já estão em andamento os 
serviços de transporte e estocagem de ro-
chas para a construção do quebra-mar, cujas 
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sondagem marítimas estão sendo iniciadas”, 
informa Carlos Gonzalez, diretor de Operações 
da unidade de Minério de Ferro. 

Ações paralelas
Diversas ações de caráter socioambiental 

estão sendo executadas, simultaneamente às 
obras do mineroduto. Entre elas a implantação 
de estações de tratamento de água para servir 
às comunidades de Catuné e Água Santa de 
Minas, distritos do município mineiro de Tom-
bos, por meio de convênio firmado com a pre-
feitura local.  Nesse município será implantada 
a Estação de Válvulas do mineroduto. “Com a 
água tratada, a qualidade de vida da população 
vai melhorar. É uma contrapartida pelas obras”, 
explica o gerente de Relações Corporativas da 
Anglo American, Maurício Martins.

Outra medida é o apoio à implantação de 
um aterro sanitário de uso coletivo que irá aten-
der oito municípios mineiros e dois fluminen-
ses, da região das bacias dos rios Paraíba do Sul 
e Doce, beneficiando 106 mil habitantes. Em 25 
anos, mais de 1 milhão m3 de resíduos sólidos 
urbanos será ali depositado. A Anglo American 
custeou o estudo conceitual para a implanta-

ção, e avalia investir em outras etapas do em-
preendimento. 

Um viveiro com mais de 140 mil plantas 
nativas está instalado em um terreno mantido 
pela Anglo American, em Jassém, distrito de 
Dom Joaquim (MG). São 64,8 ha cultivados, 
que representam o plantio compensatório refe-
rente à intervenção nas áreas para a execução 
da sondagem. 

 Em parceria com a LLX, desde 2007 a em-
presa desenvolve o Programa de Recuperação 
de Restinga na região do porto do Açu, em São 
João da Barra (RJ), onde uma área com 60 mil 
m2, localizada entre as lagoas de Iquipari e 
Gruçaí, já foi recuperada e recebeu mais de 76 
mil mudas de 50 espécies nativas da região. 

Com relação à preservação de espécies ani-
mais, foi efetuada em fevereiro último uma ação 
de soltura de filhotes de tartarugas marinhas na 
praia do Açu, nas proximidades das obras do 
porto do Açu. Em parceria com o Projeto Ta-
mar, esta ação possibilitou a soltura de cerca de 
30 filhotes de tartaruga na praia - número de-
terminado pelo órgão em eventos públicos des-
sa natureza. Os ovos ficam no cercado do Pro-
jeto Tamar, na praia do Farol de São Tomé, em 
Campos, e os filhotes foram transportados para 
a soltura no mesmo dia em que nasceram. 

Mineração | Anglo American

O maior mineroduto  
do mundo

525 km de extensão
7 túneis, totalizando 3.500 m
6 furos direcionais, totalizando 3.300 m
45 mil tubos 
32 municípios atravessados
26,5 milhões m³ de polpa de minério serão 
escoados por ano
7 km/h será a velocidade média percorrida 
pela polpa de minério
Etapas da construção:
1.Abertura de pista e terraplenagem
2.Desfile de tubos
3.Soldagem dos tubos
4.Abertura de valas (com cerca de 1,5m) e 
abaixamento dos tubos

Outra iniciativa na área do porto abrange 
o monitoramento de ocorrências de tartarugas 
marinhas ao longo de 62 km de litoral, de Ata-
fona até Barra do Furado. Segundo o gerente de 
Meio Ambiente da Anglo American no porto 
do Açu, Alberto Bernardo, há dois anos, diaria-
mente, seis “tartarugueiros” fazem o trajeto nas 
praias, em charretes, para verificar possíveis 
ocorrências de animais encalhados e debilita-
dos ou ocorrências reprodutivas. “Eles fazem o 
registro e sinalizam com estacas se encontram 
algo”, diz. 

A empresa ainda estuda a implantação de 
um sistema de iluminação na área do porto 
que não afete os filhotes. “Quando nascem, 
eles vão para o mar guiados pela luz da lua. A 
iluminação artificial os confunde. Com o novo 
sistema, não iremos afetar o caminho para o 
mar”, explica.
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Obras do Porto do Açu, em São João da Barra 
(RJ), têm conclusão prevista para 2011
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Viveiro de plantas nativas, em Minas Gerais (foto: 
Divulgação) e soltura de tartarugas marinhas, em 
parceria com o Projeto Tamar
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MineraçãoMineração | Fosfértil

Com 61,5% de avanço, prosseguem os 
trabalhos da obra de expansão da Fase 
III do complexo industrial de Uberaba 

da Fosfértil. Considerada a maior forne-
cedora brasileira de produtos fosfatados e 
nitrogenados empregados para fabricação 
de fertilizantes, a partir da mistura de ni-
trogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), a 
empresa inova na contratação do Consór-
cio Fértil – formado por Camargo Corrêa 
(37,79%), Promon (37,79% e Odebrecht 
(24,42%) -, responsável pela execução do 
projeto. O modelo empregado é um con-
trato de cooperação mútua, que segue a 
modalidade “Aliança”, com custo reem-
bolsável e remuneração percentual fixa, 
em que há total transparência nas infor-
mações relativas a custos e condições co-

Sob o signo da aliança 
Nova modalidade de contratação de consórcio construtor introduz  

cooperação mútua e open book na divisão de ganhos e perdas  
na expansão de complexo industrial

merciais – open book no compartilhamento 
de ganhos e perdas. O preço contratado é 
de R$ 450 milhões e a conclusão tem data 
certa: 10 de maio de 2011.

O escopo é amplo: gerenciamento, en-
genharia de detalhamento, suprimentos, 
construção, montagem eletromecânica, 
apoio ao comissionamento, pré-operação 
e partida, e tem o objetivo de permitir a 
ampliação da capacidade produtiva da 
planta da Fosfertil em 250 mil t/ano, com 
a criação de novas unidades de processo. 
São elas:

- Unidade de Sulfúrico (tecnologia 
MECS): 2000 t/dia

- Unidade de Fosfórico (tecnologia 
SNC-Lavalin): 900 t/dia 

- Unidade de Evaporação - Concentra-
ção de Ácido Fosfórico (tecnologia Tech-
nip): 1100 t/dia de água evaporada

- Unidades OSBL, como recebimento 
de rocha, preparação de polpa, fusão e fil-
tração de enxofre

De acordo com o consórcio, os tra-
balhos progridem satisfatoriamente, se-
guindo o planejamento, como pode ser 
visto na Tabela de Atividades, referente 
ao início do mês de julho(tabela 1)).

Disciplinas de gestão
O complexo industrial de Uberaba 

ocupa 3,2 milhões m2 dentro de um ter-
reno com 6,9 milhões m2, localizado no 
Distrito Industrial de Uberaba, nas pro-
ximidades do rio Grande. Uma frase de-
fine o sucesso da execução da Fase III do 
empreendimento: “Cumprir prazo, custo, 
qualidade, segurança e operabilidade”, 
afirma José Renato Nedochetko, gerente 
executivo da Fosfértil. 
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Recuperação do descantador e do tanque de cura, 
da unidade de ácido fosfórico
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momento na execução dos trabalhos. 
São 850 empregos diretos (obras civis e 
montagem eletromecânica), 175 indiretos 
(gerenciamento, saúde, segurança, meio 
ambiente, qualidade, planejamento, su-
pervisão e administração) e 80  terceiri-
zados  (transporte, armação, andaimes). 
Apesar do contingente elevado, foi regis-
trado mais de um ano sem acidentes com 
afastamento. “Índice só conquistado gra-
ças ao compromisso da liderança das em-
presas, à aplicação da melhores práticas 
de gestão, ter metas desafiadoras e contar 
com a disciplina dos empregados”, diz o 
gerente executivo.

Capacidade plena
 Em pouco mais de 10 anos, a Fosfértil 

passa por sua terceira obra de ampliação. 
A empresa passou por processo de priva-
tização em 1992 e, seis anos depois ocor-
ria a primeira etapa de expansão, seguida 
de uma nova ampliação realizada entre os 

Atividades Peso TA1 TR2

Total geral 100,00% 64,42% 61,65%
Engenharia detalhada 8,30% 95,55% 94,13% 
Contratação 0,97% 98,83% 97,60%
Fornecimento de bens   48,84% 85,20% 82,58%
Transporte e entrega no site 1,24% 66,26% 65,25% 
Obras civis 14,31% 54,88% 53,45% 
Montagem eletromecânica 26,28% 17,99%  15,31% 
Testes a frio / Mechanical completion  0,04% 4,17% 0, 00% 

1TA – Trabalho Agendado / 2TR – Trabalho Realizado
Fonte: Consórcio Fértil

O emprego de um conjunto de dis-
ciplinas de gestão de empreendimentos 
pode ser considerado a chave para a re-
alização. “Podemos destacar a qualida-
de da equipe envolvida da Fosfértil, a 
disciplina aplicada no gerenciamento do 
projeto, o modelo de contratação e a qua-
lidade das empresas do consórcio e da en-
genharia básica, e a decisão de antecipar 
a compra dos principais equipamentos e 
materiais”, explica.

Por isso, o avanço segue o cronogra-
ma idealizado, com frentes de trabalho 
em todas as seções e em forte ritmo de 
atividades. “A previsão é de que nos pró-
ximos seis meses todos os equipamentos 
estejam instalados. Depois serão instala-
dos instrumentos, cabos elétricos, tubula-
ções, válvulas e, finalmente, o isolamento 
térmico dos equipamentos e tubulações”, 
informa José Renato. 

Mais de mil homens trabalham no 
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Mesa Redonda - Mudanças Climáticas

anos de 2005 e 2006. “Com a expansão Fase III encerraremos um 
ciclo de investimentos previstos para Uberaba, o que nos fará 
ocupar toda a nossa capacidade produtiva nas unidades de fer-
tilizantes, utilizando a oferta de fosfórico disponível”, informa 
Kenedy Carvalho, gerente executivo Industrial do complexo. 

O projeto químico original foi elaborado pela empresa Na-

tron, com uso de tecnologia Rhone Poulenc para ácido fosfóri-
co e Lurgi para ácido sulfúrico. O projeto do terminal de rocha 
fosfática é do escritório Paulo Abib Engenharia. O mineroduto 
existente e que transporta a rocha fosfática extraída da unidade 
Tapira, também em Minas Gerais, em forma de lama, não preci-
sará passar por alteração, uma vez que sua capacidade é de 250 
t/h e opera atualmente a 180/200 t/h. 

Como o processo químico de produção gera fosfogesso, ha-
verá ampliação da área já existente de estocagem desse insumo, 
para atender à Fase III. Segundo Neder Cagliari Júnior, chefe do 
setor de Ácidos, os volumes armazenados são grandes, já que a 
cada 1 t de ácido fosfórico são geradas de 4,5 a 4,7 t de gesso. 

Fluxo de produção
Em seu projeto, a nova unidade conta com rotas de processos 

planejadas, com as matérias-primas recebidas através das áreas 
laterais e os produtos, gerados na área central, expedidos pelo 
setor frontal, enquanto o  fosfogesso segue o fluxo para armaze-
nagem no setor posterior.

Dentro do complexo, há duas rotas de movimentação da 
rocha fosfática. Uma tem como finalidade a produção de ácido 
fosfórico. Na forma de lama, já condicionada para ter 70% de 
sólidos (no mineroduto o produto é transportado com 60% de 
sólidos), recebe ácido sulfúrico, passando por reação química 
que produz o ácido fosfórico. 

O sulfúrico produzido segue para as unidades de ácido fos-
fórico do complexo. As plantas de sulfúrico requerem o uso de 
enxofre, que é importado pelo terminal próprio da empresa lo-
calizado na Baixada Santista (SP) e é transportado por ferrovia 
(95%) até Uberaba.  Na segunda linha de produção existente, é 
produzido o chamado TSP-ROP.

Lagoa
Uma série de cuidados especiais são tidos com o meio am-

biente, uma vez que a indústria está instalada em área rodeada 

Mineração - Fosfértil

Obra da subestação da unidade de ácido sulfúrico Caldeira de recuperação
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Números da obra 

Quantidades da construção

Unidade Qtde 

Aço CA-50 Ton. 1.150 

Concreto FCK 30 MPA-Bombeável M3 9.000 

Insert / Chumbadores ASTM A36 Ton. 45 

Quantidades da montagem

Unidade Qtde 

Mecânica Ton. 2.600 

Caldeiraria Ton. 800 

Tubulação Ton. 629 

strutura Metálica Ton. 848

Elétrica ml 225.000 

Instrumentação un. 661

Quantidades de H.H direta p/ obras civis e montagem 1.600.000

Fonte: Consórcio Fértil

por Área de Proteção Permanente (APP). 
Há atividades constantes de monitora-
mente de todas as operações. As pilhas 

de gesso, além de acompanhamento per-
manente, passam por revegetação. Uma 
lagoa, dentro do complexo, criada com 

água recuperada, abriga espécies de pei-
xes, aves e até um jacaré. 

Resumo
Projeto de Expansão de Fosfatados 

Fase III
Aumento da capacidade produtiva 

das minas - adicional de 182.000t de rocha 
fosfática, atingindo 3,5 milhões t/ano

Planta de ácido fosfórico - capaci-
dade de 250.000 t de P2O5.  Adicional de 
230.000t de P2O5 de ácido fosfórico, atin-
gindo mais de 1 milhão t/ano

Planta de ácido sulfúrico - capacidade 
de 2.000 t/dia. Adicional de 481.000t de 
ácido sulfúrico

Planta de granulação de TSP - adapta-
ção da planta de MAP para granulação de 
TSP (multipropósito)

Geração de Energia Elétrica - adicio-
nal de 5,3 MW, por autogeração

Ocupação da capacidade de MAP - 
adicional de 415.000 t de MAP, atingindo 
1,2 milhão t/ano.  (Fonte: Fosfértil)
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MineraçãoMineração | Onça Puma

O Projeto Onça Puma, que foi iniciado nos 
primeiros meses de 2006 somando um vo-
lume de investimento de US$ 2,5 bilhões, 

é considerado um dos maiores do mundo, 
para a produção de níquel. Terá produção 
anual de 250 mil t de ferroníquel, da qual 
resultarão 40 mil t  t/ano de níquel contido, 
meta prevista pela empresa.   

O nome com que o projeto vem sendo di-
vulgado nacional e internacionalmente se ex-
plica pela localização geográfica: a mineração 
situa-se entre os morros do Onça e do Puma, 
duas formações geológicas típicas da região 
de Ourilândia, onde as reservas de níquel 
foram identificadas. O minério será explo-
rado nos dois morros, até os limites de uma 
reserva indígena local, que está legalmente 
preservada. 

Produção de níguel pode  
começar no ano que vem

A Mineração Onça Puma, instalada no município paraense de  
Ourilândia do Norte, está se preparando para iniciar o processo de  

produção que insere o niquel na producao mineral da Provincia de Carajas

As investigações geológicas da área co-
meçaram nos anos 1970, conduzidas pela 
empresa Minerasul, subsidiária da canaden-
se Inco. A partir de 2001 a mineradora ca-
nadense Canico Resource Corp. assumiu o 
empreendimento, o qual acabou adquirido 
em 2006 pela Vale. A empresa brasileira tor-
nou-se, assim, uma das maiores produtoras 
de níquel do mercado internacional. À época, 
as avaliações geológicas comprovaram o am-
plo potencial da reserva de minério laterítico 
naquela região, o que consolidou o estudo de 
viabilidade posterior. 

Atualmente o cenário na paisagem local é 
outro. As grandes estruturas de concreto e as 
montagens eletromecânicas estão concluídas 
e os sistemas de operação se encontram na 
fase de testes. Tão logo venha a ser superada 

a etapa dos testes do sistema a frio e, depois, 
do condicionamento a quente, o complexo 
poderá começar a funcionar de acordo com o 
cronograma estabelecido. 

A planta, destinada a produzir ferroní-
quel, matéria-prima importante para a qual 
ainda não se encontrou substitutivo para a 
produção de aço inoxidável, compreende um 
dos maiores projeto do mundo, no gênero. 

A planta foi concebida para um proces-
so de produção prático e eficiente. O minério 
chega da mina em caminhões, é basculado e 
submetido a processo de triagem numa mo-
ega que alimenta a britagem primária, pro-
gredindo, através de uma correia transpor-
tadora, para a britagem secundária, tendo-se 
em vista a obtenção da granulometria previa-
mente definida. 
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O material segue depois, em outra 
correia, para uma torre de transferência 
de onde é transferido para dois pátios de 
estocagem de 650 m de extensão cada um. 
Dois equipamentos – as retomadoras – con-
duzem o minério para duas linhas de seca-
gem a fim de que a umidade seja reduzida. 
A partir daí,  ele é levado aos dois fornos 

calcinadores, onde é submetido a um pro-
cesso de pré-redução. O processo de fusão 
posterior permite a separação do ferroní-
quel, da escória. Depois, ele é refinado, até 
alcançar a especificação comercial e levado 
de caminhão até o terminal, em Parauape-
bas e, de lá, pela Ferrovia de Carajás, ao 
Porto de Itaqui ou para o terminal da Ponta 
da Madeira, para ser exportado.

Dentre os trabalhos mais relevantes na 
fase das obras civis estão as fundações, quan-
do houve o emprego de estacas-raiz em rocha 
fresca, que aflorava no solo ou se encontrava a 
alguma profundidade. As fundações tinham 
em vista a construção das bases de apoio dos 
fornos calcinadores, que são estruturas de 
concreto de grande porte. Houve cuidado es-
pecial também nos serviços de estaqueamen-
to ao longo de todo o perímetro dos pátios de 
estocagem, onde foram cravadas mais de mil 
estacas para suporte dos equipamentos de 
transporte onde ficam as pilhas de minérios. 
A montagem eletromecânica compreendeu 
outra etapa difícil, por causa dos equipamen-
tos de grandes dimensões. 

A logística foi articulada de modo a não 
comprometer o cronograma. Os componen-
tes dos sistemas operacionais chegavam, al-
gumas, via rodovia, e outras, pelo porto de 
Itaqui.  Muitos desses equipamentos foram 
adquiridas aqui ou nas praças da Europa e 
da China. 

Fase de concretagem de uma das 
estruturas da planta
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PetróleoPetróleo

F
icou adiada para setembro a oferta públi-
ca de ações da Petrobras destinada à sua 
capitalização, a fim de conseguir caixa 
para levar adiante o plano de investi-
mentos, agora confirmado em US$ 224 
bilhões para o período 2010-2014. Com 
a previsão de 686 projetos, a companhia 

planeja tornar-se uma das cinco maiores com-
panhias de energia do mundo. Os recursos são 
28% superiores aos do plano para 2009-2013.

Exploração e produção fica com 53% do to-
tal - US$ 118,8 bilhões; refino e transporte, com 
32,8% - US$ 73,6 bilhões; gás e energia, com 8% 
- US$ 17,8 bilhões; e biocombustível, com 2% - 
US$ 3,5 bilhões. Projetos no pré-sal ficam com 
US$ 33 bilhões e, os do pós-sal, com US$ 75,2 
bilhões.

Navios
O Bloco BM-S-11, na região do pré-sal da 

Bacia de Campos, terá um navio-plataforma 

O sonho é alto
Para ser uma das principais empresas de energia do mundo,  

Petrobras foca em 686 projetos em várias áreas

do tipo FPSO construído pela SBM Offshore e 
Queiroz Galvão Óleo e Gás, que será instalado 
na área de Tupi Nordeste, a 2.130 m de profun-
didade. Terá capacidade de produção de 120 
mil barris/dia de petróleo leve e 5 milhões m3/
dia de gás e será entregue em 34 meses. O bloco 
é operado pela Petrobras , BG E&P do Brasil e 
Petrogal Brasil/Galp Energia.

O navio Celso Furtado foi lançado ao mar 
no mês de junho, no Estaleiro Mauá. É o pri-
meiro dos quatro navios do Programa de Mo-
dernização e Expansão da Frota (Promef) a ser 
construído naquele estaleiro e o primeiro dos 16 
que serão produzidos no Rio de Janeiro. Com o 
nome do economista que participou da criação 
da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), o navio tem 183 m de com-
primento e será usado pela Transpetro para 
transporte de derivados claros de petróleo. 

Sete navios que serão usados para afreta-
mento por um período de 15 anos foram ad-

quiridos para o programa Empresas Brasileiras 
de Navegação (EBN), cujo objetivo é diminuir a 
dependência do mercado externo de fretes ma-
rítimos. Três navios ficarão a cargo da Kingfish 
do Brasil e quatro, da Pancoast Navegação.

Novas refinarias 
Um total de US$ 45 bilhões está sendo 

investido pela Petrobras na construção das 
refinarias Premium 1 (MA), Premium II (CE), 
Abreu e Lima – refinaria do Nordeste (PE) e na 
ampliação da refinaria Potiguar Clara Cama-
rão (RN), onde está sendo também implantada 
uma unidade de produção de gasolina.

A Petrobras deflagrou os trabalhos para 
construção da Premium I, em Bacabeira (MA), 
que terá capacidade de processamento de 600 
mil barris/dia e será implantada em duas fases 
– 2013 e 2015, cada uma com capacidade de 300 
mil barris/dia.  O orçamento inicial é de US$ 20 
milhões e a empresa já recebeu as propostas das 



interessadas em participar das obras de terra-
plenagem e drenagem da área de 8 km2. 

Já a construção da Premium II, no Comple-
xo Portuário e Industrial de Pecém (CE), está 
em estudos de viabilidade em conjunto com a 
empresa japonesa Mitsui. Segundo o presiden-
te da estatal, Sérgio Gabrielli, o projeto segue o 
curso normal, e por ser um investimento de alta 
complexidade, exige estudos mais minuciosos 
para implantação. “Os trabalhos da refinaria 
aqui no Ceará estão absolutamente dentro das 
previsões. Ao final de 2013 ela deve começar a 
operar, produzindo diariamente 150 mil bar-
ris de combustível refinado e duplicando sua 
produção em 2015. É como um parto, não se 
pode adiantar as etapas, senão dá problema”, 
disse durante audiência pública na Assembléia 
Legislativa do Ceará.

Destinada a produzir óleo diesel para aten-

dimento prioritário à demanda crescente de 
derivados de petróleo no Nordeste, a Abreu e 
Lima, também conhecida como Refinaria do 
Nordeste (:Rnest), está sendo construída em 
Pernambuco, no Complexo Portuário de Sua-
pe, em área de 6,3 milhões m2. De acordo com 
a Petrobras, esta será a mais moderna refinaria 
do País, adaptada para o processamento de 
100% de petróleo pesado com o mínimo de im-
pactos ambientais, tendo capacidade de 240 mil 
barris/dia. 

A construção dos edifícios administrati-
vos e de suporte foi iniciada em 2009 pelas 
empresas EIT e Engevix  A execução dos tan-
ques de armazenamento foi dividida em dois 
lotes: um para construção de 11 tanques, a 
cargo da Techint, Usiminas e Confab. Outro 
para 63 tanques, de responsabilidade de Alu-
sa, Galvão e Tomé. Contrato global de elétrica 
foi firmado com a Orteng. A Estação de Tra-

tamento de Água será executada por Enfil e 
Veolia.

Com entrada prevista inicialmente para o 
segundo semestre de 2013, o Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro (Comperj) continua a 
ser executado em Itaboraí (RJ). Idealizado para 
processar 150 mil barris/dia de óleo pesado 
nacional, abrigará no mesmo sítio unidade de 
refino e de 1ª. geração para produção de pro-
dutos básicos, e um conjunto de unidades de 
2ª. geração  para transformação dos básicos em 
petroquímicos.  A unidade de coqueamento 
retardado é de responsabilidade das empresas 
Techint e Andrade Gutierrez. 

Gasoduto
Foi inaugurado em junho o gasoduto Rio 

de Janeiro-Belo Horizonte II (Gasbel II), com ex-
tensão de 267 km, dutos com diâmetro de 18” e 
capacidade de transporte de 5 milhões m3/dia. 
Com essa obra, a companhia chega a um novo 
patamar com a interligação total da rede na-
cional de gasodutos. “A Petrobras se dedicou, 
nos últimos anos, a montar uma rede que per-
mitisse o transporte no País inteiro, do gás que 
está no Ceará ou no Mato Grosso, ou o gás que 
está em Pelotas, no Rio de Janeiro ou em San-
tos. Fizemos o Gasene, que interliga a malha do 
Sudeste com a do Nordeste brasileiro. Hoje, a 
malha dentro de Minas Gerais é de 717 km em 
operação. Além destes, temos que somar mais 
760 km da rede de distribuição estadual”, ex-
plica o presidente Gabrielli.

Termelétrica
A Usina Termelétrica (UTE) Arembepe, 

construída em conjunto com a Nova Cibe Ener-
gia, foi inaugurada em maio. Com capacidade 
instalada de 150 MW e movida a óleo combus-
tível, a usina está no Pólo Petroquímico de Ca-
maçari (Salvador) e se destaca por ser 100%  fle-
xível. Com 60 unidades geradoras, pode gerar 
qualquer potência entre 2,5 e 150 MW.

Biodiesel
Dois novos projetos de produção de biodie-

sel a partir de óleo de palma (dendê) estão sendo 
desenvolvidos pela Petrobras Biocombustível. O 
primeiro é o projeto Biodiesel Pará, com usina 
própria com capacidade de 120 milhões l/ano, 
para abastecimento da Região Norte. Outro, um 
projeto de produção em Portugal, em parceria 
com a Galp Energia, denominado projeto Belém, 
para produção de 250 mil t/ano de biodiesel 
para atendimento do mercado ibérico.

Mavio Celso Furtado, o primeiro navio construído no Estado do Rio de Janeiro 
para o Promef, é lançado ao mar

Obras da Refinaria Abreu e Lima
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It has been postponed to September the 
public offer of Petrobras’ shares to capitalize 
the company so that it can have funds to move 
ahead with its investment plan, now confirmed at 
US$224 billion for 2010-2014. Forecasting 686 
projects, the company plans to become one of the 
five biggest energy companies in the world. Re-
sources are 28% bigger than those for the 2009-
2013 plan.

Exploration and production will have 53% of 
the total amount - US$118.8 billion; refining and 
transportation, 32.8% - US$73.6 billion; gas and 
energy, 8% - US$17.8 billion; and biofuel, 2% - 
US$3.5 billion. Projects in the pre-salt will receive 
US$33 billion and those in the post-salt, US$75.2 
billion.

 
Ships
The BM-S-11 Block in the pre-salt region of 

the Campos Basin will be a FPSO-type platform 
vessel built by SBM Offshore and Queiroz Galvão 
Óleo e Gás, and it will be set up in the Tupi Nordes-
te area, 2,130m deep in the water. It will produce 
120 thousand barrels/day of light oil and 5 million 
m3/day of gas, and it is expected to be delive-
red within 34 months. The block is operated by 
Petrobras, BG E&P do Brasil and Petrogal Brasil/
Galp Energia.

The Celso Furtado vessel was inaugurated in 
June, at Mauá Shipyard. It is the first out of four 
vessels of the Fleet Modernization and Expansion 
Program (Promef) to be built at that shipyard and 
the first out of the 16 to be produced in Rio de 
Janeiro. Named after an economist who participa-
ted in the creation of the Northeast Development 
Superintendence (Sudene), the ship is 183m long 
and will be used by Transpetro to carry clear oil 
byproducts. 

Seven ships to be used as chartered carriers 
for 15 years have been bought for the Brazilian 
Navigation Companies (EBN) program, whose 
objective is to reduce the dependence from the 
external market of maritime freights. Three ships 
will be operated by Kingfish do Brasil and four by 
Pancoast Navegação.

 
New refineries  
Petrobras is investing US$45 billion to build 

the following refineries: Premium 1 (MA), Pre-
mium II (CE), Abreu e Lima – or Northeast Refi-
nery (PE), and to increase the Potiguar Clara Ca-
marão refinery (RN), where a gasoline production 
unit is also being implemented.

Petrobras has started the construction of Pre-
mium I in Bacabeira (MA) with a 600-thousand-
barrels/day processing capacity to be implemen-
ted in two phases – in 2013 e 2015, each one 
with a 300-thousand-barrels/day capacity.  Initial 

Great expectations
 To be one of the main energy companies in the world Petrobras focuses on 68 projects in several areas

budget is US$20 million and the company has alre-
ady received proposals from companies interested 
in participating in earthmoving and draining in the 
8-km2 area. 

The construction of Premium II, at the Port and 
Industrial Compound of Pecém (CE), is undergoing 
feasibility studies in a partnership with the Japanese 
company Mitsui. According to the president of that 
state company, Sérgio Gabrielli, the project is being 
implemented as expected and once it is a highly 
complex investment, it requires more detailed stu-
dies for its implementation. “Construction work in 
the refinery here in Ceará is meeting the schedule 
strictly. At the end of 2013 it should start operations 
by producing 150 thousand barrels daily of refined 
fuel and it will double its production in 2015. It is like 
delivering a baby, you cannot skip steps or else you 
will be in trouble”, he said during the public hearing 
in the Legislature in Ceará.  

Intended to produce diesel oil mainly to meet 
the increasing demand for oil byproducts in the 
northeast, Abreu e Lima, also known as Northeast 
Refinery (Rnest), it is being built in Pernambuco, at 
the Suape Port Compound in a 6.3-million-m2 area. 
According to Petrobras, this will be the most modern 
refinery in the country, adapted to process 100% of 
heavy oil with minimum environmental impact with a 
240-thousand-barrils/day capacity. 

EIT and Engevix started to build the adminis-
trative and supporting buildings in 2009. The cons-
truction of storage tanks was divided into two lots: 
one to build 11 tanks, a job to be done by Techint, 
Usiminas and Confab. The other, to build 63 tanks, 
by Alusa, Galvão and Tomé. A global contract for the 
electric part has been signed with Orteng. The Water 
Treatment Stations is being built by Enfil and Veolia.

With start-up initially scheduled for 2013’s se-
cond semester, the Petrochemical Compound of Rio 
de Janeiro (Comperj) continues to be built in Itabo-
raí (RJ). Designed to process 150 thousand barrels/
day of Brazilian heavy oil, it will shelter in the same 
area a refining and 1st generation unit to produce 

basic products and a set of 2nd generation unit 
to transform basic products into petrochemicals. 
The coke plant in delay is under the responsibility 
of Techint and Andrade Gutierrez. 

 
Gas-duct
The Rio de Janeiro gas-duct II (Gasbel II) was 

inaugurated in June. It is 267 km long, has 18”-
diameter ducts and capacity to carry 5 million 
m3/day. With this project the company reaches 
a new level of total interconnection of the national 
network of gas-ducts. “Petrobras has dedicated 
the last years to put together a network able to 
carry all over the country the gas that is currently 
in Ceará or in Mato Grosso, or the gas that is in 
Pelotas, Rio de Janeiro or in Santos. We built the 
Gasene, which interconnects the southeast’s ne-
twork to that of the northeast. Today, the network 
inside Minas Gerais has 717 km in operation. In 
addition, we have to add 760 km more of the state 
distribution network”, explain Gabrielli.

 
Thermoelectric plant
Thermoelectric plant (UTE) Arembepe, built 

together with Nova Cibe Energia, was inaugura-
ted in May. With 150-MW installed capacity and 
powered with fuel oil, the plant is located in the 
Petrochemical Pool of Camaçari (Salvador) and it 
should be highlighted because it is 100% flexible. 
With 60 generation units, it is able to generate any 
potency, from 2.5 to 150 MW.

 
Biodiesel
Two new projects to produce biodisel from 

oil of palm (dendê) are being developed by Pe-
trobras Biocombustível. The first one is the Bio-
diesel Pará project with a self-owned plant with a 
120-million-l/year capacity to supply the northern 
region. The other is a project of production in Por-
tugal in a partnership with Galp Energia, called the 
Belém project, to produce 150 thousand t/year of 
biodiesel to supply the Iberian market.
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Combustíveis mais amigaveis  
para o meio ambiente

A Refinaria Presidente Bernardes, de Cubatão-SP (RPBC),  
vem executando um conjunto de obras para reduzir os níveis de poluentes,  

o que resultará na melhoria da qualidade da gasolina, da nafta e do diesel e, 
em linhas gerais, do meio ambiente

Fo
to

: A
gê

nc
ia

 P
et

ro
br

as

Há algum tempo a Petrobras anunciou 
medidas de modernização tecnológica 
e ambiental na refinaria de Cubatão. A 

ideia era obter a redução do teor de enxofre 
na gasolina a partir da implantação e adap-
tação de unidades de processamento quí-
mico, dentro das instalações da refinaria. 

A refinaria foi inaugurada em meados 
de 1950 e, à época, abastecia cerca de 50% 
do País. Atualmente responde por cerca de 
11% da produção de derivados do petróleo 
brasileiro. Mais recentemente, embora ela 

tenha conquistado certificações de quali-
dade, meio ambiente, saúde e segurança 
nos processos de responsabilidade social, 
a Petrobrás decidiu que a refinaria deve-
ria ser objeto de nova fase de atualização 
tecnológica. Para esse fim, destinou-lhe in-
vestimentos da ordem de US$ 2 bilhões até 
2012. 

Um dado importante nas obras em an-
damento é que elas não interferem no fluxo 
de trabalho da refinaria. Esta é uma das in-
terfaces mais curiosas do projeto. Elas em-

pregam peças pré-moldadas e estruturas 
metálicas. Numa fase posterior, haverá uma 
parada reduzida nas operações da refinaria 
para implementação dos trabalhos. 

Ajuda, na programação para que não 
haja interrupção na rotina da refinaria, o 
uso das peças pré-moldades e das peças 
metálicas. Como a unidade fica perto do 
porto de Santos e com acesso por algumas 
das grandes e melhores rodovias do País, 
não houve dificuldade nos planos de lo-
gística. 
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O salto tecnológico que a Petrobras deu em 
pesquisa e desenvolvimento foi acompanha-
do por empresas brasileiras e seus respecti-

vos profissionais que se dedicam a desenvolver 
produtos e serviços com base nas concepções 
dos técnicos do Centro de Pesquisas e Desen-
volvimento Leopoldo Américo Miguez de Pau-
la (Cenpes), da estatal. Por cinco anos consecu-
tivos, a companhia está entre os oito maiores 
investidores em pesquisa e desenvolvimento 
da indústria de óleo e gás do mundo. Foram 
US$ 900 milhões em 2008 e 2009.

Ao levar à frente a política de exigência de 
conteúdo nacional cada vez mais crescente em 
seus empreendimentos, a Petrobras conquistou 
a posição de indutora da expansão da indústria 
nacional, “pois além dos desenvolvimentos de 
equipamentos e materiais, possibilita que mui-
tas empresas busquem associações com empre-
sas estrangeiras. Há uma migração importante 
de empresas do exterior em torno do Cenpes 
e na região da Bacia de Campos”, diz Guilher-
me Pires de Mello, diretor de Petróleo e Gás da 
Associação Brasileira de Engenharia Industrial 
(Abemi) e diretor de Operações da Techint.

Fornecedores internacionais têm se ins-

Oportunidade de ouro
Embaladas pelo nível de contratações da Petrobras e pelo pré-sal, indústria 

nacional e empresas de engenharia apostam no mercado futuro

talado no parque tecnológico da Cidade Uni-
versitária na Ilha do Fundão (RJ), onde ficam 
as instalações do Cenpes, como a Schlumber-
gern e a Baker Hughes, prestadoras de serviços 
especializados para exploração e produção, 
e a FMC Technologies, fabricante de equipa-
mentos marítimos para produção de petróleo. 
“Temos informações de diversas outras com 
planos semelhantes. Nosso intuito é que elas se 
instalem no Brasil com atividades de pesquisa, 
para que não tenham somente fábricas, mas 
também pesquisas em parceria com a Petro-
bras e com universidades brasileiras. Na práti-
ca, com cada uma dessas empresas a Petrobras 
construiu uma carteira de projetos de pesquisas 
em conjunto, onde em conjunto aportamos di-
nheiro, recursos humanos e pessoas”, explica 
Carlos Tadeu da Costa Fraga, gerente executivo 
do Cenpes.

E é a criação de parcerias com universi-
dades brasileiras e a reprodução no Brasil dos 
laboratórios que antes usava no exterior, que 
colaboraram para dar origem a um parque tec-
nológico nacional de ponta. Carlos Fraga expli-
ca que está sendo desenvolvido o que chama 
de “relações intelectuais mais intensas”, com o 

desenvolvimento de pesquisas em conjunto e a 
criação, por parte das empresas estrangeiras, de 
centros de pesquisa no Brasil. “É um movimen-
to que a imprensa tem batizado de a criação do 
Vale do Silício do pré-sal”, comenta. Por exten-
são, esse movimento aplica-se também à área 
de refino, gás natural, biocombustível e meio 
ambiente.

Águas profundas
O desenvolvimento de produtos e serviços 

para exploração em águas profundas, incluin-
do, por exemplo, produtos como as árvores de 
natal molhadas (conjunto de válvulas instalado 
sobre o solo oceânico, que controla a pressão e a 
vazão de poços submarinos), também decorre 
de parceria das empresas com o Cenpes. Para 
Guilherme Mello, “o pré-sal abre importante 
campo de negócios para ser desenvolvido com 
grande valor agregado: tecnologia de ponta. 
As perspectivas para o País são muito boas”, 
afirma.

Em sua análise, ressalta o fato de que as 
empresas brasileiras que atuam na área de pe-
tróleo e gás, em sua maioria, estejam associa-
das a  estrangeiras. “Gera desenvolvimento e 
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emprego de qualidade”, afirma, 
acrescentando que isto se deve à 
Petrobras e ao Programa de Mo-
bilização da Indústria Nacional 
de Petróleo e Gás Natural (Pro-
mimp), para fortalecimento da in-
dústria nacional de bens e servi-
ços da área, visando ao aumento 
de sua participação para atender 
à demanda nacional e externa, o 
que acelerou o processo de trans-
ferência de conteúdo para a enge-
nharia nacional. 

“É uma via de duas mãos: as 
estrangeiras têm interesse porque 
o Brasil tem demanda de produ-
tos e serviços e nós de que tragam 
tecnologia”. Como resultado do 
trabalho do Cenpes e da Petro-
bras, várias indústrias e empresas 
de engenharia já têm capacitação 
tecnológica para atender ao alto 
nível exigido, inclusive na área de 
transporte de petróleo e gás, en-
volvendo etapas como perfura-
ção, captação e exploração, aten-
dendo a toda a cadeia (upstream 
e downstream): tubos, válvulas, 
estações de bombeio, etc. “Al-
guns itens ainda são adquiridos 
lá fora, mas é questão de tempo”, 
diz. Na área de gás, destaca a 
instalação do Gasene (Gasoduto 
da Integração Sudeste-Nordeste) 
e do Gasduque (Gasoduto de 
Duque de Caxias), com instala-
ções complexas, que foram de grande desafio 
operacional, com dutos de grande porte e para 
suportar altas pressões.

Desafio
A Abemi tem participado de missões bra-

sileiras no exterior, como a que foi à China em 
2009, objetivando associações estratégicas. “As 
entidades levaram representantes da indústria 
para reuniões face a face com empresas locais 
e já há ofertas de equipamentos para sondas de 
perfuração e pórticos de grande porte para a 
montagem de estaleiros”, informa Mello.

Diante desse cenário, o desafio é manter a 
política de conteúdo nacional e o nível de in-
vestimento. “Isso demanda continuar o pro-
cesso de qualificação profissional e, dentro do 
marco que vivemos, tornar ágeis o suficiente os 

licenciamento ambientais para as indústrias e 
estaleiros. É um processo que não é simples”. 
Em sua visão, o setor corre perigo de se deses-
truturar, com o intervalo entre o PAC I e a ma-
turação e o desenvolvimento dos projetos do 
PAC II. “Temos de garantir a continuidade, pois 
temos pessoal altamente qualificado e equipa-
mentos. A preocupação é manter a capacidade 
instalada”.

Cenário é otimista
Uma das empresas parceiras da Petrobras 

no fornecimento de produtos e serviços é a 
Jaraguá Equipamentos Industriais. Criada em 
1957 para atender às necessidades da Petro-
bras em termos de equipamentos, ao longo dos 
anos formou uma relação muito próxima com 
a companhia, caracterizando-se pela posição 

de pioneirismo em relação 
ao desenvolvimento de ma-
teriais especiais.

“Há diversos desenvol-
vimentos, como equipamen-
tos com aços especiais de 
alta resistência, como Clad 
e super duplex”, informa 
Cristian Jaty Silva, co-presi-
dente da empresa e diretor 
de Fabricação da Abemi. Ele 
explica que conseguir fabri-
car equipamentos com essas 
ligas especiais requer tecno-
logia especial, pois são ligas 
muito sensíveis a trincas.

Para o executivo, o pré-
sal irá requerer, ainda, a cria-
ção de uma nova linha de 
produtos, de modo a “evitar 
acidentes como o atual no 
Golfo do México, onde o ma-
terial  especial não resistiu às 
condições de uso, provavel-
mente foi uma válvula trin-
cada ou corroída. No pré-sal 
os poços são ainda mais lon-
gos e  o petróleo os gases são 
altamente corrosivos, o que 
demanda cuidados ainda 
maiores no desenvolvimen-
to de produtos adequados, 
que resistam às condições 
físico-químicas do petróleo e 
das profundidades”.

Na concepção, os equipa-
mentos a serem usados pela Petrobras no pré-sal 
são os mesmos que usa nos campos tradicionais, 
“Trata-se de uma grande oportunidade para a 
indústria brasileira, porque desenvolverá tec-
nologias que são novas no mundo e poderá for-
necê-las posteriormente para outros pré-sais. O 
desenvolvimento conjunto indústria-Petrobras 
será cada vez mais intenso. As empresas mais 
rápidas terão um diferencial”, diz.

Jaty Silva lembra que a engenharia brasi-
leira havia sido desmobilizada nos anos 1980 
e hoje já formou muita gente na área de petró-
leo e gás. “Há 30 anos não se construía uma 
refinaria – Revap (Refinaria Henrique Lage) 
foi a última. Hoje estão sendo feitas quatro si-
multaneamente: Rnest (Refinaria do Nordes-
te ou Abreu e Lima), Premium I (Refinaria do 
Maranhão),  Premium II (Refinaria do Ceará) 
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Reator de produção do Laboratório de Biodiesel do Cenpes



www.revistaoempreiteiro.com.br | 305

e Comperj (Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro). 

“A indústria tem esperança de que essa 
onda a recoloque em posição de destaque como 
no passado. A questão do conteúdo nacional 

exigido pela Petrobras para seus fornecedores 
garante a chance de recuperar a competitivida-
de por falta de investimento nos últimos anos. 
Para a Petrobras, seria cômodo e mais barato 
importar equipamentos, mas ela faz questão de 

dar oportunidade às empresas brasileiras. Por 
isso, a indústria nacional não pode se acomo-
dar. Deve investir, treinar pessoas, lançar pro-
dutos, pois hoje há um cenário de 20, 30 anos 
com o pré-sal”, conclui.

Vista aérea Cenpes 
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Maior dique 
seco da 
América 
Latina 

e terceiro do 
mundo

Com o início de operação do 
Estaleiro Rio Grande, o País 
zarpa com força total para o 

reaquecimento da indústria naval e 
de plataformas marítimas

O Brasil vinha vivendo um longo período sem produzir navios 
e plataformas petrolíferas marítimas. Em poucos dias, foi 
possível ver concretizada uma retomada impressionante do 

setor, com o lançamento do navio “João Cândido”, pelo Estaleiro 
Atlântico Sul, do Porto de Suape, em Pernambuco, e o início de 
operação do Estaleiro Rio Grande, no porto de igual nome, no 
Rio Grande do Sul.

No caso do estaleiro sulista, ainda é possível festejar o fato 
de ser ele o detentor do maior dique seco da América Latina. 
Além disso, o dique do Rio Grande figura como terceiro coloca-
do entre os maiores do mundo.

 “Trata-se de uma obra fantástica e complexa. Um grande 
desafio”, define com entusiasmo Sérgio Lindenberg, diretor su-
perintendente da WTorre Engenharia, empresa responsável pela 
concepção e projeto executivo e pelas obras do Estaleiro Rio 
Grande (também conhecido como ERG1). 

A WTorre fez a montagem de todos os equipamentos, reali-
zou os comissionamentos do pórtico e da porta batel e, por úl-
timo, concluiu a dragagem na frente do dique. O estaleiro foi 
entregue no final de maio, pronto para receber o casco da P55, 
da Petrobras. 

Com investimentos de R$ 840 milhões, o ERG1 tem uma área 
total de 550 mil m2. O empreendimento, que abriga dique seco 
com o mesmo nível dos construídos pelos estaleiros asiáticos, 
com infraestrutura capaz para construir, converter e reparar uni-
dades de produção estacionárias, como plataformas SS (semis-
submersíveis), e plataformas FPSO (sobre casco de navio, que 
podem, além de produzir e processar, armazenar e escoar pe-
tróleo). Ainda para este ano, já está prevista a produção de oito 
cascos de plataformas de produção de petróleo para a Petrobras, 
que atuarão em campos do pré-sal.

Desafio
Esse foi o primeiro estaleiro que a WTorres realizou e o gran-

de desafio que enfrentou, por conta do fato de que a indústria 
naval no Brasil, em termos de construção de estaleiros, estava 
parada há muitos anos. Foi necessário encontrar profissionais e 
empresas de serviços e projetos que tivessem a expertise neces-
sária para esse tipo de atividade. “Tivemos que buscar apoio de 
algumas empresas internacionais, como a portuguesa Proman - 
Centro de Estudos e Projectos. Visitamos estaleiros em diversos 
países, para poder elaborar o conceito e o projeto do Estaleiro 
Rio Grande”, explica Lindenberg.

A forte retomada da construção naval no Brasil, segundo o 
engenheiro, deu à WTorre Engenharia a oportunidade de entrar 
nesse segmento: “As perspectivas são tão otimistas que a empre-
sa já está construindo dois novos empreendimentos acessórios, 
ao lado do primeiro, que são o Estaleiro Rio Grande 2 (ERG2) e 
o Estaleiro Rio Grande 3 (ERG3), áreas que abrigarão as ofici-
nas para atender às necessidades do ERG1. O ERG2 será dotado 
ainda de cais para recebimento de materiais e realização de aca-
bamentos”.

A WTorre foi contratada, inicialmente, para a execução de 
um dique seco, com cerca de 120 m de comprimento, que ser-
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viria somente para a construção de pla-
taformas SS (semissubmersíveis). Depois 
de um ano de contrato, de acordo com o 
diretor superintendente da empresa de 
engenharia, a Petrobras solicitou a altera-
ção do projeto de forma que ele possibili-
tasse também a fabricação de plataformas 
FPSO.

“Essa mudança fez com que o dique 
tivesse de ser aumentado consideravel-
mente, dos 120 m iniciais para 350 m de 
comprimento, transformando-se no maior 
da América Latina e no terceiro do mun-
do. Pelas suas novas dimensões e instala-
ções, o dique seco de Rio Grande passou a 
ter capacidade para executar a fabricação 
de duas plataformas FPSO simultanea-
mente”, destaca Lindenberg.

O estaleiro também é equipado com 
dois cais: o Sul, com 350 m lineares, que 
tem como objetivo promover o acaba-
mento final das plataformas e navios-
plataformas (que ficam aportados, já em 

flutuação); e o Norte, que é menor, e se 
presta ao recebimento das cargas, compo-
nentes e materiais que serão utilizados na 
construção de novas plataformas. 

5,5 mil estacas metálicas
A ampliação, proposta pela Petrobras 

no final de 2008, exigiu que fossem cravadas 
mais de 5,5 mil estacas metálicas no fundo do 
dique. Nessa época,  ocorria um grande boom 
da construção no País e uma das maiores difi-
culdades foi conseguir, no mercado nacional, 
o número de equipamentos suficiente para 
cravar essa quantidade de estacas. 

Nesse mesmo período, a ThyssenKru-
pp Companhia Siderúrgica do Atlântico 
(TKCSA) estava com sua obra a pleno va-
por e, praticamente, todos os bate-estacas 
do País estavam sendo ocupados lá no Rio 
de Janeiro. Para se ter uma ideia do que 
representam 5,5 mil estacas, se fizermos 
uma linha reta com todas elas cobriríamos 
uma distância equivalente a quase 200 km. 
Cada uma das estacas (que eram formadas 
por segmentos soldados) atingiu em média 
a profundidade de 40 m e foram cravadas 
pelo sistema convencional de bate-estaca 
hidráulico.

Sérgio Lindenberg, diretor superintendente 
da WTorre Engenharia
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Características do Estaleiro Rio Grande
- Área Total: 550,000 m2 
- 440,000 m2 área construída
- 110,000 m2 área verde
 
Dique seco
- Boca: Total 133,0 m
- Comprimento: 350,0 m 
- Profundidade: 13,8 m (comparado com o ní-
vel médio do canal)
- Porta Batel (equipamento mais importante 
do Dique Seco): Responsável pela contenção 
da água, é dividido em cinco módulos e tem 
capacidade de bombeamento de água para es-
vaziar o dique é de 20.300 m3 por hora, o que 
permite concluir a operação em 22 horas.

Cais
- Responsáveis pelos módulos de carga e des-
carga das UEPs.
- Serão usados para serviços de acabamento, 
conversão e reparos em UEPs
Sul:
- Comprimento: 350 m, considerando 50 m 
para carga e descarga
- Calado: 12 m
Norte:
- Comprimento: 150 m
- Calado: 12 m
 

Outra grande dificuldade enfrentada, 
na ocasião, foi conseguir os perfis metá-
licos para a execução das paredes do di-
que. Em função do momento que o País 
vivia, de grande demanda no setor da 
construção civil e industrial, obter mate-
riais, equipamentos e mão de obra estava 
muito difícil. 

Porta batel
A construção de um dique como esse 

esbarra numa importante operação que 
é a instalação da porta batel (espécie de 
comporta), componente muito importante 
do sistema que chega a ser considerado “o 
coração da obra”. É ela que faz a separa-
ção entre a parte interna do dique e o mar, 
propriamente dito. Sua função básica é, no 
momento certo, manter o dique seco.

A porta batel é metálica e tem peso to-
tal é de 2 mil t. Tem 135 m de comprimen-
to (largura da boca do dique) e 15 m de 
altura (1 m a mais que a profundidade do 
dique). Ela foi fabricada na China e trans-
portada em cinco módulos, com 400 t cada 
um. Esses módulos chegaram no Porto de 
Rio Grande e, dali, foram transportados 
pela Lagoa dos Patos até chegar no local 
do dique. Na obra, os cinco módulos fo-
ram unidos, por solda, e equipados com 
as tubulações, motores, bombas e demais 
equipamentos e acessórios necessários 
para o seu funcionamento. O transporte 
e toda a movimentação da porta foram 
executados pela Megatranz, empresa es-
pecializada nesse tipo de operação, que é, 
ao mesmo tempo, delicada e muito com-
plicada, em função do tamanho e do peso 
da peça.

Áreas de Serviços
19.800 m2 incluindo:
- Manutenção
- Duas linhas de montagem 
- Carregamento 
- Processamento de aço 
- Shotblasting (câmara de jateamento para 
criar a ancoragem para pintura)
- Pré-montagem
 
Área de pré-montagem
- Localizada ao fundo do dique seco 
- Área Total de 14.600 m2 (110 m x 133 m)
- Pórtico Goliath: Tipo de guindaste com 
130 m de largura por 90 m de altura. Tem 
capacidade de movimentar cargas de até 
600 t (o equipamento desliza sobre rodas 
para carregar as peças usadas na constru-
ção dos cascos)
- Duas unidades de carreta hidráulica, com 
400 t de capacidade cada uma.
- Processamento de 1.500 t mensais de aço
- Oficina de tubulação com capacidade para 
gerar 2.000 tubos / mês
- Área de 16.200 m2 reservada para EPCs 
que queiram ou precisem desenvolver proje-
tos no Estaleiro Rio Grande.

Esse é um componente fundamental 
para o funcionamento do dique. Funciona 
como um submarino. Dentro dela existem 
vários compartimentos que, dependendo 
da necessidade, podem ser preenchidos 
com água ou não, para torná-la pesada ou 
leve. Com os compartimentos cheios de 
água, a porta batel fica pesada e afunda, 
fechando e isolando a parte interna do 

dique da água do mar. Uma vez fechado 
e totalmente vedado (graças à própria 
pressão exercida pela água do mar), en-
tram em ação as bombas para retirar toda 
a água de dentro do dique, tornando-o 
seco.

Quando esvaziada, depois que o di-
que é inundado, a porta fica leve, flutua e 
é retirada, com o auxílio de rebocadores, 

Petróleo | Indústria Naval
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para permitir a entrada e saída de plata-
formas e cascos de navios.

A porta desliza nas suas extremidades 
(em forma “U”), encaixada a ombreiras 
com 3 m de largura por 6 m de compri-
mento, aproximadamente. A base da por-
ta também se encaixa em vários pilaretes, 
ficando travada de forma segura para su-
portar a pressão da água do mar.

Pórtico
Outro importante componente do 

Estaleiro Rio Grande é o pórtico, que é 
maior ainda que a porta batel. Com seus 
138 m de comprimento, 90 m de altura e 
capacidade de içamento de carga de até 
600 t, o pórtico se movimenta, apoiado 
nas bordas, ao longo de todo o dique. Na 
“cabeça” do dique, há um grande pátio, 

com 150 m2, que é chamado de área de 
pré-edificação, destinada a montagem 
dos primeiros blocos (600 t) das platafor-
mas. A movimentação desses componen-
tes, quando concluídos, para dentro do 
dique é feita pelo pórtico, que também foi 
fabricado na China.

Porta batel: “o coração da obra”, com 2 mil t 
de estrutura metálica
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brasileiro”, o projeto econômico 
da fase mais repressiva da dita-
dura militar; com a redução do 
consumo de derivados, o gover-
no lança o Programa Nacional 
do Álcool para incentivar o uso 
do álcool como combustível au-
tomotivo; nesse momento de 
valor alto no preço do barril, a 
exploração marítima parece a 
melhor alternativa para diminuir 
a dependência das exportações; 
lançado o óleo lubrificante para 
motores a gasolina, o Lubrax, da 
Petrobras.

1974
Descoberto petróleo na Bacia 

de Campos; em dois anos, a jazi-
da será perfurada numa lâmina 
d’água de 100 m e vai responder 
por 80% da produção nacional; a 
exploração no campo de Enchova 
produz 10 mil barris por dia, em 
uma plataforma flutuante.

1975
Adoção dos contratos de risco, 

assinados entre a Petrobras e em-
presas privadas para intensificar a 
pesquisa de novas jazidas; a subs-
tituição da gasolina por álcool etí-
lico gera um mercado consumidor 
com 10 milhões de veículos.

1976
Criada a subsidiária Petrobras 

Comércio Internacional, a Inter-
bras, para exportar produtos bra-
sileiros, auxiliando na obtenção de 
divisas, na importação de petróleo 
e, ainda, para trocar produtos bra-
sileiros por petróleo cru; a Lubrax 
amplia a linha de óleos para mais 
de cem produtos dedicados ao 
mercado automotivo, industrial, 
para a aviação e os setores ferrovi-
ário e marítimo.

Década de 1850
O processo de destilação do 

petróleo em querosone, inventa-
do pelo geólogo da Nova Escó-
cia, Canadá, Abraham Gesner, 
provê uma alternativa barata ao 
óleo de baleia; cresce a demanda 
por petróleo como combustível 
para iluminação na América do 
Norte e no mundo.

1853
Perfurado o primeiro poço 

de óleo comercial na Polônia.

1897
O fazendeiro Eugênio Fer-

reira de Camargo perfura o que 
seria o primeiro poço de petróleo 
do Brasil, na região de Bofete, no 
Estado de São Paulo, porém só 
encontra água sulfurosa.

Final do séc. 19
Com a exploração de pe-

tróleo desenvolvida em várias 
partes do mundo, a companhia 
Branobel do Ajerbaijão, no Im-
pério Russo, assume a liderança 
na produção global.

1932
Oscar Cordeiro, um dos pio-

neiros da exploração de petróleo 
no Brasil diante do poço de Lo-
bato, na Bahia

1938
Criado o Conselho Nacional 

do Petróleo (CNP), que consi-
dera as jazidas minerais bens da 
União, mesmo sem terem sido 
localizadas

1939
Descoberto petróleo no su-

búrbio de Lobato, em Salvador 
(Bahia), região que viria a ser a 

A produção de petróleo 
no Brasil e no mundo

primeira grande reserva nacio-
nal do Brasil

1948
Descoberto o campo de Gha-

war, na Arábia Saudita, que passa 
a produzir 120 milhões de barris 
por dia.

Meados do séc. 20
Os Estados Unidos assumem 

a liderança na produção mundial 
de petróleo.

1953
Getúlio Vargas sanciona em 3 

de outubro a Lei Nº 2004, que cria 
a Petrobras; a instituição nasce 
como fruto de uma intensa cam-
panha cujo lema é “O petróleo é 
nosso”.

1954
Refinarias de Mataripe, na 

Bahia, e Cubatão, em São Paulo pro-
duzem 1,7% do consumo brasileiro

1958
Luis Pepe cria o primeiro lo-

gotipo da Petrobras, com as cores 
e as formas da bandeira nacional.

1960
Divulgado o relatório do ge-

ólogo americano e funcionário da 
empresa Walter Link, com dados 
pessimistas sobre as reservas ter-
restres de petróleo do País.

Década de 1960
Mesmo com o pico na produ-

ção americana, a Rússia e a Arábia 
Saudita ultrapassam os Estados 
Unidos no ranking da produção 
de petróleo.

1961
Criada a refinaria de Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro, a 
Reduc; produz óleos básicos para 
lubrificantes, diesel, gasolina, 
GLP (gás liquefeito de petróleo), 
nafta, querosene de aviação, pa-
rafinas, óleo combustível e aguar-
rás; descobertos vários campos 
produtores no Recôncavo Baiano 
e o de Carmópolis, em Sergipe; 
início da procura por petróleo na 
plataforma continental (até 200 m) 
na faixa que vai do Espírito Santo 
ao Maranhão; inaugurado o pri-
meiro posto de abastecimento da 
Petrobras, em Brasília.

1962
Insuguraçãoda Fábrica de 

Borracha Sintética (FABOR)

1967
Constituída a Petrobras Quí-

mica, Petroquisa, para implantar a 
indústria transformadora de nafta 
em eteno.

1968
Criado o Cenpes, Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento para 
atender as demandas tecnológi-
cas do setor; entra em operação 
a primeira plataforma de perfu-
ração construída no Brasil, a P-1; 
descoberto petróleo no Campo de 
Guaricema, em Sergipe, a 80 m de 
produndidade. 

Preço do petróleo: três dólares 
o barril.

1971
Com a criação da Petrobras 

Distribuidora, a empresa conquis-
ta 21% do mercado de derivados.

1973
Primeiro choque do petróleo; 

a crise do petróleo foi fator deci-
sivo para o desgaste do “milagre 

Petrobras | Linha do tempo



www.revistaoempreiteiro.com.br | 313

1932

1939

1958

1961

1962

1962

Várias fases da história do petróleo brasileiro, da descoberta em Lobato (BA) ao ano em que a Fabor foi inaugurada
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1977
Após as descobertas dos cam-

pos de Garoupa, Pargo, Namora-
do e Badejo, a Petrobras descobre 
os campos de Bonito, Cherne e 
Pampo.

1978
Cresce a procupação com as 

questões do meio ambiente; a 
estatal apresenta programas de 
controle da emissão de gases na 
atmosfera, reflorestamento e com-
bate a acidentes com vazamentos 
de óleo no mar.

1979
Segundo choque do petróleo.

1982
Projeto musical Seis e Meia, no 

Rio de Janeiro, dá início as ativida-
des de apoio a projetos culturais 
da Pétrobras.

1983
A imersão no mar leva a em-

presa a cuidar da biodiversidade 
marinha com projetos como o Ta-
mar, das tartarugas, e outros como 
da baleia-franca, jubarte, golfinho-
rotador e peixe-boi; o Programa 
da Criança, um projeto de longo 
alcance que ajuda na complemen-
tação educacional de meninos 
e meninas carentes, com idades 
entre 7 e 14 anos, marca o começo 
da preocupação da estatal com a 
responsabilidade social.

1984
O campo de Albacora, na 

bacia de Campos, marca a histó-
ria da empresa na exploração de 
águas profundas.

1985
Descoberto o campo de Mar-

lim, na bacia de Campos; nesse 
momento, o Brasil produz metade 
do petróleo que consome; surgem 
nos postos as primeiras bombas 
eletrônicas, as bombas T; o design 
do equipamento foi premiado e 
escolhido para integrar o acervo 

do MOMA, Museu de Arte Mo-
derna de New York.

1986
Descoberta do campo de Al-

bacora Leste; a Petrobras, que 
comprava tecnologia de explora-
ção em águas profundas, aceita o 
desafio de perfurar a 400 m com 
tecnologia própria; cria, então, o 
Procap, Programa de Capacitação 
Tecnológica em Águas Profundas; 
entra em operação o campo de 
Urucu, na bacia do rio Solimões, 
na Amazônia; a Petrobras retira 
o chumbo tetraetila da gasolina 
vendida ao consumidor.

1987
Criada a Orquestra Petrobras 

Sinfônica.

1990
Extinta a Petrobras Comércio 

Internacional, a Interbras, pelo 
governo do presidente Fernando 
Collor de Mello, no primeiro dia 
do início do mandato, para redu-
zir a presença do Estado na econo-
mia brasileira.

1991 e 1992
Petrobras recebe os prêmios 

Distinguished Achievement da 
Offshore Technology Conferen-
ce, pela contribuição ao avanço 
na tecnologia de exploração em 
águas profundas.

1994
A empresa investe no cinema 

com Carlota Joaquina.

1997
A governo sanciona a Lei 

9.478, que quebra o monopólio da 
Petrobras; produzido o primeiro 
milhão de barris diários.

1998
Petrobras fornece gasolina 

para uma equipe da Fórmula 1.

2000
Récorde mundial na produ-

ção em águas profundas (1.877 
m); empresa investe em usina ter-
melétricas movidas a gás; a terme-
létrica da Fábrica de Fertilizantes 
na Bahia é a primeira a entrar em 
operação.

2001
Os desastres na plataforma 

P-36 e na baía de Guanabara obri-
gam a empresa a criar um pro-
grama de gerência ambiental e 
segurança operacional; assinado 
o contrato de construção da plata-
forma P-50.

2002
Lançada a gasolina Podium.

2003
Comprada a Perez Companc 

e a Pecom Energía, empresas pe-
troleiras da Argentina, com opera-
ções na Bolívia, Peru, Venezuela e 
Brasil; superada a marca de dois 
milhões de barris diários.

2004
Inaugurada a usina eólica de 

Macau, no Rio Grande do Norte.

2005
Récorde brasileiro de profun-

didade de perfuração: 6.915 m.

2006
O Brasil alcança a autossufici-

ência temporária em petróleo e ini-
cia a produção da plataforma P-50, 
no campo de Albacora Leste, na 
bacia de Campos; produção média 
diária: 1,9 milhão de barris; Petro-
bras começa a operar no Paraguai; 
novo processo de refino utiliza óleo 
vegetal na produção de diesel.

2007
Descoberta a maior jazida de 

óleo e gás natural do País, no cam-
po petrolífero de Tupi, na bacia de 
Santos, com volume de cerca de 
cinco a oito bilhões de barris ou 
12 bilhões de barris de óleo equi-
valente (medida que engloba óleo 
e gás) em seções de pré-sal; come-

çam as obras do Comperj, com-
plexo petroquímico de Itaboraí-RJ 
em parceria com o grupo Ultra, 
um investimento de 8,38 bilhões 
de dólares; entra em operação a 
planta-piloto de bioetanol de lig-
nocelulose.

2008
Em primeiro lugar no ranking 

da Management & Excellence, a 
petroleira é reconhecida como a 
mais sustentável do mundo; cria-
da a Petrobras Biocombustível 
para produzir etanol e biodiesel; 
produção mundial atinge 85 mi-
lhões de barris/dia.

2009
Passa do vigésimo para o quar-

to lugar entre as empresas mais 
respeitadas do mundo, de acordo 
com o Reputation Institute.

2009
Em maio, inicia produção de 

petróleo no pré-sal de Tupi, com 
uma interrupção em julho e reto-
mada em setembro; a exploração 
dessas jazidas vai reduzir a impor-
tação de óleo leve e gás natural.

2010
Produção estimada de Tupi: 

100 mil barris/dia; de biodiesel: 
640 milhões de litros; de etanol: 
1,9 bilhão de litros para o mercado 
externo e 1,8 bilhão de litros para 
o interno; a Petrobras e a Tereos 
anunciam uma parceria de inves-
timento na Açúcar Guarani, para 
acelerar o crescimento na indústria 
brasileira de etanol e bioenergia.

2015
Geólogos prevêm que a pro-

dução mundial atinja o pico; ha-
verá menos gasolina, querosene 
e diesel para cada habitante do 
planeta

2030
A Agência Internacional de 

Energia prevê uma demanda de 
116 milhões de barris por dia.
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Do ano da construção do Cenpes (1968) a 1994, quando a Petrobras começou a investir em cultura
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Q
uando o governo federal anunciou, no fi-
nal de março de 2009, o programa Minha 
Casa, Minha Vida, o presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva já foi logo avisando: “O 
programa não tem prazo, não tem limite, 
não tem data. Portanto, ninguém me co-
bre que nós vamos fazer um milhão de 

casas em dois anos”. Na época, ele chegou a afir-
mar que não queria que a então ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, fosse encarregada pelo 
programa, pois não queria dar mais trabalho à 
casa Civil e que seria necessário a criação de um 
comitê de gestão do programa.

Até agora, um ano e quatro meses depois, 
foram construídas pouco mais de 500 mil uni-

Baixos valores podem 
inviabilizar compra de 

terrenos e obras

dades (520.943) mas o governo continua pro-
metendo mais dois milhões de residências en-
tre 2011 e 2014 e, a partir de 2011, vai aumentar 
o teto do valor dos imóveis financiáveis. Mais: 
decidiu estender o benefício tributário às cons-
trutoras que participam do programa. Seriam 
promessas de campanha? Se não for possível 
cobrar na quantidade, a sociedade poderia, 
pelo menos, sugerir caminhos para articular as 
instâncias de governo e superar a dispersão das 
ações dos programas habitacionais, propondo 
outras fontes de recursos sob gestão pública?

 O governo imaginava investir cerca de R$ 
34 bilhões no programa, considerando o subsí-
dio às habitações, o fundo garantidor do pro-

grama, o seguro aos financiamentos do FGTS, 
o refinanciamento de prestações que ficarem 
atrasadas e o custeio da cadeia produtiva. Des-
te total, R$ 25,5 bilhões viriam dos cofres da 
União, R$ 1 bilhão do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
R$ 7,5 bilhões do FGTS. Outros 4,5 bilhões fo-
ram liberados pelo fundo, segundo o governo.

 Para o ministério das Cidades, o Programa 
Habitacional Popular Entidades – Minha Casa 
Minha Vida tem como objetivo “atender às ne-
cessidades de habitação da população de baixa 
renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à 
moradia digna com padrões mínimos de sus-
tentabilidade, segurança e habitabilidade. O 

Minha Casa, Minha vida

Para o governo, ajustes e benefícios tributários devem estimular os agentes
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programa funciona por meio da concessão de 
financiamentos a beneficiários organizados de 
forma associativa por uma entidade organiza-
dora (associações, cooperativas ou sindicatos), 
com recursos provenientes do Orçamento Ge-
ral da União (OGU), aportados ao Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS). O programa 
pode ter contrapartida complementar de Esta-
dos, do Distrito Federal e dos municípios, por 
intermédio do aporte de recursos financeiros, 
bens ou serviços mensuráveis”.

 Do total de um milhão de moradias, 400 
mil seriam destinadas para quem tem renda até 
três salários mínimos. Outras 200 mil para quem 
recebe entre três e quatro salários mínimos, 100 
mil para quem tem renda entre quatro e cinco sa-
lários mínimos, mais outras 100 mil para quem 
recebe entre cinco e seis salários mínimos. As 200 
mil restantes iriam para população que recebe 
entre seis e dez salários mínimos.

O 500 mil imóveis construídos até hoje se 
destinaram a famílias com renda de até dez 
salários mínimos ou R$ 5.100, em valores de 
hoje, pagáveis com uma parcela mínima de R$ 
50, enquanto o valor máximo do imóvel a ser 
financiado, antes da promessa de aumentar o 
teto, é de R$ 130 mil. O presidente vai enviar 
ao Congresso projeto de lei com as regras do 
Minha Casa Minha Vida 2. Mas ainda não há 
consenso sobre os novos valores. Para as cons-
trutoras, esses números são baixos e tornam a 
compra do terreno e a obra inviáveis nas regi-
ões metropolitanas.

 Pelas previsões iniciais, o Estado de São 
Paulo, para dar um exemplo, seria responsável 
pela construção de 18,4% do 1 milhão de ca-
sas previstos no pacote habitacional. Estavam 
destinadas 184 mil moradias para as famílias 
paulistas com renda de até dez salários míni-
mos. O programa foi um dos responsáveis pelo 

impulso do setor da construção 
civil, no Rio de Janeiro, no acu-
mulado dos cinco primeiros 
meses deste ano, de acordo com 
a Associação dos Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliá-
rio (Ademi). A entidade revelou 
que, nesse período, foram lança-
das 4.399 unidades só na capital 
do Estado do Rio. A divisão foi 
feita de acordo com o déficit 
habitacional do país, calculado 
pelo IBGE. Ao todo, a região 
Sudeste ficaria com 36,4% do 

Quanto ganha e o que  
a família pode comprar

Renda mensal de  
até R$ 1.395

Imóvel de R$ 60 mil

Imóvel de R$ 40 mil

Imóvel de R$ 80 mil
a R$ 130 mil

De R$ 1.395 até 
R$ 2.790

De R$ 2.790 até 
R$ 4.650
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total. A segunda região mais beneficiada foi a 
Nordeste com 34,3% do total, seguida pelas Sul, 
Norte e Centro-Oeste.

Segundo a relatora de Direito à Moradia 
Adequada das Nações Unidas, Raquel Rolnik, 
na ocasião do Dia Mundial do Habitat, em junho 
de 2010, em Genebra, “um em cada três mora-
dores urbanos vive em assentamentos precários. 
Nos últimos 15 anos as favelas cresceram num 
ritmo jamais visto. Hoje, temos quase um bilhão 
de moradores em assentamentos precários em 
todo o mundo. De acordo com estimativas da 

United Nations-Habitat, se esta tendência conti-
nuar, chegaremos a 1,4 bilhão de moradores em 
assentamentos precários até 2020”.

Para Raquel Rolnik, em muitas cidades 
do mundo, inclusive as brasileiras, remoções 
em massa de favelas e ocupações têm ocorrido 
para dar lugar a grandes projetos de infraestru-
tura ou programas de “embelezamento” urba-
no. Muitas dessas remoções têm ocorrido sem 
qualquer procedimento legal, nem aviso prévio 
ou justa compensação.

“Existe essa inserção ambígua nas cidades, 

pois esses territórios são considerados ilegais, 
informais, transitórios ou impertinentes ao 
tecido político e econômico. Muitas políticas 
urbanas e habitacionais implementadas pelo 
mundo – em regiões desenvolvidas, emergen-
tes ou países pobres, sob regimes democráticos 
ou autoritários – buscam trazer ‘harmonia’ para 
as cidades removendo estes assentamentos das 
partes mais valorizadas da cidade”, diz a urba-
nista e professora da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 Na visão de Rolnik Rolnik, a aprovação do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU) progressivo pode ser um 
instrumento importante na direção de expan-
dir o Minha Casa Minha Vida. “Sob a justifica-
tiva de diminuir custos para permitir o acesso 
à casa própria, a habitação popular produzida 
pelo poder público quase sempre foi construída 
nas periferias, em terrenos desprovidos de in-
fraestrutura, equipamentos públicos, serviços 
essenciais ou oferta de emprego.  O IPTU pro-
gressivo pode reverter este processo por meio 
de uma gestão mais eficiente do solo urbano”.

Minha Casa, Minha vida
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Projeto desenvolvido por empresa de sof-
tware de construção predial--   para socor-
rer a população atingida pelo terremoto 

em Szechuan, na China, pode ser aproveitado 

nas regiões afetadas por enchentes no País
O terremoto de 12 de maio de 2008 na pro-

víncia chinesa de Szechuan foi um dos mais 
graves já ocorridos no país, atingindo o grau 

8 na escala Richter.  Milhares ficaram sem teto 
onde dormir, além de feridos e mortos.  24 ho-
ras após o terremoto, a liderança da Autodesk 
decidiu empregar os seus conhecimentos para 

Estrutura metálica, material 
locale 10 homens erguem 

duas casas em 60 dias 
Projeto desenvolvido por empresa de software de construção predial,  

para socorrer a população atingida pelo terremoto em Szechuan, na China,  
pode ser aproveitado nas regiões afetadas por enchentes no País
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montar um programa de reconstrução habita-
cional, em parceria com o conhecido arquiteto 
Hsieh Ying Chun, de Taiwan, agencias publicas 
locais e o Instituto de Design da Universidade 
de Tsinghua, da China.

Nos nove meses subseqüentes, essa equipe 
utilizou uma variedade de softwares, como Au-
toCAD, Inventor, Revit Arquitecture, 3ds Max 
para detalhar os projetos de cinco modelos de 

casas estandardizadas, empregando 
estrutura leve de aço e materiais dis-
poníveis na região para executar os fecha-
mentos. Incorpora ainda  a cultura 
tradicional local de construção, com 
métodos que podem ser empregados 
por uma mão de obra não treinada, cons-
tituída até pelos futuros moradores, gerando 
impacto mínimo ao ambiente.
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Segundo Pat Williams, vice-presidente sê-
nior da Autodesk para Ásia e Pacifico, o projeto 
que foi batizado de Ma’erkang Works aplicou o 
conceito BIM na concepção, modelagem 3D, si-
mulação de resistência a sismos, seleção de ma-
terial, e gerenciamento da construção.  Foi es-
colhido um aço de alta resistência e baixo peso 
para a estrutura, de modo que o manuseio das 
peças na obra  dispense o uso de equipamento.  
A estrutura de aço da casa também precisa re-
sistir a terremotos, ação d’água, poeira, além de 
ser isolante acústico e térmico.

As peças de aço da estrutura são unidas 
por parafusos normais0—isso  reduz o tempo 
de montagem e simplica o processo. São fatores 
importantes na reconstrução de regiões afeta-
das por desastres naturais.  A parte principal 
da estrutura, de aço leve, incorpora um sistema 
de vigas, escoramento contra forças horizontais 
ou parede estrutural. As paredes são de terra 
misturada com palha, utilizando amarrações 
de bambu.  

A parede estrutural é revestida por malha 
de aço preenchida com argamassa de cimen-
to—que é usado somente nesta parte, para au-
mentar sua resistência estrutural, contra fogo e 
ferrugem.  

O custo da casa é reduzido sensivelmente 
pelo uso de materiais disponíveis na próprio si-
tio. No projeto Ma’erkang, foram empregados 
grama, bambu, e solo misturados com mate-
riais reciclados das casas atingidas pelo terre-
moto—na construção das paredes ou como 
enchimento.  O processo além de econômico é 
amigável ao meio ambiente.  Sendo permeável 
ao ar e resistente ao calor, a parede de solo e pa-
lha previne a desagradável condensação do va-
por d’água no interior da casa  no típico clima 
chuvoso de Szechuan.

Mutirão inclui até senhoras idosas
Como o terremoto afetou uma vasta área, 

afirma Williams, havia escassez de profissio-
nais como carpinteiros e pedreiros.  Ao mo-

bilizar a própria população, este processo de 
auto-construção criou um esforço conjunto que 
acelerou os trabalhos e reduziu o sentimento de 
depressão das pessoas.   Mulheres, idosos e até 
pessoas com pequenas limitações físicas parti-
ciparam do mutirão.   

A equipe técnica do projeto Ma’erkang 
simplificou os procedimentos e a necessidade 
de ferramentas, facilitando a participação de 
pessoas sem treinamento específico. Dez  pes-
soas comuns podem construir duas casas de 91 
m2 em 60 dias, ao custo de 500 yuan/m2, na 
moeda local, equivalente a 132 reais/m2.

Na fase pioneira do projeto, 56 casas foram  
construídas com este processo, inclusive 12 
conjuntos destinados a 4 familias cada  e 4 con-
juntos para 2 familias.  O método passou por  
estudos de redimensionamento  de escala, de 
modo a possibilitar seu uso em extensas áreas 
atingidas pelo terremoto, contando com solido 
apoio das agencias governamentais da China.  
É um resultado inusitado que  aplicou  os mais 
avançados softwares de construção predial, 
visando a reduzir prazo de exeucução e prin-
cipalmente custos, sem prejuízo da qualidade, 
empregando materiais locais abundantes e pes-
soal não treinado.

Habitação - China
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PAC, Minha Casa Minha Vida, Copa, Olimpí-
adas, crescimento da economia e incentivos 
diversos estão fazendo com que o boom da 

construção civil observado nos últimos dois 
anos seja um crescimento mais duradouro no 
Brasil. Isso impulsiona o mercado e só no pri-
meiro trimestre de 2010, 167 mil novas vagas 
foram oferecidas no Estado de São Paulo. Da 
projeção inicial de 275 mil vagas para o ano 
todo, espera-se um aumento deste número – e 
carência e desqualificação – proporcional.

Mão de Obra

Apagão de profissionais  
na construção

A união de esforços de diversas instituições,  
empresários e trabalhadores com vontade de aprender pode dar conta de 

tanto crescimento na construção

A mão-de-obra qualificada correspondia a 
90% do setor há 30 anos atrás. Hoje, esse nú-
mero é de 60%. Os acidentes de trabalho com 
afastamento aumentaram mais: 49.134 em 2008 
e 58.230 em 2009 (segundo o Caged – Cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados). 
“Tivemos um aumento de trabalho expressivo, 
porém, o crescimento de 20% nos acidentes não 
poderia ocorrer após tanta evolução na área 
de segurança do trabalho”, indigna-se Antô-
nio de Souza Ramalho, presidente licenciado 

do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria da Construção Civil de São Paulo). 
“As mortes subiram de 7 (2008) para 23 (2009)”, 
contabiliza.

Programas de Trainee dão bons resultados. A SH 
Formas elaborou um programa onde em 12 meses 
o jovem com nível técnico ou superior na área de 
construção civil, mecânica ou produção trabalha 
em todos os setores da empresa. Depois desse 
período, os funcionários vão trabalhar na área 
que mais se identificaram.
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De acordo com o DIEESE (Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos), 69% dos trabalhadores da 
construção civil não possuem carteira assi-
nada. Metade está nos condomínios e outro 
tanto está em reformas de lojas e do trabalho 
formiguinha. Os bons profissionais até con-
seguem um bom rendimento, mas quem os 
contrata pode ter problemas de abandono 
de obras caso esses profissionais encontrem 
outro serviço mais bem remunerado. Apenas 
aumentar o salário não resolve. Deve haver 
mais estímulos para o trabalhador manter-se 
com carteira assinada. 

O problema de qualificação não difere do 
ramo imobiliário e de obras de infra-estrutura. 
Porém, as necessidades são diversas. “Em um 
edifício convencional, são necessários 187 tipos 
de profissões diferentes. Já para obras de arte 

especiais, como pavimentação de estradas, via-
dutos, barragens, o trabalho demanda maior 
qualificação”, compara Antônio Ramalho.

Escola na obra
Assim como diversas instituições, o Sin-

duscon-SP apóia ações com o Senai e o Ministé-
rio do Trabalho. Em uma delas, o Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial) forma 
no canteiro de obras da construtora mão-de-
obra qualificada, onde há mais recursos para 
a realização de aulas práticas. Porém, entra-
ves burocráticos atrasam a implantação e am-
pliação dos projetos. “Nossa intenção é trazer 
profissionais para a formalidade”,observa Luiz 
Antônio Messias, vice-presidente de Obras Pú-
blicas do Sinduscon-SP. “A maioria dos aciden-
tes de trabalho ocorre na informalidade, porém, 
sem registros, não há dados concretos de divul-
gação”, completa.

A construtora Cyrela fez essa parceria para 
formar mão-de-obra especializada em elétrica 
e hidráulica, aliada a um projeto social para a 
família dos operários. Segundo Aron Zylber-
man, assessor da presidência para assuntos 
socioambientais da Cyrela Brazil Realty, são 
160 horas de curso de eletricidade básica, 
instalações elétricas, segurança e serviços em 
eletricidade. Geralmente parente de funcio-
nários, os alunos aprovados são efetivados e 
ganha-se fidelidade e comprometimento deles 
com a empresa. Duas turmas já foram forma-
das. “O novo funcionário tem um período de 
2 meses de ambientação onde os encarregados 
dão mais atenção a conversas, dúvidas e expli-
cações”, relata Hertez Correa, engenheiro da 
Cyrela. “Nosso índice de desistência é inferior 
a 15%”, comemora.

Luiz Antônio Messias, vice-presidente de Obras 
Públicas do Sinduscon-SP

Antônio de Souza Ramalho, presidente licenciado 
do Sintracon 

“Projetista qualificado quase não existe por aqui”
Rodrigo Costa da Silveira *

Faço projetos para obras públicas, sejam obras de arte especiais, pavimentações, refinarias, 
etc, todas com muitas especificidades, que exigem projetistas bem detalhistas. Encontrar bons 
profissionais é difícil, até porque há apenas 2 escolas técnicas públicas no Rio Grande do Sul: 
em Porto Alegre e Pelotas, a 250 km da capital. Preciso ampliar minhas vagas no escritório em 
30% até o final do ano. Já contratei arquiteto para compensar a falta de técnicos e tecnólogos e 
tive boas surpresas, mas não é uma saída 100% garantida. Outro problema é que tem profissional 
pedindo R$ 4 mil, quando o que orçamos em uma licitação foi R$ 2 mil. Não tenho como absor-
ver essa diferença. Há parceiros que precisavam contratar 40 armadores, mas só conseguiram 
15, atrasando os cronogramas. O aumento de obras fez crescer a carência de profissionais em 
todos os níveis da cadeia produtiva.

*Rodrigo Costa da Silveira é gerente de projetos da Gheller Engenharia, empresa gaúcha voltada para obras públicas.

O reitor da Escola Senai Orlando Laviero 
Ferraiuolo, Abílio José Weber, especializada em 
construção civil, no Tatuapé, em São Paulo, re-
vela que a instituição foi contatada pelo Sindus-
con-SP para levar qualificação para o canteiro. A 
intenção da escola é formar 60 mil profissionais 
em todo o Estado de São Paulo. “Porém, assim 
como falta mão-de-obra nos canteiros, também 
temos dificuldades de contratar professores”, 
informa Weber. A escola também possui cursos 
de capacitação de docentes, mas a demanda é 
maior que o tempo de formação de novos pro-
fessores. 

“O engenheiro de obra tem a linguagem 
do operário, diferente da aprendida na univer-
sidade, e poderia aproveitar o que sabe para 
ministrar aulas à noite”, sugere o presidente 
licenciado do Sintracon.

Em obras de infra-estrutura distante dos 
centros urbanos, a qualificação de mão-de-obra 
se faz por cursos específicos semanais e quin-
zenais, dependendo da especificação. “Contra-
tamos localmente e ensinamos o trabalho para 
carpinteiro, pedreiro, armador e operadores em 
geral”, explica Silvano Macatrozzo, gerente de 
contrato da Construcap. Macatrozzo está com 
trabalhos de pavimentação, viadutos e outras 
obras especiais e também vê a necessidade de 
alfabetizar seus colaboradores. Assim, há tur-
mas de cerca de 30 alunos de alfabetização que 
é ministrada ao final do turno de trabalho em 
alguns canteiros de obra. “Tenho 22 anos de 
empresa, mas temos grande rotatividade de 
funcionários, acredito que por uma questão 
cultural. Mas temos que fazer um trabalho con-
tínuo para garantirmos melhor qualificação nos 
próximos anos”, completa o gerente da Cons-
trucap.

A regra para reter talentos continua sendo 

Mão de Obra





328 | O Empreiteiro | Julho 2010

Mercado Imobiliário

a mesma: salário compatível, benefícios e 
estabilidade profissional. “Assim, antes de 
sair do emprego formal por R$ 200 a mais 
no final do mês, o funcionário ponderará os 
benefícios”, completa o reitor Abílio Weber.

Já o programa “Próximo Passo”, de 
Qualificação Profissional para Beneficiários 
do Bolsa Família contou com a formatura 
dos primeiros 1.500 trabalhadores no últi-
mo mês. Dessa forma, há a qualificação de 
profissionais para a construção civil e a par-
ceria com diversas empresas associadas do 
Sinduscon-SP.

20 mil novos profissionais
Com os incentivos do governo para a 

construção civil, o Centro Paula Souza sen-

Mão de Obra

As obras, por este País cheio de necessida-
des, poderiam ser mais, muito mais. Contudo, para 
as obras projetadas e para aquelas que estão em 
andamento, faltam engenheiros. E, dentre aqueles 
que estão no batente, a formação tem sido consi-
derada insuficiente. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
vai mais além. Calcula que até 2012 haverá no Bra-
sil  150 mil vagas de engenharia e que, até aquela 
data, elas não terão como ser preenchidas.  Con-
siderando o volume de engenheiros anualmente 
formados, somente um, em cada quatro, possui 
formação que possa ser apontada como adequada. 
Quem diz isso é o professor José Roberto Cardoso, 
diretor da Escola Politécnica da USP. 

Várias dessas informações foram veiculadas 
em evento realizado em Curitiba-PR, ocasião em 
que entidades setoriais enfatizaram um dado su-
mamente preocupante: o Brasil estaria perdendo 
cerca de US$ 15 bilhões com a má formação dos 
profissionais da engenharia.

Diante desse quadro, objeto também de pes-
quisas encomendadas pela Câmara Americana de 
Comércio (Amcham), a solução não viria apenas 
das escolas, com o ritual das mudanças curricu-
lares e outras providências. Viria simultaneamente 
das empresas e do governo. As medidas formaliza-
das no encontro são transcritas abaixo: 

Ensino médio
No processo de formação há necessidade 

de focar os estudantes do ensino médio, com 
as seguintes providências: questionar os jovens, 
especialmente as mulheres, para entender por 
que poucos optam pelas carreiras técnicas e criar 

Faltam engenheiros, sobram obras
programas para motivá-los a reverem essa postura; 
aumentar o teor tecnológico no ensino médio com 
muita prática laboratorial; estimular a dignidade das 
profissões técnicas; criar centros de excelência em 
ciências exatas onde os talentos sejam aproveitados 
e incentivados; ofertar bolsas de incentivo a forman-
dos selecionados para que tenham acesso facilitado 
a cursos de nível elevado em universidades públi-
cas; desenvolver um programa intensivo de melhoria 
do ensino de matemática e ciências; reorganizar o 
currículo por áreas, não disciplinas; adotar novas 
estratégias de abordagem do aluno, incentivando 
que aprendam fazendo; permitir que alunos de en-
genharia e engenheiros formados lecionem cursos 
de física, química e matemática; instituir reforço 
escolar no contra-período das escolas públicas para 
ciências, matemática e comunicação, ministrados 
por alunos bolsistas do ensino superior.Ensino supe-
riorCom relação ao papel das universidades, os es-
pecialistas sugerem: incluir temas ligados à ciência 
de serviços - ou seja, a dinâmica do relacionamento 
com clientes e fornecedores - e à sustentabilidade 
nos currículos das áreas técnicas; reduzir a quantida-
de de denominações de diferentes modalidades de 
engenharia; recuperar cursos que não têm qualidade 
adequada; estimular que os graduandos "coloquem 
a mão na massa" desde o primeiro ano; implementar 
progressivamente campi avançados dos melhores 
cursos em cidades de porte médio."Se adotarmos 
programas para melhorar os cursos de engenharia de 
modo a permitir que seu rendimento passe dos 20% 
(de ingressantes que conseguem se formar) para 
40%, dobraremos a oferta de engenheiros", afirmou 
José Roberto Cardoso, diretor da Escola Politécnica 
da USP.Papel das empresasQuanto ao papel das em-

presas foi sugerido: formar pessoas que possam 
preparar outras; estabelecer parcerias com outras 
empresas e instituições de ensino; aumentar o con-
ceito de inclusão, contratando pessoas sem todos 
os requisitos desejados, mas com disposição para 
aprender; oferecer boas oportunidades de treina-
mento; abrir espaço para experiências internacio-
nais; acelerar o desenvolvimento dos profissionais; 
investir na formação de pós-graduados e PhDs; 
ofertar bolsas de estudo para alunos de carreiras 
tecnológicas em larga escala; financiar escolas de 
engenharia para melhorarem sua base laboratorial 
e de tecnologia da informação e comunicações; 
apoiar programas voltados a aumentar o rendimen-
to de estudantes.Governo

Quanto às ações do governo, as sugestões fo-
ram as seguintes: aprovação de uma lei que garanta 
incentivos fiscais às companhias que investem em 
capacitação de profissionais; financiamento para 
escolas de engenharia promoverem melhorias de 
infraesrutura; desburocratização da autorização de 
funcionamento de cursos de tecnologia e flexibi-
lização da composição das grades curriculares 
conforme a necessidade do mercado.

Pelo que li e pelas informações que me chega-
ram de participantes do evento em Curitiba, a saída 
para o problema depende de uma forte vontade 
política que una, em torno de um mesmo objetivo, 
escolas, empresas e governo. Se essa união não 
ocorrer, ou se ocorrer de um lado só, nada feito. 
De nada adianta o profissional sair da universidade 
com uma boa formação, se não ingressar no can-
teiro de obra ou se preferir prestar concurso para 
uma carreira que o levará, inevitavelmente, para o 
gueto da burocracia.  (Nildo Carlos Oliveira)

Fornecedor também ajuda
A empresa mineira Tracbel, dealer da Volvo, fornece e dá manutenção a diversas máquinas e 

equipamentos. A maior necessidade da empresa é formar profissionais mecatrônicos, que traba-
lhem na manutenção dos equipamentos. Segundo Reinaldo Pinto, diretor da Tracbel, a cada ano 
a empresa identifica e contrata cerca de 15 alunos de cursos de mecânica em escolas técnicas e 
fornece um treinamento especial para eles. “O aluno fica 6 meses em sala de aula e outros 6 meses 
nas oficinas com acompanhamento direto”, observa o diretor.

A empresa dá apoio, como oferecendo instrutores e manutenção ao cliente, que é o respon-
sável pela contratação dos operadores. E ainda completa: “A região Norte do Brasil está com um 
grande volume de obras e muitas oportunidades”, diz Reinaldo.

tiu a necessidade de aumentar a oferta de 
cursos voltados para a construção civil. O 
PEQ (Programa Estadual de Qualificação 
Profissional) prioriza a qualificação de de-

sempregados e população de 29 a 60 anos, 
e ainda é focado nas necessidades regionais. 
Da população advinda do sistema peniten-
ciário, 80% realizam cursos voltados para a 
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Programa prepara profissionais
para contratadas da Petrobras

Para suprir a carência de profissionais qualificados para trabalhar em empresas con-
tratadas pela Petrobras, a ABEMI (Associação Brasileira de Engenharia Industrial) criou, 
em 2005, o PNQP (Programa Nacional de Qualificação Profissional). A primeira etapa 
qualificou mais de 80 mil profissionais em mais de 180 categorias e um valor investido 
de R$ 200 milhões. A segunda etapa, que está projetada para os próximos 5 anos, incluirá 
novos empreendimentos da Petrobras além do Pré-sal. “O grande gargalo dos trabalhos 
era a qualificação profissional”, diagnostica Joaquim Maia, diretor da ABEMI. Segundo 
ele, a projeção é que 200 mil qualificações ocorram a um custo de R$ 500 milhões, obtidos 
pela própria Petrobras. “Tivemos 83% de empregabilidade na primeira fase”, completa. A 
ABEMI também pretende ampliar projetos como esse para outras empresas.

Resumo do PNQP 2005 – 2010 Março 2010

Autorização para execução de turmas 4.353

Cursos estruturados 185

Alunos qualificados 80.434

Alunos bolsistas 39.600

Bolsas pagas 91.000

Formulários de avaliação enviados 20.000

Medições analisadas 14.200

Fonte: ABEMI

Nível profissional qualificado até março 2010

Nível básico 55.700

Inspetores 2.313

Nível médio 15.148

Nível superior (pós-graduação) 5.893

Nível técnico 1.419

Total PNQP 80.434

Fonte: ABEMI

Mão de Obra

Experiência em Angola
Com 33 anos, curso técnico em Jun-

diaí, interior de São Paulo e moradia es-
tabelecida em Manaus, Guilherme Soares 
Botelho é um profissional que fez de uma 
insatisfação com o trabalho e poucos rendi-
mentos em 2007 um salto de capacitação. 
Candidatou-se para uma vaga em Angola 
oferecida pela Construtora Odebrecht e, 
após 2 horas em um telefonema interna-
cional, providenciou visto e malas para tra-
balhar na África. Com rendimento de mais 
de R$ 6 mil, além de moradia, subsídios e 
folga de 10 dias no Brasil a cada 3 meses, 
Guilherme ficou quase 1,5 ano adquirindo 
experiência única. Neste país, nada é pro-
duzido localmente. Assim, os materiais são 
comprados com antecedência de 6 meses 
e vem do Brasil, China, Estados Unidos, 
etc. Seu trabalho era planejar a construção 
de um condomínio de casas de altíssimo 
padrão, demanda crescente em Angola. O 
trabalho era semelhante a de um engenhei-
ro, em volume e responsabilidade e seus 
pensamentos estavam sempre um ano a 
frente dos trabalhos da obra.

Porém, a vontade de concluir a facul-
dade de arquitetura falou mais alto e ele 
regressou ao Brasil com uma proposta de 
trabalho de R$ 6 mil, e ainda indicou a es-
posa para trabalhar junto. Hoje planeja os 
trabalhos de uma Estação de Tratamento de 
Água para o Consórcio Rio-Amazonas, das 
construtoras ETAM e Amazônidas e está 
sempre buscando melhorar a qualificação, 
pois um curso superior aliado a sua experi-
ência pode duplicar seus rendimentos.
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Mercado Imobiliário

Estabilidade econômica, amplo acesso ao 
crédito, reformas institucionais – como a alienação 
fiduciária, que substituiu a hipoteca como meca-
nismo de garantia em 1997 – e a criação de meto-
dologias antes utilizadas apenas no crédito pessoal 
ou automotivo para análises de risco, entre outros, 
criaram condições para o crescimento da demanda 
por crédito imobiliário.

Segundo a Associação Brasileira das En-
tidades de Crédito Imobiliário (Abecip), houve 
crescimento de 85% no montante de operações 
em relação ao mesmo período de abril em 2009, 
melhor resultado da história do Sistema Brasi-
leiro de Poupanças e Empréstimo (SBPE). Um 
banco público divulgou, em seu balanço anual, 
aumento em 102% no volume de concessões de 
financiamentos em relação ao ano anterior, que é 
responsável por 71% de todo o crédito imobiliá-
rio do País, segundo a instituição. Números que 

construção civil. Há cursos de pedreiro assenta-
dor de tijolos, pisos e azulejos, eletricistas e insta-
lações residenciais e ainda instalador hidráulico. 
Os cursos são de baixa complexidade e pedem 
uma escolaridade de Ensino Fundamental 
completo ou não. “Com bom instrutor e prática 
pedagógica, em um curso prático de 230 horas, 
temos mais uma turma pronta para o mercado 

Crédito imobiliário também sente falta de profissionais
A conjuntura econômica atual tem gerado crescimento em diversos segmentos,  

mas, sem dúvidas, o mais impactado foi o imobiliário 
Fábio Seabra*

comprovam o aumento exponencial no volume de 
concessão deste tipo de financiamento.

No entanto, a mão de obra especializada para 
fazer esse tipo de operação não cresceu na mesma 
velocidade. Muitos bancos e financeiras acabaram 
por direcionar capital humano acostumado a reali-
zar empréstimos automotivos ou CDC para atender 
ao mercado imobiliário. Muitos destes profissionais 
também não passam por treinamento específico. 
Esta situação pode gerar erros e resultar no atraso da 
liberação de recursos ou até mesmo na negação do 
financiamento.

Universidades, conselhos, sindicatos, entre 
outros, têm percebido a necessidade de fazer a ca-
pacitação dessa mão de obra, mas esse movimento 
ainda está aquém do que o mercado precisa para 
oferecer atendimento mais profissional e ágil. 

O cliente final pode não estar sentindo os im-
pactos desse apagão na mão de obra especializada 

em crédito imobiliário, pois ainda existe um fol-
clore sobre as dificuldades e burocracia para a 
obtenção de financiamentos. Entretanto, há sinais 
de mudanças, como, por exemplo, a simplifica-
ção de produtos e documentação requerida e mo-
dalidades novas como refinanciamento, crédito 
associativo, entre outros. 

Já existem no mercado consultorias, inde-
pendentes de bancos, com profissionais capa-
citados e que oferecem serviço especializado e 
focado na demanda e perfil de cada cliente, como 
é o caso da nossa empresa, a Sagace. Esse tipo de 
modelo de negócio é bem sucedido no exterior e 
corresponde a quase 50% do mercado em alguns 
países. Com o mercado mais competitivo, as ins-
tituições financeiras precisarão treinar sua equipe 
para promover um atendimento mais profissional 
e ágil ou irão perder market share. 

*Fábio Seabra é diretor de Operações e Atacado da Sagace – Crédito 
Imobiliário Consciente.

de trabalho”, afirma Clara Magalhães, coorde-
nadora técnica da unidade de formação inicial 
e educação continuada do Centro Paula Souza. 
Com aulas de manhã ou à tarde, o profissional 
ganha um certificado ao final do curso.

A coordenadora observa que, com o de-
creto estadual de contratação de pelo menos 
5% de mão-de-obra egressa do sistema prisio-
nal em licitações, há 660 alunos ex-presidiários 
atualmente e uma meta de atingir 3 mil até o 

final do ano. “São pessoas felizes, motivadas, 
com excelentes resultados no curso e vonta-
de de aprender”, comemora Magalhães. O 
Centro ainda propicia noções de custos para 
saber fazer orçamentos e ainda conceitos de 
matemática aplicada a construção civil. A es-
cola conta atualmente com 7500 alunos, sendo 
40% deles só em cursos de construção civil. A 
meta é que, até Dezembro, sejam atendidas 20 
mil pessoas.

Aulas práticas reproduzem a realidade 
do canteiro de obras e propiciam maior 
compreensão do aprendizado

Mão de Obra
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País vive a 
dicotomia entre 
precariedade

e crescimento
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O setor da construção pesada no Brasil 
começou a sentir o gosto da retomada 
com o atual governo, depois de déca-

das de retração. O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva mostrou imensa vontade po-
lítica em contribuir com o crescimento na-
cional, através da criação dos Programas 
de Aceleração do Crescimento (PACs), em 
2008 e em 2010. O PAC foi o mais bem es-
truturado programa de investimentos na 
área da infraestrutura proposto nos últi-
mos 20 anos, pois provocou o retorno de 
grandes empreendimentos, permitindo 
ao Brasil alcançar um novo patamar de 
desenvolvimento. 

São inúmeras as obras em execução 
atualmente, espalhadas por todas as re-
giões do País. As UHE de Santo Antô-
nio, Jirau e Estreito, em operação, e Belo 
Monte, a ser iniciada; as termoelétricas de 
grande porte; o maior programa de inves-
timentos já realizado no segmento rodo-
viário com destaque para a duplicação da 
BR 101; a concessão de novos trechos da 
malha rodoviária federal para exploração 
pela iniciativa privada; a ampliação dos 
portos de Pecém, Suape e Rio Grande; e 
a execução da ferrovia Transnordestina, 
são alguns exemplos. Também está den-
tro do Programa a transposição do Rio 
São Francisco, que há 15 anos aguardava 
para sair do papel. Além dos investimen-
tos de grande porte em execução no setor 
petrolífero, como a construção de novas 
refinarias, e a ampliação e modernização 
das existentes, gasodutos, plataformas e 
navios, pela Petrobras. 

Gosto da retomada impõe
continuidade das obras

 Luiz Fernando Santos Reis*

O posicionamento do governo tem 
sido importantíssimo, quando exige rele-
vante participação de componente nacio-
nal nos grandes projetos, o que faz com 
que a indústria brasileira ocupe um novo 
patamar de desenvolvimento neste cená-
rio.

Apesar de todos os esforços, este im-
portante trabalho de fomentação do de-
senvolvimento do País através da cons-
trução pesada é ameaçado pelos gargalos 
aos quais estão submetidos os projetos. 
As obras gerenciadas pelos governo fe-
deral e pelos governos estaduais, na sua 

maioria, não conseguem seguir o ritmo e 
o cronograma pre-estabelecidos.

Problemas na fase de elaboração de 
editais, fruto da falta ou da qualidade 
dos projetos, de emprego de tabelas de 
preços referenciais inadequadas e da má 
formatação de contratos, são entraves 
que preocupam. Somados a estes, estão 
velhos conhecidos como falta de estrutu-
ra da máquina pública, os devaneios am-
bientais e o alto nível de burocracia dos 
órgãos controladores, como os TCU`s, 
AGU`s e Ministério Público, entre outros. 

As eleições presidenciais que aconte-
cerão em outubro deste ano, independen-
te do resultado, não podem representar 
mais um impasse para o crescimento do 
Brasil. Cabe às empresas da área de infra-
estrutura, protagonistas deste capítulo da 
história nacional, e à população, agente 
diretamente afetado, a cobrança de con-
tinuidade dos projetos em andamento e 
daqueles já aprovados.

Aos políticos eleitos fica o dever de 
manutenção e ampliação dos investimen-
tos e das execuções desses programas. 
Sem esta consciência, e concordância, o 
Brasil voltará ao temível patamar de es-
tagnação da década de 80, e certamente 
perderá a grande oportunidade, com a 
melhora da infraestrutura, de obter maior 
desenvolvimento através do crescimento 
industrial e da melhoria das condições de 
vida da população.

*Luiz Fernando Santos Reis é presidente do Sindicato Nacio-
nal da Indústria da Construção Pesada (Sinicon)

Luiz Fernando Santos Reis



Fórum das Entidades

336 | O Empreiteiro | Julho 2010

Em época de eleições, um dos temas que 
sempre surge na agenda preocupando o se-
tor da indústria da construção é a seguran-

ça jurídica dos contratos. Diante de uma cultu-
ra antiga e ainda presente no estado brasileiro, 
fica a dúvida se os novos dirigentes honrarão 
ou não os contratos públicos vigentes, ou irão 
dar um jeito de substituí-los por obras de seu 
próprio governo. Afinal, não é sempre que um 
novo dirigente quer inaugurar obras de seu 
antecessor.

Entretanto, o fato é que cada vez menos 
existe espaço para essa prática condenável e 
absurda. O Brasil amadureceu bastante!

E isso quer dizer que o poder público está 
mais responsável e que as instituições que 
cuidam de fiscalizar e controlar as ações pú-
blicas estão mais fortes e atentas a quaisquer 
desvios importantes. Significa também que 
a sociedade está muito menos tolerante com 
essa cultura e que o Brasil se coloca hoje peran-
te o mundo de forma tal, que comportamentos 
irresponsáveis como esse, não podem mais fa-
zer parte do nosso receituário.

Eleições versus  
segurança jurídica

Paulo Safady Simão*

Mas sempre existem aqueles que alegam 
alguma irregularidade na contratação das 
obras, para descontinuá-las ou até mesmo 
alterar seus contratos. A resposta para essas 
eventuais ocorrências está no aperfeiçoamen-
to dos procedimentos de contratação das 
obras públicas.  Hoje está mais do que claro 
que a origem de eventuais desvios começa no 
momento das licitações. Os problemas estão 
relacionados à falta de projetos adequados, 
orçamentos irreais, editais confusos e /ou até 
mesmo dirigidos. Tudo isso gera deformações 

A rápida e consistente reação do Brasil à 
crise mundial e a perspectiva de retoma-
da do crescimento de seu PIB, estimado 

em índice superior a 5% em 2010, reforçam 
a sua posição no cenário internacional e es-
timulam investimentos produtivos diretos. 
Ademais,  reacendem a confiança das em-
presas e do mercado interno, o grande trun-
fo da economia nacional no enfrentamento 
do recente crash globalizado. É indisfarçá-
vel, no universo corporativo, a disposição 
quanto à abertura e ampliação de negócios, 
criação de empregos e aporte de recursos em 
novos empreendimentos.

Ante tais cenários positivos, o País não 
tem o direito de tropeçar em suas próprias 
pernas. O principal dentre os obstáculos 
que se interpõem entre sua condição de 
emergente e a concretização de seu imenso 

Hora e vez da 
infraestrutura

Juan Quirós*

que vêm à tona mais cedo ou mais tarde dan-
do origem a intermináveis disputas judiciais. 

O país vive um dos seus melhores momen-
tos, em todas as esferas (econômica, política e 
social). Temos que melhorar e aperfeiçoar as 
nossas práticas de contratação pública, garan-
tir segurança jurídica aos contratados e tam-
bém investidores que acreditam no futuro do 
Brasil, sem o que dificilmente conquistaremos 
os nossos objetivos maiores como nação.

*Paulo Safady Simão é presidente da Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção  (CBIC) 

potencial para se converter em nação desen-
volvida é o velho e desgastado gargalo da 
infraestrutura. Para pôr um ponto final no 
antigo dilema e o transformar de problema 
em solução, é necessário investimento anual 
de aproximadamente R$ 160 bilhões, 53% a 
mais do que o valor realizado em 2009.

A boa notícia é que as possibilidades 
de concretização desse significativo aporte 
financeiro são muito melhores do que em 
passado recente. Estima-se que seja viável 
alcançar aquele montante até 2014. Prati-
camente, não há mais restrições ao crédito, 
além, é claro, do preço do dinheiro, que 
continua muito elevado no Brasil. Aqui, os 
juros reais seguem como os mais elevados 
do mundo, a despeito de se encontrarem em 
um dos patamares mais baixos de todo o 
histórico do mercado interno.  

Paulo Safady Simão
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Não deverão faltar recursos 
para investimentos nas obras de 
infraestrutura das quais o Brasil precisa 
para ingressar no primeiro mundo

Alguns indicadores evidenciam que não 
haverá carência de recursos. O BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social), principal financiador dos em-
preendimentos, já havia sinalizado em 2009 
— segundo matéria veiculada pela Agência 
Brasil — que dobraria, de R$ 35 bilhões, apli-
cados em 2008, para cerca de R$ 70 bilhões, 
no exercício de 2010, os desembolsos para 
infraestrutura. Fundos de pensão também 
se mostram propensos a investir. Um exem-
plo é a Funcef (Fundação dos Economiários 
Federais), que anunciou dispor de R$ 1,3 
bilhão, em 2010, para aplicar na importante 
área.

Outro fator a favorecer o atendimento à 
demanda da infraestrutura refere-se à Copa 
do Mundo de 2014, com jogos programados 
para acontecer em 12 cidades brasileiras, e a 
Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Nes-
ses casos, as únicas alternativas são fazer ou 
fazer as obras necessárias para a realização 
dos eventos conforme as exigências, respec-
tivamente, da Fifa e do Comitê Olímpico In-
ternacional. São vultosos investimentos em 
estádios, aeroportos, transportes, logradou-
ros públicos e hotéis.

Também é preciso considerar que, trans-

corridos 15 anos desde o desencadeamento 
da desestatização da infraestrutura e da reto-
mada de aportes de recursos financeiros pri-
vados no setor, as empresas e investidores já 
acumularam experiência e conhecimento na 
área. Portanto, há mais segurança e um am-
biente mais propício aos negócios. Resta, é 
verdade, atualizar, em alguns casos, o marco 

regulatório, executando-se essa tarefa com a 
devida agilidade. Sem dúvida, a conjuntura 
histórica oferece ao Brasil imensa oportu-
nidade de solucionar um antigo problema. 
Tratemos, pois, de aproveitá-la!

*Juan Quirós é presidente do Grupo Advento e vice-presidente da 
Fiesp e da ABDIB 

Pré-sal: oportunidade e 
responsabilidade

Paulo Godoy*

Quando a Petrobras confirmou a descober-
ta de grandes reservas de petróleo e gás 
na camada pré-sal da costa brasileira em 

2008, o Brasil se viu diante da oportunidade 
de se tornar um dos maiores produtores de 
óleo e gás e possivelmente, fornecedor mun-
dial de bens e serviços para esse mercado.

Esta oportunidade ímpar, entretanto, 
vem de mãos dadas com a responsabilidade 
de se estabelecer uma articulação que envol-
va toda a cadeia produtiva, de integradores 
a fornecedores de bens e serviços, para pre-
parar a indústria nacional para atender de 
maneira eficaz e eficiente todas as demandas 
que surgirão e seja possível tornar essa pers-
pectiva de desenvolvimento em realidade.

Há fatores essenciais para que isso ocor-
ra: incrementar o treinamento de mão de 
obra em diversos níveis profissionais e de 
fornecedores, desenvolver instrumentos fi-
nanceiros que ofereçam condições plenas 
para a cadeia produtiva, equipar e atender 
as encomendas do pré-sal e modernizar a 
logística voltada às operações e atividades 
exploratórias.

A exploração do pré-sal trará impactos 
muito positivos diretos para a cadeia produ-
tiva do setor, mas também indiretos para ou-
tras áreas de infraestrutura, na medida em 
que será necessário expandi-las para supor-
tar as operações mais intensas nas localida-
des nas quais os investimentos voltados ao 
pré-sal serão feitos.

Os ganhos não serão imediatos e a ge-
ração e distribuição de renda dependem 
do acerto dos modelos, regras, medidas e 
instrumentos que empresas e autoridades 
precisam elaborar. Contudo, mesmo com to-
das as ações pela frente, as reservas devem 
colocar o Brasil em outro patamar de desen-
volvimento em poucas décadas.

*Paulo Godoy é presidente da Associação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abdib)

Juan Quirós

Paulo Godoy
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Iniciado em abril de 2009, o programa habi-
tacional Minha Casa, Minha Vida havia re-
cebido até o início de junho propostas para 

a construção de 900 mil moradias e aprova-
do a contratação de 476 mil delas. 

O fato atesta o sucesso da arquitetura fi-
nanceira do programa, que se apóia numa 
antiga reivindicação do setor da construção: 
a concessão de subsídios como condição 
indispensável para viabilizar a construção 
de moradias destinadas a famílias de baixa 
renda.

É preciso lembrar outros dois fatores 
decisivos para a concretização do progra-
ma. Primeiro, o fato de ele ter surgido como 
uma das medidas anticíclicas tomadas pelo 
governo para amenizar os efeitos no Brasil 
da crise financeira internacional ocorrida 
no final de 2008. Em segundo lugar, a firme 
decisão do governo de superar burocracias, 
motivando a Caixa a agilizar seus procedi-
mentos internos de análise e aprovação dos 
projetos.

Agora, é preciso assegurar que o progra-

Minha Casa, Minha Vida precisa 
ser melhorado e prosseguir

Sérgio Watanabe*

ma se mantenha de 2011 em diante. Como se 
constatou, ele não está resolvendo o proble-
ma do déficit habitacional em cidades como 
São Paulo, onde os escassos e caros terrenos 
inviabilizam projetos que sejam exclusiva-
mente da iniciativa privada. Será preciso 
elevar o preço pago pela Caixa por moradia, 
além de continuar estimulando parcerias 
com governos estaduais e municipais para 
obter a complementação necessária à viabi-
lização dos empreendimentos.

Outra medida necessária será a manu-
tenção de um grande volume de subsídios. 
Um dos meios para se alcançar essa meta 

pode ser a aprovação da PEC da Habitação. 
Por ela, serão destinados 2% do Orçamento 
da União e 1% dos Orçamentos de Estados, 
Municípios e Distrito Federal aos Fundos 
Habitacionais que subsidiam a construção 
de moradias. Dessa forma, seriam assegu-
rados recursos permanentes para subsidiar 
a construção de moradias destinadas às 
famílias de baixa renda, dando previsibi-
lidade aos investidores que apostam nesse 
segmento.

*Sérgio Watanabe é presidente do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e vice-presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Porto para a Olimpíada
e Minha Casa,  

Minha Vida
Roberto Kauffmann*

O Sindicato da Indústria da Construção Ci-
vil no Estado do Rio de Janeiro é grande 
apoiador do projeto Porto Maravilha, que 

estabelece a recuperação e a implantação de 
uma área comercial, residencial, de lazer, de 
centros culturais, de turismo e hotelaria em 
níveis de pousadas e grandes hotéis e de 
grandes empreendimentos verticais comer-
ciais de sedes de empresas públicas e priva-
das. Uma diversidade bem grande para uma 
área privilegiada, com uma localização e vis-
ta maravilhosa da baía de Guanabara.

A parceria prefeitura, Estado e governo 
federal já está em curso, e agora a iniciativa 
privada, que tem sido participante ativa dos 

assuntos que tratam do tema, deseja agilida-
de e quer participar do processo. O Sindus-
con-RJ e a Federação das Indústrias (Firjan) 
já realizaram várias reuniões com empresas 
do setor para informarem o andamento e o 
detalhamento do projeto. Temos sugerido 
que haja um processo de retrofit, transforma-
ção de uso com preservação da fachada e vo-
lumetria de grande parte dos 3.900 imóveis 
cadastrados nos morros das regiões construí-
dos no passado, desde 1910, e que poderiam 
dar origem a moradias populares, pousadas 
e, nos pavimentos térreos, comércios locais 
com incentivos municipais já concedidos 
pela prefeitura para ajudar a iniciativa priva-

Sérgio Watanabe
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da a aderir com viabilização.
A outra sugestão, que tem apoio geral do 

setor privado, é implantar a Vila da Mídia dos 
Jogos Olímpicos no Porto, o que recentemen-
te foi aprovado pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI).São necessários 9 mil quartos, 
ou seja, 4,5 mil apartamentos de dois quartos, 
tipo econômico, que depois dos Jogos serão 
vendidos à população de baixa e média ren-
das (3 a 10 salários mínimos), enquadrada no 
programa Minha Casa, Minha Vida. Assim, ela 
poderá morar em local central, perto de todos 
os equipamentos comunitários. A prefeitura 
está contratando o Instituto de Arquitetos do 
Brasil, departamento do Rio de Janeiro, para 
fazer um concurso para este projeto. Com re-
lação às outras obras necessárias aos Jogos de 
2016, os projetos estão sendo ainda finaliza-
dos e será preciso mais velocidade para que 
sejam feitas logo as licitações.

Quanto ao programa Minha Casa, Minha 
Vida, a faixa de 0 a 3 salários de renda não 
está sendo bem atendida, já que os preços 
para o capital e o interior, R$ 51 mil e R$ 46 
mil, respectivamente, são inviáveis para as 
empresas, em especial quando não incluem 
o terreno e a infraestrutura local. É necessário 
reajuste de pelo menos 35% para viabilizar o 
programa, e o Ministério das Cidades já foi 
informado e está analisando o problema, que 
ocorre em grande parte no país.Para a faixa 
entre 3 e 10 não há problemas e vai muito 
bem, com muitos empreendimentos.

*Roberto Kauffmann é presidente do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-RJ)

Reflexões sobre  
os temas

de governança  
e gestão 

Aluízio de Barros Fagundes* 

A parte legal e institucional da prática da 
Engenharia em nosso País está uma bal-
búrdia. Os três poderes e mais o Ministé-

rio Público ingerem entre si. 
Os Tribunais de Contas, braços técnicos 

do Poder Legislativo, se intrometem nas lici-
tações e contratos, buscando desvios das leis 
pertinentes e suspendem indevidamente o 
andamento de programas e planos do Poder 
Executivo.

Os promotores de Justiça partem do prin-
cípio que o artigo 5.º da Constituição Federal 
assegura a todos o direito à ampla defesa e ao 
contraditório e, por isso, têm o direito ao am-
plo ataque dizendo o que querem, às vezes, 
sem nenhuma base técnica e muitas vezes 
sem provas cabais. Afetam atos governamen-
tais, pessoas jurídicas e pessoas físicas.

Juízes, não dispondo de amparo técnico 
para bem analisar as questões interpostas, 
acolhem qualquer tipo de acusação, parali-
sando procedimentos necessários à vida eco-
nômica e social. E, às vezes, proferem senten-
ças que atingem profundamente as finanças 
públicas e também as privadas, sem indicar a 
fonte de recursos adicionais a aplicar.

O Poder Executivo interpreta as leis con-
forme suas conveniências e lança editais im-
perfeitos, sujeitando os certames ao risco de 
impugnações. Isso sem falar nas excrescên-
cias dos leilões que fatalmente conduzem a 
contratos inexequíveis e prejuízos de toda a 
monta, seja pelos desperdícios de dinheiro, 
seja pela qualidade inferior do produto das 
licitações. A lei de licitações é burocrática por 
excelência: o que pode garantir que um ates-
tado de desempenho em obras ou serviços 
similares representa a real capacitação do li-
citante? Às vezes, essa situação lembra outra 

aberração brasileira: não basta a apresentação 
do cadáver, é preciso o atestado de óbito para 
o corpo se tornar uma realidade.

No entanto, ainda há outras impertinên-
cias e intromissões. Por exemplo, as autorida-
des ambientais só são autoridades para vetar. 
Não informam, não corrigem, não sugerem 
os caminhos alternativos para viabilizar a 
implantação de um empreendimento, mes-
mo que necessário ao maior beneficiário na-
tural da intervenção: o Homem. Não é para 
menos. Em nosso País há mais de 8 mil di-
plomas legais referentes ao assunto ambien-
te, dentre leis, decretos, portarias, resoluções, 
normas, instruções e que tais interferentes e 
muitas vezes incongruentes entre si. Além 
disso, há os crimes ambientais inafiançáveis, 
podendo algum ou todos os profissionais en-
volvidos, os que projetam, os que aprovam, 

Roberto Kauffmann

Aluízio de Barros Fagundes
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os que executam obras ir parar na cadeia, se 
algum item escondido na enésima lei tiver 
passado despercebido no ato ou ter sido in-
terpretado de forma diversa do pensamento 
oficial. Como obras de engenharia sempre, 
inexoravelmente, alteram a Natureza, não há 
como não alterá-la mesmo que ligeiramente. 
Apenas um Código Ambiental poderá disci-
plinar a matéria para dar segurança e destra-
var o andamento de processos.

As agências reguladoras dos serviços pú-

blicos e as audiências públicas, originalmente 
concebidas para proteger os usuários e, em 
consequência, o concessionário e o Poder Con-
cedente, hoje são meras assembleias de curio-
sos que sem nenhum respaldo técnico vão de-
terminando o que fazer, como fazer, onde fazer, 
sem nenhuma consideração dos investimentos 
necessários. Verdadeiros tribunais de exceção.

Há necessidade de se aplicar os prin-
cípios de GOVERNANÇA E GESTÃO nos 
atos governamentais, com a visão de PLA-

NEJAMENTO E PROFISSIONALIZAÇÂO 
EFICAZ dos agentes, mas há problemas mui-
tíssimo mais profundos a serem resolvidos. 
Haverá coragem e desprendimento político 
para se fazerem as REFORMAS necessárias? 
Só assim. com REFORMAS verdadeiras. che-
garemos a bons níveis de GOVERNANÇA, 
GESTÃO E PLANEJAMENTO que o País 
tanto almeja.

*O engenheiro Aluizio de Barros Fagundes é presidente do Ins-
tituto de Engenharia de São Paulo

A Copa de 2010 terminou, para o Bra-
sil. A derrota no campo de jogo, po-
rém, exige que todos os responsáveis 

pela preparação brasileira para realizar 
bem a Copa 2014 se debrucem sobre os 
desafios de, agora, executar as obras de 
infraestrutura esportiva e geral para a 
realização do campeonato mundial de 
futebol. Isto porque ainda há indefinição 
em questões básicas, essenciais, como, 
por exemplo, sobre o estádio que sediará 
a abertura dos jogos, num momento em 

Copa 2014: agora, falando sério
José Roberto Bernasconi* 

que, finda a Copa de 2010, na África do 
Sul, as atenções do planeta por intermé-
dio da mídia esportiva, se concentrarão 
no Brasil.

A polêmica que se instaurou após a 
decisão da Fifa de retirar o estádio do Mo-
rumbi da Copa 2014  - se a capital paulista 
deve construir um novo estádio em Piri-
tuba, zona oeste paulistana, para recep-
cionar o jogo de abertura do campeonato 
ou optaria por outra solução, desistindo 
do jogo inaugural é emblemática da épo-
ca em que vivemos. 

Este é o momento de falar sério e 
pensar não somente no espetáculo, mas 
essencialmente nos custos e benefícios, 
no legado para a sociedade, dos investi-
mentos a serem feitos, públicos em sua 
maioria. Ponderando todos esses quesitos 
e tendo em vista que a construção de um 
novo estádio em São Paulo, com capaci-
dade para mais de 65 mil espectadores, 
e de todas as demais obras exigidas para 
atender as exigências da Fifa (transporte 
de massa, vila de hospitalidade, entre ou-
tras), envolveria alguns bilhões de reais, 
o mais sensato seria o Brasil definir o es-
tádio do Maracanã, revitalizado, para se-
diar o jogo de abertura e da final da Copa 
2014.

Afinal, os investimentos públicos na 
reforma do Maracanã para o campe-
onato serão feitos, obrigatoriamente. 

Essa foi a opção da África do Sul para a 
abertura e a final da Copa 2010, com o 
estádio Soccer City sediando ambas as 
partidas.

 O novo estádio paulistano estaria si-
tuado numa área de 5,5 milhões de m², 
declarada de utilidade pública pela pre-
feitura de São Paulo, que pretende erguer 
ali um novo, moderno e amplo espaço 
para eventos, que substituiria o parque 
do Anhembi, já acanhado para a deman-
da, como principal centro de eventos da 
capital paulista. São Paulo é o maior polo 
de atração da América do Sul, possui di-
versificado turismo de negócios, é um 
centro de feiras e exposições e, assim, ne-
cessita construir e operar um novo centro 
de eventos de padrão global, condigno e 
compatível com sua condição de cidade 
mundial – candidata a sediar a Expo 2020 
ou 2025. 

 Mas, para isso, deve desenvolver o 
masterplan do empreendimento, obter as 
aprovações e os licenciamentos ambien-
tais, proceder às licitações de caráter in-
ternacional para decidir a quem atribuir 
a concessão do empreendimento (cons-
trução, operação e manutenção) por 20 
a 30 anos, incluindo os espaços cobertos 
de 350 mil m² e espaços abertos, parque 
hoteleiro, restaurantes, equipamentos de 
apoio e até uma arena multiuso além, é 
claro, da adequação total da área e de 

José Roberto Bernasconi
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prover a infraestrutura necessária para 
sua implantação e operação.

Só que isso, para ser pensado, estu-
dado, planejado, projetado, licenciado, 
operado, construído, equipado e monta-
do, testado e aí, então, operado, deman-
da um prazo entre seis a oito anos. Não é 
viável e tampouco recomendável, técnica 
e economicamente, realizar esse projeto 
em cerca de três anos, sob pena de temos 
obras mal planejadas, executadas às pres-
sas e sujeitas a problemas de toda ordem, 
até mesmo de descontrole de custos e de 
qualidade, entre outros.

Assim, a opção pelo Maracanã seria 
a que ofereceria a melhor solução e aju-
daria a realçar mundialmente o estádio-
símbolo do futebol brasileiro, do Rio de 
Janeiro e do Brasil como um ícone da 
Copa 2014. O Maracanã, construído para 
a Copa de 1950, pode ter revitalizada sua 
imagem em escala mundial, sem exigir 
investimentos outros que os já previstos 
para a sua reforma e os requeridos para a 
Olimpíada 2016. 

Com essa decisão, lógica, racional 
e que otimiza investimentos, São Paulo 
pode perfeitamente receber os jogos de 
classificação, das oitavas e até das quar-
tas-de-final com o Morumbi, que já está 
pronto e exige apenas as adaptações ne-
cessárias, com as quais o São Paulo Fu-
tebol Clube já está comprometido, junta-
mente com seus parceiros/financiadores 
da obra.

  Brasil não pode correr o risco de solu-
ções improvisadas. Os investimentos que 
devem ser alocados sob a rubrica Copa 
2014 não são pequenos: para a reforma/
construção dos 12 estádios, estimam-se 
cerca de R$ 6 bilhões; somando-se a isso as 
demais obras de infraestrutura (mobilida-
de urbana e interurbana, aeroportos, por-
tos, rodovias, hospedagem, saneamento, 
segurança e saúde), chega-se ao montante 
de aproximadamente R$ 60 bilhões.

Enfim, esta é uma oportunidade de 
ouro e que não pode e principalmente 
não deve ser desperdiçada pela falta de 
planejamento e de ações previamente es-
tudadas e definidas.

 
*José Roberto Bernasconi é presidente da Regional São Paulo do 

Sindicato da Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva  (Sina-
enco/SP)

Recuperação da 
economia aponta para 
novas oportunidades

Marlus Renato Dall’Stella *

O Brasil saiu da crise mundial mais rapida-
mente e com menos problemas do que 
outros países. O setor da construção pe-

sada se recupera bem, com uma projeção, 
nos próximos anos, de fortes aplicações em 
infraestrutura. Depois da estagnação econô-
mica sentida mais fortemente nas décadas 
de 80 e 90, pelo menos nos últimos cinco 
anos se vê uma retomada nos investimentos 
e os anúncios de novos projetos indicam que 
as empresas deverão estar preparadas para 
os desafios propostos.

Da parte do governo federal, o lan-
çamento do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) deu uma dimensão do 
quanto se pode esperar. De acordo com nota 
divulgada pela Casa Civil, a primeira edição 
do programa, lançada em janeiro de 2007, 
chegou a R$ 638 bilhões, que deverão ser pa-
gos até o final de 2010. O valor investido até 
2009 foi de R$ 403,8 bilhões. O lançamento 
do PAC II apresentou proposta de R$ 1,59 
trilhão de investimentos, sendo R$ 958,9 bi-
lhões de 2011 a 2014 e os R$ 631,6 restantes 
para depois de 2014. 

E ainda tem a Copa do Mundo de 2014 
e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016 
que demandarão inúmeras obras. Em mine-
ração, por exemplo, só a Vale tem um plano 
para 2010 que é o maior de uma empresa pri-
vada no país e o maior dentre as empresas de 
mineração no mundo: US$ 12,9 bilhões. Já a 
Petrobras atualizou seu Plano de Negócios 
2011/2014, totalizando investimentos de até 
R$ 250 bilhões, que foram incluídos no PAC 
II. O Conselho também aprovou para o pe-
ríodo pós 2014, um conjunto de projetos que 
totalizam investimentos de cerca de R$ 462 
bilhões. 

Especificamente aqui no estado de São 
Paulo, também há projetos de vulto. Em 

março passado foi inaugurado o trecho sul 
do Rodoanel Mário Covas, com 61,4 km de 
extensão e investimento de R$ 5 bilhões, 
que liga as rodovias do interior do Estado 
ao sistema Anchieta-Imigrantes, além da 
região do ABC. Em convênios DER/Dersa 
com a prefeitura paulistana, foram pagos 
em 2009 R$1,68 bilhões e, até março de 2010, 
R$ 316,30 milhões.

 Com todo esse cenário promissor, as 
atenções se voltam para as empresas que 
são responsáveis diretas por transformar es-
ses investimentos em obras concretas. Pes-
quisa aqui do próprio Sinicesp indica que, 
no acumulado dos últimos 12 meses, o setor 
teve uma alta de 4,52% no número de traba-
lhadores (62.658 em fevereiro/2009 e 65.491 
em fevereiro/2010, último mês contabiliza-
do). No estado são 863 empresas filiadas ao 
Sindicato.

Marlus Renato Dall’Stella
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 É justamente a formação dessa mão de 
obra que o Sinicesp considera ser o grande 
diferencial para enfrentar os novos compro-
missos. É preciso qualificar o pessoal da me-
lhor maneira possível, desde o servente, que 
não pode mais ser analfabeto, como em ní-
vel de diretoria, com incentivos para os que 
se aprimoram mais. A empresa, por exem-
plo, pode pagar uma parte ou o todo de um 
curso de pós-graduação e fazer um plano 
para que o funcionário possa faltar ao traba-
lho em determinados dias para estudar, ou 
investir em uma viagem de aperfeiçoamento 
para ele fora do país. 

Se, por um lado, a empresa precisa 
preparar o profissional, os trabalhadores 
devem se empenhar na própria formação. 
O perfil necessário para um bom desem-
penho mudou, é preciso buscar conhe-
cimento. Um diretor de engenharia, por 
exemplo, deve evitar se preocupar só com 
aspectos técnicos, enfatizando o relaciona-
mento em grupo, a capacidade de lideran-
ça e o gerenciamento de equipes e projetos 
complexos. É do trabalho conjunto empre-
sa/funcionário que vão surgir as novas 
lideranças. 

O próprio Sinicesp tomou a iniciativa 
de contribuir para a formação de mão de 
obra especializada e firmou, em 2008, um 
convênio com o Senai que já formou, até 
agora, 400 trabalhadores, especialmente 
na operação de máquinas como motoni-
veladoras, pás-carregadeiras, escavadeiras 
e vibroacabadoras, além de carpinteiros e 
armadores.

A questão dos engenheiros, de uma 
maneira geral, merece destaque porque 
há falta de profissionais e a tendência é 
de agravamento. As empresas, cada vez 
mais, buscam jovens já nas próprias facul-
dades. Os dados do INEP indicam que são 
formados em engenharia cerca de 32 mil 
estudantes anualmente. O coordenador 
do curso de Engenharia de Produção da 
Faculdade de Engenharia da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (MG), Vanderli 
Fava de Oliveira, lançou um livro sobre a 
profissão. Ele cita que os Estados Unidos 
precisam de 100 mil engenheiros/ano. 
Formam 70 mil e buscam o restante no ex-
terior. Na Coréia do Sul, 80 mil concluem 
os cursos para uma população local de 49 
milhões de habitantes, um quarto da bra-

A construção e o 
crescimento

sustentado do PIB
Luciano Amadio*

O salto do PIB no primeiro trimestre deste 
ano, em relação ao último do ano ante-
rior, de 2,7%, e de 9% se comparado a 

igual período de 2009, suscitou duas reações 
bem contraditórias. De um lado, a de aplau-
sos e de orgulho pela plena recuperação de 
nossa economia após a crise global de 2008, 
bem como pelos expressivos indicadores 
produtivos dos diversos setores e seus refle-
xos sociais, entre eles o aumento da geração 
de empregos.

Mas, de outro lado, reforçou e desenca-
deou generalizadas preocupações com um 
superaquecimento da economia, avaliado 
como capaz de traduzir-se em forte pressão 
inflacionária. A ser gerada, segundo analis-
tas, pelo descompasso entre a demanda de 
produtos e serviços, impulsionada sobretu-
do pelo grande incremento dos gastos pú-
blicos (muito pouco para investimentos) e 
a incapacidade do conjunto dos agentes de 
assegurar uma oferta regular deles. - O que 
induziu os ministros da Fazenda e do Plane-
jamento a defenderem a contenção e a desa-
celeração do crescimento  e levou o próprio 
presidente Lula a declarar de pronto que 
fará “qualquer coisa para não deixar a in-
flação voltar”. Manifestação que antecipava 

seu aval à decisão tomada horas depois pelo 
Conselho de Política Monetária (Copom) de 
novo aumento, 075%, da taxa de juros bási-
cos.

Entre as causas de tal descompasso in-
serem-se, com relevo, as deficiências da in-
fraestrutura econômica e também da social. 

sileira. Na China, são 400 mil engenheiros 
por ano; na Índia, 250 mil. Ainda longe de 
outros países, precisamos não só de quan-
tidade como de qualidade.

As conclusões do Mapa Estratégico da 
Indústria – 2007-2015, uma iniciativa da 
CNI sintetizam a importância do conheci-
mento para o futuro: “o maior valor agre-
gado da produção hoje provém do conhe-
cimento; a informação constitui insumo 

básico para a competitividade; a agilidade 
e a qualidade são elementos essenciais no 
contexto competitivo; a inovação é uma 
estratégia-chave para o desenvolvimento 
econômico e implica constantes mudan-
ças; a educação é elemento essencial para 
a inclusão social e política, por ser impres-
cindível ao exercício da cidadania”. 

*Marlus Renato Dall’Stella é presidente do Sindicato da Indústria 
da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp)

Luciano Amadio
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Desde as dos modais de transporte – ferro-
viário, rodoviário, portuário, aeroportuário 
e metroviário – até as do setor energético, 
afetado pela lentidão dos empreendimentos 
e sufocado por enormes custos fiscais. Pas-
sando pelas carências de saneamento básico, 
do combate às enchentes e das áreas de saú-
de, educação, habitação, segurança pública, 
incluídas as do sistema carcerário. Cujos 
déficits de equipamentos e operacionais im-
plicam também entraves e maiores custos ao 
crescimento, além das conseqüências sociais 
que têm.

Nesse contexto, considero que as em-
presas construtoras de obras públicas e do 
mercado imobiliário, que contribuíram com 
a terceira taxa mais alta, 14,9%, para o salto 
do PIB no primeiro trimestre, devem conti-
nuar e ampliar a expansão de atividades que 
tiveram de um ano para cá. O que, sendo 
assegurado, representará uma das respostas 
importantes do poder público e da iniciativa 
privada às restrições ao crescimento susten-
tado e à melhoria dos serviços públicos.

Para isso é essencial que se mantenham 
e se desdobrem os investimentos em infra-
estrutura e logística, e em obras socialmente 
prioritárias do governo federal, bem como 
os das administrações estaduais e munici-
pais. E que se abra espaço bem maior para 
as parcerias baseadas em investimentos pri-
vados em diversos campos, sobretudo nos 
do saneamento básico e no da infraestrutura 
de transportes.

Por outro lado, a regularidade desses 
investimentos depende da existência de es-
toques de projetos, cuja indisponibilidade 
é um dos fatores responsáveis por grandes 
atrasos, improvisações e abandono de mui-
tos planos de obras. E depende também da 
superação do burocratismo e da lentidão 
dos processos de licenciamento ambiental. 
Entraves, uns e outros, que precisam ser 
devidamente levados em conta pelos novos 
administradores governamentais a serem 
eleitos este ano.

E, para concluir, quero destacar uma ca-
rência da maior importância – a necessidade 
de um salto do ensino técnico, profissionali-
zante, evidenciada pela aguda falta de mão 
de obra qualificada, que nossas empresas 
estão sofrendo.

*Luciano Amadio é presidente da AssociaçãoPaulista de 
Empresários de Obras Públicas (Apeop)

MAP
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Copa 2014: a grande
chance da infraestrutura

Alberto José Salum *

Terminada a Copa do Mundo na África do Sul, 
as atenções se voltam para o torneio mundial 
da Fifa, em 2014, no Brasil. Começa, agora, 

um período de expectativa quanto a nossa ca-
pacidade de sediar o evento, particularmente, 

no que se refere a investimentos financeiros e a 
prazos para a construção das obras de infraes-
trutura e dos estádios.

Os índices macroeconômicos do Brasil, 
incluindo os que medem as atividades indus-
triais, vêm apontando uma favorabilidade rara 
para um crescimento sustentável e consistente.

Juntando-se as expectativas em torno da 
Copa do Mundo – a se realizar em doze cidades 
– pode-se dizer que, com planejamento, serie-
dade e senso de urgência, o Brasil cumprirá os 
compromissos assumidos com a Fifa e, muito 
mais, com a sua população. 

À modernidade das arenas multiuso se 

juntará o conforto para milhões de brasileiros 
que passarão a contar com mais e melhores ae-
roportos, com ampliação de malhas e meios de 
transporte, sistemas de segurança  confiáveis, 
hotelaria e outros equipamentos urbanos que 
assegurarão um ciclo virtuoso de desenvolvi-
mento humano e econômico.

As empresas da construção pesada bra-
sileira, que vivenciaram as décadas perdidas 
sem investimentos em infraestrutura, estão 
preparadas para participar desse momento de 
esperança. 

* Alberto Salum é presidente do Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot)

O Brasil merece o esforço 
pelo saneamento

Yves Besse*

Ao mesmo tempo que discute a universaliza-
ção da internet, o Brasil permite que mais de 
10 milhões de pessoas fiquem sem acesso à 

água potável, 40 milhões sofram com a falta de 
fornecimento regular de água de qualidade, 70 
milhões de brasileiros não tenham acesso à li-
gação de rede de esgoto e mais de 100 milhões 
não contem com o tratamento dos efluentes 
domésticos. 

cutivo e legislativo que, depois de acenarem 
com novos tempos, lavam suas mãos. É mal en-
tendido pelo Ministério Publico quando pede 
apoio para combater iniciativas inconstitucio-
nais, como as tomadas no Paraná e Rio Grande 
do Sul, para mexer na Constituição Estadual e 
impedir a entrada do privado no saneamento. 

O desanimador é que, enquanto perdurar 
esse quadro, o conjunto da população urbana 
não poderá ter água de qualidade nas torneiras 
e seus esgotos tratados. Mesmo assim, não va-
mos desistir de mostrar que o caminho da par-
ceria entre público e privado é uma das alterna-
tivas para mudar o triste enredo dessa história. 
Afinal, o Brasil merece esse esforço.

*Yves Besse é presidente da Abcon – Associação Brasileira das Conces-
sionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto e da CAB ambiental

Esses números são conhecidos. Aliás, estão 
no SNIS – Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento, que o Ministérios das Cida-
des, disponibiliza para quem quiser consultar. 
Também é de domínio público que são neces-
sários investimentos de R$ 270 bilhões para 
universalizar os serviços de água e esgoto. O 
setor propôs mudanças por meio de novas leis, 
criação de regras claras para todos os operado-
res: públicos e privados. As empresas privadas, 
competentes na gestão dos serviços, se mostra-
ram  dispostas a atuar em todas as frentes para 
ajudar os municípios a resolverem seus proble-
mas de água e esgoto. 

O fato é que, a cada iniciativa que toma, 
o setor privado enfrenta o preconceito de um 
segmento desestruturado, esbarra em um exe-

Alberto José Salum

Yves Besse
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A questão do  
abastecimento de água  

e do esgoto no País  
Walder Suriani*

A partir de 2007 teve início um período 
muito favorável para o saneamento bá-
sico no país, com a promulgação da Lei 

nº 11.445/07, de diretrizes federais para o 
saneamento e da divulgação do PAC. Es-
ses dois eventos foram lançados no início 
daquele ano e estão provocando signifi-
cativas alterações no setor, com impactos 
nos cenários institucional e de operação. 
Entretanto, algumas dificuldades ainda 
rondam o futuro dos operadores e, talvez 
a maior delas, seja a indefinição da titu-
laridade dos serviços de água e esgotos 
sanitários - em regiões metropolitanas. A 
matéria está em discussão no STF e a defi-
nição é fundamental para o setor se estru-
turar com a segurança necessária, já que 
envolve a organização e a prestação dos 
serviços e interfere em legítimos interesses 
de estados, municípios e, principalmente, 
da população envolvida. 

É possível identificar nas discussões 
da Suprema Corte uma tendência de com-
partilhamento dessa titularidade entre o 
conjunto dos municípios envolvidos e o 
Estado, tendo em vista que em tais servi-
ços, os interesses coletivos ultrapassam os 
limites das cidades, como por exemplo, o 
compartilhamento de infraestruturas do 
saneamento. Talvez essa seja a melhor 
alternativa para o setor, pois mantém o 
modelo de gestão regionalizado e o seu 
maior instrumento, o subsídio cruzado, 
que atende a mais de 3,2 mil municípios de 
pequeno porte e com grandes fragilidades 
sócio-econômicas.

Dificuldades - Além de lacunas apre-
sentadas pela Lei, as dificuldades mais re-

levantes decorrem da discrepância entre o 
seu conteúdo e a sua aplicação. Estamos 
falando da equiparação das exigências 
para os contratos firmados antes e para 
contratos pós-Lei, em especial do conte-
údo dos planos de saneamento; a amplia-
ção das atividades do controle social para 
além do previsto em lei; dos conflitos de 
atuação do controle social e da regulação 
dos serviços; e a obrigatoriedade de aten-
dimento dos planos de saneamento sem a 
garantia de recursos para as obras. 

Institucional - A implementação da re-
gulação dos serviços e, mais recentemente, 
a regulamentação da lei nº 11.445/07 tam-
bém são questões relevantes. Pelo fato da 
lei não prever prazo de transição, a regula-

ção está sendo implementada sem que os 
agentes regulados e reguladores possam 
ter um maior conhecimento sobre o tema. 
É um processo que requer um tempo não 
disponibilizado pela lei. 

A regulamentação poderá dificultar 
as ações, na medida em que centraliza 
nas mãos da União uma série de ativida-
des pertencentes a estados e municípios. 
Foi conferida uma exagerada importância 
no processo de elaboração dos planos de 
saneamento, com um minucioso detalha-
mento e exigências desnecessárias, diver-
sas instâncias de consulta e de aprovação 
em conselhos locais, regionais e nacionais, 
sem garantias de recursos aos empreen-
dimentos. O Decreto extrapola a Lei ao 
fixar que, após 2014, os recursos federais 
somente serão acessados por quem tiver 
plano de saneamento elaborado nos mol-
des - burocráticos - estabelecidos.

Conclusão - Apesar das dificuldades, é 
possível imaginar que o setor esteja cami-
nhando para um futuro mais tranqüilo e 
que a universalização dos serviços ocorra 
em proximamente. Um novo governo fe-
deral se aproxima e, independentemente 
de quem “more” no Palácio da Alvorada, 
não é equivocado dizer que o saneamento, 
depois de décadas de insignificância, tem 
ocupado um espaço importante na agenda 
das políticas públicas. A população bra-
sileira merece essa atenção, afinal, sanea-
mento é qualidade de vida humana e do 
ambiente.

*Walder Suriani é superintendente-executivo da Associação das 
Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe)

Walder Suriani
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Em busca de energia competitiva
Luciano Pacheco*

As dificuldades para contratação de energia 
nova no mercado livre e o alto peso dos tri-
butos e encargos nos seus custos fazem com 

que a energia elétrica seja oferecida às indústrias 
brasileiras por custos proibitivos, entre os mais 
altos do mundo. Isso torna muito difícil que as 
empresas daqui possam competir com grupos 
que atuam em outros países. Tal situação leva 
à perda de oportunidades de desenvolvimen-
to e tem prejudicado a expansão do parque 
industrial brasileiro. Um exemplo disso é que 
as dificuldades de acesso a fontes de energia de 
baixo custo têm levado indústrias tradicionais 
do ramo de alumínio a postergarem investi-
mentos ou até mesmo transferirem projetos de 
expansão para outros países.

Os principais responsáveis por essa reali-
dade são os tributos e os encargos que incidem 
sobre a energia elétrica. Em alguns casos, essas 
alíquotas chegam a representar cerca da me-

tade do valor do insumo. Outro problema é o 
acesso à energia nova. De uma maneira geral, 
as condições de contratação dessa energia para 
o mercado livre contrariam totalmente a ex-
pectativa positiva criada com a entrada de no-
vos projetos de geração. Hoje, verifica-se uma 
verdadeira ameaça de falência do ambiente de 
contratação livre por conta da falta de isonomia 
entre os consumidores e as distribuidoras no 
processo de contratação da energia. 

O equacionamento dessas questões envolve 
a redução dos custos da energia e o fortalecimen-
to do mercado livre. É preciso reverter esse qua-
dro e fazer com que a disponibilidade de energia 
em condições adequadas seja um fator de atra-
ção da indústria, favorecendo o desenvolvimen-
to do país e a geração de emprego e renda. 

*Luciano Pacheco é diretor técnico-regulatório da Associação Brasileira 
de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres 
(Abrace).

Mais investimento  
em qualificação profissional

Carlos Maurício Lima de Paula Barros*

P rocuram-se engenheiros. Esse foi o título 
de artigo da ABEMI publicado no início 
de 2010, no qual a entidade expunha pre-

ocupação com o fato de que a escassez de mão 
de obra poderia se tornar um percalço ao cres-
cimento do Brasil. Passados seis meses, a falta 
de pessoal especializado é um problema real 
e atinge vários segmentos da economia. Pes-
quisa da Fundação Dom Cabral, que ouviu as 
76 maiores companhias do país, revelou que 
67% delas enfrentam dificuldades para recru-
tar funcionários. Isso mesmo com oito milhões 
brasileiros sem trabalho. 

Na área de engenharia industrial, espe-
cialmente a de projetos, as maiores carências 
são de profissionais experientes. Como o setor 

ficou praticamente estagnado entre os anos 
1980 e 2000, muitos engenheiros, arquitetos e 
tecnólogos foram parar em bancos e segura-
doras. Claro, há espaço para jovens recém-for-
mados, mas a formação destes para assumir 
posições-chave leva, pelo menos, quatro anos. 
A escassez é sentida também nos níveis técni-
co e operacional. 

A Abemi coordenou o Plano Nacional de 
Qualificação Profissional, PNQP, que formou 
mais de 80 mil profissionais para a área de 
petróleo e gás e mais de 80% deles foram em-
pregados imediatamente. Em Pernambuco, 
um exemplo interessante: cortadores de cana 
sem qualquer experiência na indústria foram 
treinados para trabalhar como operários no 

Luciano Pacheco

Carlos Maurício Lima de Paula Barros
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Estaleiro Atlântico Sul. Para isso, passaram 
por curso de formação básica, com apoio do 
Estado e das prefeituras, para depois iniciar o 
curso no PNQP. 

Esses oito milhões de pessoas que hoje 
estão fora do mercado de trabalho – não mais 
por falta de oportunidades como em outros 
tempos, mas por baixa qualificação profissio-

nal – podem ser incorporadas ao processo pro-
dutivo se houver políticas e programas ade-
quados de capacitação, a exemplo do PNQP. 

O Brasil tem pela frente o desafio de me-
lhorar sua infraestrutura para suportar o pró-
prio crescimento, notadamente nos segmentos 
de óleo e gás, mineração e energia, alem das 
obras hoje quase emergenciais para receber os 

dois maiores eventos esportivos do mundo. 
Sem profissionais qualificados nas quantida-
des requeridas, essa tarefa será muito dificul-
tada, colocando em risco o desenvolvimento e 
a própria imagem externa do País.

*Carlos Maurício Lima de Paula Barros é o Presidente da ABEMI - 
Associação Brasileira de Engenharia Industrial 

Cadê o calculista?
Marcos Monteiro*

Quem viveu viu! A atividade do projetista 
estrutural (ou calculista?) sofreu profundas 
transformações nos últimos 20 anos. Infor-

matização acelerada, crises financeiras, quedas 
de demanda, enxugamento dos escritórios e 
extinção ou redirecionamento de atividades das 
grandes empresas de projeto,  queda no interes-
se dos jovens profissionais pela atividade, perda 
de profissionais pelos baixos salários, processo 
crescente de informalização das atividades.

O pior dos mundos? Não para quem sobre-
viveu. Paralelamente às más notícias, também 
existiram as boas. A informatização possibilitou 
aos bons projetistas um maior poder de análise. 
O computador ficou com a parte mecânica! O 
bom projetista estrutural hoje pode oferecer aos 
seus clientes, opções estruturais que atendam às 
suas necessidades: menores consumos ou maior 
produtividade, ou ainda, maior rapidez na exe-
cução, enfim, um menor custo final. 

O calculista teve que reorganizar sua em-
presa para a nova realidade de produção. Em 
alguns casos foi além dos limites adequados, 
reviu alguns conceitos, e hoje tem uma empresa 

adequada aos novos tempos. O reaquecimento 
do mercado teve que ser acompanhado por um 
realinhamento de salários, o que possibilitou a 
manutenção das equipes e a volta do interesse 
dos futuros engenheiros pela área.

Hoje, os profissionais de projetos estão pre-
parados para os desafios que se apresentam. 
Uma maior consciência dos negócios que envol-

vem a construção civil, maior envolvimento com 
os processos executivos e com novos produtos, 
melhor qualidade de atendimento. Basta ao 
empreendedor se dar a oportunidade e buscar 
os diferenciais que um bom projetista estrutural 
pode trazer ao seu produto.

*Marcos Monteiro é engenheiro e presidente da Associação Brasileira de 
Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece)

Marcos Monteiro
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O Brasil vive este ano um momento muito 
importante em seu projeto democrático. 
Mais de 135 milhões de brasileiros vão às 

urnas para eleger os novos deputados federais 
e estaduais, todos os governadores, um terço 
do senado e o futuro presidente da República. 
Além da escolha dos nomes, os brasileiros de-
monstrarão também através do voto quais são 
as suas esperanças e como espera que o Brasil 
avance em seu desenvolvimento econômico e 
social nos próximos anos.

É uma hora, portanto, de importante refle-
xão. É também o momento de definição dos 
caminhos para superar a crise internacional 
que se abateu sobre o País no ano passado e 
de construir novos projetos para alavancar o 
desenvolvimento. 

No Brasil, hoje, precisamos priorizar o 
crescimento econômico e unir todos os órgãos 
do estado e a sociedade em torno de um obje-
tivo prioritário: preservar o crescimento. Hoje, 
as estimativas do Banco Central indicam que 
o País pode crescer algo em torno de 7% em 
2010. É uma meta ambiciosa mais factível. No 
ano passado, o País não cresceu, depois de dois 
anos de expansão a uma taxa de 5% anual. 

A retomada do crescimento a uma taxa 
elevada e a perspectiva de se continuar cres-
cendo nos próximos anos são indicadores 
muito positivos para uma sociedade demo-
crática, que pretende melhorar a qualidade de 
vida da população.

Os candidatos a presidência do País – Dil-
ma Rousseff, José Serra e Marina Silva - estão 
comprometidos em seus pronunciamentos 
com o crescimento do País a taxas elevadas e 
com a realização de ambiciosos programas de 
investimentos em infraestrutura, para manter 
a economia do País em expansão. Mas outros 
segmentos precisam também se comprometer.

É preciso que o Ministério Público, as 
instituições de licenciamento ambiental, o 
Tribunal de Contas da União, os tribunais de 
contas dos estados, os partidos políticos, as 
diversas prefeituras, as centrais sindicais dos 

Um pacto político em favor
do crescimento econômico

José Alberto Pereira Ribeiro* 

trabalhadores e o poder judiciário entendam 
que a prioridade do Brasil é atravessar essa 
crise e crescer a taxas elevadas durante alguns 
anos para resgatar o atraso em relação a outras 
nações. 

É importante que todos tenham consciên-
cia de seu papel neste contexto. Não faz sen-
tido, em uma hora destas, ficar paralisando 
obras ou atrasando os licenciamentos. Não 
faz sentido determinados grupos políticos 
ficarem de picuinhas políticas e guerras paro-
quiais, em meio a uma crise sem precedentes 
no mundo. Não fazem sentido greves violen-
tas por salários. A prioridade neste momento é 
crescer e gerar empregos. É qualificar melhor 
o trabalhador.

A crise internacional é muito grande e o 
Brasil tem conseguido ultrapassá-la.

É possível crescer nesta crise? É! A China 
e a Índia vão crescer 8%, segundo as previsões 
de órgãos internacionais. Não serão os 11% 
do ano passado mas serão importantes 8%. O 
Brasil pode crescer entre 5% e 7% este ano. Vai 
depender mais da sociedade e dos órgãos do 
estado do que do Governo. 

O governo atual lançou um programa de 
obras importante, que é o PAC 2, que prevê in-
vestimentos de mais de R$ 1 trilhão em quatro 
anos. Só no setor de infraestrutura de trans-
porte o DNIT deverá investir nos próximos 
quatro anos cerca de R$ 86 bilhões. No setor 
de rodovias, os investimentos previstos são 
superiores a R$ 51 bilhões.

Além disso, o programa prevê elevados 
investimentos na produção de petróleo e de 
navios, na construção de uma nova ferrovia na 
região Centro-Oeste e de um trem de alta ve-
locidade, com investimentos de R$ 34 bilhões. 
É importante preservar o PAC, um projeto que 
deu certo e que está impulsionando a nossa 
economia este ano. Sem investir em infraestru-
tura o País não cresce de uma forma saudável 
e consistente.

 É preciso definir o foco da sociedade, nes-
te momento.

As eleições podem servir como um pac-
to político em torno da prioridade. Quando 
a crise passar, o Brasil poderá estar em outra 
situação e com melhores condições de dar um 
novo salto. É preciso evitar o encolhimento da 
economia e o caos social, neste momento.

O Brasil está com a sua economia organi-
zada, tem boas reservas financeiras e um ex-
celente programa de investimentos em obras 
públicas. O Congresso acabou de liberar os 
investimentos públicos dentro do orçamento, 
retirando−o das limitações do superávit pri-
mário.

O grande desafio da sociedade brasileira 
é manter o planejamento de médio prazo na 
economia brasileira, realizar os grandes proje-
tos que já existem na agenda do País e eliminar 
todos os entraves que hoje alguns órgãos pú-
blicos apresentam para a execução dos gran-
des projetos. O desafio do Brasil para os próxi-
mos anos é continuar crescendo a altas taxas e 
acreditar que essa meta é possível.

*José Alberto Pereira Ribeiro é presidente da Associação Nacional das 
Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor) 

José Alberto Pereira Ribeiro





Fórum das Entidades

356 | O Empreiteiro | Julho 2010

A cobrança pela utilização de rodovias é 
uma tendência que se consolida cada 
vez mais no mundo. O desenvolvimento 

A tecnologia e os pedágios
Moacyr S. Duarte*

de novas tecnologias tem facilitado o paga-
mento das tarifas pelos usuários e, ao mes-
mo tempo, permitido a maximização dos 
serviços oferecidos pelas concessionárias. 
Neste momento, a União Europeia estuda 
o pedagiamento de todo o tráfego de cami-
nhões, por quilômetro percorrido, seguindo 
experiência já adotada na Alemanha, nas 
suas Autobahn. O sistema alemão utiliza 
satélite e um equipamento de unidade de 
bordo (OBU), de instalação obrigatória, 
para permitir a cobrança posterior.

Outra experiência bem-sucedida, con-
siderado por alguns especialistas como 
um sistema revolucionário, é o free flow, 
ou fluxo livre. Esse sistema permite que a 
cobrança da tarifa seja feita sem praças de 
pedágio nas rodovias, que são substituí-
das por pórticos. Chile, Canadá e Austrália 
utilizam o sistema, que é particularmen-
te indicado para rodovias urbanas com 
grande volume de tráfego, o que diminui 

Um produto invisível que
sustenta uma economia visível

José Augusto de Castro*

a possibilidade de congestionamentos e 
aumenta a fluidez do tráfego, reduzindo 
o tempo de viagem dos usuários.

Infelizmente, o Brasil não tem, ainda, 
condições de adotar nenhum dos dois sis-
temas, em conseqüência da falta de fisca-
lização e de controle da frota de veículos 
do país. Estima-se, por exemplo, que cer-
ca de 30% dos veículos que circulam em 
nossas cidades e rodovias não estão licen-
ciados – fato que impediria a cobrança de 
pedágio, porque o procedimento exige a 
localização do proprietário após sua pas-
sagem na rodovia.

A esperança é a implantação do Si-
niav, em desenvolvimento já há alguns 
anos pelo Governo Federal, e a sua efe-
tiva aplicação no controle da frota de ve-
ículos. Sem isso, não há como evoluir na 
cobrança de pedágio.

 
Moacyr S. Duarte é presidente da Associação Brasileira 

de Concessionárias de Rodovias (ABCR)

Ao se avaliar os principais países 
exportadores de serviços de enge-
nharia, vamos encontrar Estados 

Unidos, Itália, Espanha, França, Reino 
Unido, Japão, China, Coréia do Sul e 
Brasil. Nesta lista não constam países 
pequenos ou médios. Somente grandes 
e desenvolvidos, em que suas empresas 
demonstrem capacidade técnica e o país 
ofereça suporte financeiro.  Se dispomos 
desta combinação perfeita, existe algu-
ma dificuldade?  

Antes de responder se existem dificul-

dades, vamos ver por que somente países 
grandes e desenvolvidos exportam servi-
ços de engenharia? 

Primeiro, exportar serviços de enge-
nharia requer, além de capacidade técnica 
das empresas, que o país possua institui-
ção financeira habilitada e capacitada a 
conceder financiamentos a custos com-
petitivos e a longo prazo. E o Brasil pos-
sui o BNDES e o Banco do Brasil, ambos 
credenciados para bem desempenhar esta 
atividade. 

Segundo, exportar serviços de enge-

nharia constitui instrumento para abertu-
ra de novos mercados internacionais para 
produtos manufaturados em geral, in-
cluindo alimentos, insumos, peças, veícu-
los, máquinas, equipamentos, casas, etc, 
proporcionando valiosas divisas durante 
a obra, e também após, pois o mercado já 
foi aberto.

Terceiro, exportar serviços de enge-
nharia viabiliza a participação na expor-
tação, direta ou indiretamente, de cerca 
de 1.500 empresas, 90% micro, pequenas 
e médias, que sem as empresas de servi-

Moacyr S. Duarte
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Quarto, exportar serviços de enge-
nharia gera na cadeia empresarial envol-
vida no Brasil, cerca de 24.000 empregos 
para cada US$100 milhões contratados 
em serviços de engenharia.

Quinto, exportar serviços de engenha-
ria mostra para o mundo a imagem positi-
va de um país industrializado, competiti-
vo, criativo e com elevado nível técnico.

Se exportar serviços de engenharia 
proporciona todas estas vantagens, onde 
estão as dificuldades?

Apesar de termos todas as ferramen-
tas para expandir as exportações de ser-
viços de engenharia, falta um manual de 
uso destas ferramentas para uniformizar 
princípios, desburocratizar procedimen-
tos e agilizar decisões entre os mais de 
10 órgãos e entidades governamentais 
envolvidos na análise das propostas para 
exportar serviços de engenharia, que tem 
demandado longo tempo de avaliação, 
pois são utilizados diferentes conceitos 

técnicos, econômicos, e até mesmo políti-
cos, provocando choques e retardando ou 
mesmo impedindo a tomada de decisão.

Como exemplo, temos o recente anún-
cio da criação do EximBrasil, que continua 
sendo motivo de disputas políticas intra-
governo, impedindo sua implementação 
e dificultando a ampliação das exporta-
ções de serviços de engenharia do Brasil, 
deixando de serem gerados seus vastos 
benefícios. Nossos concorrentes interna-
cionais agradecem penhoradamente.

Por isso, sempre temos dito que o 
principal e maior concorrente do Brasil é 
o próprio Brasil.

Este cenário dúbio ratifica duas afirma-
ções: Exportar serviços de engenharia é um 
produto invisível que sustenta uma econo-
mia visível, e, exportar serviços de engenha-
ria não é para quem quer, mas para quem 
pode. E o Brasil pode muito, basta querer. 

*José Augusto de Castro  é vice-presidente da Associação de 
Comércio Exterior (AEB)

Moacyr S. Duarte

ços de engenharia não teriam condições 
de exportar. 
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Ranking da Engenharia Brasileira

N
o ano de 2009, não só as obras fe-
derais agitaram o mercado, mas os 
projetos dos governos estaduais e a 
retomada intensa da indústria imo-
biliária apresentaram ótima per-
formance. Entretanto, os empreen-
dimentos industriais entraram em 

marcha lenta, pressionados pelas incertezas 
da crise global.

O cenário de 2009 era bem diferente do 

Enquanto a infraestrutura 
se aquece, a construção 

industrial reflete a crise global
Proximidade das eleições movimenta  

obrasde infraestrutura a nivel federal e estadual

atual, quando os números do Produto In-
terno Bruto (PIB) atestam a força dos países 
emergentes, que se livraram da crise glo-
bal iniciada em 2008 numa velocidade in-
suspeita e retomaram a trilha da expansão 
econômica. Em 2009, os projetos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC) 
do governo federal começaram a acelerar 
suas obras, já com vistas às eleições do ano 
seguinte. Os governos estaduais também 

entravam em ritmo de conclusão das prin-
cipais obras, pelos mesmos motivos.

A indústria imobiliária decolava se-
guindo uma trajetória ascendente, irriga-
da com fartos recursos de financiamento 
para a classe média e estimulada pelas 
perspectivas do programa Minha Casa, 
Minha Vida que anunciava a construção 
de um milhão de moradias para a popu-
lação de baixa renda.

foto???
vamos usar fotograma de jirau, obra rodoviaria(visivel), mineroduto, obra de 
saneametno
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O segmento de construção industrial 
contrastava com este cenário otimista, por-
que a crise global havia colocado os em-
preendimentos industriais e comerciais em 
xeque,  na medida em que os mercados dos 
EUA, Europa e Japão entraram em estado 
de choque. Havia o receio generalizado de 
que esta estagnação contaminasse os países 
emergentes, como o Brasil, a Índia e a Chi-
na.

Os investimentos em expansão e novas 
plantas ou CDs foram preventivamente 
suspensos, muitas vezes por causa da crise 
nos países de origem dos grupos empresa-
riais. Grupos brasileiros também brecaram 
seus investimentos porque os mercados de 
exportação haviam entrado em colapso. 
Segmentos industriais como mineração, 
metalurgia, siderurgia, papel e celulose 
foram particularmente afetados. Minas de 
alto custo de produção chegaram a ser pa-
ralisados e alto-fornos de aciarias desliga-
dos.

Já no terceiro trimestre de 2009, os nú-
meros da economia chinesa mostraram que 
a pacote de mais de US$ 500 bilhões de es-
tímulo funcionou e o gigante asiático não 
havia se abalado como os países do G8.  A 
China retomou seu fôlego, ignorou os paí-
ses industrializados e seguiu seu caminho, 
embora a taxas mais modestas de cresci-
mento, se é que podem ser chamadas como 
tal. Aproveitando as vastas reservas cam-

biais, as empresas chinesas, a maior parte 
com controle ou participação estatal, foram 
às compras, aproveitando a depreciação 
sensível dos ativos no Ocidente.

Aí, os analistas econômicos começaram 
a alardear que a China havia se descola-
do dos EUA e da Europa, e aproveitando 
a crise global, poderia se transformar na 
maior potência econômica mundial em me-
nos tempo do que se supunha poucos anos 
atrás. Os outros países emergentes como o 
Brasil também foram colocados sob o spot 
do estrelato, vistos como as prováveis lo-
comotivas para a recuperação global.  Uma 
reviravolta sem precedentes desde o fim da 
II Guerra Mundial, que estabeleceu a hege-
monia e a pax americana. 

Os números de expansão do PIB no 
primeiro trimestre de 2010 confirmaram 
essas projeções. Enquanto a China, Índia, 
Brasil e outros emergentes sustentam taxas 
variadas de crescimento e os EUA ainda  
não revelam sinais sólidos de que saíram 
do declínio e  ingressaram na  retomada da 
atividade econômica, a Europa patina tal-
vez com a exceção da Alemanha. Enquanto 
isso, o Japão parece continuar sem rumo 
após uma década de estagnação. 

Brasil e seus enigmas
Como na mitologia da esfinge que apre-

senta um enigma a ser decifrado (“Decifra-
me ou devoro-te”), o Brasil se defronta com 
seus próprios enigmas. Quando se dese-

nhava um cenário onírico de transforma-
ção propiciada pela Copa do Mundo 2014 
e Olimpíada 2016, criando as fundações 
para um pais do 3o Milênio, eis que novas 
enchentes em diversas regiões nos reme-
tem à realidade da obsolescência da nossa 
infraestrutura, ausência absolta de monito-
ramento de fenômenos naturais - com exce-
ção das previsões de tempo - e inoperância 
da burocracia estatal para liberar recursos 
de emergência. 

O veto ao estádio do Morumbi em São 
Paulo para sediar a abertura da Copa de 
2014, articulado aqui no País de modo a 
abrir espaço para se construir um elefan-
te branco -, com capacidade para 70 mil 
espectadores - nos remete à lembrança do 
estádio Ninho de Pássaro, em Beijing, Chi-
na, que talvez vire  shopping center -  e al-
guns estádios da África do Sul que, quando 
muito, vão sediar jogos de rúgbi, ocupando 
20% da sua capacidade. Esse incidente é 
um alerta à sociedade brasileira sobre o que 
pode acontecer com as obras da Copa e da 
Olimpíada.

O jornal O Estado de S.Paulo traz o 
perfil do vitorioso empresário Guilherme 
Leal, fundador da empresa de cosméticos 
brasileira Natura, com Luiz Seabra seu só-
cio até hoje. Ele integra a chapa do PV nas 
eleições presidenciais deste ano. Leal “acha 
que o País vive um excelente momento na 
economia, mas pode se perder por falta de 
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cérebros nos postos de liderança intelectu-
al e tecnológico.  Se isso acontecer, adverte 
o empresário, será a terceira grande janela 
da história que se abre para o Brasil e se 
fecha por falta de estrutura interna.  As 
duas outras teriam ocorrido nas décadas 
de 50 e 70.

Traçando um paralelo na linha des-
te raciocínio, os dois eventos esporti-
vos globais criam uma oportunidade de 
transformação das capitais brasileiras e 
do País, com a melhoria substancial da 
infraestrutura de transporte de massa e 
de saneamento, para falarmos apenas de 
dois aspectos prioritários, como legado 
permanente para uso da população. Caso 
contrario, teríamos mais uma vez perdi-
do esta janela de oportunidade, além de 
desperdiçarmos um volume gigantesco de 
recursos cuja conta será apresentada às ge-
rações futuras.  

Elena Landau, mestre em economia e 
ex-diretora de privatização do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), publica no jornal O Estado 
de S.Paulo uma análise sobre o comporta-
mento da Confederacão Brasileira de Fute-
bol (CBF), considerada uma entidade pri-
vada que aparentemente não dá satisfação 
a ninguém sobre os seus atos; ela realiza  
manobra nos bastidores para que recursos 
públicos acabem sendo utilizados para 
concluir a modernização dos estádios para 
a Copa 2014, na sua maioria com obras 
atrasadas. Por isso mesmo, ela propõe que 
o número das cidades-sede seja reduzido, 
de modo que os estádios sejam renovados 
com recursos privados apenas onde há pú-
blico regular no período pós-jogos. Landau 
faz um alerta para que a Olimpíada 2016 
no Rio de Janeiro, não repete a mal fadada 
experiência dos Jogos Pan-Americanos de 
2007, cujas instalações não são aproveita-
dos pela população e muito menos pode-
rão ser utilizados para a Olimpíada. 

A sociedade brasileira, que conseguiu 
a façanha de aprovar o projeto Ficha Lim-
pa para excluir os candidatos à eleição de 
passado duvidoso, deve tomar outra deci-
são dramática: exigir que as obras da Copa 
2014 e Olimpíada 2016 priorizem o legado 
pós-jogos para a população e desautorizar 
os projetos faraônicos e execrar seus pro-
ponentes.
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In 2009, not only the  federal construction 
works agitated the market, but also projects 
of state governments and significant activi-
ties in the real-estate and housing  industry 
. However, industrial undertakings have been 
sluggish pressured by the uncertainties of 
the global crisis.

The 2009 scenario was quite different 
from the current one, where the figures of the 
Gross Domestic Product (GDP) certify the 
strength of the emerging countries, which got 
rid of the global crisis started in 2008 with 
unsuspected speed and resumed the path of 
economic expansion.  In 2009, the projects 
of the Growth Acceleration Program (PAC) of 
the federal government started to speed up 
construction work with an eye in the elections 
in the following year.  State governments also 
were finishing the main projects  for the same 
reason.

The housing construction industry was 
taking off fueled with the significant finance 
resources offered to the middle class and sti-
mulated by the perspective of the My House, 
My Life program from the federal government 
announcing the construction of one million 
houses for the low-income population.

The industrial construction segment was 
an oddball in that optimistic scenario becau-
se the global crisis had slowed down indus-
trial and commercial undertakings once the 
markets of the US, Europe and Japan were 
in shock. There was a generalized fear that 
the stagnation would contaminate emerging 
countries, such as Brazil, India and China.  

Investments in expansions and new 
plants or CDs were preventively suspended, 
quite often because of the crisis in the coun-
try of origin of the entrepreneurial groups. 
Brazilian groups also reduced their invest-
ments because export markets had collap-
sed. Industrial segments, such as mining, 
metallurgy, iron metallurgy, paper and cellu-
lose were particularly affected. Mines with 
high production costs stopped and the blast 
furnaces of steel mills were shut off.  

In 2009’s third quarter the Chinese 
economy’s figures showed that the over 
US$500 billion stimuli package had worked 
out and the Asian giant was not as shaken 
as the G8 countries. China took a deep bre-
ath, ignored the industrialized countries and 
moved ahead in its path, despite with more 
modest growth rates, if so those rates could 
be called. Taking advantage of the significant 
currency reserves, Chinese companies, most 
of them controlled by the state or where the 

The 500 Largest Construction and Engineering Companies in Brazil
While the infrastructure area warms up, industrial construction mirrors the global crisis

state holds interests, went shopping and took 
advantage of the obvious depreciation of the 
West’s assets.  

Then, economic analysts started to cry out 
that China had unglued from the US and Europe 
and, by taking advantage of the global crisis, 
it would become the strongest economy in the 
world in a shorter time than they had forecast a 
few years ago.  The other emerging countries, 
such as Brazil, were also placed under the spo-
tlight of stardom being seen as probably power 
cars of global recovery.  A turn of events never 
witnessed since the end of World War II, which 
established the American hegemony.   

The GDP’s expansion figures in 2010’s first 
quarters confirmed those projections. While in 
China, India, Brazil and other emerging coun-
tries have had varied growth rates and the US 
still shows few signs that they stopped the 
decline and started to resume economic acti-
vities, Europe does not seem well, maybe ex-
cept for Germany. Meanwhile, Japan seems to 
continue without a direction after a decade of 
stagnation. 

Brazil and its enigmas
Like in the myth of the Egyptian sphinx that 

shows an enigma to be solved (“Solve me or I 
devour your”), Brazil is facing its own enigmas. 
When a dreamy scenario of transformation could 
be glimpsed enabled by the 2014 World Cup 
and 2016 Olympic Games and we could think 
that it would bring about the foundations for the 
country of the 3rd millennium, new floods in se-
veral regions have led us back to the reality of 
our obsolete infrastructure, the absolute absen-
ce of natural phenomena monitoring – except 
for weather forecasts – and the ineffectiveness 
of the state bureaucracy to clear emergency re-
sources.    

The veto to the Morumbi stadium in São 
Paulo to shelter the opening ceremony of the 
2014 World Cup, articulated in the country in 
order to make room to build a “white elephant” 
with capacity for 70 thousand viewers – reminds 
us of the Bird Nest stadium in Beijing now emp-
ty and the  stadiums in South Africa, which will 
shelter rugby matches and have 20% maximum 
of its capacity occupied. This incident is a war-
ning to the Brazilian society about what may ha-
ppen to the construction projects for the World 
Cup and Olympic Games.

The O Estado de S.Paulo newspaper publi-
shed the winning profile of entrepreneur Gui-
lherme Leal, founder of Natura, the Brazilian 
cosmetics manufacturer, together with Luiz Sea-
bra, his partner until now. He integrates the list 

of the PV party’s candidates to the presiden-
tial elections this year in Brazil.  Leal “thinks 
that the country is experiencing an excellent 
economic moment, but it could go astray 
because there are no brains in the positions 
of intellectual and technological leadership. 
If that happens, warns the entrepreneur, it 
will be the third important window of the his-
tory being opened to Brazil and closed due 
to lack of internal structure. The other two 
happened in the 50’s and in the 70’s”.   

Drawing a parallel to this line of thou-
ght, the two global sports events create an 
opportunity to transform the Brazilian capi-
tal cities and the country with substantial 
improvements of mass-transportation and 
sanitation infrastructure, just to mention two 
priority topics, and to make them a perma-
nent legacy to be used by the population. 
Otherwise, we would have missed once 
again a window of opportunity, in addition 
to having wasted a gigantic volume of re-
sources whose bill will be paid by the next 
generations.  

Elena Landau, who has a Master’s De-
gree in economics and is the former priva-
tization director of Brazilian Bank of Eco-
nomic and Social Development (BNDES) 
has published in the O Estado de S.Paulo 
newspaper an analysis on the behavior of 
the Brazilian Football Confederation (CBF), 
considered a private entity which apparen-
tly renders no accounts to anyone about its 
actions; makes maneuvers in the backstage 
so that public funds end up being used to 
complete the modernization of the stadiums 
for the 2014 World Cup, most of them in 
delay. This is the reason why she proposes 
that the number of host cities is reduced so 
that the stadiums are remodeled with private 
resources only there is a regular audience in 
the periods after the games. Landau warns 
that to avoid that the 2016 Olympic Games 
in Rio de Janeiro repeat the fiasco of the 
2007 Pan-American Games, whose facilities 
are not used by the population and will not 
be used for the Olympic Games. 

The Brazilian society, which succeeded 
in approving the Clean Records project in 
order to exclude candidates with a doubtful 
past from running in the elections, should 
make another dramatic decision: to demand 
that the construction work for the 2014 
World Cup and 2016 Olympic Games priori-
tize the after-game legacy to the population 
– and forbid megalomaniac projects and re-
ject those who dare propose them.  
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Agora que todos já falaram o que quiseram e 
puderam sobre Brasília, antes e depois do dia 
21 de abril último, data em que ela completou 

meio século de fundação, a revista O Empreiteiro 
decide homenagear, no Ranking da Engenharia 
Brasileira, o engenheiro e poeta Joaquim Cardo-
zo, um dos pioneiros da construção da Capital 
Federal. 

A ideia da homenagem ao calculista da 
maior parte das edificações de Brasília, para 
lembrar o centésimo décimo aniversário de seu 
nascimento, nasceu a partir de uma iniciativa do 
Centro de Documentação e Informação da Câ-
mara dos Deputados. Sob a organização de Da-
nilo Matoso Macedo e Fabiano José Arcadio So-
breira, foi publicado nas Edições Câmara (2009), 
o livro Forma estática – forma estética. 

O volume reúne vários dos preciosos en-
saios que Cardozo escreveu sobre engenharia 
ao longo de sua vida (ele nasceu no Recife em 
1897 e faleceu em Olinda em 1978), incluindo a 
experiência anterior no Recife, antes do golpe de 
estado de 10 de novembro de 1937; o trabalho 
que realizou em Pampulha, Belo Horizonte, no 
período de 1941-1945, de notável importância 
para a modernização da arquitetura brasileira, e, 
depois, o marco definitivo: Brasília. Aí, ele teve a 
oportunidade de elaborar as soluções estruturais 
que colocaram de pé as edificações projetadas 
por Niemeyer no espaço urbanístico desenhado 
por Lúcio Costa. 

Na homenagem do Ranking, lembramos 
que o diploma conferido a algumas empresas, 
e com o qual homenageamos o conjunto das 
empresas ranqueadas, tem o nome de Joaquim 
Cardozo. Salientamos aqui algumas manifesta-
ções de Joaquim Cardozo sobre Brasília e a arte 
da engenharia estrutural:

“Brasília oferece um exemplo de cidade nova, 
construída como por encanto. Uma cidade que não 
começou em torno de um burgo ou de um castelo feu-
dal ou de uma catedral; ou, ainda, de uma praça de 
mercado; em torno de um pouso de peregrinação ou de 
um rush para a conquista do ouro. Surgiu no deserto, 
pelos meios únicos e modernos adequados ao seu sur-
gimento. Surgiu, se expandiu, se desenvolveu a partir 
das margens das pistas de um aeroporto, porque foram 

Ranking da Engenharia e O Empreiteiro  
homenageiam Joaquim Cardozo

Nildo Carlos Oliveira

estas as primeiras obras reais da sua origem, as razões 
do seu milagre.

Lúcio Costa, encarregado da urbanização, pro-
curou nela utilizar tudo o que era então teoricamente 
conhecido como possível, para o bom funcionamento de 
uma cidade moderna.

A construção da barragem sobre o Paranoá se fazia 
quase que como um trabalho à parte, mas obedecendo 
a uma cuidadosa investigação do terreno, e hoje o lago 
artificial é um dos encantos da cidade.

O lago, como toda a cidade, é um prolongamento 
das pistas do aeroporto, cabeça de Brasília, que repre-
senta a síntese das possibilidades brasileiras no campo 
da tecnologia e da cultura.

A parte correspondente às estruturas de concreto 
armado, utilizadas para manter o equilíbrio dos edifícios 
da cidade, oferece aspectos novos: a cúpula correspon-
dente ao Senado é um paraboloide de revolução apoiado 
sobre as vigas da grande plataforma da cobertura. A que 
corresponde, no mesmo edifício, à Câmara dos Deputa-
dos, é um conjunto constituído de uma casca limitada 
pela superfície de uma zona de elipsoide de revolução...  

Os grandes trabalhos arquitetônicos de Brasília, 
que colocaram Niemeyer na vanguarda dos mais im-

portantes artistas de todos os tempos, e que, entretan-
to, são apenas uma parte de sua imensa obra, só com-
parável, em volume, à do pintor Pablo Picasso, foram 
incompreensivelmente mutilados pela não execução 
do seu projeto para o aeroporto da cidade.

Brasília nasceu como têm nascido muitas cida-
des: de uma posse, de um pouso, de uma parada para 
descanso ou orientação. 

Duas linhas cruzadas, duas direções, quatro sen-
tidos, quatro pontos cardeais; um aperto de mão, um 
signo de paz, de compreensão, de cordialidade entre os 
homens.”

Chuva de caju
Joaquim Cardozo

Como te chamas, pequena chuva inconstante e breve?
Como te chamas, dize, chuva simples e leve?
Teresa? Maria?
Entra, invade a casa, molha o chão,
Molha a mesa e os livros.
Sei de onde vens, sei por onde andaste.
Vens dos subúrbios distantes, dos sítios aromáticos
Onde as mangueiras florescem, onde há cajus e mangabas,
Onde os coqueiros se aprumam nos baldes dos viveiros
e em noites de lua cheia passam rondando os maruins:
Lama viva, espírito do ar noturno do mangue.
Invade a casa, molha o chão,
Muito me agrada a tua companhia,
Porque eu te quero muito bem, doce chuva,
Quer te chames Teresa ou Maria.

Para encerrar essas reflexões sobre o engenheiro Joaquim Cardozo, 
publicamos também um de seus poemas:
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A 
engenharia brasileira havia ce-
lebrado o melhor ano da década 
em 2008 e manteve essa trajetó-
ria em 2009, impulsionada pela 
aceleração das obras de infraes-
trutura, tanto do governo fede-
ral como dos governos estadu-
ais, na antevéspera das eleições 

de 2010. O faturamento bruto somado 
das principais empresas do Ranking da 
Engenharia Brasileira, representadas por 

No vácuo do melhor 
ano da década

amostragem pelas 100 maiores construto-
ras,  20 maiores empresas de montagem 
industrial, 40 maiores projetistas e geren-
ciadoras, e 30 maiores firmas de serviços 
especiais de engenharia, atingiu R$ 76,741 
bilhões, 11,79% superior aos números do 
ano anterior, que foi o melhor da década 
(1999-2008).  Se compararmos esse valor 
de 2009 com o do inicio da década em 
2000, o crescimento é de 142,36%.

Analisando-se o período de 15 anos, 

de 1995 até 2009, vamos verificar que as 
100 maiores Construtoras tiveram uma 
expansão de 173% na receita bruta, a um 
CAGR (taxa anual composta de cresci-
mento) de 7,45%.  A expansão dos investi-
mentos em infraestrutura nos anos recen-
tes ainda não é perceptível nesta média. 

 O segmento de Construção Mecânica 
e Elétrica, representado pelas 20 maiores 
empresas de Montagem Industrial, regis-
trou um avanço de 381% no faturamento, 
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Brazilian construction and engineering companies  celebra-
ted the best year of the decade in 2008 and kept that pace in 
2009, stimulated by the acceleration of infrastructure construc-
tion work both by the federal government and state governments 
just before the 2010 elections. The sum of the turnover of the 
main companies in the Brazilian Engineering Ranking, represen-
ted by a sampling of the 100 biggest construction companies, 
the 20 biggest industrial assembling companies, the 40 big-
gest project and construction management companies and the 
30 biggest special construction services companies, reached 
R$76.741 billion, 11.79% higher than in the previous year – 
which was the best year of the 1999-2008 decade. 

If we analyze the 15-year period, from 1995 to 2009, the 
100 biggest construction companies accumulated a 173% ex-
pansion in their net income. Expansion of investments in in-
frastructure last year are not perceptible in this figure. The Me-
chanical and Electric Construction segment, represented by the 
20 biggest industrial assembling companies, recorded a 381% 
increase in turnover, which mirrors the increasing investments 
made by Petrobras, Mining and Iron Metallurgy industries in the 
period at hand.

Project and consulting companies also recorded a signifi-
cant performance, adding 274% to the joint turnover of the 40 
biggest companies of the industry in the period,– which at least 
attests that investments in engineering projects by owners, ei-
ther public or private, are growing. 

Special Construction Services companies represented by 
the 30 biggest in the industry had turnover over 300% higher in 
the period,– which is justifiable once they render services to the 
three segments previously analyzed.

This exclusive research of the O Empreiteiro magazine is 
done annually through questionnaires directly sent to over 2,500 
companies in the country, with the participation of professional 
entities in the states. The turnover in 2009 assessed in the ba-
lance sheets drawn from February to December of the fiscal year 
serves as a parameter to the position in the ranking of the four 
segments. For the first time ever the four rankings –Construc-
tion, Metal and Electric Construction, Project and Consulting, 
Special Engineering Services – had their figures checked by 
audit company Deloitte Touche Tohmatsu. 

The historical series encompasses a 15-year period whose 
figures were updated by the INPC- Brazilian Index of Consumer 
Prices, which recorded 4.11% in 2009, according to the Getulio 
Vargas Foundation holding as reference the date of December 
30, 2009.

The consolidated turnover of the 190 biggest engineering 
companies has a 70.89% share of the 100 biggest construc-
tion companies; 12.80% of the 20 biggest industrial assembling 
company; 8.68% of the 40 biggest project and management 
companies; and 7.63% of the 30 biggest construction services 
companies.

In the vacuum of the  
decade’s best year 

a um CAGR de 11,88%, o que reflete o volume dos investimentos 
crescentes da Petrobras, Mineração e Siderurgia no período em 
questão.

As firmas de Projetos e Consultoria também registraram um 
desempenho apreciável, registrando 274% a mais na faturamen-
to conjunto das 40 maiores empresas do setor no período, a um 
CAGR de 9,89%, o que atesta, no mínimo, que os investimentos 
em projetos de engenharia pelos contratantes, sejam públicos ou 
privados, estão em ascensão. 

As empresas de Serviços Especiais de Engenharia, repre-
sentadas pelas 30 maiores do setor, elevaram em 300% a receita 
bruta no período, a um CAGR de 10,42%, o que se justifica pelo 
fato de prestarem serviços aos três segmentos analisados ante-
riormente.

Esta pesquisa exclusiva da revista O Empreiteiro é realiza-
da anualmente através de questionários enviados diretamente 
a mais de 2500 empresas do Pais, com a participação das enti-
dades de classe nos Estados.  O faturamento bruto no ano de 
2009, apurado em balanço contábil de janeiro a dezembro do 
exercício, serve de parâmetro de classificação no ranking dos 
quatro segmentos de atividades, que tem início na pg. ???.  Pela 
primeira vez, as informações contidas nos quadros do Ranking 
da Engenharia Brasileira - Construtoras, Construção Mecânica 
e Elétrica, Projetos & Consultoria e Serviços Especiais de Enge-
nharia - foram revisadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Audi-
tores Independentes, considerando os procedimentos acorda-
dos com a Administração da Revista o Empreiteiro.

A série histórica aborda um período de 15 anos, cujos núme-
ros foram atualizados pelo INPC-Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, que registrou o valor de 4,11% segundo a Funda-
ção Getúlio Vargas, tendo como referência a data de 30 de de-
zembro de 2009.

A receita consolidada das 190 maiores empresas de enge-
nharia  tem 70,89% de participação das 100 maiores construto-
ras;  12,80% das 20 primeiras empresas de montagem industrial;  
8,68% das 40 maiores projetistas e gerenciadoras;  e 7,63% das 30 
maiores firmas de serviços  de engenharia.

As construtoras que executam contratos de administração de 
obras apresentaram um parecer de auditor independente para 
atestar o faturamento equivalente à produção total realizada no 
ano, além do balanço contábil.

Os valores em dólar americano utilizados no Ranking da En-
genharia Brasileira foram calculados pela taxa média anual do 
câmbio nominal de 2009, no valor de R$ 1,99758 / US$, de acor-
do a com a Fundação Getúlio Vargas. Participam do ranking 395 
empresas divididas em quatro segmentos. 

A pesquisa incluiu ainda a análise de balanços contábeis 
publicados na imprensa, que foram fornecidos pela Associação 
Comercial de São Paulo.  Empresas de engenharia que enviaram 
suas informações fora do prazo, ou que não juntaram o balanço 
contábil, não foram incluídas no ranking. 
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As 100 construtoras que atingiram maior faturamento bruto 
em 2009, omo amostragem representativa das incluídas no 
ranking, tiveram expansão de 15,35% na receita conjunta, 

comparativamente ao ano anterior, totalizando R$ 54,40 bilhões.  
Analisando o valor atualizado dos outros anos para 30 de de-
zembro de 2009, veremos que se trata da maior receita obtida 
por este grupo no período de 15 anos - e o quinto ano consecu-
tivo de crescimento.

O ranking lista as construtoras por ordem decrescente de 
faturamento bruto, cuja participação percentual em empreendi-
mentos privados está’ consignada na tabela.

O grupo das dez primeiras colocadas é liderado pela Nor-
berto Odebrecht, seguido pela Camargo Corrêa, com diferença 
de apenas 0,53% na receita bruta das duas empresas.  Andrade 
Gutierrez fica em 3o e Queiroz Galvão em 4o  separadas por uma 
diferença de 3,50% no faturamento.

As outras posições são ocupadas pela OAS, em 5o; Galvão 
Engenharia, em 6o; Delta Construções em 7o;  Mendes Júnior Tra-
ding em 8o, voltando a figurar neste grupo; Gafisa, dedicada à 
construção imobiliária, em 9o e, Carioca Cristiani Nielsen, em 
10o .

No bloco seguinte, destaca-se a ascensão da Egesa, ao sair do 33o 
para 14o lugar. As outras construtoras que melhoraram suas posi-
ções neste grupo atuam no setor imobiliário:  MRV Engenharia, em 
13o;  Construtora Tenda, em 15o  e Tecnisa, em 16o .

Subiram também, de forma expressiva, no ranking, a Santa 
Bárbara Engenharia, 21o; Fidens, 28o; Azevedo Travassos, 29o;  
Toniolo Busnello, em 31o;  Construtora Cowan, em 40o.

Na tabela de variação de receita bruta, 18 construtoras se 
sobressaíram pelo avanço positivo em mais de 80% com relação 
ao ano anterior, sendo a maioria sediada em Minas Gerais e nos 
estados do Nordeste, as fronteiras econômicas que estão se ex-
pandindo.

Construtoras Construction companies
The 100 construction companies that had the highest 

turnover in 2009 – according to sampling representing all 
construction companies in the ranking – had a 15.34% in-
crease in their joint turnover compared to the previous year, 
totaling R$54.40 billion.  By analyzing the updated value in 
the other years for December 30, 2009, it is the biggest turn-
over gotten by this group in a 15-year period – and the fifth 
year of growth in a row.

The ranking lists construction companies in decreasing 
order of turnover, whose shares in percentage in private un-
dertakings can be found in the table. 

The group composed of the first ten companies is led by 
Norberto Odebrecht, followed by Camargo Correa, with just a 
0.53% difference between the two companies. Andrade Guti-
errez ranked 3rd and Queiroz Galvão, 4th – a 3.50% differ-
ence. 

The other positions are occupied by OAS, 5th; Galvão En-
genharia, 6th; Delta Construções, 7th;  Mendes Junior Trad-
ing, 8th, which is back to this group; Gafisa, dedicated to 
real-estate construction, 9th; and Christiani Nielsen from Rio 
de Janeiro, the 10th.

In the next block we can highlight that Egesa has gone up 
the ranking from the 33rd position to the 14th. The other con-
struction companies that have improved their positions in this 
group perform in the real-estate industry - MRV Engenharia, 
13th;  Construtora Tenda, 15th;  and Tecnisa, 16th.

Also went expressively up the ranking Santa Barbara En-
genharia, 21st; Fidens, 28th; Azevedo Travassos, 29th;  To-
niolo Busnello, 31st;  Construtora Cowan, 40th.

In the turnover variation, 18 construction companies de-
serve to be highlighted once they have increased over 80% 
related to the previous year, most of them based in Minas 
Gerais and in the northeastern states – economic frontiers in 
expansion.

Ao contrário do segmento de Construção, que se sustentou 
com os investimentos de infraestrutura, o de Montagem 
Industrial sentiu os reflexos da crise global. Embora a Pe-

trobras tinha praticamente mantido os seus projetos em an-
damento, diversos empreendimentos foram reprogramados 
nos segmentos de mineração e siderurgia ao longo de 2009.

As 20 maiores empresas de Construção Mecânica e Elétri-
ca registraram 5,56% de melhoria na receita bruta conjunta, 
que chegou ao valor de R$ 9,82 bilhões. A UTC sustentou 
sua liderança, seguida pela Skanska Brasil em 2o, a GDK que 

subiu do 7o para 3o, a Iesa Óleo e Gás em 4o, e a Techint em 
5o.

No grupo seguinte, enquanto a Enesa ficou em 6o e a MPE 
em 7o, a Alusa chegou ao 8o ganhando sete posições. A Con-
treras está em 9o subindo onze postos, e a União Fabricação 
e Montagem chegou pela primeira vez ao 10o lugar.

Na tabela de variação de receita bruta, merecem regis-
tro as cinco primeiras colocadas - Contreras, Emisa Plaenge, 
Alusa, União e MCM, que tiveram avanços de 230 a 102% no 
faturamento com relação ao ano anterior.  

Montagem Industrial
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Project & Consulting
After five years of substantial growth, the 40 biggest com-

panies in the area reduced the pace in 2009 when their joint 
turnover increase by 6.39%, i.e., R$ 6.65 billion.

Engevix ranked 1st, Promon 2nd, Concremat 3rd, CNEC 4th and Tech-
nip 5th. They are followed by Logos Engenharia, which ranked 6th, Tecno-
solo 7th, Minerconsult 8th, Progen 9th, and Leme Engenharia 10th.

In the turnover variation table 13 project and management 
companies increase the turnover by over 60%, with highlight to 
Projetec, TCRE, JDS Engenharia and Beck de Souza, which incre-
ased their income from services by over 100%.

Mechanical & Electrical Contractors
The biggest 20 Mechanical and Electric Construction com-

panies recorded a 5.56% increase in their joint turnover, which 
reached R$9.82 billion. UTC sustained its leadership in the area, 
followed by Skanska Brasil, the 2nd, GDK moved up from the 7th 
to the 3rd position, Iesa Óleo e Gás, 4th, and Techint, 5th.

In the next group, while Enesa ranked 6th and MPE, 7th, Alusa 
ranked 8th, going up seven positions, and Contreras ranked 9th, 
moving up eleven positions, and União Fabricação e Montagem 
ranked 10th for the first time.

In the turnover variation table, the companies in the five first 
positions have to be highlighted - Contreras, Emisa Plaenge, Alu-
sa, União and MCM— which increased their turnover from 230 
to 102% against the previous year. 

Construction Services
In 2009, this area that renders services to the three segments 

previously analyzed – Construction, Industrial Assembling, Pro-
ject & Consulting – felt the impact of the global crisis that started 
in 2008’s last quarter and had repercussions in the Brazilian eco-
nomy in the following months before losing its strength. 

The 30 biggest companies in the segment witnessed their 
joint turnover shrink by -1.03%, recording R$5.85 billion. Tele-
mont, specialized in telecommunication networks, has maintai-
ned its leadership in the ranking;  Medabil , dedicated to metal 
structures, ranked 2nd and Mills do Brasil, which supplies tubular 
shoring and concrete forms, ranked 3rd, both companies clim-
bing one position;  RIP, dedicated to refractory coating services, 
ranked 4th; and Vital Ambiental, environmental engineering, 5th.

In the next group come four environmental service compa-
nies – Ecourbis, 6th; Loga Ambiental, 7th; Qualix Serviços, 8th; 
Vega Ambiental, 9th;  and Metasa, metal structures, ranked 10th, 
climbing three positions.

In the positive turnover variation table, seven companies de-
serve to be highlighted: Preserva, 559%;  Enotec, 126%;  Re-
framax, 71%;  Aliter, 65%;  Aeromapa, 60%;  Concrejato, 56%;  
H.Miranda, 54%. The consolidated ranking of Special Enginee-
ring ranking is followed by the rankings organized according to 
segments of activities.

Opposite to the Construction area, which supported itself with 
the investments in infrastructure, the Industrial Assembling area felt 
the impacts of the global crisis. Although Petrobras virtually main-
tained its projects going, several undertaking were re-programmed 
in the mining and iron metallurgy segments during 2009.  

Mechanical & Electrical Contractors

ria em 6o,  Tecnosolo em 7o,  Minerconsult em 8o,  Progen em 9o, 
e Leme Engenharia em 10o lugar.

Na tabela de variação de faturamento, 13 empresas de pro-
jeto e gerenciamento tiveram aumento na receita bruta acima de 
60%, destacando-se Projetec, TCRE, JDS Engenharia e Beck de 
Souza, que elevaram sua receita de serviços em mais de 100% . 

Depois de cinco anos de crescimento substancial, as 40 maio-
res empresas do segmento reduziram o ritmo em 2009, quan-
do a receita conjunta avançou em 6,39%, alcançando o valor 

de R$ 6,65 bilhões.
A Engevix esta’ em 1o lugar, a Promon em 2o, a Concremat 

em 3o,a  CNEC em 4o e Technip em 5o. Seguem a Logos Engenha-

Projeto e consultoria

Ao longo de 2009, este segmento que presta serviços aos três ana-
lisados anteriormente Construção, Montagem Industrial,  Projeto 
& Consultoria sentiu o impacto da crise global iniciada no último 

trimestre de 2008 e que chegou a repercutir na economia brasileira nos 
meses que se seguiram, antes que esta retomasse a rota ascendente. 

As 30 maiores empresas setoriais viram seu faturamento conjun-
to retrair em 1,03%, registrando o valor de R$ 5,85 bilhões. A Tele-
mont, especializada em redes de telecomunicações, manteve a lide-
rança do ranking;  Medabil , dedicada a estruturas metálicas, está em 
2o e Mills do Brasil, que fornece escoramento tubular e fôrmas para 
concreto,  em 3o, ganhando ambas as empresas uma posição;   RIP, 

Serviços Especiais de Engenharia
voltada a serviços de revestimentos refratários, em 4o;  e Vital Am-
biental, de engenharia ambiental, em 5o.

No grupo seguinte, vêm quatro empresas de serviços ambien-
tais: Ecourbis, 6o; Loga Ambiental, 7o; Qualix Serviços, 8o; Vega Am-
biental, 9o;  e Metasa, de estruturas metálicas,  em 10o, subindo três 
posições.

Na tabela de variação positiva de receita bruta, destacam-se sete 
empresas: Preserva, 559%;  Enotec, 126%;  Reframax, 71%;  Aliter, 
65%;  Aeromapa, 60%;  Concrejato, 56%;  H.Miranda, 54%. O ranking 
consolidado de Serviços Especiais de Engenharia é seguido pelos 
rankings organizados por segmento de atividades. 
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Construtoras/Construction Companies 
MAIORES VARIAÇÕES DE RECEITA / GROSS SALES INCOME INCREASE (%)

Ranking 
2010

NOME UF Faturamento 2010 Faturamento 2009 
Atualizado

VARIAÇÃO

87 Asacorp Empreendimentos MG R$ 72.431 R$ 27.108 167,20%

93 João Fortes Engenharia RJ R$ 64.586 R$ 25.755 150,77%

99 Lotil CE R$ 57.067 R$ 22.920 148,98%

14 Egesa Engenharia MG R$ 805.103 R$ 342.015 135,40%

107 Semenge SP R$ 52.005 R$ 22.477 131,37%

40 Construtora Cowan MG R$ 284.098 R$ 126.252 125,02%

57 Brasília Guaíba RS R$ 160.602 R$ 74.987 114,17%

110 Melnick Construções RS R$ 49.343 R$ 23.264 112,10%

90 M. Bigucci SP R$ 68.909 R$ 33.379 106,44%

108 GB - Gabriel Bacelar PE R$ 50.981 R$ 25.265 101,78%

6 Galvão Engenharia SP R$ 2.128.727 R$ 1.077.355 97,59%

134 Sital Engenharia MG R$ 32.720 R$ 17.125 91,06%

47 Construtora Sucesso PI R$ 248.898 R$ 131.364 89,47%

49 J. Malucelli Construtora PR R$ 232.943 R$ 126.040 84,82%

28 Fidens Engenharia MG R$ 481.815 R$ 263.045 83,17%

32 Construtora Aterpa MG R$ 395.465 R$ 216.576 82,60%

55 Pernambuco Construtora PE R$ 183.935 R$ 101.775 80,73%

102 Construtora Beta CE R$ 53.014 R$ 29.636 78,88%

8 Mendes Júnior Trading MG R$ 1.379.734 R$ 783.646 76,07%

95 Vanguard Home PR R$ 63.707 R$ 36.196 76,01%

25 Trisul SP R$ 582.666 R$ 340.423 71,16%

36 Company SP R$ 364.080 R$ 219.488 65,88%

80 Moura Dubeux PE R$ 89.025 R$ 54.025 64,79%

124 Andrade Ribeiro PR R$ 38.543 R$ 23.483 64,13%

21 Santa Bárbara MG R$ 618.026 R$ 383.164 61,30%

13 MRV Engenharia MG R$ 914.131 R$ 587.198 55,68%

86 Esse Engenharia PE R$ 75.739 R$ 48.946 54,74%

71 MRM Construtora BA R$ 112.802 R$ 73.327 53,83%

42 Gomes Lourenço SP R$ 268.593 R$ 174.763 53,69%

7 Delta Construções RJ R$ 2.109.444 R$ 1.397.270 50,97%

41 Grupo Thá PR R$ 280.508 R$ 186.080 50,75%

101 Lidermac PE R$ 54.520 R$ 36.590 49,00%

15 Construtora Tenda MG R$ 752.071 R$ 508.109 48,01%

78 Cimcop MG R$ 93.705 R$ 64.538 45,19%

29 Azevedo & Travassos SP R$ 448.169 R$ 312.112 43,59%

11 Construcap CCPS( 1) SP R$ 1.094.593 R$ 766.278 42,85%

33 Direcional Engenharia MG R$ 390.617 R$ 274.387 42,36%

60 Ivaí Engenharia PR R$ 152.030 R$ 108.245 40,45%

46 Marquise CE R$ 251.209 R$ 178.882 40,43%

77 Sertenge BA R$ 98.276 R$ 70.739 38,93%

4 Queiroz Galvão RJ R$ 4.035.694 R$ 2.922.248 38,10%
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Ranking 
2010

NOME UF Faturamento 2010 Faturamento 2009 
Atualizado

VARIAÇÃO

9 Contreras RJ R$ 486.117 R$ 146.976 230,75%

41 Emisa Plaenge PR R$ 15.825 R$ 6.841 131,32%

8 Alusa Engenharia SP R$ 642.046 R$ 282.354 127,39%

10 União Fabricação e Montagem ES R$ 414.321 R$ 192.182 115,59%

25 MCM Construções e Montagens PE R$ 89.132 R$ 44.113 102,05%

21 Barefame SP R$ 148.326 R$ 88.182 68,20%

42 Collett & Sons RJ R$ 12.978 R$ 8.255 57,22%

35 Lintra MG R$ 30.822 R$ 20.540 50,06%

29 Sanhidrel Instalações SP R$ 71.227 R$ 52.307 36,17%

36 Eiko SP R$ 25.724 R$ 19.577 31,40%

27 Qualieng Engenharia SP R$ 78.111 R$ 59.588 31,08%

19 Temon (1) SP R$ 170.083 R$ 137.966 23,28%

3 GDK BA R$ 735.923 R$ 609.511 20,74%

44 Rile Construções SP R$ 5.551 R$ 4.640 19,63%

28 Daltec Construções e Montagens MG R$ 74.221 R$ 62.439 18,87%

18 Teckma Engenharia SP R$ 182.006 R$ 154.723 17,63%

20 EBE RJ R$ 153.097 R$ 130.928 16,93%

4 Iesa Óleo & Gás RJ R$ 701.894 R$ 614.203 14,28%

15 Pottencial Engenharia SP R$ 238.030 R$ 210.486 13,09%

1 UTC SP R$ 1.464.506 R$ 1.298.483 12,79%

13 MIP Engenharia MG R$ 319.782 R$ 287.186 11,35%

38 Engemisa BA R$ 22.008 R$ 19.915 10,51%

16 Tecnisa Engenharia SP R$ 737.197 R$ 535.197 37,74%

120 Ernesto Woebcke RS R$ 41.528 R$ 31.154 33,30%

5 OAS SP R$ 2.612.352 R$ 1.970.637 32,56%

31 Toniolo, Busnello RS R$ 415.258 R$ 315.786 31,50%

19 Método Engenharia(1) SP R$ 662.400 R$ 508.577 30,25%

56 Construtora Ápia MG R$ 161.570 R$ 127.133 27,09%

9 Gafisa SP R$ 1.227.949 R$ 972.955 26,21%

22 Barbosa Mello MG R$ 609.801 R$ 484.201 25,94%

58 Goldsztein Cyrela RS R$ 159.918 R$ 128.725 24,23%

105 Terrayama MG R$ 52.133 R$ 42.162 23,65%

34 U&M Mineração e Construção MG R$ 375.432 R$ 304.145 23,44%

96 Marques Construtora SP R$ 59.599 R$ 48.357 23,25%

113 Contracta Engenharia SP R$ 44.467 R$ 36.172 22,93%

157 Cosbat Engenharia BA R$ 7.595 R$ 6.308 20,40%

65 Construtora Emccamp MG R$ 129.712 R$ 107.970 20,14%

Construção Mecânica e Elétrica / Mechanical & Electrical Contractors
MAIORES VARIAÇÕES DE RECEITA / GROSS SALES INCOME INCREASE (%)

Ranking 
2010

NOME UF Faturamento 2010 Faturamento 2009 
Atualizado

VARIAÇÃO

Construtoras / Maiores Variações de Receita (continuação)
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Projeto e Consultoria / Project & Consulting 
MAIORES VARIAÇÕES DE RECEITA / GROSS SALES INCOME INCREASE (%)

Ranking 
2010

NOME UF Faturamento 2010 Faturamento 2009 
Atualizado

VARIAÇÃO

45 Projetec Projetos PE R$ 39.128 R$ 15.871 146,53%

60 TCRE Engenhrial SP R$ 23.106 R$ 9.765 136,61%

82 JDS Engenharia RJ R$ 10.531 R$ 4.454 136,43%

76 Beck de Souza RS R$ 13.519 R$ 6.635 103,74%

81 KL Serviços e Engenharia CE R$ 11.185 R$ 6.091 83,63%

73 Urbaniza Engenharia SP R$ 15.039 R$ 8.259 82,10%

2 Promon Engenharia SP R$ 607.728 R$ 341.120 78,16%

32 Cobrape SP R$ 66.306 R$ 37.420 77,19%

69 Hidroconsult SP R$ 16.074 R$ 9.497 69,25%

103 Datum RJ R$ 1.916 R$ 1.138 68,42%

52 ETEP SP R$ 31.313 R$ 19.257 62,60%

36 Sistema PRI SP R$ 59.447 R$ 37.095 60,25%

65 Geosistemas Engenharia PE R$ 19.507 R$ 12.180 60,15%

4 Cnec Engenharia(1) SP R$ 373.292 R$ 239.075 56,14%

24 Planservi Engenharia SP R$ 82.075 R$ 52.718 55,69%

23 PCE Projetos RJ R$ 82.426 R$ 52.965 55,62%

35 Enger SP R$ 60.630 R$ 39.297 54,29%

67 Reta Engenharia MG R$ 18.343 R$ 12.203 50,32%

10 Leme Engenharia MG R$ 174.588 R$ 116.199 50,25%

71 EGT Engenharia SP R$ 15.434 R$ 10.330 49,41%

77 Technik Engenharia SP R$ 12.896 R$ 8.695 48,31%

46 LBR Engenharia SP R$ 36.924 R$ 25.292 45,99%

28 Engineering RJ R$ 76.087 R$ 52.336 45,38%

22 Lenc SP R$ 82.747 R$ 57.262 44,50%

72 Senha Engenharia GO R$ 15.090 R$ 10.468 44,15%

70 Geométrica Engenharia SP R$ 15.690 R$ 10.909 43,82%

54 Dynatest Engenharia SP R$ 30.749 R$ 21.666 41,93%

40 Maia Melo Engenharia PE R$ 48.536 R$ 34.545 40,50%

42 SPEC Planejamento MG R$ 45.347 R$ 32.618 39,02%

51 Setepla Tecnometal SP R$ 32.261 R$ 23.336 38,24%

25 Guimar Engenharia RJ R$ 81.575 R$ 59.813 36,38%

61 Arcadis Tetraplan SP R$ 21.725 R$ 15.973 36,01%

29 Sei Consultoria MG R$ 72.956 R$ 53.736 35,77%

43 MHA Engenharia SP R$ 42.792 R$ 31.555 35,61%

34 STE Serviços RS R$ 60.828 R$ 44.961 35,29%

57 Planex MG R$ 27.728 R$ 20.917 32,56%

78 ERG Engenharia MG R$ 12.875 R$ 9.747 32,09%

3 Concremat Engenharia RJ R$ 532.477 R$ 405.189 31,41%

20 Marte Engenharia RJ R$ 88.183 R$ 68.660 28,43%

80 Enescil Engenharia SP R$ 11.886 R$ 9.338 27,28%
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Ranking 
2010

NOME UF Faturamento 2010 Faturamento 2009 
Atualizado

VARIAÇÃO

53 Preserva SP R$ 18.834 R$ 2.857 559,12%

50 Enotec SP R$ 24.567 R$ 10.861 126,20%

14 Reframax MG R$ 163.165 R$ 95.035 71,69%

49 Aliter Construções e Saneamento SP R$ 25.829 R$ 15.635 65,20%

72 Aeromapa PR R$ 4.254 R$ 2.649 60,62%

25 Concrejato RJ R$ 81.765 R$ 52.090 56,97%

61 H. Miranda MG R$ 11.995 R$ 7.751 54,76%

35 Intech Engenharia SP R$ 49.917 R$ 35.424 40,91%

31 Termoeste GO R$ 57.970 R$ 42.013 37,98%

60 GNG Construções CE R$ 12.137 R$ 8.846 37,21%

29 Fast Engenharia SP R$ 64.552 R$ 47.387 36,23%

51 Contemat RJ R$ 24.520 R$ 18.326 33,80%

3 Mills do Brasil RJ R$ 459.654 R$ 346.063 32,82%

10 Metasa RS R$ 224.846 R$ 172.258 30,53%

52 Fundsolo SP R$ 24.348 R$ 19.096 27,51%

59 Aeroimagem PR R$ 13.216 R$ 10.382 27,29%

63 EMTEC SP R$ 11.353 R$ 8.958 26,74%

17 SH Fôrmas RJ R$ 138.425 R$ 113.893 21,54%

26 Servtec SP R$ 73.927 R$ 60.975 21,24%

58 Base Aerofotogrametria SP R$ 13.743 R$ 11.655 17,92%

80 Farrulla RJ R$ 1.998 R$ 1.722 16,05%

34 Solotrat SP R$ 50.142 R$ 43.577 15,07%

33 Esteio PR R$ 53.434 R$ 46.570 14,74%

1 Telemont MG R$ 589.243 R$ 515.018 14,41%

5 Vital Ambiental RJ R$ 328.295 R$ 288.285 13,88%

62 Casa Seca SP R$ 11.850 R$ 10.432 13,59%

75 Maker SP R$ 3.669 R$ 3.234 13,47%

24 Progeo Engenharia MG R$ 82.351 R$ 72.886 12,99%

16 Enterpa Engenharia SP R$ 156.395 R$ 138.504 12,92%

78 Ispersul Engenharia RS R$ 3.020 R$ 2.694 12,08%

18 Solaris RJ R$ 117.433 R$ 104.799 12,06%

38 Projel Engenharia SP R$ 51.265 R$ 40.438 26,77%

66 JBR Engenharia PE R$ 18.397 R$ 14.712 25,05%

50 MWH Brasil SP R$ 33.967 R$ 27.912 21,69%

27 Prosul SC R$ 77.598 R$ 64.264 20,75%

Serviços Especiais de Engenharia / Construction Services
MAIORES VARIAÇÕES DE RECEITA / GROSS SALES INCOME INCREASE (%)

Ranking 
2010

NOME UF Faturamento 2010 Faturamento 2009 
Atualizado

VARIAÇÃO

Projeto e Consultoria / Maiores Variações de Receita (continuação)
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Ranking 2010 APELIDO UF Faturamento 2010 Ranking 2009

1 Norberto Odebrecht RJ R$ 5.292.345 1

2 Camargo Corrêa SP R$ 5.264.878 2

3 Andrade Gutierrez MG R$ 4.182.954 3

4 Queiroz Galvão RJ R$ 4.035.694 4

5 Construtora OAS SP R$ 2.612.352 5

6 Galvão Engenharia SP R$ 2.128.727 8

7 Delta Construções RJ R$ 2.109.444 6

8 Mendes Júnior Trading MG R$ 1.379.734 12

9 Gafisa S.A. SP R$ 1.227.949 10

10 Carioca Christiani-Nielsen RJ R$ 1.201.715 7

11 Construcap CCPS( 1) SP R$ 1.094.593 13

12 EIT - Empresa Industrial Técnica CE R$ 943.157 11

13 MRV Engenharia MG R$ 914.131 19

14 Egesa Engenharia MG R$ 805.103 33

15 Construtora Tenda MG R$ 752.071 23

16 Tecnisa Engenharia SP R$ 737.197 21

17 WTorre (1) SP R$ 702.192 9

18 Serveng-Civilsan SP R$ 680.949 18

19 Método Engenharia(1) SP R$ 662.400 22

20 ICEC SP R$ 618.607 14

21 Santa Bárbara MG R$ 618.026 30

22 Barbosa Mello MG R$ 609.801 25

23 Schahin Engenharia SP R$ 589.090 20

24 Via Engenharia DF R$ 585.977 24

25 Trisul SP R$ 582.666 34

Ranking Nacional - 25 Maiores Construtoras
25 Largest Construction Companies in Brazil
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São Paulo/São Paulo

Ranking APELIDO UF
Faturamento 

2010
Ranking 

2010

1 Rossi Residencial SP R$ 538.646 26

2 Azevedo & Travassos SP R$ 448.169 29

3 S. A. Paulista SP R$ 440.821 30

4 Company SP R$ 364.080 36

5 Construtora Triunfo SP R$ 291.836 39

6 Gomes Lourenço SP R$ 268.593 42

7 Leão Engenharia SP R$ 264.487 43

8 Racional Engenharia(1) SP R$ 258.187 45

9 Constran SP R$ 235.515 48

10 Jofege SP R$ 224.679 52

11 Hochtief do Brasil (1) SP R$ 159.599 59

12 Heleno & Fonseca SP R$ 138.686 64

13 Bandeirantes SP R$ 120.153 67

14 Vale do Rio Novo SP R$ 116.470 69

15 Paulitec (1) SP R$ 111.262 72

16 Scopus Construtora SP R$ 87.473 82

17 Ferreira Guedes SP R$ 83.405 83

18 Conter Construções SP R$ 82.290 84

19 Augusto Velloso SP R$ 70.772 88

20 M. Bigucci SP R$ 68.909 90

21 Chemin Incorporadora SP R$ 65.250 92

22 Marques Construtora SP R$ 59.599 96

23 Tarjab SP R$ 59.258 97

24 Rio Verde (1) SP R$ 52.069 106

25 Semenge SP R$ 52.005 107

26 Álvaro Aguiar Engenharia SP R$ 48.558 111

27 Contracta Engenharia SP R$ 44.467 113

28 Construtora Ribeiro Caram SP R$ 44.449 114

29 Tranenge Construções SP R$ 42.729 116

30 CCI Construções SP R$ 42.523 118

31 Sobloco SP R$ 40.663 121

32 Toda do Brasil (1) SP R$ 39.074 123

33 Construtora Tardelli SP R $ 30.578 135

34 Fibra Empreendimentos SP R$ 24.689 144

35 Goldfarb Empreendimentos SP R$ 21.628 147

36 Plano & Plano Construções SP R$ 9.473 156

Sudeste (Excluindo SP)/Southeast (excluding São Paulo)

Ranking APELIDO UF
Faturamento 

2010
Ranking 

2010
1 Fidens Engenharia MG R$ 481.815 28
2 Construtora Aterpa MG R$ 395.465 32
3 Direcional Engenharia MG R$ 390.617 33

4 U&M Mineração e 
Construção

MG R$ 375.432 34

5 Mascarenhas Barbosa 
Roscoe (1)

MG R$ 366.975 35

6 A.R.G. MG R$ 350.154 37
7 Construtora Cowan MG R$ 284.098 40
8 Paranasa Engenharia MG R$ 263.091 44
9 Camter MG R$ 226.331 50
10 Integral Engenharia - MG MG R$ 225.417 51
11 Construtora Ápia MG R$ 161.570 56
12 Empa MG R$ 150.690 61
13 Construtora Emccamp MG R$ 129.712 65
14 Tamasa Engenharia MG R$ 119.075 68
15 Oriente Construção Civil RJ R$ 114.866 70
16 Mello Azevedo (1) MG R$ 99.862 76
17 Cimcop MG R$ 93.705 78
18 Tabocas MG R$ 88.002 81
19 Construtora Liderança MG R$ 77.236 85
20 Asacorp Empreendimentos MG R$ 72.431 87
21 João Fortes Engenharia RJ R$ 64.586 93
22 Dimensional RJ R$ 64.292 94
23 Collem Mohallem MG R$ 57.323 98
24 Sonel Engenharia MG R$ 56.653 100
25 M.Martins Engenharia MG R$ 52.230 104
26 Terrayama MG R$ 52.133 105
27 Habitare Construtora MG R$ 45.476 112
28 Dominus Engenharia RJ R$ 42.604 117
29 Civilport Engenharia RJ R$ 40.093 122
30 GPA Construção e Mineração MG R$ 36.807 127

31 Geraes (1) MG R$ 36.099 128

32 Marco XX Construções MG R$ 35.959 129

33 Sital Engenharia MG R$ 32.720 134

34 Patrimar Engenharia MG R$ 30.330 136

35 Consita MG R$ 28.839 140

36 Construtora Caparaó MG R$ 27.997 141

37 Sengel Construções MG R$ 25.391 143

38 Novus Engenharia MG R$ 19.764 149

39 Construtora Cinzel MG R$ 15.518 150

40 Servix Engenharia MG R$ 14.470 151

41 Cogelta MG R$ 14.174 152

42 Construtora Novolar MG R$ 12.652 155

43 OMS Construtora MG R$ 4.194 159

44 Sergen RJ R$ 1.531 161

Ranking Regional - Construtoras / Construction Companies - Regional Ranks
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Sul/South

Ranking APELIDO UF
Faturamento 

2010
Ranking 

2010

1
C.R. Almeida Engenharia 
de Obras

PR R$ 521.717 27

2 Toniolo, Busnello RS R$ 415.258 31

3 Grupo Thá PR R$ 280.508 41

4 J. Malucelli Construtora PR R$ 232.943 49

5 Cesbe PR R$ 212.485 53

6 Brasília Guaíba RS R$ 160.602 57

7 Goldsztein Cyrela RS R$ 159.918 58

8 Ivaí Engenharia PR R$ 152.030 60

9 Plaenge Empreendimentos PR R$ 147.287 62

10 Conpasul Construções RS R$ 146.589 63

11 GEL Engenharia PR R$ 104.770 73

12 A. Yoshi PR R$ 104.391 74

13
SBS Engenharia e 
Construções

RS R$ 68.989 89

14 Construtora Castilho PR R$ 67.496 91

15 Vanguard Home PR R$ 63.707 95

16 Melnick Construções RS R$ 49.343 110

17 Empreiteira Fortunato SC R$ 43.502 115

18 FMM Engenharia PR R$ 42.418 119

19 Ernesto Woebcke RS R$ 41.528 120

20 Andrade Ribeiro PR R$ 38.543 124

21 Sultepa RS R$ 36.869 126

22 Premold(1) RS R$ 34.034 131

23 Pedrasul RS R$ 33.428 132

24 Construtora Stein SC R$ 33.415 133

25 Empreendimentos Zita SC R$ 30.020 137

26 Lavitta Engenharia PR R$ 29.336 138

27 Construtora Pelotense RS R$ 29.197 139

28 Construtora Viero RS R$ 27.303 142

29
Cittá Construções e 
Empreendimentos

PR R$ 13.703 153

30
Concreto Construtora 
de Obras

PR R$ 12.935 154

31 STC Engenharia SC R$ 6.559 158

Norte/Nordeste - North/Northeast

Ranking APELIDO UF
Faturamento 

2010
Ranking 

2010

1 Marquise CE R$ 251.209 46

2 Construtora Sucesso PI R$ 248.898 47

3 Norcon SE R$ 198.338 54

4 Pernambuco Construtora PE R$ 183.935 55

5 Estacon Engenharia PA R$ 129.350 66

6 MRM Construtora BA R$ 112.802 71

7 Sertenge BA R$ 98.276 77

8 Moura Dubeux PE R$ 89.025 80

9 Esse Engenharia PE R$ 75.739 86

10 Lotil CE R$ 57.067 99

11 Lidermac PE R$ 54.520 101

12 Construtora Beta CE R$ 53.014 102

13 Engexata Engenharia CE R$ 52.355 103

14 GB - Gabriel Bacelar PE R$ 50.981 108

15 A. Gaspar RN R$ 37.683 125

16 Cinzel Engenharia PE R$ 35.850 130

17 Ebisa BA R$ 23.912 145

18 Amarno Engenharia PE R$ 20.667 148

19 Cosbat Engenharia BA R$ 7.595 157

20 Andrade Mendonça BA R$ 1.664 160

Centro Oeste/Central West

Ranking APELIDO UF
Faturamento 

2010
Ranking 

2010

1 EMSA GO R$ 329.872 38

2 Dan Hebert DF R$ 100.830 75

3 Via Empreendimentos DF R$ 89.315 79

4 Construtora RV DF R$ 49.472 109

5 Encomind MT R$ 23.033 146

Ranking Regional - Construtoras / Construction Companies - Regional Ranks
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeropo rtos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage

P Edifícios Residenciais / Residential Buildings

Q Edifícios Co merciais / Office Buildings

R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos

S Incorporações / Real Estate Projects

T Edificações para Fábricas / Industrial Plants

U Shopping Centers / Shopping Malls

V Hotéis / Hotels

A compilação dos dados contidos neste quadro, foi revisada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, considerando os procedimentos acordados com a Administração da Revista o “Empreiteiro”, cujo relatório de revisão foi datado de 16 de julho de 2010.

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

1 Norberto Odebrecht RJ 5.292.345 2,649,378 2.954.562 62 38 0 2367 79496 9197 1 ABCDEFGHIJKMNO

2 Camargo Corrêa SP 5.264.878 2,635,628 2.972.415 35 65 0 4434 32300 3121 2 ABCDEFHIJKLMNO

3 Andrade Gutierrez MG 4.182.954 2,094,011 2.312.240 72 28 1560 12756 1347 3 ABCDEFHIJKLMNOTUV

4 Queiroz Galvão RJ 4.035.694 2,020,292 1.828.473 100 0 0 2341 16375 667 4 ABCDEGHIJKMNO

5 OAS SP 2.612.352 1,307,759 872.894 59 41 1559 51631 1632 5 ABCDEHIJKMNO

6 Galvão Engenharia SP 2.128.727 1,065,653 440.142 51 49 5002 693 8 ABCDEIJK

7 Delta Construções RJ 2.109.444 1,056,000 824.015 1237 13647 509 6 ABCIJO

8 Mendes Júnior Trading MG 1.379.734 690,703 368.475 80 20 294 642 12 ABCDEGHIJKMNO

9 Gafisa SP 1.227.949 614,718 2.325.634 0 4400 1100 10 PQRSUV

10 Carioca Christiani-Nielsen RJ 1.201.715 601,585 264.101 50 50 320 4000 215 7 ABCDEHIJKMO

11 Construcap CCPS(1) SP 1.094.593 547,960 454.818 50 50 0 338 6825 347 13
ABCDEHIJKL
MNOPQRTUV

12 EIT - Empresa Industrial Técnica CE 943.157 472,150 667.462 70 30 11 ABCDEIJKMOP

13 MRV Engenharia MG 914.131 457,619 2.392.920 19 PQRS

Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - ES (Carioca Cristiani-Nielsen)



A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeropo rtos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage

P Edifícios Residenciais / Residential Buildings

Q Edifícios Co merciais / Office Buildings

R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos

S Incorporações / Real Estate Projects

T Edificações para Fábricas / Industrial Plants

U Shopping Centers / Shopping Malls

V Hotéis / Hotels
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(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada
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(**) Segmentos de atuação / Activity

14 Egesa Engenharia MG 805.103 403,039 362.173 87 13 882 3569 72 33 ABEIJKNO

15 Construtora Tenda MG 752.071 376,491 1.130.898 23 PQRS

16 Tecnisa Engenharia SP 737.197 369,045 880.475 21 PQRSV

17 WTorre (1) SP 702.192 351,521 21.310 100 1009 180 9 DPQRSTUV

18 Serveng-Civilsan SP 680.949 340,887 785.040 77 23 791 1964 217 18 ABCDEIJKMNO

19 Método Engenharia(1) SP 662.400 331,601 88.207 100 0 301 180 22 PQRSTUV

20 ICEC SP 618.607 309,678 97.087 0 100 0 264 4200 14 DHIJKMPQRSTUV

21 Santa Bárbara MG 618.026 309,387 157.689 55 45 112 5427 442 30 AOPQRT

22 Barbosa Mello MG 609.801 305,270 300.188 70 30 553 2083 121 25 ABCEIJKMNO

23 Schahin Engenharia SP 589.090 294,902 968.354 42 58 0 68 1626 310 20 BLNOPQRSTUV

24 Via Engenharia DF 585.977 293,343 324.193 53 8 39 237 1350 195 24 ACIJMO

25 Trisul SP 582.666 291,686 420.780 100 445 146 34 PQRS

26 Rossi Residencial SP 538.646 269,649 2.283.413 100 685 433 27 RS

27 C.R. Almeida Engenharia de Obras PR 521.717 261,174 339.906 95 5 463 1984 104 16 ABCDEIJKMO

Rodovia PE - 103 - ligando as cidades de Bonito e Palmares(PE) (EIT)





A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeropo rtos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage

P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
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(**) Segmentos de atuação / Activity

28 Fidens Engenharia MG 481.815 241,199 246.681 84 16 427 1668 255 43 ABCEIJO

29 Azevedo & Travassos SP 448.169 224,356 24.476 100 82 2765 138 38 ABCEIJKMO

30 S. A. Paulista SP 440.821 220,677 390.505 100 522 982 53 26 ABCDEIJO

31 Toniolo, Busnello RS 415.258 207,881 60.600 28 72 0 653 2270 135 37 ABCEIJMO

32 Construtora Aterpa MG 395.465 197,972 219.093 100 472 1453 51 ABEIJOPQSU

33 Direcional Engenharia MG 390.617 195,545 656.413 4 1 95 75 4702 327 42 PQ

34 U&M Mineração e Construção MG 375.432 187,943 152.186 100 353 923 73 39 ABDEJO

35 Mascarenhas Barbosa Roscoe (1) MG 366.975 183,710 105.339 100 208 3007 98 29 ABHIOQTU

36 Company SP 364.080 182,261 233.164 50 PQRSUV

37 A.R.G. MG 350.154 175,289 450.572 30 70 933 4953 356 17 ABCDEIJKOPQRST

38 EMSA GO 329.872 165,136 469.235 96 4 0 443 2516 108 36 ABCEIJKMNO

39 Construtora Triunfo SP 291.836 146,095 142.380 35 ABCDEIJKO

40 Construtora Cowan MG 284.098 142,221 387.292 83 17 618 741 72 69 ABCEHIJKMO

41 Grupo Thá PR 280.508 140,424 98.361 372 48 54 AIJOPQRSTUV

CSN - Construção da Fábrica de Clínquer em Arcos - MG (Mascarenhas Barbosa Roscoe)
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(**) Segmentos de atuação / Activity

42 Gomes Lourenço SP 268.593 134,459 104.211 70 30 302 2335 87 58 ABCIMNOPT

43 Leão Engenharia SP 264.487 132,404 46.473 25 75 627 1602 150 44 ABIJO

44 Paranasa Engenharia MG 263.091 131,705 106.241 100 74 2628 330 48 CDHIJNOPQRSTUV

45 Racional Engenharia(1) SP 258.187 129,250 117.527 4 96 540 162 15 QTUV

46 Marquise CE 251.209 125,757 351.809 98 2 205 4100 160 56 PQRSV

47 Construtora Sucesso PI 248.898 124,600 66.617 483 3149 76 64 AINOPQSU

48 Constran SP 235.515 117,900 960.600 100 741 1358 107 40 ABCDEIJKMNO

49 J. Malucelli Construtora PR 232.943 116,613 249.309 75 25 217 1600 52 70 ABCO

50 Camter MG 226.331 113,303 105.341 94 6 396 2252 91 41 ABEIJNOST

51 Integral Engenharia MG 225.417 112,845 72.416 30 70 211 2392 145 49 ABCDEIO

52 Jofege SP 224.679 112,475 98.535 82 18 378 1312 37 46 ACIJOPQRST

53 Cesbe PR 212.485 106,371 74.865 248 1020 60 45 ABCEHIJOPQRSTUV

54 Norcon SE 198.338 99,289 75.862 100 97 2892 142 52 PQRSU

55 Pernambuco Construtora PE 183.935 92,079 81.948 0 70 30 117 1340 79 81 ADIMOPRSU

Passarela Rod. Anhanguera SP 330 km 11+400 - São Paulo-SP (Tranenge)
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(**) Segmentos de atuação / Activity

56 Construtora Ápia MG 161.570 80,883 43.787 85 15 221 1077 74 68 ABEIJORT

57 Brasília Guaíba RS 160.602 80,398 69.026 98 2 403 754 49 95 ABDEIJKMNOP

58 Goldsztein Cyrela RS 159.918 80,056 167.917 100 1 1098 98 66 PQS

59 Hochtief do Brasil (1) SP 159.599 79,896 48.976 15 85 0 43 1386 202 28 BCHJLMNOPQRSTUV

60 Ivaí Engenharia PR 152.030 76,107 169.047 100 277 632 57 74 ABCDIJO

61 Empa MG 150.690 75,436 146.421 53 47 248 1974 105 62 ABCDEHIJO

62 Plaenge Empreendimentos PR 147.287 73,733 113.664 100 717 215 55 PQS

63 Conpasul Construções RS 146.589 73,384 137.233 55 45 182 580 45 61 ABJO

64 Heleno & Fonseca SP 138.686 69,427 139.573 73 27 345 952 63 67 ABCDEIJMOPQRTU

65 Construtora Emccamp MG 129.712 64,934 58.834 86 14 349 41 75 ABIOPRS

66 Estacon Engenharia PA 129.350 64,753 94.648 82 18 460 1577 121 53
ABCDEGHIJK

LMNOPQRTUV

67 Bandeirantes SP 120.153 60,149 59.555 65 25 10 325 572 27 65 AIJO

68 Tamasa Engenharia MG 119.075 59,609 87.503 77 23 197 634 53 78 ABEIJO

69 Vale do Rio Novo SP 116.470 58,305 14.455 56 44 0 376 487 53 73 A

Obra de Manjolinho (Engevix)
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(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

70 Oriente Construção Civil RJ 114.866 57,503 89.013 98 2 101 636 64 63 ABCDEIJO

71 MRM Construtora BA 112.802 56,469 163.376 97 PRQS

72 Paulitec (1) SP 111.262 55,699 36.373 20 1025 35 76 ADIJLOPQS

73 GEL Engenharia PR 104.770 52,449 88.800 90 10 70 817 57 82 AIKLOPT

74 A. Yoshi PR 104.391 52,259 56.194 61 39 7 1070 100 89 PQST

75 Dan Hebert DF 100.830 50,476 22.815 54 46 60 1071 55 90 ADIJLMOPQRSTU

76 Mello Azevedo (1) MG 99.862 49,992 25.513 79 ABDIJO

77 Sertenge BA 98.276 49,198 68.732 54 20 26 16 8500 150 98 OPQRST

78 Cimcop MG 93.705 46,909 32.850 58 42 180 282 41 104 ABCDEIJO

79 Via Empreendimentos DF 89.315 44,712 134.917 100 27 299 34 86 PQS

80 Moura Dubeux PE 89.025 44,566 147.051 112 PQRS

81 Tabocas MG 88.002 44,054 23.331 30 70 60 1350 60 94 N

82 Scopus Construtora SP 87.473 43,790 10.682 90 10 5 270 18 92 PQRSTU

83 Ferreira Guedes SP 83.405 41,753 160.820 500 50 87 ACDEIJMO
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(**) Segmentos de atuação / Activity

84 Conter Construções SP 82.290 41,195 96.498 95 5 176 423 28 83 ABEIJKOQ

85 Construtora Liderança MG 77.236 38,665 67.143 0 100 0 25 1600 65 85 IOPQSTU

86 Esse Engenharia PE 75.739 37,915 35.343 97 3 68 514 30 118 ABIJOT

87 Asacorp Empreendimentos MG 72.431 36,259 37.679 152 PRS

88 Augusto Velloso SP 70.772 35,429 34.050 100 160 36 88 BCDEHIJKLMNOPQRTUV

89 SBS Engenharia e Construções RS 68.989 34,536 38.263 0 0 0 130 497 30 - ABCIJOPQ

90 M. Bigucci SP 68.909 34,496 97.706 100 3 101 27 142 PQRST

91 Construtora Castilho PR 67.496 33,789 71.962 108 AEIJO

92 Chemin Incorporadora SP 65.250 32,665 75.318 0 0 100 275 40 102 PR

93 João Fortes Engenharia RJ 64.586 32,332 237.955 154 PQRSTUV

94 Dimensional RJ 64.292 32,185 42.952 111 AIKNOPQRST

95 Vanguard Home PR 63.707 31,892 12.342 100 273 86 139 PS

96 Marques Construtora SP 59.599 29,835 72.096 100 215 17 120 PS

97 Tarjab SP 59.258 29,665 26.551 3 97 1 239 85 106 PQS
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(**) Segmentos de atuação / Activity

98 Collem Mohallem MG 57.323 28,696 17.055 37 29 34 4 800 50 121 IOPQRST

99 Lotil CE 57.067 28,568 7.621 100 8 900 25 161 AEIJOPQST

100 Sonel Engenharia MG 56.653 28,361 14.018 100 0 0 8 460 20 - CNOQT

101 Lidermac PE 54.520 27,293 22.224 35 65 0 139 632 37 138 ADIO

102 Construtora Beta CE 53.014 26,539 32.967 145 O

103 Engexata Engenharia CE 52.355 26,209 30.145 89 11 60 1300 30 119 ABCDEIMOPS

104 M.Martins Engenharia MG 52.230 26,147 28.915 100 500 16 116 AEIPQT

105 Terrayama MG 52.133 26,098 19.850 99 1 0 81 297 25 128 ABIJO

106 Rio Verde (1) SP 52.069 26,066 8.792 0 99 1 360 50 93 AHOPQRSTUV

107 Semenge SP 52.005 26,034 52.679 94 6 0 145 447 55 162 ACEIJO

108 GB - Gabriel Bacelar PE 50.981 25,522 42.710 6 94 1 900 30 155 PQS

109 Construtora RV DF 49.472 24,766 17.659 377 14 107 IMOPQSU

110 Melnick Construções RS 49.343 24,701 24.140 0 0 100 229 92 160 PQRS

111 Álvaro Aguiar Engenharia SP 48.558 24,308 6.292 0 100 0 2 1008 10 - HKMO
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeropo rtos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage

P Edifícios Residenciais / Residential Buildings

Q Edifícios Co merciais / Office Buildings

R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos

S Incorporações / Real Estate Projects

T Edificações para Fábricas / Industrial Plants

U Shopping Centers / Shopping Malls

V Hotéis / Hotels

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

112 Habitare Construtora MG 45.476 22,766 41.747 676 15 123 PQRS

113 Contracta Engenharia SP 44.467 22,261 23.497 87 0 13 7 544 21 140 ABCDEIJOPQRS

114 Construtora Ribeiro Caram SP 44.449 22,252 3.008 100 0 500 32 - AIPQTUV

115 Empreiteira Fortunato SC 43.502 21,777 47.552 35 65 122 210 20 - ADEIJNORST
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(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada
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(**) Segmentos de atuação / Activity

116 Tranenge Construções SP 42.729 21,390 7.483 20 80 21 274 32 136 HIQRTUV

117 Dominus Engenharia RJ 42.604 21,328 16.589 100 520 90 129 PQRSUV

118 CCI Construções SP 42.523 21,287 62.950 132 ACIJO

119 FMM Engenharia PR 42.418 21,234 13.718 70 30 6 722 25 114 PQRS

120 Ernesto Woebcke RS 41.528 20,789 14.989 55 45 74 383 17 143 BIOPQTUV

121 Sobloco SP 40.663 20,356 86.617 137 PQRSUV

122 Civilport Engenharia RJ 40.093 20,071 9.898 0 100 0 13 187 15 - ADIOT

123 Toda do Brasil (1) SP 39.074 19,561 4.491 100 151 44 59 PQTU

124 Andrade Ribeiro PR 38.543 19,295 7.985 5 95 13 120 20 158 PQST

125 A. Gaspar RN 37.683 18,864 33.563 115

126 Sultepa RS 36.869 18,457 236.615 85 15 92 423 198 105 ABCDEFHIJKLMNO

127 GPA Construção e Mineração MG 36.807 18,426 3.631 100 105 410 20 127 ABDEJKO

128 Geraes (1) MG 36.099 18,071 6.073 95 5 6 750 40 126 PQSTU

129 Marco XX Construções MG 35.959 18,001 18.896 95 0 5 5 550 15 - AIJOPQRST
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P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
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R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos

S Incorporações / Real Estate Projects

T Edificações para Fábricas / Industrial Plants

U Shopping Centers / Shopping Malls

V Hotéis / Hotels

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

130 Cinzel Engenharia PE 35.850 17,947 19.375 0 0 0 0 0 0 99 ABCDEFGHIJKLMNO

131 Premold(1) RS 34.034 17,038 6.347 100 6 300 15 134 T

132 Pedrasul RS 33.428 16,734 148.315 90 329 85 110 ABCDEHIJLMO

133 Construtora Stein SC 33.415 16,728 6.389 21 79 0 15 124 ADIOPQRSTUV
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(**) Segmentos de atuação / Activity

134 Sital Engenharia MG 32.720 16,380 3.930 100 18 250 12 165 ABEIOS

135 Construtora Tardelli SP 30.578 15,308 14.198 100 15 344 22 133 AEIOPT

136 Patrimar Engenharia MG 30.330 15,183 62.395 100 24 221 36 117 PQRS

137 Empreendimentos Zita SC 30.020 15,028 104.420 100 5 169 14 135 PQS

138 Lavitta Engenharia PR 29.336 14,686 12.611 10 90 0 0 334 41 131 HQTU

139 Construtora Pelotense RS 29.197 14,616 46.613 98 2 188 415 18 144 ABIJLOPQRSTU

140 Consita MG 28.839 14,437 10.861 150 AEIO

141 Construtora Caparaó MG 27.997 14,016 45.938 100 3 596 45 153 PQRSTUV

142 Construtora Viero RS 27.303 13,668 14.354 10 90 43 340 26 113 QTU

143 Sengel Construções MG 25.391 12,711 17.076 70 20 10 1 371 16 - IJMPQRSTU

144 Fibra Empreendimentos SP 24.689 12,359 112.466 147 PQRS

145 Ebisa BA 23.912 11,970 34.932 69 13 18 47 218 12 159 ABIKNOPQRSTU

146 Encomind MT 23.033 11,530 37.626 87 13 79 115 12 96 ABDNO

147 Goldfarb Empreendimentos SP 21.628 10,827 426.204 100 18 939 301 84 PRS



CONSULTE NOSSOS DISTRIBUIDORES
• Comingersoll  do Brasil  (SP,  RJ ,  ES,  MS)  Sorocaba (SP)  Tel . :  (15)  3225-3000 (Sede),  São Paulo (SP)  Tel . :  (11)  2347-0707,
Ribeirão Preto (SP) Tel.: (16) 3629-5261, Rio de Janeiro (RJ) Tel.: (21) 3296-8086, Campo Grande (MS) Tel.: (67) 3388-4650, Serra (ES) Tel.: (27) 3071-1232 •
Cowdin - Brasil Imbituba (SC) Tel.: (48) 3255-0120, Tijucas (SC) Tel.: (48)3263-0707 • Renco Equipamentos S/A (BA, MG, GO, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, 
TO, MT, PA, RO, AP, RR, AM, AC, DF) Norte e Nordeste - Camaçari (BA) Tel.: (71) 3623-8300 (Sede), Betim (MG) Tel.: (31) 3515-9000, Goiânia (GO) Tel.: (62)3237-8300,
Aracajú (SE) Tel.: (79) 3252-7707, Fortaleza (CE) Tel.: (85) 9985-7953, Marabá (PA) Tel.: (94) 8124-2818, Porto Velho (RO) Tel.: (69)3213-2300  • Romac Técnica de 
Máquinas e Equipamentos Gravataí (RS) Tel.: (51) 3488-3488, São José dos Pinhais (PR) Tel.: (41) 3398-8828

Cada vez mais presente nos canteiros de obras do Brasil.

G
ab

ar
ito

www.doosaninfracore.com

As Escavadeiras e Pás Carregadeiras Doosan possuem alta 
durabilidade e resistência com ótima performance, além de ter um 
baixo consumo de combustível. Tudo isso aliado a uma tradição já 
consolidada nos canteiros de obras de todo mundo.

Com todos estes diferenciais, a marca Doosan já faz parte do 
cenário das construções brasileiras.

Doosan. Uma aliança de forças para acelerar o seu sucesso.
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(**) Segmentos de atuação / Activity

148 Amarno Engenharia PE 20.667 10,346 3.396 100 8 274 12 149 T

149 Novus Engenharia MG 19.764 9,894 13.920 72 28 9 317 24 130 ACEIOS

150 Construtora Cinzel MG 15.518 7,769 33.815 0 0 0 0 0 0 -

151 Servix Engenharia MG 14.470 7,244 10.411 146 ABCDEHIJKLMNO

152 Cogelta MG 14.174 7,096 2.073 0 0 8 166 12 - BINOPQT

153 Cittá Constr. e Empreendimentos PR 13.703 6,860 481 70 0 30 149 3 - P

154 Concreto Construtora de Obras PR 12.935 6,475 2.238 70 0 30 0 140 3 - P

155 Construtora Novolar MG 12.652 6,334 14.206 0 100 169 9 -

156 Plano & Plano Construções SP 9.473 4,742 4.769 - PQRS

157 Cosbat Engenharia BA 7.595 3,802 4.558 100 2 94 7 170 PS

158 STC Engenharia SC 6.559 3,283 3.299 100 27 75 12 - AIP

159 OMS Construtora MG 4.194 2,100 1.938 31 6 - ABIOPQRTU

160 Andrade Mendonça BA 1.664 833 9.849 100 6 3 157 PQRSTUV

161 Sergen RJ 1.531 766 104.629 171 IO
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B Obras de Saneamento / Water & Sewerage

C Obras Ferroviárias / Railways

D Aeroportos / Airports

E Obras Portuárias / Ports

F Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

G Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

H
Instalações Petroliféras / Petroquimícas / 

Petroleum and Petrochemical Plants

I Obras Metroviárias / Subway

J Plataformas Off shore / Offshore Platforms

K
Plantas Industriais (fábricas) /
Industrial Facilities Projects

L
Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

M Oleodutos / Pipelines

N Telecomunicações / Telecommunications

O Instalações Prediais / Building Utilities

A compilação dos dados contidos neste quadro, foi revisada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, considerando os procedimentos acordados com a Administração da Revista o “Empreiteiro”, cujo relatório de revisão foi datado de 16 de julho de 2010.

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

1 UTC SP 1.464.506 733,140 73 27 8552 604 1 ABHJKLMN

2 Skanska Brasil SP 823.237 412,117 2 ACEGHIJKLM

3 GDK BA 735.923 368,407 80 20 3500 273 7 HJKM

4 Iesa Óleo & Gás RJ 701.894 351,372 100 1160 318 6 HJKN

5 Techint SP 697.912 349,379 98 2 2875 389 4 ABCDEFGHIJKLMNO

6 Enesa Engenharia SP 691.291 346,064 3 BDEFGHIJKLMN

7 MPE RJ 670.430 335,621 98 2 2895 453 5 CDEGHIJKLNO

8 Alusa Engenharia SP 642.046 321,412 3966 390 15 GLM

9 Contreras RJ 486.117 243,353 100 588 88 21 BHJKM

10 União Fabricação e Montagem ES 414.321 207,412 0 100 2536 129 - K

11 Niplan SP 403.448 201,968 67 33 3782 249 10 HKLO

12 Intecnial RS 350.089 175,257 51 49 1806 185 9 CEHKLO

13 MIP Engenharia MG 319.782 160,085 100 13 EHJKL

14 SOG Sistemas em Óleo e Gás RJ 277.699 139,018 80 20 216 130 - HJLN





406 | O Empreiteiro | Julho 2010

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & Engineering Co. in Brazil

Construção Mecânica e Elétrica
Mechanical and Electrical Contractors

Ra
nk

in
g 

20
10

Em
pr

es
a

Co
m

pa
ny

Es
ta

do
 

St
at

e

Fa
tu

ra
m

en
to

 R
$ 

x1
.0

00
 

Gr
os

s 
re

ve
nu

e 
R$

 x
 1

.0
00

Fa
tu

ra
m

en
to

 U
S$

 x
1.

00
0 

Gr
os

s 
re

ve
nu

e 
US

$ 
x 

1,
00

0 

%
 C

on
tr

at
os

 p
úb

lic
os

* 
%

 o
f r

ev
en

ue
 fr

om
 g

ov
er

nm
en

t*

%
 C

on
tr

at
os

 p
riv

ad
os

* 
%

 o
f r

ev
en

ue
 fr

om
 p

riv
at

e 
se

ct
or

*

To
ta

l d
e 

em
pr

eg
ad

os
 

Em
pl

oy
ee

s

Pe
ss

oa
l d

e 
ní

ve
l u

ni
ve

rs
itá

rio
Ac

ad
em

ic
 d

eg
re

e 
pe

rs
on

ne
l

Ra
nk

in
g 

20
09

Se
gm

en
to

 d
e 

at
ua

çã
o*

* 
Ac

tiv
ity

A Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

B Obras de Saneamento / Water & Sewerage

C Obras Ferroviárias / Railways

D Aeroportos / Airports

E Obras Portuárias / Ports

F Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

G Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

H
Instalações Petroliféras / Petroquimícas / 

Petroleum and Petrochemical Plants

I Obras Metroviárias / Subway

J Plataformas Off shore / Offshore Platforms

K
Plantas Industriais (fábricas) /
Industrial Facilities Projects

L
Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

M Oleodutos / Pipelines

N Telecomunicações / Telecommunications

O Instalações Prediais / Building Utilities

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

15 Pottencial Engenharia SP 238.030 119,159 100 1670 91 17 HKMO

16 Milplan Engenharia MG 200.520 100,381 100 3000 90 16 EHKL

17
IMC Saste Construções 
Serviços

SP 198.246 99,243 100 0 2525 188 - HKMO

18 Teckma Engenharia SP 182.006 91,113 100 1890 247 20 BDEHKLNO

19 Temon (1) SP 170.083 85,145 100 1445 71 23 BCDEFIKO

20 EBE RJ 153.097 76,641 93 7 147 45 24 ABGHIKLNO

21 Barefame SP 148.326 74,253 46 34 1785 57 25 AEHKLM

22 Araújo Abreu RJ 137.250 68,708 22 O

23 Tomé Engenharia SP 128.365 64,260 8 92 887 95 11 BEHJKO

24 EBSE RJ 127.134 63,644 30 70 519 41 18 HJ

25
MCM Construções 
e Montagens

PE 89.132 44,620 100 1069 53 35 EGHJK

26 TKK Engenharia SP 81.076 40,587 45 55 667 61 26 HM

27 Qualieng Engenharia SP 78.111 39,103 100 566 150 29 BCDGHIMNO
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A Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

B Obras de Saneamento / Water & Sewerage

C Obras Ferroviárias / Railways

D Aeroportos / Airports

E Obras Portuárias / Ports

F Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

G Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

H
Instalações Petroliféras / Petroquimícas / 

Petroleum and Petrochemical Plants

I Obras Metroviárias / Subway

J Plataformas Off shore / Offshore Platforms

K
Plantas Industriais (fábricas) /
Industrial Facilities Projects

L
Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

M Oleodutos / Pipelines

N Telecomunicações / Telecommunications

O Instalações Prediais / Building Utilities

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

28
Daltec Construções 
e Montagens

MG 74.221 37,155 100 1070 50 28 GHKL

29 Sanhidrel Instalações SP 71.227 35,657 100 950 50 30 O

30 Gemon RJ 63.881 31,979 14 86 1101 113 27 DGHJKNO

31 Trans Sistemas SP 50.073 25,067 80 20 309 56 32 CGI

32 Elco Engenharia PR 39.984 20,016 9 91 150 12 34 DDGKO

33 GTEL SP 38.920 19,484 100 458 15 33 BCDEFGHIKLOMNO

34 Isotec Engenharia SP 31.533 15,785 100 517 28 31 HK

35 Lintra MG 30.822 15,429 1 83 482 15 39 G

36 Eiko SP 25.724 12,878 5 95 400 41 ELO

37 Sert Engenharia CE 24.999 12,515 20 80 504 16 38 BCDEFGHIJKNO

38 Engemisa BA 22.008 11,017 40

39 Vetor Engenharia e Tecnologia PR 18.768 9,395 0 0 0 0 -

40
Planem Engenharia 
e Eletricidade

SP 16.449 8,234 100 320 22 - BDHKMN
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A Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

B Obras de Saneamento / Water & Sewerage

C Obras Ferroviárias / Railways

D Aeroportos / Airports

E Obras Portuárias / Ports

F Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

G Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

H
Instalações Petroliféras / Petroquimícas / 

Petroleum and Petrochemical Plants

I Obras Metroviárias / Subway

J Plataformas Off shore / Offshore Platforms

K
Plantas Industriais (fábricas) /
Industrial Facilities Projects

L
Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

M Oleodutos / Pipelines

N Telecomunicações / Telecommunications

O Instalações Prediais / Building Utilities

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

41 Emisa Plaenge PR 15.825 7,922 100 22 17 44 K

42 Collett & Sons RJ 12.978 6,497 43 BDGKO

43 Enimont RJ 8.439 4,225 100 119 5 42 BCDEGIMO

44 Rile Construções SP 5.551 2,779 100 217 24 46 DIO

45 L. Mathias Neto PR 4.125 2,065 0 0 0 0 -
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

A compilação dos dados contidos neste quadro, foi revisada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, considerando os procedimentos acordados com a Administração da Revista o “Empreiteiro”, cujo relatório de revisão foi datado de 16 de julho de 2010.

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

1 Engevix Engenharia SP 1.467.309 734,543 11 10 79 2630 844 1 ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU

2 Promon Engenharia SP 607.728 304,232 30 20 50 844 633 3 BCDEFGHIKLMNOPQRSU

3 Concremat Engenharia RJ 532.477 266,561 29 46 4 21 2976 1280 2 ABCDEFIJKLMNOPQ

4 Cnec Engenharia(1) SP 373.292 186,872 90 10 0 0 590 393 5 ABCDEFHIJKLMNPQRSTU

5 Technip Brasil RJ 270.912 135,620 10 90 1054 468 4

6 Logos Engenharia SP 250.201 125,252 71 29 870 409 7 ABDEFGIJLMNOPQRS

7 Tecnosolo RJ 181.057 90,638 27 36 3 34 1049 208 9 ABDEFJKLNOPRSTU

8 Minerconsult Engenharia MG 178.982 89,599 80 20 926 438 10 CDEFJPQRST

9 Progen - Projetos e Gerenciamento SP 177.155 88,685 73 27 1600 904 6 HIMPQRS

10 Leme Engenharia MG 174.588 87,400 40 60 821 456 13 BCDGKPQRS

11 Projectus SP 139.634 69,901 75 25 800 250 11 ABCDEFGHIJKLMPQRSTU

12 Genpro Engenharia SP 126.247 63,200 75 20 5 673 303 16 EHILPQRST

13 ATP PE 116.701 58,421 -

14 Ductor SP 106.832 53,481 5 85 0 10 800 330 15 ADFJNR
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

15 EPC Engenharia MG 102.748 51,436 59 40 1 1050 540 14 BCDEFIJNPQRST

16 Planave RJ 102.459 51,292 45 50 5 10 620 205 17 BDEHIJKLPQRSTU

17 Pöyry Tecnologia SP 102.276 51,200 60 30 10 427 162 8 EKPQRST

18 Sondotécnica Engenharia RJ 94.222 47,168 58 33 9 564 250 18 ABCDEFHIJKLMNOQRSTU

19 ECM MG 89.111 44,609 100 480 280 12 PRST

20 Marte Engenharia RJ 88.183 44,145 64 30 6 1040 397 21 BCGIQR

21 Intertechne Engenharia PR 83.688 41,895 84 16 0 0 393 317 19 BCDQRSTU

22 Lenc SP 82.747 41,424 40 55 5 539 119 28 AIRU

23 PCE Projetos RJ 82.426 41,263 95 4 1 481 203 31 ABCDEFIJLMQRSTU

24 Planservi Engenharia SP 82.075 41,087 45 55 0 0 423 218 32 ADEFJNRSTU

25 Guimar Engenharia RJ 81.575 40,837 5 90 5 784 297 27 PQRST

26 Jpnor Engenharia BA 79.998 40,048 0 0 0 580 238 -

27 Prosul SC 77.598 38,846 50 35 10 5 587 102 24 ABCDEFJKLMNOQRSTU

28 Engineering RJ 76.087 38,090 50 40 10 385 234 33 AFKNOQRSTU
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

29 SEI Consultoria MG 72.956 36,522 87 3 2 8 600 210 30 EIJLPQRST

30 Themag Engenharia SP 69.172 34,628 143 118 26 ABCDEFJKPQRSTU

31 KTY Consultoria e Projetos SP 67.946 34,014 85 2 5 8 323 165 23 IPQRT

32 Cobrape SP 66.306 33,193 22 52 8 18 528 317 42 AESTUV

33 EPT Engenharia SP 66.279 33,180 30 50 20 780 70 25 ABCDEFIJNORS

34 STE Serviços RS 60.828 30,451 26 71 0 3 573 169 34 ABDEFJKMNQRSTU

35 Enger SP 60.630 30,352 100 350 141 40 R

36 Sistema PRI SP 59.447 29,759 4 93 4 0 396 220 43 ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU

37 Núcleo Engenharia Consultiva SP 57.955 29,013 30 50 12 8 560 275 - ABCDEFHIJKLMNOPQRSTU

38 Projel Engenharia SP 51.265 25,664 30 35 35 850 85 39 ADFIJLRTU

39 Enerconsult SP 49.112 24,586 65 35 305 126 37 ABCDEFIJKLNQRSTU

40 Maia Melo Engenharia PE 48.536 24,298 296 103 45 ADEFJKNRSTU

41 Magna Engenharia RS 46.616 23,336 50 50 553 124 36 ABCDFJKNQRSU

42 SPEC Planejamento MG 45.347 22,701 40 60 289 137 47 ABCDFGJLMPQRSTU
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

43 MHA Engenharia SP 42.792 21,422 66 34 334 168 49 DIKMOPQRS

44 Ecoplan Engenharia RS 41.184 20,617 70 19 3 8 473 140 35 ABCDEFIJKLMNOQRSTU

45 Projetec Projetos PE 39.128 19,588 65 30 5 437 109 65 ABCDEFJRSTU

46 LBR Engenharia SP 36.924 18,484 60 40 371 100 55 ADEJLRSTU

47 Vega Engenharia e Consultoria PR 35.627 17,835 54 44 2 270 60 46 AFJRS

48 Enecon RJ 34.872 17,457 44 ADFJKNRSU

49 Bureau de Projetos SP 34.353 17,198 50 BDNR

50 MWH Brasil SP 33.967 17,004 52 ABDFJNQRSTU

51 Setepla Tecnometal SP 32.261 16,150 56 32 8 4 191 77 56 ABCDEFIJKLMNOPQRSTU

52 ETEP SP 31.313 15,675 31 58 1 10 195 107 60 ABCDEFJLNQRSTU

53 ABF Engenharia PE 30.776 15,407 7 93 2888 39 22 DRSTU

54 Dynatest Engenharia SP 30.749 15,393 135 36 57 AKRS

55 Time-Now Engenharia ES 30.652 15,345 95 5 205 99 41 R

56 WBS Gerenciamento BA 28.626 14,330 54 ILPQRST
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B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

57 Planex MG 27.728 13,881 47 53 323 59 59 ADFJKRSTU

58 Hemisul.Scet Solucões de Engenharia RJ 27.648 13,841 80 10 10 250 150 - DEGHILPQRST

59 Arcadis Hidro-Ambiental SP 26.927 13,480 65 35 140 70 48 R

60 TCRE Engenhrial SP 23.106 11,567 28 66 2 5 273 101 75 ADJKLOQRSTU

61 Arcadis Tetraplan SP 21.725 10,875 0 0 0 100 65 55 63 RSU

62 Prodec Consultoria RJ 21.328 10,677 45 53 2 206 58 ADEFJKMNRSTU

63 Unitec RS 20.593 10,309 100 0 0 0 0 0 - DILPQRST

64 Brandt Meio Ambiente MG 19.609 9,816 0 32 0 68 68 53 62 ARSU

65 Geosistemas Engenharia PE 19.507 9,765 54 19 5 22 230 61 69 ADEFJNRSTU

66 JBR Engenharia PE 18.397 9,210 33 67 0 0 179 46 66 ADEFJKNQRSTU

67 Reta Engenharia MG 18.343 9,183 10 70 0 20 48 43 68 FIJPQRST

68 Minerbo-Fuchs SP 16.765 8,393 55 33 12 100 55 61 DOPQRST

69 Hidroconsult SP 16.074 8,047 30 70 142 110 77 BDRSU

70 Geométrica Engenharia SP 15.690 7,855 74 10 14 3 114 40 71 ABDFJNOQRSTU
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

71 EGT Engenharia SP 15.434 7,726 90 10 100 60 73 ADEFHJKNOPQT

72 Senha Engenharia GO 15.090 7,554 46 15 0 38 180 40 72 ADJRSU

73 Urbaniza Engenharia SP 15.039 7,529 40 20 12 28 108 56 82 ADFJLNRSTU

74 Botti Rubin Arquitetos SP 14.720 7,369 100 22 13 64 T

75 Empresa Bras. de Eng. de Infraestrutura SP 13.551 6,784 8 89 0 4 88 46 - AEFJNRST

76 Beck de Souza RS 13.519 6,767 30 54 1 15 196 62 84 ADRS

77 Technik Engenharia SP 12.896 6,456 87 5 5 3 150 50 81 HILRT

78 ERG Engenharia MG 12.875 6,445 55 15 5 25 192 37 76 ABCDFJLQRTU

79 Cobrapi MG 12.760 6,387 51

80 Enescil Engenharia SP 11.886 5,950 100 38 20 78 AEFJN

81 KL Serviços e Engenharia CE 11.185 5,599 20 73 2 5 127 30 88 ABCDJLRSTU

82 JDS Engenharia RJ 10.531 5,272 60 40 70 18 93 ADFJRSTU

83 JPPA RS 10.522 5,267 98 0 1 1 70 28 70 EILPQRST

84 Casagrande Engenharia & Consultoria RJ 8.918 4,464 70 20 5 5 35 16 - ABCDEFIJKLNOPQRSTU



www.revistaoempreiteiro.com.br | 421

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & Engineering Co. in Brazil

Projetos & Consultoria
Engineering Consultants

Ra
nk

in
g 

20
10

Em
pr

es
a

Co
m

pa
ny

Es
ta

do
 

St
at

e

Fa
tu

ra
m

en
to

 R
$ 

x1
.0

00
 

Gr
os

s 
re

ve
nu

e 
R$

 x
 1

.0
00

Fa
tu

ra
m

en
to

 U
S$

 x
1.

00
0 

Gr
os

s 
re

ve
nu

e 
US

$ 
x 

1,
00

0 

%
 E

m
 p

ro
je

to
s 

de
 e

ng
en

ha
ria

* 
%

 o
f r

ev
en

ue
 fr

om
 e

ng
in

ee
rin

g 
pr

oj
ec

ts
*

%
 P

ro
je

to
s 

de
 g

er
en

ci
am

en
to

* 
%

 C
on

st
ru

ct
io

n 
m

an
eg

em
en

t*

%
 P

ro
je

to
s 

de
 a

rq
ui

te
tu

ra
* 

%
 A

rc
hi

te
ct

ur
e 

De
si

gn
*

Ou
tr

as
 a

tiv
id

ad
es

* 
%

 O
th

er
s 

ac
tiv

iti
es

*

To
ta

l d
e 

em
pr

eg
ad

os
 

Em
pl

oy
ee

s

Pe
ss

oa
l d

e 
ní

ve
l u

ni
ve

rs
itá

rio
Ac

ad
em

ic
 d

eg
re

e 
pe

rs
on

ne
l

Ra
nk

in
g 

20
09

Se
gm

en
to

 d
e 

at
ua

çã
o*

* 
Ac

tiv
ity

A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

85 CSL Consultoria MG 8.743 4,377 4 86 11 88 40 80 ADJRSTV

86 Consultrix SP 8.518 4,264 50 50 23 12 74 AEFJKMNOQ

87 Serpen RJ 7.028 3,518 75 5 12 8 51 8 83 ADFJRTU

88 MPB Sanemento SC 6.634 3,321 85 BCDEFRSU
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas/Barragens / 
Hydroeletric Plants-Dams

C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

D Obras de Saneamento / Water & Sewerage

E Obras Portuárias / Ports

F Obras Ferroviárias / Railways

G Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

89 Julio Kassoy SP 6.034 3,021 100 31 20 89 EJKMNO

90 Ottimiza Engenharia RJ 5.649 2,828 53 13 87 BEFIJOPQRST

91 SPM Engenharia RS 5.487 2,747 95 5 - OQ

92 Enit Projetos MG 5.359 2,683 95 0 0 5 42 16 90 EMNOQR

93 Daltec Projetos MG 4.984 2,495 100 60 26 86 CIMPQS

94 Projetar Engenharia SP 4.255 2,130 85 15 45 35 92 OQR

95 GeoCompany SP 4.221 2,113 40 30 30 14 7 - ABDFJLRS

96 Exen SP 4.199 2,102 100 20 14 94

97 Gèrance MG 3.889 1,947 90 10 37 20 91 OPRS

98 Dalcon Engenharia PR 2.932 1,468 79 ADFJKRS

99 Arco BA 2.888 1,446 100 20 7 96 ADRSTU

100 Simon Engenharia RS 2.876 1,440 100 33 18 95 ABEFKLPQR

101 Arcadis Logos Energia MG 2.074 1,038 98 BU

102 Vizca Consultoria SP 1.972 987 100 7 0 - R

103 Datum RJ 1.916 959 90 10 25 10 104 HIKMOQRS
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H Plataformas Offshore / Offshore Platforms

I Instalações Petrolíferas / Petroquimícas /
Petroleum and Petrochemical Plants

J Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

K Aeroportos / Airports

L Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

M Telecomunicações / Telecommunications

N Obras Metroviárias / Subway

O Shopping Centers / Shopping Malls

P Siderurgica e Metalurgia / Steelmills

Q Plantas Industriais(fábricas) / Industrial Facilities Projects

R Gerenciamento de Obras / Construction Management

S Estudos de viabilidade econômica /
Feasibility Studies

T Projetos de Arquitetura / Architecture Design

U Planejamento Urbano / Urban Planning

(*) Distribuição percentual do faturamento  / (1) Receita equivalente auditada

(**) Segmentos de atuação / Activity

104 FPM Engenharia SP 1.717 860 0 0 0 0 0 0 -

105 Socalculo Projetos SP 1.670 836 100 10 4 101 D

106 Fluxo Engenharia RJ 1.626 814 100 18 7 99 CR

107 Andrade & Rezende PR 1.451 727 94 6 16 5 103 ACEFIJKMNOPQS
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1 Telemont MG 589.243 294,978 13.006 293 1 REDES TELEFÔNICAS / TELECOM NETWORKS

2 Medabil Sistemas Construtivos RS 494.605 247,602 3 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

3 Mills do Brasil RJ 459.654 230,105 3.537 352 4 FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

4 RIP - Serviços Industriais SP 368.604 184,525 2 INSTALAÇÕES DE REFRATÁRIOS / REFRACTORY MATERIAL

5 Vital Ambiental RJ 328.295 164,346 6.873 71 6 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

6 Ecourbis SP 296.213 148,286 2.272 58 7 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

7 Loga Ambiental SP 283.649 141,996 9 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

8 Qualix Serviços SP 279.008 139,673 8.921 5 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

9 Vega Ambiental SP 238.357 119,323 11 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

10 Metasa RS 224.846 112,559 13 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

11 Brafer Construções Metalicas PR 212.912 106,585 905 61 8 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

12 Codeme Engenharia MG 179.531 89,874 927 111 - ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

13 Rohr SP 177.683 88,949 1.020 12 ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

14 Reframax MG 163.165 81,682 1.832 109 - REFRATÁRIOS / REFRACTORIES

15 Brasfond Fundações SP 158.299 79,245 15 0 15 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

16 Enterpa Engenharia SP 156.395 78,292 16 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

17 SH Fôrmas RJ 138.425 69,296 758 20 FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

18 Solaris RJ 117.433 58,788 385 153 21 LOCAÇãO DE EqUIPAMENTOS/EqUIPMENT RENTAL

19 Protendit SP 108.935 54,534 872 51 17 PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO / PRECAST CONCRETE

20 Mecan MG 108.028 54,080 710 145 18 ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

A compilação dos dados contidos neste quadro, foi revisada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, considerando os procedimentos acordados com a Administração da Revista o “Empreiteiro”, cujo relatório de revisão foi datado de 16 de julho de 2010.
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21 Falcão Bauer SP 97.786 48,952 1.316 289 24 CONTROLE TECNOLÓGICO / qUALITY CONTROL

22 Alufer SP 89.563 44,836 300 27 19 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

23 SCAC Fundações SP 85.700 42,902 452 32 22 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

24 Progeo Engenharia MG 82.351 41,225 865 38 27 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

25 Concrejato RJ 81.765 40,932 34 RECUPERAÇãO DE ESTRUTURAS  / STRUCTURE RECOvERY

26 Servtec SP 73.927 37,008 31 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO / AIR CONDITIONING SYSTEMS

27 Tecnosonda RJ 70.130 35,107 743 27 26 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

28 Premo Construções MG 65.623 32,851 - EDIFICAÇÕES PRÉ FABRICADAS / PREFAB BUILDINGS

29 Fast Engenharia SP 64.552 32,315 312 29 35 ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

30 Álamo Engenharia RJ 64.049 32,063 1.451 100 29 MANUTENÇãO DE INSTALACOES / UTILITIES MAINTENANCE

31 Termoeste GO 57.970 29,020 40 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO / AIR CONDITIONING SYSTEMS

32 Locguel MG 57.290 28,680 411 71 33 FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

33 Esteio PR 53.434 26,749 375 63 37 AEROLEvANTAMENTO / AERIAL SURvEYS

34 Solotrat SP 50.142 25,101 570 28 39 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

35 Intech Engenharia SP 49.917 24,989 155 23 44 TRAvESSIAS NãO-DESTRUTIvAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

36 Acoplation Andaimes MG 47.749 23,903 700 90 - ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

37 Geosonda SP 45.490 22,773 378 34 32 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

38 Incopre MG 41.696 20,873 30 PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO / PRECAST CONCRETE

39 Eurobrás SP 39.310 19,679 206 28 41 CONTÊINERES / CONTAINERS

40 Concreta - Controle de Concreto BA 39.286 19,667 42 RECUPERAÇãO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOvERY
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41 Lavrita Engenharia SP 38.124 19,085 982 50 28 ENGENHARIA AMBIENTAL / ENvIROMENTAL ENGINEERING

42 Geomecânica RJ 37.421 18,733 45 TRAvESSIAS NãO-DESTRUTIvAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

43 Manoel Marchetti SC 36.680 18,362 592 31 38 EDIFICAÇÕES PRÉ FABRICADAS / PREFAB BUILDINGS

44 Brasitest SP 35.611 17,827 43 CONTROLE TECNOLÓGICO / qUALITY CONTROL

45 IRGA SP 33.870 16,956 47 RIGGING / RIGGING

46 Engefoto PR 33.024 16,532 300 150 46 AEROLEvANTAMENTO / AERIAL SURvEYS

47 Novatecna SP 29.343 14,689 240 25 51 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

48 Emac Engenharia MG 29.067 14,551 633 46 50 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO / AIR CONDITIONING SYSTEMS

49
Aliter Construções e  
Saneamento

SP 25.829 12,930 135 10 - TRAvESSIAS NãO-DESTRUTIvAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

50 Enotec SP 24.567 12,298 177 17 60 TRAvESSIAS NãO-DESTRUTIvAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

51 Contemat RJ 24.520 12,275 54 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

52 Fundsolo SP 24.348 12,189 268 13 53 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

53 Preserva SP 18.834 9,429 134 12 76 RECUPERAÇãO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOvERY

54 Hidropoços MG 17.690 8,856 49 POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS

55 Guindastec SP 17.079 8,550 110 15 52 RIGGING / RIGGING

56 TDS - Travessia Direcional RJ 16.197 8,108 48 TRAvESSIAS NãO-DESTRUTIvAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

57 Anson SP 13.765 6,891 162 11 - FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

58 Base Aerofotogrametria SP 13.743 6,880 58 AEROLEvANTAMENTO / AERIAL SURvEYS

59 Aeroimagem PR 13.216 6,616 112 20 62 AEROLEvANTAMENTO / AERIAL SURvEYS
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60 GNG Construções CE 12.137 6,076 45 9 67 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

61 H. Miranda MG 11.995 6,005 230 16 68 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

62 Casa Seca SP 11.850 5,932 191 12 61 IMPERMEABILIZAÇãO / WATER PROOFING

63 EMTEC SP 11.353 5,683 110 10 66 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

64 Alphageos Tecnologia SP 11.150 5,582 63 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

65 Sete Engenharia GO 10.197 5,105 159 15 56 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

66 Roca Fundações SP 8.710 4,360 198 14 59 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

67 Tecbarragens Construções SP 7.990 4,000 90 12 69 FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

68 Base Fundações SP 7.826 3,918 108 10 - FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

69 Impermear MG 7.663 3,836 258 10 - IMPERMEABILIZAÇãO / WATER PROOFING

70 Fabio Bruno RJ 7.541 3,775 65 CORTE E PERFURAÇãO EM CONCRETO / CONCRETE CUTTING

71 DH Perfuração SP 4.909 2,457 29 5 64 POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS

72 Aeromapa PR 4.254 2,130 20 5 78 AEROLEvANTAMENTO / AERIAL SURvEYS

73 Ação Engenharia SP 3.964 1,984 34 5 73 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

74 Aerocarta SP 3.839 1,922 57 AEROLEvANTAMENTO / AERIAL SURvEYS

75 Maker SP 3.669 1,837 48 4 75 PROTECAO CONTRA INCÊNDIO / FIRE PROTECTION

76 Engrest Engenharia RJ 3.478 1,741 50 4 71 RECUPERAÇãO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOvERY

77 Construtora G-Maia MG 3.339 1,672 71 3 - RECUPERAÇãO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOvERY
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78 Ispersul Engenharia RS 3.020 1,512 41 4 77 IMPERMEABILIZAÇãO / WATER PROOFING

79 Kazutoshi Shibuya SP 2.845 1,424 35 3 74 TOPOGRAFIA / TOPOGRAPH

80 Farrulla RJ 1.998 1,000 24 79 PISO INDUSTRIAL / INDUSTRIAL FLOOR

81 Teprem Engenharia RJ 1.269 635 80 12 70 RECUPERAÇãO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOvERY
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AEROLEVANTAMENTO / AERIAL SURVEYS

1 Esteio PR 53.434 26,749 33

2 Engefoto PR 33.024 16,532 46

3 Base Aerofotogrametria SP 13.743 6,880 58

4 Aeroimagem PR 13.216 6,616 59

5 Aeromapa PR 4.254 2,130 72

6 Aerocarta SP 3.839 1,922 74

CONTÊINERES / CONTAINERS

1 Eurobrás SP 39.310 19,679 39

CONTROLE TECNOLÓGICO / QUALITY CONTROL

1 Falcão Bauer SP 97.786 48,952 21

2 Brasitest SP 35.611 17,827 44

CORTE E PERFURAÇÃO EM CONCRETO / CONCRETE CUTTING

1 Fabio Bruno RJ 7.541 3,775 70

EDIFICAÇÕES PRÉ FABRICADAS / PREFAB BUILDING

1 Premo Construções MG 65.623 32,851 28

2 Manoel Marchetti SC 36.680 18,362 43

CORTE E PERFURAÇÃO EM CONCRETO / CONCRETE CUTTING

1 Fabio Bruno RJ 7.541 3,775 70

ENGENHARIA AMBIENTAL / ENVIROMENTAL ENGINEERING

1 Lavrita Engenharia SP 38.124 19,085 41

ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

1 Medabil Sistemas Construtivos RS 494.605 247,602 2

2 Metasa RS 224.846 112,559 10
3 Brafer Construções Metalicas PR 212.912 106,585 11
4 Codeme Engenharia MG 179.531 89,874 12
5 Alufer SP 89.563 44,836 22
6 EMTEC SP 11.353 5,683 63
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ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

1 Rohr SP 177.683 88,949 13

2 Mecan MG 108.028 54,080 20
3 Fast Engenharia SP 64.552 32,315 29
4 Acoplation Andaimes MG 47.749 23,903 36

FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

1 Mills do Brasil RJ 459.654 230,105 3

2 SH Fôrmas RJ 138.425 69,296 17
3 Locguel MG 57.290 28,680 32
4 Tecbarragens Construções SP 7.990 4,000 67

FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

1 Brasfond Fundações SP 158.299 79,245 15

2 SCAC Fundações SP 85.700 42,902 23
3 Geomecânica RJ 37.421 18,733 42
4 Anson SP 13.765 6,891 57
5 GNG Construções CE 12.137 6,076 60
6 Sete Engenharia GO 10.197 5,105 65
7 Roca Fundações SP 8.710 4,360 66
8 Base Fundações SP 7.826 3,918 68

GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

1 Progeo Engenharia MG 82.351 41,225 24

2 Tecnosonda RJ 70.130 35,107 27
3 Solotrat SP 50.142 25,101 34
4 Geosonda SP 45.490 22,773 37
5 Novatecna SP 29.343 14,689 47
6 Contemat RJ 24.520 12,275 51
7 Fundsolo SP 24.348 12,189 52
8 H. Miranda MG 11.995 6,005 61
9 Alphageos Tecnologia SP 11.150 5,582 64
10 Ação Engenharia SP 3.964 1,984 73

A compilação dos dados contidos neste quadro, foi revisada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, considerando os procedimentos acordados com a Administração da Revista o “Empreiteiro”, cujo relatório de revisão foi datado de 16 de julho de 2010.
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IMPERMEABILIZAÇÃO / WATER PROOFING

1 Casa Seca SP 11.850 5,932 62

2 Impermear MG 7.663 3,836 69
3 Ispersul Engenharia RS 3.020 1,512 78

MANUTENÇÃO DE INSTALACOES / UTILITIES MAINTENANCE

1 Álamo Engenharia RJ 64.049 32,063 30

PISO INDUSTRIAL / INDUSTRIAL FLOOR

1 Farrulla RJ 1.998 1,000 80

POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS

1 Hidropoços MG 17.690 8,856 54

2 DH Perfuração SP 4.909 2,457 71

PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO / PRECAST CONCRETE

1 Protendit SP 108.935 54,534 19

2 Incopre MG 41.696 20,873 38

PROTECAO CONTRA INCÊNDIO / FIRE PROTECTION

1 Maker SP 3.669 1,837 75

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOVERY

1 Solaris RJ 117.433 58,788 18

2 Concrejato RJ 81.765 40,932 25
3 Concreta - Controle de Concreto BA 39.286 19,667 40
4 Preserva SP 18.834 9,429 53
5 Engrest Engenharia RJ 3.478 1,741 76
6 Construtora G-Maia MG 3.339 1,672 77
7 Teprem Engenharia RJ 1.269 635 81

REDES TELEFÔNICAS / TELECOM NETWORKS

1 Telemont MG 589.243 294,978 1

REFRATÁRIOS / REFRACTORIES

1 RIP - Serviços Industriais SP 368.604 184,525 4

2 Reframax MG 163.165 81,682 14

RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

1 Vital Ambiental RJ 328.295 164,346 5

2 Ecourbis SP 296.213 148,286 6
3 Loga Ambiental SP 283.649 141,996 7
4 Qualix Serviços SP 279.008 139,673 8
5 Vega Ambiental SP 238.357 119,323 9
6 Enterpa Engenharia SP 156.395 78,292 16

RIGGING / RIGGING

1 IRGA SP 33.870 16,956 45

2 Guindastec SP 17.079 8,550 55

SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO / AIR CONDITIONING SYSTEMS

1 Servtec SP 73.927 37,008 26

2 Termoeste GO 57.970 29,020 31
3 Emac Engenharia MG 29.067 14,551 48

TOPOGRAFIA / TOPOGRAPHY

1 Kazutoshi Shibuya SP 2.845 1,424 79

TRAVESSIAS NÃO-DESTRUTIVAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

1 Intech Engenharia SP 49.917 24,989 35

3 Aliter Construções e Saneamento SP 25.829 12,930 49
4 Enotec SP 24.567 12,298 50
5 TDS - Travessia Direcional RJ 16.197 8,108 56
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Catálogo de Engenharia

Diretoria

Sérgio Ferreira de Laurentys -  Diretor Presidente
Alfredo Vieira de Novaes Neto – Diretor Vice-Presidente
Alfredo Teodoro Reis - Diretor Administrativo-Financeiro
Bernardo Pimenta Figueiredo – Diretor Comercial
Hermes Moreira - Diretor de Operações Estruturadas
Luis Carlos Laurentys Medeiros - Diretor de Aquisição e Logística
Neody Batista Bagatini - Diretor Controller

A empresa

Fundada em maio de 1977, a ENESA Engenharia S.A. é uma empresa nacional, voltada 
a soluções de engenharia construtiva, atuando nos grandes empreendimentos do país, 
nas áreas de Petróleo, Petroquímica, Energia, Siderurgia, Metalurgia, Transporte, Cimento, 
Mineração, Fertilizantes, Papel e Celulose e Sucroalcooleira.

Desde a fundação, a ENESA participa ativamente da trajetória do Brasil, agregando valor 
aos Colaboradores, riqueza para os Clientes, cuidando do Meio-Ambiente, da Segurança 
e Saúde Ocupacional e da Responsabilidade Social. 

ENESA ENGENHARIA S.A.
www.enesa.com.br
Sede

Av. das Nações Unidas, 13797 – Bloco 3 – 5andar
CEP 04794000 – Morumbi – São Paulo
Telefone 55 11 2165 8400
www.enesa.com.br

Alguns dos atuais projetos

VOITH – SIEMENS - UHE ESTREITO - Tocantins/Maranhão•	
ESBR – Energia Sustentável do Brasil – UHE JIRAU (3300 MW) – Rondônia•	
MABE - USINA TERMOELÉTRICA PORTO DO PECÉM:  Montagem  Caldeiras/FGD •	

1080 MW - São Gonçalo do Amarante – CE.
THYSSENKRUPP Cia Siderúrgica do Atlantico - CSA – Montagem Mecânica da Aciaria, •	

Lingotamento, Coqueria e Interconexão de toda Tubulação  – Sepetiba – RJ
Cia Siderúrgica Nacional - CSN - Manutenções Diversas - Volta Redonda/RJ•	
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS (COSIPA) - Serviços de Montagem •	

Eletromecânica Diversos.
Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS - Carteira de Hidrotratamento da RECAP - Mauá/•	

SP - (Consórcio Construcap Enesa).

Alguns Projetos Executados:

Hidrelétricas:•	  ITAIPÚ, TUCURUÍ, PORTO PRIMAVERA, LAJEADO, CANA BRAVA, 
CORUMBÁ, PEIXE ANGICAL, PEDRA DO CAVALO e SALTO PILÃO.

Termelétricas:•	  CUIABÁ (500 MW), TERMORIO (1040MW e seis HRSG), TERMOBAHIA 
(190 MW), TERMOIBIRITÉ (150 MW), TERMOFORTALEZA (500 MW), TERMOPERNAM-
BUCO (520 MW) e TRÊS LAGOAS (260 MW).

Subestações:•	  de São João da Boa Vista (230 KV), Ampliação das SE’s ELETROSUL 
(500 KV) e FURNAS (500 e 750 KV).

Siderurgia, Metalurgia e Mineração:•	  Alto Forno 2 da ACESITA, Sinterização e 
Pátio de Materiais da AÇOMINAS, Lingotamento Contínuo e  Laminação de  Barras da 
AÇOS VILLARES, Expansão das Reduções II, III e IV da ALBRÁS, Expansão da Fábrica 
de Alumina da ALUNORTE, Expansão da Planta de Alumínio – Fases II, III e ALREF#U2 
da ALUMAR, Trem de Laminação da BELGO MINEIRA, Fábrica Silício Metálico da CCM, 
Aciaria, Calcinação, LTF, Altos Fornos 1 e 2, Laminador de Encruamento e diversas manu-
tenções da COSIPA,  Máquina de Têmpera de Cilindros, Virador de Vagões,  Cromagem 
de Cilindros e diversas manutenções da CSN, Baterias de Coque e Convertedor BOF#3 
da CST, Pelotização, Projeto Sossego, Porto de Itaqui da VALE, Pelotização da SAMARCO, 
Lingotamento Contínuo da SBM, Altos Fornos 1 e 2 da USIMINAS, Projeto Chapada da 
YAMANA, Porto e Retroporto da PARÁ PIGMENTOS.

Cimento:•	  Ampliação Fábrica de Apiaí e Implantação Fábrica de Bodoquena – CCI, 
Fabricação de Equipamentos de Caldeiraria - Cimento Itaú.

Química: •	 Cyanamid Projeto JOB SHOP e Rhodiaco Paulínia Projeto EXPACO-
RHODIA.

Petróleo:•	  Módulos para Plataforma Namorado II, URE - Unidade de Recuperação de 
Enxofre - RECAP (EPC); Montagem Eletromecânica e Condicionamento das Interligações 
do Parque de GLP na REDUC, Montagem de Tubulação, Caldeiraria, Equipamentos de 
Processo Mecânicos, Sistemas Elétricos e instrumentação na REPLAN, Montagem de 
Instalações Industriais para os Sistemas de Vácuo e do Segundo Estágio de Dessal-
gação da U-200A – REPLAN, Fabricação, Montagem e  Desmontagem de Estruturas, 
Componentes Metálicos Diversos e Ensaios Não Destrutivos de Tubulação na REGAP, 
Montagem do Sistema Antecipado do 2º Estágio de Dessalgação e Serviços Diversos de 
Pintura na RECAP, Revisão Geral do TCC, Retortas, Tubulações, Torres e Vasos da RECAP, 
Montagens industriais para a REGAP, Integração dos Módulos de Processo da Plataforma 
P-50 e Serviços na P16- MAUÁ JURONG,  Construção e Montagem da Unidade de UTGC 
Fase II – Cacimbas – PETROBRÁS.

PETROBRÁS RECAP – Carteira de Hidrotratamento 
(Consórcio Construcap-Enesa) - Mauá – SP

THYSSENKRUPP CSA - Montagem Mecânica da Aciaria, Lingotamento, Coque-
ria e Interconexão da Tubulação – Sepetiba – RJ MABE – UTE PORTO DO PECÉM - São Gonçalo do Amarante – CE.
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Diretoria

Marcio Paulikevis dos Santos -  Diretor Presidente
Pedro Luiz Paulikevis dos Santos - Diretor Comercial
Hideo Haraki - Diretor Técnico

A empresa

A	Paulitec	Construções	Ltda.	solidificou-se	no	mercado	como	sinônimo	
de	eficácia	e	qualidade.	A	Empresa	atua	em	vários	setores	da	engenharia,	
com	um	amplo	e	qualificado	portfolio	de	obras	e	serviços,	abrangendo	
construções, reformas e restaurações de obras prediais habitacionais, 
comerciais e institucionais; construções, recuperações e reforços de 
grandes estruturas; saneamento básico; limpeza pública etc.

A experiência da Paulitec, adquirida ao longo dos anos em obras de 
elevado grau de complexidade e diversidade tecnológica, torna-se apta 
a apresentar as mais variadas soluções na área da engenharia.

Trabalhando em harmonia e balizados pelo Sistema de Gestão da 
Qualidade, a equipe técnica e administrativa tem levado a Empresa a um 
crescimento	sustentado	e	à	melhoria	contínua.	A	Paulitec	é	certificada	
PBQP-H nível A e ISO 9001:2008.

Sede

Av. Lineu dce Paula Machado, 1.000
Cidade Jardim, São Paulo/SP
CEP 05601-001
Telefone: (11) 2196-2450 - FAx: (11) 2196-2490
E-mail: paulitec@paulitec.com.br

SESC Jundiaí 
Um empreendimento voltado a atividades
culturais, educacionais e esportivas

Estação de Tratamento de Água Bolonha/PA

Parque Jacuí
Com infraestrutura e equipamentos capazes de oferecer um
saudável convívio com a natureza

Forum de São José dos Campos
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Projetos
Rodoviários, Ferroviários e Aeroviários
Viários Urbanos
Urbanização e Paisagismo
Saneamento Básico
Meio Ambiente

Operação Rodoviária

Operação, Controle e Manutenção de Praças de Pedágios
Operação, Controle e Manutenção de Postos de Pesagem 
Operação e Inspeção de Tráfego Rodoviário
Controle do Excesso de Velocidade (Radares)
Sistemas de Atendimento ao Usuário
Gerenciamento e Supervisão de Obras
Transportes
Edificações
Saneamento
Energia
Tecnologia
Instrumentação	de	Barragens	e	Estações	Sismográficas
Controle Tecnológico de Solos, Asfalto e Concreto
Sondagens à Percussão e Rotativa
Recuperação Estrutural
Patologia de Estruturas
Projetos de Recuperação Estrutural

PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO

DER/SP
Operação de Praças de Pedágio
Operação de Serviços de Atendimento ao Usuário em Rodovias das Regionais 

de Cubatão e Taubaté 
Operação de Sistemas de Pesagem Móvel 
Supervisão das Obras de Recuperação e implantação de Rodovias 
Projetos de Recuperação e Restauração de Rodovias Estaduais
Projetos de Implantação de Rodovias Vicinais

PETROBRÁS/TRANSPETRO
Planejamento, Consultoria e Apoio à Petrobrás nas Atividades de SMS 
Fiscalização de Faixas de Dutos 
Apoio Técnico 
Diagnósticos ambientais
Serviços	de	planejamento,	programação,	controle,	inspeção,	fiscalização	e	

apoio	administrativo	de	Refinaria

ARTESP
Consultoria e Assessoramento no Apoio à Fiscalização de Rodovias Con-

cessionadas 

PREF. DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO
Serviços de controle e operação de pesagem de veículos transportadores  

de resíduos sólidos 

DER/MG
Operação de Postos de Pesagem Rodoviária
Supervisão de Obras Rodoviárias

FURNAS
Instrumentação de Usinas Hidrelétricas 

CEMIG
Instrumentação	de	Usinas	Hidrelétricas	e	Estações	Sismográficas
Apoio Técnico e Supervisão de Obras de Implantação da Usina Hidrelétrica

DNIT
Assessoramento Técnico e Monitoramento do Desem-penho dos Pavimentos 

nos Programas de Recuperação Rodoviária do DNIT 
Operação de Postos de Pesagem Rodoviária
Projetos de Recuperação e Restauração de Rodovias

DERBA
Operação de Postos de Pesagem Rodoviária

CET-RIO
Fiscalização do Excesso de Velocidade e Monitoramento de Tráfego nas Vias 

do Município do Rio de Janeiro
Serviços de Engenharia Operacional para controle e monitoramento de vias 

em áreas especiais do Município do Rio de Janeiro

CONCESSIONÁRIA AUTOVIAS
Operação de Praças de Pedágio 

CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA PLANALTO SUL
Operação de Praças de Pedágio 

CONCESSIONÁRIA VIANORTE
Operação de Postos de Pesagem Móveis

CONCESSIONÁRIA MRS LOGÍSTICA
Apoio Técnico na Supervisão de Obras e Serviços de Operação Ferroviária

ENDEREÇOS:  

www.projelengenharia.com.br

São Paulo (Sede)
Rua Madre Emilie de Villeneuve, 637 – Jd. Prudência
São Paulo/SP – CEP: 04367-090
Tel: (011) 5563-4439 – Fax (011) 5562-5891

Belo Horizonte
Rua	Maranhão,	339	–	Sala	301	–	Sta.	Efigênia
Belo Horizonte/MG – CEP: 30150-330
Fone/fax: (031) 3241-1976

Rio de Janeiro
Rua Hadock Lobo, 86 – Sala 1003 – Estácio
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20260-132
Tel:(021) 2502-8175 – Fax (021) 2502-8663

Bahia
Rua Otávio Mangabeira, 6153 – Sala 101 -  Boca do Rio 
Salvador/BA – CEP: 41706-900
Fone/fax: (071) 3362-8141
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