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A convivência da população com a água contaminada e o esgoto a céu aberto

Projeto Pirapama, em Recife(PE) vai acabar com racionamento de água de duas décadas
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Editorial

Brasil não consegue sequer
empate na luta pelo saneamento

A corroborar ou a fornecer mais subsídios para a monta-
gem desse cenário, em que o País não consegue conquistar 
batalhas significativas, está aí um estudo da Fundação SOS 
Mata Atlântica, com dados reproduzidos em matéria nesta 
edição, destacando que há 20 anos a poluição dos rios era 
causada, em sua maior parte, pelas indústrias, metais pesa-
dos, produtos químicos e cancerígenos. Hoje, essa poluição 
é ocasionada por outros fatores: 70% provenientes do esgoto 
doméstico e 30% do lixo.

No conjunto, o Brasil está levando a pior nessa guerra, 
tanto nas cidades, quanto no campo. Como resultado da falta 
de investimentos e de programas continuados para univer-
salização daqueles serviços, a população está sujeita a todo 
sorte de doenças provenientes da falta de saneamento, tais 
como diarreias, hepatite A, febres entéricas, esquistossomo-
se, leptospirose, teníase, micoses, conjuntivites e outras mais. 
Por conta dessa situação, até sete crianças morrem por dia no 
País.  

O mais constrangedor nisso tudo é reconhecer que há 
soluções para resolver esses problemas seculares. Algumas 
dessas soluções são as seguintes: a aplicação do marco regu-
latório (Lei 11.445);  a concentração dos esforços das com-
panhias estaduais de saneamento básico na manutenção e 
ampliação dos programas de obras de abastecimento e de 
tratamento de esgotos; o incentivo para que os municípios 
pratiquem os modelos de parceria público-privado dispo-
níveis, explorando a experiência e a agilidade da iniciativa 
privada nessa área; o emprego de investimentos da ordem 
de R$ 270 bilhões na universalização dos serviços e a gestão 
eficiente para a execução de todas as etapas dos programas 
e obras.

À margem dessas iniciativas possíveis, é interessante cha-
mar a atenção para o recente termo de cooperação assinado 
pelo Instituto Trata Brasil e pelo Sindicato Nacional das Em-
presas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), 
por intermédio de seus presidentes, Édison Carlos e João 
Alberto Viol. Na pauta, a manutenção permanente de canal 
construído por pesquisadores e técnicos, para levar ao gover-
no federal e aos governos estaduais experiências práticas da 
área da engenharia em favor de saneamento. 

Os números parecem conflitantes. É compreensível. Vêm 
de fontes diversas, mudam de cidade para cidade e de Esta-
do para Estado, dependendo da ação desenvolvida por em-
presas estaduais de saneamento ou, em alguns casos, pelas 
concessionárias privadas que ingressaram na luta. O fato 
inegável, porém, é que o Brasil não está vencendo a guerra 
em favor do saneamento, havendo situações em que sequer 
dispõe de forças minimamente organizadas para evitar recuo 
constrangedor. 

Passados 20 anos para a estruturação de um novo mar-
co regulatório, finalmente, a partir de 2007, o País passou a 
contar com uma arma decisiva para avançar nessa área: a Lei 
11.445, que mostra o caminho das pedras para se alcançar a 
universalização dos serviços públicos de água e de esgoto. 
Contudo, uma lei por si só não faz verão.

Há algum tempo, relatório de monitoramento dos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), regis-
trava que uma das metas previstas – reduzir até 2015 a pro-
porção de pessoas sem acesso permanente a água potável e 
a esgotamento sanitário – dificilmente poderia ser alcançada 
pelo Brasil. É que, pelos dados que aquela fonte disponibili-
zou, quase metade de todos os moradores do campo no País 
– cerca de 30 milhões de pessoas,  correspondentes a 16% da 
população - ainda recorre a fossas rudimentares; 5,6% depo-
sitam seus dejetos em valas e 3,1% deixam que eles escorram 
diretamente para rios, lagos ou para o mar, enquanto 21% não 
contam com qualquer opção com esse fim. 

Outro organismo, o Instituto Trata Brasil (ITB), divulgou 
em maio do ano passado o ranking  do saneamento brasileiro. 
Em linhas gerais, ele mostra, em um universo das  81 maio-
res cidades do País – aquelas com população superior a 300 
mil e que concentram 72 milhões de habitantes - que houve 
um avanço  de 11,7% na prestação dos serviços de esgoto e 
de 4,6% no tratamento. Contudo, o ITB revelou um dado que 
consideramos traumático para o meio ambiente, em um mo-
mento em que se fala tanto da sustentabilidade: é que todos 
os dias, naquelas cidades pesquisadas, são despejados 5,9 bi-
lhões de litros de esgoto sem qualquer tratamento, contami-
nando o solo, rios, mananciais e praias. 
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Foi um registro histórico. A edição 109 desta revista noticiava, em chamada de capa,  
o começo das duas usinas, chamando a atenção para um fato curioso: a exiguida-
de  do canteiro impunha a construção simultânea de duas usinas geradoras. Logo, 

porém, esse problema seria jogado para as calendas, uma vez que somente Angra II 
progrediu.  Duas dificuldades impediram o avanço das obras de Angra III: a escassez 
de recursos e as dúvidas quanto aos riscos futuros. Hoje, essas dificuldades estão sa-
nadas. Mas a obra só pode começar com a liberação de licença da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (Cnem).

Na época, a revista enfocava, com maiores detalhes, a construção do edifício do 
reator de Angra II, projetado em forma de abóbada e cuja concretagem seria executada 
em três etapas sucessivas. Depois, mostrava os cuidados na pintura do revestimento – 
um dado considerado muito importante para facilitar o processo  de descontaminação 
dos ambientes internos. 

Nesse mesmo ano a revista informava que o Rio de Janeiro concluía a primeira eta-
pa do metropolitano. O que chamou a atenção, na época, no processo de escavações, 
foi o uso de uma máquina, a Tone Boring, operada pela empresa japonesa Zenitaka. 
A máquina trabalhava basicamente em silêncio, escavando por perfuração rotativa, 
permitindo até o trabalho noturno em áreas densamente urbanizadas.

Nessa mesma época, já a partir da experiência com a linha Norte-Sul, o Metrô de 
São Paulo começava  os trabalhos da Leste-Oeste.

O ano em que Furnas começou
as unidades II e III de Angra

No começo de 1977 se iniciava uma movimentação inusitada na praia de 
Itaorna, em Angra dos Reis. As usinas nucleares Angra II e Angra III estavam 
sendo iniciadas simultaneamente. Angra III, no entanto, logo ficaria parada
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Congresso no Brasil destaca
pontes e grandes estruturas

O IV Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas terá como tema 
principal as “Estruturas emblemáticas: projetos que desafiam o futuro”. 
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estru-
tural (Abece) e a Associação Brasileira de Pontes e Estruturas (ABPE), o 
evento acontecerá em São Paulo (SP), nos dias 4 e 5 de abril de 2011. 

Palestrantes internacionais, como os engenheiros Juan Sobrino e 
Francisco Millanes Mato (ambos da Espanha), Karl Humpf, da Leonhardt 
Andrä Und Partner Consulting Engineers, e Knut Stokhusen, da Schlaich 
Bergermann und Partner (Alemanha), Paolo Franchetti e Enrico Masche-
roni (Itália), António Adão da Fonseca e Armando António Marques Rito 
(Portugal) já estão confirmados.  

Engenheiros estruturais brasileiros que trabalham com projetos de 
pontes e grandes estruturas marcarão presença em palestras e mesas-
redondas nos dois dias do Congresso.

O objetivo do evento é divulgar aos profissionais e pesquisadores as 
grandes obras atualmente em execução, bem como trabalhos recentes e 
relevantes nas áreas de pesquisa e aplicação envolvendo projeto, cons-
trução, recuperação e reforço de pontes, estádios, edifícios, indústrias, 
portos, barragens, plataformas offshore e fundações, além de discutir a 
normalização, experimentação, análise e dimensionamento de estruturas 
de concreto armado e protendido, metálicas, de madeira e de alvenaria.

O IV Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas faz parte do progra-
ma de conferências da Brazil Road Expo 2011 - Evento Internacional de 
Tecnologia em Pavimentação e Infraestrutura Viária e Rodoviária, que será 
realizado de 4 a 6 de abril de 2011 no Expo Center Norte (Rua José Ber-
nardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo - SP).Informações: telefone 
(11) 3938-9400 ou e-mail eventos_abece@abece.com.br.

Fábrica de papel cartão e ondulado 
terá obras de expansão em SC

O valor do contrato, assinado entre a finlandesa Pöyry e a 
MWV Rigesa, é de  R$ 325 milhões e vai garantir a duplicação 
da produção de papel kraftliner  para uso em embalagens. 

 A Pöyry no Brasil assinou contrato para realizar a gestão da 
expansão e gerenciamento do projeto da fábrica de papel cartão 
e papelão ondulado da MWV  Rigesa em Três Barras (SC). O con-
trato, de R$ 325 milhões (cerca de €144 milhões), é o maior da 
história da Pöyry no mundo, no setor de papel e celulose. 

A Pöyry será responsável pelo balance of plant, ou seja, 
pela interligação de todos os equipamentos e componentes do 
projeto, adquiridos de diferentes fornecedores, e, também, pela 
definição da compra dos mesmos. Essa será a primeira vez, 
no cenário de papel e celulose mundial, que será realizado um 
contrato de EPC (Engineering/Procurement/Construction) “open 
book”, que prevê a definição de metas de resultados na aquisi-
ção dos equipamentos, a serem compartilhados entre as duas 
partes. 

O projeto vai permitir a duplicação da capacidade da fábrica 
da MWV Rigesa com a implantação, até 2012, de novo maquiná-
rio que irá produzir 300 mil ton/ano de papel kraftliner para uso 
em embalagens. O projeto irá promover o rápido crescimento do 
negócio de embalagens de papelão ondulado da MWV Rigesa.

A reconstrução no Japão 

Um ônibus no topo de um edifício; um navio ancorado 
sobre os trilhos de uma ferrovia destruída; centenas de veí-
culos atirados uns contra os outros pelas ondas do tsunami; 
a terra arrasada sob toneladas de detritos depois da ressaca; 
e a população se organizando para resgatar e identificar 
milhares de vítimas, enquanto a ameaça de um desastre 
nuclear persiste. Este, o Japão que emerge do terremoto e 
do tsunami.

Aos poucos, na medida em que a extensão da 
tragédia começa a ser contabilizada e o impacto que ela 
provocou começa a ser analisado na vida diária; no for-

necimento de energia; no abastecimento de água; na implosão do sistema o esgota-
mento sanitário. no volume das edificações  arrasadas; nas indústrias paralisadas; nas 
rodovias revolvidas pelos sucessivos abalos sísmicos e nas linhas férreas retorcidas, 
as imagens da destruição ganham relevo e mostram, diante da natureza, a fragilidade 
de tudo o que em diversas regiões do país havia sido secularmente construído.

No conjunto, no entanto, o povo se organiza. Vai se erguendo sob os escombros 
e reinicia o paciente exercício do recomeço. Como primeira lição, abre-se para o 
mundo e expõe, através de todos os meios de comunicação disponíveis, as pró-
prias entranhas. Começa, assim, o lento processo de reconstrução, com o governo 
reconhecendo, sem retoques, a escala de gravidade da tragédia que se abateu sobre 
o país. E com a consciência, hoje, de que o desastre de Fukushima colocou em xeque 
o uso da energia nuclear no mundo. 
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Cartilha pretende agilizar 
fornecimentos para Petrobras

 
Está disponível no 

mercado a primeira 
cartilha de esclarecimen-
tos para fornecedores da 
Petrobras, que tem como 
tema inicial os Hold Points 
(inspeção na fabricação de 
máquinas e equipamentos. 
O lançamento ocorreu dia 
16 de fevereiro último, 
na sede da Associação 
Brasileira da Industria de 
Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), em São Paulo 
(SP).

O trabalho, espe-
cialmente dirigido para 
contratos de Engineering, 
Procurement and Cons-
truction Contracts (EPC), 
foi desenvolvido por um 
grupo técnico formado por representantes do setor de engenharia da 
estatal, da Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi) e da 
Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE). 

De acordo com Cristian Jaty Silva, diretor de Fabricação da Abemi, 
o hold point é um dos pontos críticos das exigências feitas pela con-
tratante para assegurar a qualidade e a segurança do empreendimento 
industrial.

“Trata-se de um processo que envolve diversos players, como 
Petrobras, EPCistas, fabricantes, inspetores, agências de certificação, 
entre outros. Nem sempre, a comunicação entre eles é adequada, o que 
acaba gerando problemas, como atrasos e renegociações, afetando o 
andamento do projeto como um todo”, esclarece.

 A cartilha visa dar dinâmica nos contratos de EPC com a Petro-
bras, por meio de esclarecimentos e objetivos, e funcionar como um 
instrumento de utilização rápida e prática para reduzir os problemas que 
frequentemente ocorrem nos fornecimentos de equipamentos.

 Entre os eventos potenciais, a cartilha destaca:
• Redundâncias de inspeções
• Falta de conhecimento do fornecedor sobre o processo de elabo-

ração do Plano de Inspeção e Testes (PIT)
• Problemas no processo de aprovação do PIT entre fornecedor de 

equipamento, seu cliente EPCista e a Petrobras
• PIT aprovado em desacordo com o de cotação, gerando pleitos e 

atrasos
• Falhas no entendimento do escopo de cada hold point
• Diferentes expectativas entre inspetor e fornecedor
• Dúvidas no tratamento de não conformidades
• PITs estabelecidos antes da aprovação do projeto
 Para evitar essas e outras ocorrências, a cartilha traz uma série de 

esclarecimentos e fluxogramas que retratam as diversas etapas decor-
rentes dos contratos de EPC e ainda dá orientações sobre definições 
básicas, atribuições, responsabilidades e sistemáticas de registros. As 
próximas edições, já em desenvolvimento, deverão tratar de assuntos 
relativos a caldeiraria e válvulas de pressão.

Schwing-Stetter Brasil tem novo diretor geral 

O engenheiro Ricardo Lessa passou a responder, a partir de janeiro, 
pela diretoria geral da Schwing Equipamentos Industriais Ltda., filial 
brasileira da A Schwing-Stetter GmbH (Alemanha). 

Profissional com 19 anos de experiência técnica e administrativa den-
tro do grupo, Lessa vinha comandando, há já oito anos, a área comercial e 
de marketing para todo o mercado sul americano.

Além das novas responsabilidades, a empresa informa que ele 
continuará a atender regularmente aos clientes do grupo e também 
empreenderá a reestruturação do atendimento comercial para o Brasil, 
com a instalação estratégica de filiais com estrutura completa de serviços 
e pós-vendas nas principais capitais dos estados brasileiros.

A Schwing-Stetter, que já está no País há mais de 35 anos e possui 
fábrica no Município de Mairiporã (SP), é líder no fornecimento de equi-
pamentos e soluções para concreto no Brasil. 

“Nossa fábrica, está pronta e estruturada para adotar o sistema de 
produção em linha, atendendo à demanda do mercado nacional da cons-
trução civil e de áreas exclusivas e específicas para fabricação de peças 
de reposição”, afirma o novo diretor geral.

Engenheiro 
Ricardo Lessa, 
diretor geral 
da Schwing 
Equipamentos 
Industriais Ltda., 
filial brasileira 
da A Schwing-
Stetter GmbH 
(Alemanha) 

Arte urbana em Curitiba- PR

O artista Jorge Galvão transformou os tapumes que cercam o terreno 
onde será implantado o empreendimento residencial DUO, no bairro 
Juvevê, na cidade de Curitiba(PR), em uma obra de arte a céu aberto. A 
ação foi promovida pela Monarca Desenvolvimento Imobiliário, empresa 
responsável pelo imóvel, e consistiu na pintura de mais de 60 metros de 
muro, que foi completamente tomado por um grafite exclusivo. 

Obra de arte a céu aberto nos 60m 
de muro
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Volvo registra aumento de 55% 
em vendas no Brasil

“Tivemos uma expansão bastante vigorosa em 
2010, depois de experimentarmos um período mais tí-
mido de vendas em 2009, por causa da crise mundial 
iniciada em 2008”, disse Yoshio Kawakami, presidente 
da Volvo Construction Equipment Latin América,  na 
coletiva de imprensa realizada este mês em São Paulo 
(SP), para divulgar a performance da companhia com 
sede em Curitiba (PR). A expectativa em relação a 
2011 é de uma continuidade segura e equilibrada 
desse crescimento.  

No ano passado, o grupo comercializou 4.228 
equipamentos de construção, 3.202 dos quais somente no mercado brasileiro. 
Registrou um aumento de 55% no volume de vendas no Brasil e de 53% nas 
exportações para os demais países da América Latina. 

O executivo informou que o aumento nas vendas ocorreu em virtude 
de uma série de fatores, notadamente a condição criada nos últimos anos, 
em razão de uma planejada expansão da oferta dos produtos, promovida no 
período anterior à crise global. “Tínhamos uma ampla gama de diferentes 
tipos de máquinas para colocar no mercado, justamente no momento em que 
a economia dava um salto de qualidade!”, disse ele.  Outros fatores seriam os 
seguintes: a consistência da economia brasileira, a inflação sob controle e as 
ações do governo com o Programa de Aceleração do Crescimento. Indagado 
sobre a influência das eventuais obras do Trem de Alta Velocidade na produção 
de máquinas e equipamentos, Kawakami disse considerar esse empreendi-
mento, um equívoco. 

O Brasil é potencialmente o maior mercado para vendas de equipamentos 
de construção Volvo no continente, onde foram adquiridas 3.202 unidades no 
ano passado, seguido do Chile, que adquiriu 306 unidades, Argentina (154 

unidades), Colômbia (147) 
e México (124).   

No encontro, foi 
divulgado que a compa-
nhia começa no País, em 
sua fábrica de Pederneiras 
(SP), a produção de três 
modelos de escavadeiras: 
as EC140B Prime, EC210B 
Prime e EC240B Prime, que 
até então eram montadas 
a partir de componentes e 
conjuntos trazidos da fábrica 
que ela mantém na cidade 
coreana de Changwon. O 
anúncio da nacionaliza-
ção desses modelos, que 
consumiu US$ 10 milhões 
em investimentos, foi feito 
no ano passado por Olof 
Persson, presidente mundial 
da corporação.

A Volvo divulgou tam-
bém o lançamento de uma 
nova geração de caminhões 
articulados da série F, nas 
faixas de 24 t (A25F), até 
39 t (A40F) de capacidade 
de carga. 

Yoshio Kawakami, 
presidente da Volvo 
Construction Equipment 
Latin América

Seminário discutirá aeroportos em SP

Autoridades brasileiras e especialistas de diversos 
países discutirão a ampliação e a modernização da infra-
estrutura aeroportuária no País.

Primeiro evento na América Latina especialmente 
direcionado à infraestrutura aeroportuária, a Airport Infra 
Expo deverá reunir, num momento crucial, os principais 
representantes da indústria mundial em três dias de expo-
sição. Paralelamente à feira, a Sator Eventos realizará o 1º 
Seminário Internacional de Infraestrutura Aeroportuária da 
América Latina.

Dividido em dois grandes temas, o seminário abor-
dará conjuntura e mercado, construção & ampliação de 
aeroportos, com foco nos aspectos mais emergenciais da 
realidade do setor no Brasil. O encontro ocorrerá em São 
Paulo-SP, no aeroporto de Congonhas, entre os dias 26 e 
28 de abril. 

Entre os palestrantes estará Sabine Trenk, COO do 
Aeroporto de Lima (Peru), que debaterá o modelo de 
negócios mais adequado para o Brasil. Também estarão 
presentes Nilton Nunes Toledo, diretor da Fundação para 
o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia e Jaime 
Henrique Caldas Parreira, diretor de Engenharia e Meio 
Ambiente da Infraero.

Haverá palestras também com a presença de CW Lee, 
CEO do Aeroporto Internacional Incheon (Seul), eleito 
por três anos consecutivos o melhor do mundo; de João 
Batista Camargo Júnior, professor da Universidade de São 
Paulo; de João Márcio Jordão, diretor de Operações, da 
Infraero e de José Guilherme Antunes Vasconcelos, supe-
rintendente da Regional da 8ª Região Fiscal, da Receita 
Federal.Para a discussão foi convidado ainda Jean-Marie 
Chevallier, CEO do Aeroporto de Paris.

Os interessados podem fazer inscrição no site www.
airportinfraexpo.com.br que também terá transmissão on 
line. Aeroporto de Congonhas / São Paulo - SP - Brasil: 
www.airportinfraexpo.com.br / @airportexpo  
Evento Simultâneo:1º Seminário Internacional de Infraes-
trutura Aeroportuária da América Latina.27 e 28 de abril de 
2011 das 10 às 19 horas.  Modelos diferenciados de carregadeiras

Três modelos de escavadeiras agora montadas no Brasil
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Empresas vão desenvolver 
novos projetos de energia eólica

Com a experiência de já terem se associado para desenvolver o 
parque eólico de Gargaú (28,05 MW), da Ecopart, instalado em 2010 em 
São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, a consultoria Andrade 
& Canellas (A&C) e a empresa de engenharia Multiempreendimentos 
assinaram nova parceria para trabalhar na identificação de locais para 
instalação de parques eólicos e de linhas de transmissão. O objetivo é 
somar a experiência da consultoria com o gerenciamento de obras de 
infraestrutura e da empresa pernambucana no desenvolvimento e gestão 
desse tipo de usina. 

Em Gargaú, a Multiempreendimentos foi responsável por todo o 
processo de engenharia do proprietário do parque, enquanto a Andrade & 
Canellas foi responsável pelo acompanhamento da implantação da obra, 
inclusive envio de relatórios independentes para subsidiar o agente finan-
ceiro na liberação das parcelas do financiamento do empreendimento.

“Nossa perspectiva é trabalhar principalmente no mercado do Nor-
deste, que concentra a maior parte do potencial eólico do país”, afirma 
o presidente da Andrade & Canellas, João Carlos Mello. “Neste ano, 
pretendemos desenvolver pelo menos quatro projetos juntos”, completa o 
diretor Comercial da Multiempreendimentos, Luiz Carlos Ribeiro.

A expectativa é aproveitar o bom momento que a energia eólica vive  
no País. Além do desenvolvimento dos projetos contratados por meio do 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), 
hoje há uma série de empreendimentos voltados à contratação de energia 
de reserva e ao mercado livre.

Fabricante sugere pneus radiais
nas empilhadeiras

   
A Michelin, considerada  líder mundial da indústria de pneus, 

aponta a diferença entre os pneus para empilhadeiras. Além dos diago-
nais e dos maciços, ela apresenta os pneus radiais, que indica como 
boa alternativa para uso industrial. 

De acordo com a fabricante, os pneus diagonais são recomenda-
dos para pequenas empresas que possuem até duas empilhadeiras, 
utilizadas menos de 80 h/mês, devido ao seu baixo preço de aqui-
sição. Para elas, os pneus não são prioridade no que diz respeito à 
perfuração ou aquecimento. 

Os de banda maciça, também chamados de semi-elásticos, ser-
vem para casos extremos de agressões, com a presença de pontas de 
ferro incandescentes, por exemplo. Essa escolha, entretanto, implica 
aumento do consumo de combustível e maior nível de vibrações 
devido à sua rigidez.

Para o segmento industrial, a Michelin traz a tecnologia radial, 
semelhante à desenvolvida para os pneus de veículos rodoviários 
e de passeio. Os radiais substituem os outros dois tipos, unindo 
os seus benefícios sem apresentar as suas desvantagens. Eles são 
apropriados para diversas situações, principalmente num regime de 
trabalho intensivo, entre 200 e 500 h/mês, em pisos agressivos ou 
abrasivos. As vantagens são: menor custo/hora, maior disponibilida-
de das máquinas, porque demandam menos manutenção, conforto 
do operador, segurança das cargas transportadas e economia de até 
15% de combustível.

Hochtief do Brasil completa 45 anos  
de atividades

No ano em que o Grupo 
Hochtief  chegou ao topo do ranking 
das construtoras globais com 
atuação internacional, segundo a 
revista Engineering News Record, da 
McGraw Hill, de Nova York, com um 
faturamento de US$ 28 bilhões, sua 
congênere brasileira comemorava 
45 anos de atuação no País, tendo 
se especializado em empreendi-
mentos industriais e imobiliários 
para clientes privados, além de ter 

ingressado nos anos recentes na construção de Pequenas Centrais Hidrelé-
tricas( PCHs).

Quando indagado sobre a oportunidade de se trazer a expertise do 
grupo global para o setor de infraestrutura brasileira, inclusive como 
investidor e operador/concessionário, como já atua em vários países, André 
Glogowsky, presidente da Hochtief do Brasil, afirma que a diretoria interna-
cional na Alemanha tem acompanhado os desdobramentos do mercado de 
infraestrutura, à luz da expansão da economia brasileira nos anos recentes.  

Ele acredita que a demanda pela modernização da infraestrutura no 
País poderá num dado momento futuro recorrer à experiência dos grupos 
de engenharia internacionais, transplantando para o Brasil, o know how em 
empreendimentos pioneiros que foram bem sucedidos em outras regiões do 
planeta.  André entende como correta a postura da administração pública, 
nos três níveis de governo, a exemplo de outros países, quando busca 
resguardar o mercado nacional de obras públicas para construtoras locais.  

A trajetória invejável da Hochtief no País foi construída sobre bases 
sólidas, com início em 1966 nos estudos para a linha norte-sul do Metrô 
de São Paulo,realizados pelo consórcio HMD.  Em seguida, ela atuou na 
construção de uma ala da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do 
Campo, SP, com 200 mil m2.  Outras obras industriais se somaram ao seu 
currículo: Aço Villares em Pindamonhangaba, SP; Laminador a quente da 
Alcan; Cervejaria Brahma na Argentina; Fábrica da Audi no Paraná; Aciaria 
da Gerdau em Araçariguama, SP.

A empresa teve expansão acelerada também em construção imobili-
ária, ganhando inclusive diversos prêmios Master, da FIABCI, tais como o 
complexo educacional da Escola Santa Úrsula; Torre Oeste do CENU; sede 
do antigo BankBoston, todos em São Paulo. Mais recentemente, iniciou, em 
consórcio, a sede administrativa da Petrobras em Vitoria,( ES); o empre-
endimento residencial Villa Lobos; a expansão na modalidade de “Green 
Building” do Hospital Israelita Albert Einstein,do edifício Eco Berrini,  do 
edifício JK 16, todos com certificação LEED, localizados na capital paulista.

Uma obra industrial recente de destaque é a execução dos altos fornos 
da ThyssenKrupp CSA, concluída  em dezembro de 2008 no Rio de Janeiro, 
na qual a empresa foi responsável pelas bases de fundação com volume de 
11 mil m3 de concreto estrutural, fundação e estrutura das casas de corrida, 
com 12 mil m3; e o prédio com 12 silos de 1600 m3 cada, com 38 m de 
altura, que consumiu 18 mil m3 de concreto. 

A Hochtief ingressou na construção de hidrelétricas no País na usina de 
Irapé, concluída em 2006 , com soluções de engenharia inovadoras.  Daí 
expandiu-se para implantação de PCHs, para clientes privados, começando 
com a de Santa Fé, na divisa RJ/MG. Outros projetos foram a PCH Retiro 
Velho, em Goiás; e  Retiro e Palmeiras, de 32,5 kw cada, em São Paulo. 
Seu faturamento bruto atingiu R$ 525 milhões em 2010 e projeta um 
crescimento em torno de 10% para este ano. 

André Glogowski, presidente da 
Hochtief do Brasil
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Induscabos inicia testes  
em novo laboratório

O laboratório instalado no novo complexo fabril da Induscabos, em 
Poá(SP) está disponível para testes.

Com uma área de 250m² para ensaios, a instalação está equipada 
para testar cabos com isolação sólida estruturada, até a classe de tensão 
138kV.Os ensaios de descargas parciais, um dos principais indicadores 
da qualidade intrínseca da isolação, serão realizados em um ambiente 
blindado contra interferências eletromagnéticas (gaiola FARADAY).

Em uma primeira fase, serão testados cabos de média tensão até a clas-
se 20 / 35kV, combinando com o lançamento do Cabo Epronax Slim 105.

Sobre o novo condutor de média tensão, ele é projetado e testado 
conforme a norma NBR 7286 “Cabos de potência com isolação sólida ex-
trudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1kV até 35kV”.

Segundo a diretoria industrial da empresa, “O cabo é  a melhor 
alternativa técnica e econômica para o transporte de potência em 
média tensão”.

Pavimentação com paralelepípedos

As chuvas do início do ano fizeram as águas dos rios Piracicaba e 
Corumbataí, no estado de São Paulo, subirem. Segundo a prefeitura de 
Piracicaba,233 famílias foram desalojadas e 10 ficaram desabrigadas. 
Trata-se de um número razoavelmente baixo, se comparado ao da tragédia 
do Rio de Janeiro, onde a Defesa Civil contabilizou mais de 900 mortos, 
418 desaparecidos e mais de 30.000 entre desalojados e desabrigados.

Um dos meios de se controlar e, até mesmo, evitar essas situações 
é a aplicação de paralelepípedos na pavimentação de ruas e praças, por 
exemplo. Além dissso, é uma solução prática e ecológica. De acordo 
com o engenheiro Cláudio Roberto de Castro, da Tecpar Pavimentação 
Ecológica, “entre os paralelepípedos há um espaço de mais ou menos 
dois centímetros. Através dele, a água penetra e é absorvida para o sub-
solo. Outro fator que ajuda também é que o rejunte desse material é todo 
feito com pedrisco, o que facilita o escoamento da água. Seu poder de 
absorção é de 50%. Por isso é aconselhável, principalmente, nos lugares 
com risco de inundações.  

Laboratório de testes inaugurado em Poá(SP)

Demolição para novos 
estádios da Copa

A demolição dos estádios Fonte 
Nova, em Salvador (BA), e Mineirão 
(BH) vem sendo executada com o uso 
de tecnologia que inclui avançados 
equipamentos recém-chegados ao 
Brasil. Como exemplo, há aqueles da 
Atlas Copco, que trituram estruturas 
de concreto e simultaneamente sepa-
ram o entulho. O ferro é destinado à 
reciclagem e, o concreto,  é levado, 
como brita, à própria obra,  na granu-
lometria  especificada, para emprego 
na base de pavimentação e aterro.

Rudloff lança blog para  
interagir com clientes

As empresas Rudloff Industrial Ltda. e Rudloff Sistema de Protensão 
Ltda. criaram um novo canal de comunicação com seus clientes, fornecedo-
res e público em geral: um blog corporativo. Através dele, serão divulgadas 
notícias recentes relacionadas a assuntos importantes da engenharia 
nacional e internacional, de sustentabilidade e de todos os campos relacio-
nados à atuação das empresas (protensão de estruturas, aparelhos de apoio, 
emendas para barras de aço, usinagem, pontes estaiadas). 

O principal objetivo é aumentar a proximidade entre a Rudloff e profis-
sionais, que poderão manifestar suas opiniões sobre o que for publicado, 
esclarecer dúvidas, complementar informações. O blog é visto pela Rudloff 
como uma ferramenta da qualidade, capaz de divulgar notícias construtivas 
e contribuir para a melhoria da sua atuação. O endereço para acesso ao blog 
é: www.blogrudloff.wordpress.com.

Capacitação para operadores 
de plataforma aérea    

A Mills,apontada como uma das líderes na-
cionais em soluções de engenharia, começou a 
desenvolver cursos pioneiros de capacitação para 
operadores de plataformas aéreas no Brasil.

Serão constituídos centros de treinamento 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Bahia e Rio Grande do Sul. A carga horária 
dependerá do módulo escolhido (operador de 
Plataformas Tesoura, de Plataformas de Lança 
Articuladas e / ou de Plataforma de Lança Teles-
cópica).

Os formados receberão certificados com 
validade de 5 anos.
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SMOPYC 2011 ocupará área de 300 mil m²

 A feira Internacional de Maquinário, Construção, Obras Públicas 
e Mineração ( SMOPYC),um dos principais eventos do setor, será 
realizada entre os dias 5 e 9 de abril, em Zaragoza, Espanha, em sua 
15ª edição. A exposição tem foco em obras públicas, maquinário e 
construção. A cada três anos, é também um ponto de encontro para os 
negócios, a apresentação de equipamentos e exposição da tecnologia 
mais recente.

A SMOPYC terá 300 mil m² de superfície, um terço cobertos, 
divididos por nove pavilhões, com melhorias nas instalações e serviços 
para aumentar o conforto dos participantes. Neste evento,  mais de um 
quarto das empresas expositoras pertence ao segmento de movimentos 
de terras e estradas (27,15%). A feira dispõe de espaço suficiente para 
que as empresas façam exposições de seus produtos.

Já estão confirmados 600 expositores diretos (número que não in-
clui as empresas representadas) e 900 marcas. Entre elas encontram-se 
praticamente todas as companhias líderes dos setores de movimentos 
de terras, estradas, agregados, concretobetão, elevação e manutenção.

Um dos destaques é a Barloword Finanzauto Caterpillar que 
apresentará a sua gama, ocupando 6 mil m2 do pavilhão n.º 5, além 
dos fabricantes de equipamentos para terraplenagem (27% do total), 
para concretagem, movimentação de cargas e materiais, bem como os 
fornecedores de peças e demais atividades relacionadas ao setor. Outro 
ponto a lembrar é que os preços para participação foram reduzidos em 
43%, bem como outros custos, como os de alojamento e transporte, 
através de acordos com hotéis, a Renfe e companhias aéreas. 

O presidente do Comité Organizador do Salão, Francisco Carrilo, 
conta: “Vamos passar por um maior impulso de internacionalização.
Vamos crescer no mercado exterior, bem como realizar uma melhor 

análise da procura com o objetivo de melhorar a competitividade. O 
Comité Organizador do Salão trabalhou arduamente para conseguir uma 
exposição que seja reconhecida e amplamente valorizada.O encontro 
será a chave para a introdução em novos mercados”.

Os mercados a que os organizadores se referem são os países em 
desenvolvimento, potenciais consumidores da indústria de equipamentos 
espanhola, como Brasil, Chile, Argentina, México, Marrocos e Argélia. 

Feria de Zaragoza
Carretera Nacional II, km 311 50012 Zaragoza. Espanha, Saragoça 
Organizador
Feria de Zaragoza
+34 976 764 700
http://www.feriazaragoza.com

A SMOPYC 2011 vai expor maquinário para construção em Zaragoza,Espanha
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Frase da coluna

“Foi o povo que construiu as cidades, do jeito 
que pôde. Mas, precisando de casa,  

é tratado como inepto.” 
Do arquiteto Sérgio Magalhães, do IAB-RJ,  

em artigo publicado na imprensa. 
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O Memorial num jogo  
de luz e sombra

Vista do Memorial da América Latina, em ângulo e 
num jogo de luz e sombra que explora os contornos 
identificadores da criação de Niemeyer, reproduzida 
no livro em que a Promon conta um pouco de sua 
trajetória empresarial

Engenheiros da Andrade Gutierrez, que há 44 
anos executa obras públicas na Amazônia,  me levam 
a visitar palafitas nos igarapés de Manaus e, simulta-
neamente, a observar as moradias que a empresa tem 
construído e continua a construir para substituição 
daquelas habitações sub-humanas. 

A comparação entre as palafitas e as novas 
unidades habitacionais induz imediatamente à 
constatação de que a construtora, responsável 
pelos projetos do Programa Social e Ambiental 
dos Igarapés (Prosamim), desenvolvidos a partir de 
estudos realizados pela Concremat para o governo do 
Amazonas, está construindo mais do que habitação, 
parques e praças ao longo desses rios da região central 
da cidade: ela está construindo cidadania. 

Palafitas, estejam elas onde estiverem para abrigar 
famílias da baixa renda, retratam o fim do mundo do 
maior desnível social. Vê-las é pensar no ponto a que 
chegou a degradação da moradia no País, com toda a 
sua força de esgarçamento do tecido urbano e social. 
A construção de casas para substituí-las, em Manaus, 
foi ideia originalmente surgida da necessidade de so-
correr famílias naquelas áreas alagadiças, sacrificadas, 
mais do que já estavam sendo, por chuvas torrenciais 
que levaram suas precárias habitações. 

Mas, o plano de emergência, que tinha em vista 
limpar, restaurar e desassorear os cursos d´água, 
adquiriu outra feição, com o apoio do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID) e do governo do 
Estado. Assim, ele evoluiu para obras mais abrangen-
tes, quando foram licitados os serviços de macro e 
microdrenagem, reordenamento urbano e reassenta-
mento das famílias, além da construção de parques e 
vias urbanas e obras de esgotamento sanitário. 

Não é trabalho fácil, conforme ouço do engenheiro 
Jéferson Wilson Peconick, da Andrade, que gerencia as 
obras do Prosamim. Ali chove todos os dias, sobretudo 

Construir cidadania nos igarapés de Manaus

no verão. E, em especial este ano, o volume de água 
que tem caído em Manaus está fora de padrão. Se 
isso não bastasse, quando para de chover, o nível 
dos igarapés está lá em cima e se torna necessário 
aguardar que as águas baixem. Quando isso acontece, 
lá vêm novas chuvas. Apesar dessa luta diária contra 
as condições climáticas, que lembra a persistência de 
Sísifo, os trabalhos prosseguem obedecendo a uma 
logística toda especial, a fim de que a sequência dos 
serviços não seja truncada.

O projeto das unidades prevê a construção de 
escadas padronizadas, rampas de acesso em concreto 
armado, passeios para pedestres em concreto simples, 
rede de iluminação externa, quadra de esportes, play-
ground, vias que interliguem os conjuntos ao sistema 
viário existente, canalização dos igarapés e outras 
obras complementares. 

Os prédios, cujas unidades possuem de 47 a 
50 m², são naturalmente despojados. A  construção 
é feita com blocos fabricados pela própria empresa 
que utiliza também o combogó, material que contribui 
para melhorar a ventilação e a iluminação naturais. 
Dependendo do terreno, a estrutura pode ser dupla ou 

isolada. Mas todos são entregues em condições con-
sideradas ideais para que os moradores reestruturem 
suas condições vida e contem com outro patamar de 
moradia para dar aos filhos a segurança de se tornarem 
cidadãos. O Prosamim completará 1838 unidades 
entregues este ano.  

Uma visão curiosa dessas obras é o Parque 
Residencial Jefferson Peres, assim batizado como uma 
homenagem ao senador amazonense, falecido em 
maio de 2008 e que se destacou na política local e 
nacional como um exemplo de homem público ético.

Contudo, há uma advertência. A Andrade conclui 
o contrato do Prosamim em fins de 2012. E a pergunta 
que a população interessada começa a fazer é a 
seguinte: E depois?

A ideia que se tem é de que um programa social,  
com abrangência dessa ordem, prevendo habitação, 
urbanização e cidadania, não deveria esgotar-se com 
data e hora marcadas. A cidade de Manaus continuará 
a crescer; o perigo  da ampliação das áreas de risco 
– as palafitas nos igarapés – é potencial. Assim, a con-
tinuidade dele seria uma garantia até para o processo, 
ordenado, do crescimento urbano.

Palafitas de Manaus... ... que o Prosamin está subtituindo
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Na região Norte
O engenheiro Carlos Henrique dos Reis Lima, superintendente da Andrade 

Gutierrez no Norte do País, diz que além do Prosamim, a empresa constrói – e 
entregará no prazo, em dezembro de 2012 – a arena para a Copa de 2014.  
Outras obras que ele lista na região, independentemente de estarem ou não 
sob aquela superintendência:

Macrodrenagem nas proximidades da baía do Guamá, em Belém (PA). 
Essa obra foi iniciada em meados do ano passado e prossegue; obra na orla 
de Belém, de modo a permitir, à população local, visibilidade da baia do 
Guajará e do rio Guamá; obra de abastecimento de água e de esgoto sanitário 
em Porto Velho (Rondônia); obras de infraestrutura no Estado de Tocantins; 
execução do trecho Oriximiná-Manaus da linha de transmissão Tucuruí-
Manaus e Belo Monte, dentre outras. 

Desde a fase da BR-319
Carlos Henrique lembra que a Andrade está presente na Amazônia desde a 

construção da BR-319, que constituiu, na época, um desafio logístico. E foi a 
experiência adquirida em obras desse tipo, que conferiu à empresa a expertise 
necessária para se lançar ao cumprimento de contratos em regiões sumamen-
te adversas, como a África, por exemplo. 

A história da Promon 1
Um verso de T. S. Eliot,  assim traduzido  -  Para chegares ao que não sabes 

-   é o título do livro, com texto do escritor Ignácio de Loyola Brandão, sobre os 50 
anos de fundação da Promon. A narrativa recompõe o cenário do ambiente em que 
a empresa de engenharia foi se consolidando e mostra os projetos que elaborou, 
ao lado dos principais fatos e personagens históricos dos períodos marcantes de 
sua evolução. Sobressaem, nos primórdios, os integrantes da diretoria: Thomaz 
Pompeu Borges Magalhães e Derek Herbert Lovell-Parker, presidente da Montreal. 

A história da Promon 2 
Importante ressaltar que, quando a Promon comemorou 40 anos de fundação, a 

revista O Empreiteiro a homenageou. Na época, matéria, assinada por este escrevinha-
dor, saiu publicada com o título Promon, a evolução ancorada na força da engenharia 
multidisciplinar. Dizíamos, então: “Uma marca distintiva da Promon, que este ano 
completa 40 anos de atividades, e foi escolhida por esta revista como a Empresa de 
Engenharia do Ano, é a capacidade de atuar em todas as áreas da Engenharia com o 
domínio das disciplinas múltiplas, do projeto à obra concluída e em operação”.  

Grupo Equipav
Conversa rapidíssima com o engenheiro Labieno Mendonça, diretor 

superintendente do Grupo Equipav. Ele informa que o grupo está vivendo um 
novo momento, após um processo de reestruturação, e que uma das frentes 
de serviço muito significativa, hoje, é a participação na dragagem do Porto de 
Santos. Segundo ele, o trabalho será “um marco muito importante”. 

Obras da EPC
Dhenisvan F. Costa, vice-presidente da EPC – Engenharia, 

Projeto e Consultoria, manda informação. Diz que o time atual 
da empresa está contando com a colaboração de seis engenhei-
ros da Hyundai, que vieram da Coréia, onde esta empresa opera 
um dos maiores estaleiros do mundo,  especialmente para 
participar do projeto de instalação do estaleiro da OSX, no mu-
nicípio fluminense de Açu.  A EPC, com sede em BH e que está 
comemorando 38 anos de atividades, tem desenvolvido projetos 
para a Vale, Votorantim e V&M e VSB, dentre outros grupos. 

A presença da Planservi
Valter Boulos, diretor da Planservi Engenha-

ria, diz que são múltiplas, hoje, as atividades da 
empresa. E cita exemplos: os estudos do consórcio 
consultor Engevix-Planservi para o traçado correto 
do trecho Norte do Rodoanel “Mário Covas”; 
projeto executivo da rodovia, em pista dupla, 
ligando a cidade de La Romana a Santo Domingo, 
na República Dominicana; projeto, ainda nesse 
país, do acesso rodoviário à represa de Palomino; projeto da “Cinta Costera” 
na Cidade do Panamá; projeto executivo e apoio técnico às obras dos túneis 
de prolongamento da avenida Roberto Marinho até a rodovia dos Imigrantes  e 
os trabalhos de supervisão das obras de implantação da Ferrovia Norte-Sul, no 
lote 10. A Planservi, portanto, vive dias de trabalho intenso.     

Um alerta da CEF
Diante de denúncias de que “contemplados com o programa habitacional  

Minha casa, minha vida revelaram, em cidade do interior da Bahia, frustração 
com a qualidade das casas entregues, a Caixa Econômica Federal avisou que 
apenas financia imóveis novos ou a construção de imóveis novos. “Por isso, 
alertamos os interessados de que, quando do fechamento do negócio ou da 
contratação de terceiros para construí-los, façam o devido acompanhamento 
da obra para evitar surpresas desagradáveis no futuro.”

Só o alerta é insuficiente
Ora,  só o alerta da CEF é insuficiente. Deve ser papel do governo fisca-

lizar a obra durante a construção e na fase da entrega do imóvel e garantir o 
recebimento e atendimento das reclamações posteriores. Há informações de 
que muitas dessas moradias ficam inundadas com as primeiras chuvas e que 
as rachaduras aparecem nas primeiras semanas de uso. O Crea  e o Sinduscon 
locais também deveriam ficar de olho na qualidade dessas construções.  

Herói das estradas
A Goodyera acaba de lançar no Brasil o programa Herói das Estradas. 

É um concurso em que o caminhoneiro conta uma história de heroísmo, 
ocorrida entre os anos 2000 e 2010, dirigindo caminhão com 10 ou mais 
rodas e da qual tenha sido protagonista. O vencedor receberá o título de Herói 
das Estradas do Brasil 2011 e levará para casa um caminhão Volkswagen 
Constellation 19.320 zero km. Haverá prêmios também para o segundo e 
terceiro colocados. No lançamento do programa, mês passado, em São Paulo 
(SP) comentou-se que o caminhoneiro, no Brasil é por excelência um herói 
digno de todas as reverências. Só o fato de conseguir sobreviver e manter o 
caminhão operando em estradas como a BR-163 já deveria ser suficiente para 
ganhar aquele título, além de outros.   

Gestão sustentável
A Galvão Engenharia premiou, no mês passado, as obras vencedoras do 

1º Concurso de Gestão Sustentável, lançado em 2010. Com o tema “Ações 
Sustentáveis na Gestão das Obras”, esta primeira edição teve em vista reco-
nhecer as iniciativas que mais contribuíram para o desempenho econômico, 
social e ambiental. As obras vencedoras foram Gaspal II, da Unidade Óleo e 
Gás, e Núcleo DER, da Unidade Público São Paulo. As ações apresentadas 
foram avaliadas levando em conta o  respeito ao meio ambiente, gestão da 
saúde e segurança do trabalhador, práticas trabalhistas, padrão para a cadeia 
de fornecedores, relacionamento com a comunidade circunvizinha e ações 
sociais.
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A complexa estrutura metálica tubular, que lembra duas espirais 
contrárias interpostas, projetada pelo arquiteto e engenheiro estru-
tural espanhol Santiago Calatrava para uma ponte de pedestres em 
Calgary, no Canadá, provocou atrasos na sua montagem já que o 
contratante municipal priorizou os aspectos estéticos e de qualidade, 
deixando o prazo em segundo plano.  Assim, sua conclusão foi adia-
da de 2010 para meados de 2011.

Ao custo de US$24,5 milhões, a ponte Peace de 126 m de exten-
são e 6,2 m de largura mantém seus suportes fora d’agua com sua es-
trutura helicoidal, com encontros enterrados em ambas as margens 
do rio Bow. Vai servir a 5 mil habitantes de dois bairros em expansão, 
ligando-os ao centro da cidade e ao sistema de VLT.

A cidade de Calgary buscava uma estrutura que pudesse se tornar 
um ícone do local e encomendou o projeto a Santiago Calatrava,  a des-
peito de algumas criticas do próprio conselho municipal.  As 16 seções 
de aço com formato de diamante foram fabricadas e pintadas na Auges-
con, em Valencia, Espanha, e embarcadas para Ontário de onde foram 
transportadas por caminhões até Calgary, em setembro passado. Os tra-
balhos de montagem foram contratados à Graham Infrastructure. 

Somente quando as seções chegaram é que os técnicos envolvi-
dos perceberam a complexidade do intrincado projeto e a precisão 
dos encaixes.  Calatrava trabalhou com as equipes locais para deter-
minar os cortes necessários para efeito de montagem e a soldagem 
posterior de modo que as emendas ficassem visualmente impercep-
tíveis.  Priorizou-se que a visão do arquiteto espanhol ao conceber a 

Projeto de Calatrava  
desafia equipe de montagem

Versão brasileira editada em conjunto pelas revistas  
Engineering News Record e O Empreiteiro traz ainda o projeto estrutural para 

fundações de torres eólicas offshore, o boom de construção rodoviária no 
Kuwait, e o uso da modelagem BIM para gerar dados para gerenciar o ciclo de 

vida das edificações

estrutura se materializasse na ponte pronta, com suas formas fluidas 
percorrendo o vão do rio Bow.

Uma ponte provisória faz a travessia, a 10 m do eixo da nova 
ponte Peace.  Quando a estrutura metálica estiver montada, ela será 
colocada sobre a ponte provisória e daí será içada e instalada sobre 
os encontros.  Uma cobertura de vidro vai permitir seu uso em qual-
quer tempo, sendo o tráfego de pedestres separado do de bicicletas.  
Terá iluminação noturna e câmeras de segurança. Ponte de pedestres em Calgary, no Canadá
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Desenho cônico previne recalque em torres eólicas offshore
Após falhas nas fundações de algumas torres já equipadas com 

turbinas eólicas, em 2009, a Det Norske Veritas, de Noruega, reu-
niu um grupo de estudo com especialistas vindos de companhias de 
energia, projetistas, fornecedores e empreiteiras, para desenvolver 
novas normas.  Esses problemas ocorreram em um certo número de 
torres construídas sobre uma única coluna de aço de grande diâme-
tro, chamada monoestaca, cravada no leito do mar em profundida-
des de até 20 m de lâmina d’agua, podendo medir 70 m de compri-
mento total e 5 m de diâmetro.  

Uma peça de transição na forma de uma luva, chamada TP, 
geralmente pintada de amarelo, se encaixa no topo da monoestaca 
como uma plataforma para suportar a torre e a turbina eólica. Na 
instalação desta, a TP fica apoiada sobre escoramento interno monta-
do sobre o topo da monoestaca. Ao final, a TP é erguida com macacos 
hidráulicos, abrindo um vão de alguns centímetros entre as seções 
concêntricas dela e da monoestaca, que é grauteada.

A falha ocorreu justamente nesta conexão grauteada, fazendo a 
TP e a turbina se apoiarem no escoramento interno, que não foi di-
mensionado para esta carga, podendo a levar à fadiga estrutural.  Os 
estudos revelaram que houve distorção nas peças de grande diâme-
tro, falta de controle da tolerância projetada, deslizamento provoca-
do por momentos de torção induzidos por vento ou ondas — danifi-
cando a conexão grauteada.

A DNV recomenda que as seções cilíndricas superpostas sejam 
substituídas por seções ligeiramente cônicas, de modo que em caso de 
falha na conexão haverá um esforço de compressão na parte grautea-
da, elevando sua resistência.  Nas torres com conexões cilíndricas exis-
tentes, a DNV recomenda instalar suportes adicionais para transferir 
cargas axiais — uma medida corretiva de alto custo, a ser implemen-
tada em alto mar. Monoestacas suportam dois terços das 1136 turbinas 
eólicas que abastecem nove países europeus no fim de 2010.

O projeto Sheringham Shoals, na Inglaterra, decidiu adotar me-
didas preventivas nas 90 torres suportadas por monoestacas, que 
medem de 50 a 55 m, diâmetro de 4,2 a 5,2 m e peso total de 600 t 
cada. O custo adicional foi de cerca de US$ 16 milhões neste empre-
endimento de 317 Mw, posicionado a 17 km da costa em Norfolk.

Três projetos offshore lideram em capacidade de geração--  o com-
plexo eólico Thanet em plena operacão, a 12 km da costa inglesa, 300 
Mw, controlado pela Vattenfall dinamarquesa, com 100 torres de até 
60 m e 4,9 m em diâmetro, nas quais somente a peça de transição TP 
pesa 210 t;  Greater Gabbard, de 500 Mw, com 140 torres, a 25 km 
da costa de Suffolk, controlado pela Scottish and Southern Energy 
e RWE; e London Array, no estuário do rio Tâmisa, de 630 Mw, com 

175 turbinas, cujas torres de 70 m e 5 m de diâmetro, já incorporam 
as conexões cônicas propostas pela DNV.

Uma ponte antes tri agora binacional na África
Após a desistência da Zimbabwe, Zâmbia e Botswana tiveram que 

alterar o projeto da ponte para deixar fora aquele país, localizado num 
local onde convergem as três fronteiras, a jusante do encontro dos rios 
Zambezi e Chobe, 64 km acima da famosa catarata Victoria Falls.  A 
Egis BCEOM foi mantida para reprojetar a ponte que teria 923 m, com 
estrutura de concreto protendido, estaiada no extradorso. A ponte 
agora terá um vão principal de 465m  , comportando uma via férrea, 

O complexo eólico Thanet em plena operacão
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Assinatura inclui revista+newsletters 
eletrônicos+acesso ao site

 
Uma assinatura anual da  revis-

ta semanal ENR-Engineering News 
Record custa US$ 82,00 e inclui 36 
edições impressas, alertas diários por 
e-mail sobre notícias importantes, e 
newsletters semanais Insider  cobrindo 
os fatos mais importantes do merca-
do de construção e infra-estrutura dos 
EUA e os quatro continentes, acesso 
total ao conteúdo do site ENR.com, 
que inclui edições passadas, informa-
ções sobre eventos e cursos organiza-
dos pela McGraw-Hill Construction.

A assinatura paga  inclui ainda as 
edições especiais da ENR sobre 500 
Maiores Projetistas; 400 Construtoras; 
Projetistas Internacionais; Construtoras Verdes; Global Sourcebook, 
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) 3731-5488 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 públicas 
ou privadas que desejam veicular editais de concorrência internacional; 
fabricantes brasileiros que desejam promover os seus produtos no exte-
rior, podem contactar josephyoung@revistaoempreiteiro.com.br     

pista rodoviária de 7 m e passeios laterais de 2 m.  O projeto inclui 3 
km de acessos, pedágio e postos policiais de fronteira.

A modalidade do projeto será BOT e o prazo de construção será 
de seis anos. A agência de cooperação internacional que realizou o 
estudo de viabilidade, financiado pelo African Development Bank, 
mostrou interesse em financiar as obras. A ponte é um elo crucial 
para a ligação norte/sul da África, a partir de Lubumbashi( na Repú-
blica Democrática do Congo) ao porto de Durban, na África do Sul.

Boom rodoviário no Kuwait
O ministério de obras públicas do Kuwait assinou um contrato de 

US$ 870 milhões com um consórcio europeu para modernizar 15 km da 
via Kamal Abdul Nasser, que faz ligação com a rodovia Jahra, de US$950 
milhões, iniciada em setembro passado. Estas duas rodovias vão aliviar 
um corredor congestionado que liga a cidade de Kuwait aos subúrbios 
ocidentais, além de facilitar o acesso a agências governamentais , atra-
vés de uma série de viadutos que somam 15 km, segundo a Louis Berger 
Group, dos EUA, que desenvolve os projetos e supervisiona as obras, jun-
tamente com a projetista local Pan Arab Consulting Engineers.

O contrato de 5 anos e meio da rodovia Jamal Abdul Nasser 
foi assinado com um consórcio controlado pela  Rizzani de Eccher, 
Pozzuolo Del Friuli, ambas da Itália, e OHL da Espanha. A rodovia 
Jahra está sendo executada pela Arab Contractors, do Egito, que in-
clui 18 km de viadutos e rampas.

Nevascas fazem engenharia questionar códigos de obras
Não só o Brasil sofre com fenômenos climáticos, que provocam desli-

zamentos de terra e inundações, atingindo regiões inteiras despreparadas.  
A Nova Inglaterra, ao norte dos EUA, sofreu nevascas severas quando o 
inverno já estaria no final pelo menos em teoria.  Numerosos telhados 
entraram em colapso inclusive um edifício inteiro.  Embora a neve tenha 
se congelado nos telhados, aumentando a carga, os projetistas americanos 
estão questionando os critérios de cálculo e os códigos de obras — que 
precisam se antecipar às mudanças climáticas cada vez mais extremas .

ENR destaca o uso de informações para  
gerenciar o ciclo de vida das obras

Proprietários começam a usar a modelagem digital das obras e 
o enorme volume de dados para gerenciar seus ciclos de vida, inclu-
sive na manutencão. Isso tem início na modelagem BIM na fase de 
projeto, atravessa as diversas etapas de construção, quando modifi-
cações feitas também são registradas em tempo real. O proprietário 
da obra que precisa organizar tamanha quantidade de informações 
tem que se entrosar com o projetista e a construtora para implemen-
tar um software para coleta de dados no campo utilizando tablets, 
capturando-os no ato e no local.

Batizado de Facility Management — ou FM — o gerenciamento 
do ciclo de vida das edificações esta sendo adotado por organismos 
do governo americano responsáveis por extensas listas de instala-
ções físicas de uso público, como a General Services Administration 
e a U.S.Army Corps of Engineers, bem como empresas como Ely 
Lilly, hospitais, universidades e governos estaduais e municipais.  

Projetistas, empreiteiras e subcontratadas também participam do 
processo, bem como os fabricantes de equipamentos e sistemas, fon-
tes das especificações, garantias e programas de manutenção que os 
gestores de FM necessitam.
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Gestão on line

Tudo começou muito simples, a partir da aná-
lise das possibilidades de um aparelho de 
telefonia celular. A indagação que se fazia, 

em um primeiro momento, era a seguinte: Se o 
celular existe e a inteligência para explorar-lhe 
as possibilidades está na cabeça de quem pen-
sa nos avanços futuros, por que ainda usar, no 
escritório da sede da empresa de engenharia e 
nos canteiros de obras, aquelas fichas de papel 
preenchidas meticulosa e demoradamente, às 
vezes com sérios riscos para a qualidade da in-
formação? 

A resposta às vezes derivava para evasivas. 
É que, há algum tempo, ainda não se tinha a se-
gurança de que as coisas, nesse campo, poderiam 
ser drasticamente alteradas. As empresas de en-
genharia são invariavelmente conservadoras. E, 
enfrentar a tradição, significa mexer em rotinas de 
trabalho, treinar pessoal, sacudir o comodismo. 

A ideia de mudar o sistema de aponta-
mentos de obras ganhou força na Andrade 
Gutierrez há cerca de dois anos. Ela analisou 
a experiência que a Simova, empresa espe-
cializada no desenvolvimento e implantação 
de produtos e sistemas de software e hardware, 
com sede em São José dos Campos (SP), vinha 
acumulando, com o uso de telefones celulares 
convencionais, de baixo custo, disponibiliza-
dos para o segmento canavieiro.

Parecia evidente que, se o equipamento 
estava sendo utilizado, com êxito, no dia a dia 
das usinas de açúcar, para acompanhamento 
de extensas rotinas de trabalho, poderia ser 
adaptado também para utilização em canteiros 
de obras. Gestões foram realizadas e Andrade 
Gutierrez acabou estabelecendo parceria com 
a Simova para desenvolver seu  sistema. 

Software e celular 
aposentam apontamento 

de papel no campo 
Com um celular na mão e uma ideia de gestão 
na cabeça, operadores aposentam as antigas 

fichas de papel e conferem à informação on line a 
qualidade e a segurança para o acompanhamento 

seguro das obras de engenharia aqui ou no exterior

A implantação do ConstruMobil 
O ConstruMobil – esse é o nome do sis-

tema – foi desenvolvido e tornou-se novo 
personagem da história da construtora. “Esse 
recurso”,  explica o engenheiro da Contro-
ladoria da empresa, Rodrigo Fernandes de 
Barros, “é uma contribuição para o avanço da 
gestão em tempo real nos apontamentos de 
campo. Com o uso do celular, que hoje pode 
vir equipado com GPS e outros recursos, ope-
radores treinados digitam as informações co-
lhidas nos canteiros.

Os dados são transmitidos aos servidores 
da Andrade e, a partir daí, o gerenciamento 
é realizado via painéis, em telas LED/LCD, 
praticamente em tempo real: os dados po-
dem ser atualizados a cada 50 segundos”.  A 
inovação, segundo ele, tem proporcionado à 
empresa uma gestão eficiente, solucionando 
difíceis problemas de logística. 

Atualmente, com as equipes utilizando 
o novo sistema, identificando e corrigindo 
eventuais desequilíbrios e tomando medi-
das até para a antecipação de cronograma, 
não parece que trabalhos dessa natureza 
poderiam ser feito de modo manual, como 
em passado recente. Há cerca de dois anos, 
os apontamentos em papel, na construtora, 
eram difíceis de serem lidos e conservados. 
E até o ambiente em que as fichas eram pre-
enchidas ou passadas a limpo, não favorecia 
muito a posterior conservação da papelada. 
Além disso, as informações ficavam disper-
sas e as pastas não paravam de ocupar cada 
vez maiores  espaços.

Com o novo sistema eletrônico via celular, 
que permite o acompanhamento à distância e 

tomada de decisões imediatas, para superar 
pontos críticos, os dados sobre eficiência ou 
uso inadequado de equipamentos ou proces-
sos, índices de produtividade e outros ele-
mentos, são colhidos in loco e repassados para 
a engenharia de produção, que pode acionar 
outros recursos  e equipes, de modo a evitar 
que os problemas, detectados, se agravem. A 
gestão, assim processada em tempo real, pos-
sibilita  ganho de produtividade e redução de 
custos, na medida em que ajusta a orientação 
dos trabalhos no canteiro e reprograma as 
prioridades, se for o caso.  

No começo da implantação do sistema, 
a construtora ainda tinha dúvidas quando à 
sua operacionalidade. Logo, no entanto, se 
apercebeu de que o celular está muito pre-
sente no cotidiano das pessoas. E, saltar do 
uso individual para a utilização corporativa 
foi muito mais fácil do que ela imaginou. 

O sistema eletrônico de apontamento foi 
adotado pioneiramente nas obras do Comple-
xo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) 
e, de imediato, estendeu-se a outras obras da 
empresa ou naquelas nas quais ela está presen-
te como líder de consórcio. Hoje, ele é usado 
nas obras em andamento no Brasil e em outros 
países da América Latina e África. o sistema 
está implantado também em Portugal.

Em Manaus (AM), o ConstruMobil pro-
cessa as  informações para a manutenção do 
ritmo de trabalho nas diversas frentes de obras 
do chamado Programa Social e Ambiental dos 
Igarapés, atuando no controle das construções 
da usina hidrelétrica Santo Antônio, em Ron-
dônia, a exemplo do que ocorreu também em 
São Paulo, nas obras do Rodoanel. 

O engenheiro Rodrigo Fernandes acre-
dita que ainda este ano o processo eletrôni-
co  de  apontamentos se estenderá a todas as 
obras que a construtora executa no País. “Um 
celular na mão e a ideia de boa gestão na ca-
beça”, repete ele, “abre o caminho para mais 
uma modernização na engenharia.” 

Rodrigo Fernandes de Barros, 
engenheiro da Controladoria da 

empresa
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Engenharia une dois países
e está avançando pela Europa

A Odebrecht, que por meio da Bento 
Pedroso Construções (BPC), ajuda a 

modernizar a infraestrutura de Portugal, 
onde hoje responde por contratos da 

ordem de 2 bilhões de euros, começa a 
construir o Trem de Alta Velocidade que 

ligará Lisboa a Madri

Nildo Carlos Oliveira, de Lisboa

E
stamos visitando algumas obras da Odebrecht/Bento Pedroso 
por terras de Portugal. Essas duas empresas operam unificadas 
desde 1988, período em que executaram contratos da ordem  de 
2,9 bilhões de euros. A BPC, fundada  em 1953 por José Bento 
Pedroso, e a empresa brasileira, fundada na Bahia em 1944 por 
Norberto Odebrecht, identificaram-se ao longo dos anos, não 
somente pelo idioma comum, mas por conta de uma engenha-

ria refinada, aplicada na construção de algumas das mais importantes 
obras do país: a Ponte Vasco da Gama, que se projeta sobre o rio Tejo; 
a ampliação do metrô desta capital (obra da qual participou também a 
brasileira Andrade Gutierrez, presente na estação da Rotunda, na praça 
Marquês de Pombal); os túneis de Carenque  e  dezenas de outras.

Atualmente as duas empresas se preparam para abrir o novo cami-
nho ferroviário destinado ao Trem de Alta Velocidade rumo a Madri. 
Simultaneamente às iniciativas com esse fim, dão andamento também 
a algumas obras  resultantes de contratos recentes: o trecho Buraca-
Pontinha, da Circular Regional Interior de Lisboa (Cril), onde a marca 
fundamental do trabalho é a preservação dos seculares Aquedutos das 
Águas Livres e das Francesas, ícones da engenharia hidráulica portu-
guesa, construídos  entre o final do século 17 e começo do século 18 para 
abastecimento d´água desta capital,  e a  usina hidrelétrica Baixo Sabor. 

Sabor é um rio com nascente na Galícia, Serra da Colebra. Ele joga 
suas águas no rio  Douro, na região de Trás-os-Montes. O sítio escolhido 
para a construção da usina fica nas proximidades da Vila da Torre de 
Moncorvo, área de serra, extremamente escarpada e de acessos sinuo-
sos, onde as noites chegam cedo demais, nos invernos gelados. 
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Ponde Vasco da Gama, projetada sobre o rio Tejo 
com 12km de pontes e viadutos 
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Gare Intermodal de Lisboa, projeto do arquiteto espanhol Calatrava  

O projeto previu duas barragens, uma 
delas de concreto, em forma de abóbada 
de dupla curvatura. De início, o empreen-
dimento suscitou polêmica entre ambienta-

listas. Mas a empresa Energias de Portugal 
(EDP) justificou a necessidade da obra, argu-
mentando que ela vai permitir flexibilidade 
operacional entre todas as barragens ao lon-

go do rio Douro e assegurar o fornecimento 
contínuo da energia elétrica que elas estão 
gerando. Equipes multidisciplinares acom-
panham a construção, a fim de que os cuida-
dos com o meio ambiente e com os valores 
do patrimônio local sejam garantidos.    

Além de visitar aquelas duas obras no-
vas, a revista O Empreiteiro visitou também 
obras anteriores, constatando que as expe-
riências práticas resultantes do avanço da 
engenharia  da empresa constituem  ricas 
fontes de estudos nas universidades do Por-
to, Coimbra e da Universidade Técnica de 
Lisboa. É um exemplo que pode ser imitado 
e utilizado, como rotina sistemática, nas es-
colas de engenharia do Brasil. 

Sobre a possibilidade de apropriação 
de material prático de engenharia nos estu-
dos universitários, o reitor Fernando Sea-
bra Santos, da Universidade de Coimbra, é 
contundente: “Tenho por mim, que no atual 
momento de desenvolvimento do país, da ca-
pacidade de ligação e de entendimento entre 
a universidade e as empresas, depende o êxi-
to de uma estratégia ganhadora, assente na 
inovação e na qualidade, na capacidade de 
criação de novos produtos, capazes de impor 
o nome e a marca de Portugal num mundo 
cada vez mais globalizado e concorrencial.” 

Experiências acumuladas
Entre as obras que hoje são estudadas 

nas escolas de engenharia portuguesas está 
a Ponte Vasco da Gama. Ela  resolveu o pro-
blema de tráfego  pesado da ponte antiga – a 
25 de Abril, ex-Salazar, inaugurada em 1966  
– implementando a rede viária que circunda 
esta capital.  Ao vê-la, na composição de um 
conjunto de vias de acesso que se estendem 
por cerca de 18 km -  12 km dos quais forma-
dos de pontes e viadutos e cujo vão central 
se estende por 420 m - pensei no que ela tam-
bém representa do ponto de vista técnico.   

A travessia, uma via expressa com cerca 
de 30 m de largura e três faixas de circulação 
em cada sentido, foi, em seu processo cons-
trutivo, um paciente exercício de engenharia. 
Desde as fundações em estacas escavadas; as 
ensecadeiras em estacas-pranchas; o tabuleiro 
atirantado  em aduelas moldadas in loco, até 
os mínimos pormenores  com os estudos de 
impacto ambiental na terra e no leito fluvial. A 
concepção e a execução da obra consideraram 
as condições, no dia a dia, do ecosistema. Foi 
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até desenvolvido um meio de iluminação es-
pecial para facilitar o vôo de aves noturnas.

Outra obra estudada é a Gare Intermodal 
de Lisboa, conhecida como Gare do Oriente. 
Trata-se do maior complexo intermodal de 
transportes desse país.  A estação foi  dimen-
sionada para abrigar os vários sistemas de 
transporte público local, constituindo um 
legado da modernização de Lisboa, depois 
da Expo-98. A cobertura de aço e vidro re-
sulta de uma estrutura metálica que forma 
um conjunto similar a 60 árvores de 25 m de 
altura simetricamente plantadas. 

O complexo intermodal, que tem sido 
visitado por curiosos e em especial por ar-

quitetos do mundo todo, foi projetado pelo 
arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o 
mesmo que acaba de projetar o Museu do 
Amanhã, obra que vai integrar o conjunto 
modernizador do cais do Rio de Janeiro, 
batizado de Porto Maravilha, dentro das ini-
ciativas para preparar a cidade para a Copa 
de  2014 e para a Olimpíada de 2016.  

Estendi esse passeio técnico até o metrô. 
Todo o chão por onde se pisa ao longo do 
traçado e no entorno faz parte da história 
desta capital, destruída pelo terremoto que 
ali aconteceu em meados do século 17 e cuja 
reconstrução teve à frente a personalidade 
do Marquês de Pombal. 

A propósito dessas obras, o professor 
Emanuel Maranha das Neves, catedrático 
do Departamento de Engenharia Civil do 
Instituto Superior Técnico (IST), de Lisboa, 
desenvolveu estudos e considerou: “Todos 
os que hoje contemplam a parte visível do 
nosso metropolitano, sobretudo as estações 
do Cais do Sodré e da Baixa-Chiado, estão 
longe de ter uma ideia do enorme desafio 
conceitual e técnico que constituiu a reali-
zação dessas obras”.

Tem razão o professor. Construir o 
metrô nessa região significou enfrentar 
condições geológicas e geotécnicas abso-
lutamente desfavoráveis. Se, na superfície, 
predominam os edifícios comerciais e de 
inestimáveis valores histórico e arquitetô-
nico, lá no subsolo os problemas não po-
deriam ser menores. Além do baixo nível 
do lençol freático, havia outras interfaces 
no caminho das escavações. Por isso, antes 
de colocar as máquinas de perfuração em 
funcionamento, tinham de ser realizadas 
centenas de sondagens e ensaios no local e 
em laboratório.

Foram usadas: a técnica cut and cover  
em alguns trechos; o  método NATM em 
outro; e o  shield, construído na França, nos 
túneis entre a estação do Cais do Sodré e o 
Rossio; no túnel entre o poço da Marinha e 
o poço do Duque do Cadaval e no túnel en-
tre o poço da Marinha e a estação de Santa 
Apolônia.  

Os túneis de Carenque, que fazem par-
te da Circular Regional Exterior de Lisboa 
(Crel), uma espécie de rodoanel, e as auto-
estradas  resultantes do Plano Rodoviário 
Nacional que Portugal colocou em prática 
depois da década de 1990, são outros em-
preendimentos  também referidos como 
experiências nas escolas. 

Proteção para os aquedutos  
A Circular Regional Interior de Lisboa 

(Cril), cujo último trecho deverá ser conclu-
ído ainda no primeiro trimestre deste ano, 
interliga as diversas auto-estradas de aces-
so a Lisboa, desafogando o tráfego das vias 
principais. É uma obra de 4 km de extensão, 
resultado de investimentos de 112 milhões 
de euros e cuja implantação tem exigido so-
luções engenhosas, uma vez que o traçado 
passa por 130 m daquela que é considerada 
a maior realização da engenharia hidráulica 

Internacional

A igrejinha, datada de 1754, será reconstruída, 
em todos os detalhes, em sítio preservado 

Cais do sodré, uma das estações de metrô  
do centro de Lisboa 
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A construção do túnel preservou a estrutura dos 
antigos aquedutos de Lisboa

portuguesa:  os Aquedutos das Águas Li-
vres e das Francesas.

Como somente uma pequena parte dos 
58 km dos aquedutos era visível – e se tra-
tava de patrimônio que em hipótese algu-
ma poderia ser danificado  – a  Odebrecht 

Túnel  urbano da Cril, que utilizou estruturas de 
concreto pré-fabricado nas paredes laterais apresentou na licitação uma proposta técni-

ca que foi considerada ideal. Nos trechos da 
Cril que cruzam com aquelas construções 
seculares, a travessia foi rebaixada e medida 
semelhante adotou-se em outros pontos, re-
sultando na construção de túneis na metade 
dos 3,7 km finais do trecho.

Para afastar a possibilidade de qualquer 
abalo nas estruturas longevas, microestacas 

de contenção foram posicionadas horizon-
talmente, com estruturas de concreto pré-
fabricado nas paredes laterais, e somente 
depois disso foi implementada a escavação 
para a execução dos túneis. No total, 257 mi-
croestacas de sustentação foram ali executa-
das. A Cril, por onde devem circular mais de 
100 mil veículos/dia, começou a ser constru-
ída em 2007. 
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As complexidades no rio Sabor
A usina hidrelétrica Baixo Sabor terá ca-

pacidade para gerar anualmente 250 GW/h. 
Projetada para garantir o controle das cheias 
no rio Douro e orçada em 354 milhões de eu-
ros, faz parte do plano do governo português 
de utilizar tecnologias limpas para a geração 
de energia. A inovação nessa usina, que deve 
começar a operar no 2º semestre de 2014, é a 
combinação do aproveitamento hidrelétrico 
com energia eólica. Um sistema suprirá o ou-
tro, quando isto se fizer necessário. A área do 
reservatório é da ordem de 3 mil ha. 

O engenheiro João Marques, diretor de 
engenharia, informa que a barragem de ju-
sante foi projetada em abóbada de dupla 
curvatura, seguindo uma tendência portu-
guesa em construções semelhantes, que le-
vam em conta as características geológicas 
locais: rios encaixados em fundo de vale. 
Tais estruturas, esbeltas e finas, se revelam 
apropriadas para sítios com feição de câ-
nion. A outra barragem, de montante, foi 
projetada de modo convencional, e utilizará 
cimento no processo de compactação.

A barragem de dupla curvatura, cujo for-
mato lembra a barragem de Funil construída 
no rio Paraíba, em Itatiaia, RJ, será constru-
ída com a utilização de fôrmas trepantes e 

terá cerca de 140 m de altura. No processo 
de concretagem, serão usados cabos aéreos. 

A obra tem vários níveis de complexida-
de, uma vez que diversas das estruturas se-
rão subterrâneas. No conjunto, são construí-
das 2.500 m de galerias destinadas a abrigar 
os circuitos hidráulicos e as estruturas da 
tomada de água e da casa de força.     

Uma das dificuldades que surpreendeu 
os técnicos ocorreu na fase do desvio do rio 
Sabor. De repente se detectou uma falha ge-
ológica. As equipes foram alertadas e teve 
de haver maior concentração de esforço nas 
obras de contenções especiais, com a execu-
ção de enfilagem,  para assegurar a continui-
dade das escavações subterrâneas. 

O engenheiro José Manuel, diretor técni-
co que responde pelas obras no canteiro, dis-
se que cuidados especiais tiveram de ser ado-
tados, sobretudo no começo das obras, para 
a garantia das operações logísticas. “Estamos 
numa região onde não há sistema de trans-
porte para o contingente que trabalha aqui 
– no pico empregaremos 1.200 pessoas.  Não 
há comboio (trem), auto-carro (ônibus) etc. 
Todo o transporte tem de ser feito em viatu-
ras próprias das empresas construtoras. Tive-
mos de buscar energia em  pontos distantes. 
E distantes estão as fontes de abastecimento 
de gêneros e materiais. A serra é sinuosa e 
os caminhos, rochosos, sujeitos a instabilida-

des. Tudo requer obra de contenção para que 
nada acabe rolando escarpa abaixo.” 

Quando visitei essa obra, operavam ali 
duas centrais de britagem: uma com capaci-
dade para 650 t/h e, outra, com uma produ-
ção média de 220 m³/hora.   

Além de se defrontar, no dia a dia, com 
a questão de logística, outra dificuldade que 
constatei diz respeito ao meio ambiente e ao 
patrimônio.  As construtoras tiveram de  cons-
truir cavernas com sensores de temperatura e 
umidade para 100 morcegos desalojados de 
seu hábitat e criar um sistema de choque elé-
trico para obrigar os peixes a seguirem novas 
rotas de desova, por conta do desvio do rio.

Além disso, elas precisam cuidar da trans-
ferência do santuário de Santo Antão das 
Barcas, construído ali em 1754, e do santuário 
de São Lourenço, que data de época possivel-
mente mais recuada. Eles serão removidos das 
áreas que serão inundadas, para áreas seguras 
e de fácil acesso aos fiéis. A transferência não 
será nada fácil: cada santuário será desmonta-
do peça a peça, pedra a pedra, e levado para 
sítio previsto no projeto de preservação.    

Agora, o trem rápido rumo a Madri
Miguel Peres, presidente da Odebrecht 

em Portugal, recebe a revista O Empreitei-
ro no escritório da empresa em Lisboa e diz 
que começa a ser cumprido o contrato de 

A hidrelétrica, no rio Sabor, afluente do rio Douro, 
tem na logística e nas escavações subterrâneas, 
diversos níveis de complexidade

Internacional
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que pode vir a ocorrer com o Trem de Alta 
Velocidade brasileiro. Pelos dados até aqui 
divulgados, o TAV previsto para a ligação 
Rio-São Paulo-Campinas atravessa áreas ad-
versas, do ponto de vista geológico,  como a 
Serra das Araras, onde terão de ser execu-
tadas amplas escavações de túneis. E será 
muito grande o número de outras obras de 
arte especiais, nos diversos trechos.  

As construção da infraestrutura para a 
operação do trem-bala em Portugal come-
çará  em Poceirão, na margem sul do Tejo, 
coincidentemente onde a Odebrecht fará 
também uma  plataforma logística de grande 
porte, estimada em 300 milhões de euros. É 
um porto seco, destinado a funcionar como 
porta de entrada do Atlântico, inclusive para 
o etanol e outros produtos brasileiros.

O que se constata, analisando e vendo 
o volume de obras da Odebrecht/Bento Pe-
droso neste país, é que ele e o Brasil não se 
encontram unidos apenas pelo idioma, mas 
pelo histórico da engenharia também. 

concessão da PPP1 da ligação ferroviária de 
Alta Velocidade Lisboa-Madri. O contrato, 
firmado entre o governo português e a Liga-
ções de Alta Velocidade S. A. (Elos)  corres-
ponde ao trecho entre o Poceirão, margem 
sul do rio Tejo, e Caia, já na fronteira com a 
Espanha, em uma extensão de 167 km. 

A Elos é formada pelas empresas portu-
guesas Brisa, Soares da Costa, Lena, Edifer 
e Zagope; pelos bancos portugueses Caixa 
Geral de Depósitos e Banco Millennium BCP 
e pela espanhola Iridium, do grupo ACS. 

O contrato, com 40 anos de duração, in-
clui o projeto de engenharia, a construção, o 
financiamento e a manutenção daquele tre-
cho, além da manutenção do trecho Évora-
Caia, correspondente à linha convencional 
destinada ao transporte de mercadorias e 
que terá 92 km de extensão. O investimento 
geral é da ordem de 1,650 milhões de euros. 
A conclusão dessas obras está prevista para 
fins de 2013. A linha entre Lisboa e Madri 
terá velocidade de 350 km/h e vai permitir 
que o percurso seja feito em 2h45 entre as 
duas capitais.  

Miguel Peres informa que o desenvol-
vimento desse empreendimento se dará 
dentro do cronograma e que os estudos 
do traçado não preveem surpresas. A geo-
logia local é favorável, diferentemente do 

Agora, na pauta de trabalho Miguel Peres, 
presidente da Odebrecht em Portugal, estão o 
trem-bala e a plataforma logística
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O 
Chile provocou novo “terremoto” 
para consolidar seu crescimento e re-
erguer-se. Em apenas um ano, mostra 
que tudo é uma questão de “arregaçar 
as mangas”. “A colaboração pública 
e privada somada ao esforço de des-
centralização, em que cada localidade, 

administração e comunidade fizeram e conti-
nuam a fazer um trabalho em conjunto é o que 
está possibulitando um rápido avanço no país 
como um todo”, diz Pablo Allard, coordenador 
nacional de reconstrução urbana do Chile.

Dois minutos e quarenta e cinco segundos. 
Cidades destruídas, mais de 500 mil moradias 
arrasadas e 521 vítimas fatais. O terremoto do 
Chile, considerado o segundo mais forte do 
país, superado apenas pelo Valdivia em 1960, 
alcançou magnitude de 8,8 na escala Richter 
em 27 de fevereiro de 2010 e foi seguido por 
maremotos e centenas de réplicas, algumas de-

União nacional – comunidades e 
governo – posta à prova 

   
A mesma natureza que nos brinda com a vida, também é responsável por algumas 

tragédias devastadoras. E como superar isso? O plano para reconstruir cidades 
e recuperá-las dos danos sofridos tem uma fórmula:comunidades inteiras 

engajadas  em ajudar o próximo, mais um governo com projetos que amenizem os 
estragos o mais rápido possível é igual a “Um país unido reconstrói melhor”

 
Vanessa Vignati, Chile

Pablo Allard, coordenador nacional de 
reconstrução urbana do Chile

 “O sismo permitiu a 
reconstrução de cidades com 

infraestrutura melhor, chamando 
a atenção para regiões que 

estavam sendo deixadas de lado 
e necessitavam de avanços em 

obras urbanas”

Reconstrução | Chile

las sentidas em outros países como Argentina 
e Brasil. O epicentro situado no Mar Chileno, 
originou tsunamis arrasando grande parte da 

costa, com ondas superiores a 8 metros de al-
tura. O alerta de maremotos se estendeu poste-
riormente a 53 países.
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Quatro anos para a reconstrução e repara-
ção de 1.200 pontos da infraestrutura afetados, 
principalmente na região sul. Esse balanço foi 
realizado pelo Ministério de Operações Públicas 
(MOP) uma semana após a tragédia. Para conse-
guir atingir essa meta, o governo aumentou im-
postos sobre empresas, utilizou fundos sobera-
nos, reajustou orçamentos e contou com doações 
de empresas privadas e de outros países. 

Passado quase um ano, o Comitê de Re-
construção afirmou que 97,3% da infraestrura 
pública está reparada. Hernân de Solminihac, 
ministro de Operações Públicas, anunciou em 
novembro de 2010, que os 300 pontos situados 
na área mais afetada, que está entre Santiago 
e Temuco, foram totalmente ou parcialmente 
solucionados. A previsão para resolver os pro-
blemas de conexão que afetaram a Ruta 5 Sur é 
para junho deste ano. 

 “O sismo permitiu a reconstrução de ci-
dades com infraestrutura melhor, chamando 
a atenção para regiões que estavam sendo dei-
xadas de lado e necessitavam de avanços em 
obras urbanas. Essas localidades ganharam 
melhorias na infraestrutura e melhorias eco-
nômicas também. Existem cem Planes Maestros 
projetados para 25 localidades diferentes, os 
quais incluem um subsídio financeiro para pe-
quenos empresários e comerciantes. Isso gera a 
retomada da economia”, afirma Pablo Allard. 

O plano para reconstruir um país que resis-
ta a novos  terremotos, contando com a inicia-
tiva de empresas privadas, está em execução. 
Mas, e se os sismos forem  acompanhados de 
tsunamis? No artigo Temblor austral. Lecciones 
del sismo de Chile publicado na revista espanho-
la  Arquitectura Viva pelo arquiteto chileno 
Alejandro Aravena, a questão abordada é ou-

tra: Como enfrentar um maremoto? Segundo 
ele, o urbanismo no país deverá sofrer mudan-
ças, incorporando defesas à frente ao mar, com 
bosques dissipadores de energia, zonas de to-
pografia artificial acidentada que aumentem o 
atrito com as ondas, tudo isso combinado com 
sub-bosques capazes de deter escombros e ma-
teriais soltos, que trazem os maiores riscos para 
a população. 

“Estamos utilizando a mesma tecnologia 
anti – tsunamis do Japão. Estamos reconstruin-
do as cidades costeiras com muros, árvores e 
solo mais resistentes, que ajudem a absorver a 
energia da onda. Os primeiros andares dos pré-
dios habitacionais serão executados com mate-
riais mais resistentes, ou seja, a água atravessa 
o apartamento, mas não consegue destruí-lo. 
Amortizando os primeiros impactos de um 

Efeito do terremoto seguido de tsunami

Edifício Borde Río em Concepción, considerado o 
símbolo do terremoto

As consequências do tsunami no porto de 
Talcahuano

O sismo abalou a estrutura da  
Torre O´Higgins
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Um ano após o terremoto, o 
país se reergue e consolida seu 
crescimento

possível tsunami, as pessoas terão mais tempo 
de desocupar suas casas e buscar um refúgio 
seguro. No caso de deficientes físicos, eles po-
derão subir ao segundo andar que também es-
tará projetado com estrutura resistente, para se 
protegerem”, explica o coordenador nacional 
de reconstrução urbana do Chile. 

80 mil famílias atingidas
Cento e seis aldeias de emergências foram 

implantadas para alojar as 4.291 famílias desa-
brigadas. 95% das 80 mil famílias que tiveram 
suas moradias atingidas pelo terremoto, con-
tinuaram instaladas no mesmo local, e recebe-
ram casas pré- fabricadas, ligação de luz e água.  
O plano de reconstrução Chile Unido Recons-

trói Melhor tem como foco reparar e melhorar 
as moradias danificadas, junto a um plano de 
investimentos financeiros e social. Muitos vo-
luntários chilenos se mobilizaram para ajudar a 
construir casas e prestar socorro às vítimas. 

O Ministério de Vivenda e Urbanismo 
anunciou oito meses depois do desastre natural 
que utilizará tecnologia moderna anti-sísmica 
desenvolvida pela companhia Sirve, empresa 
de engenharia ligada à Escola de Engenharia 
da Pontifícia Universidade Católica do Chile 
para reerguer a Vila 26 de Setembro, localizada 
em Santa Cruz. 

O coordenador nacional do programa de 
reconstrução de moradias, Pablo Ivelic, expli-
cou que serão construídos oito edifícios de qua-
tros andares dotados de amortecedores isolan-

tes em suas fundações,  para absorver 80% dos 
efeitos mais destrutivos do tremor sísmico. Este 
mesmo procedimento foi aplicado na Faculda-
de de Engenharia da Universidade Católica e 
no novo Hospital Militar da Rainha. “Este é um 
projeto piloto para avaliar a possibilidade de 
novos projetos de moradias com outros tipos 
de tecnologia anti – sísmica. Quero deixar claro 
que todas as moradias que estão sendo cons-
truídas já apresentam as normas anti –sísmicas 
superiores ao código de construção vigente no 
último terremoto. As residências da Villa 26 de 
Setembro, devido aos amortecedores isolantes, 
terão reduzido o impacto na estrutura dos edi-
fícios, móveis e pertences pessoais”, esclarece 
Pablo Allard.

 O conjunto habitacional 26 de Setembro, edi-
ficado em 1996 mediante o programa de mora-
dia básica do governo, teve um dos 28 prédios 
inteiramente destruído  e os outros ficaram da-
nificados. Com este novo projeto, 192 famílias 
se beneficiarão ainda de melhorias arquitetôni-
cas como o aumento de área dos apartamentos 
de 42 para 60 m2 e a incorporação de varandas. 
Outras  famílias que habitavam o condomínio 
puderam escolher levantar suas casas em ou-
tros terrenos na mesma localidade. 

Entretanto, há quem critique os projetos 
de reconstrução. Segundo Alberto Gurovich 
Weisman, professor investigador do Departa-
mento de Urbanismo da Universidade do Chi-
le, o tema qualidade de vida para as vítimas do 
terremoto não foi considerado prioritário. “Em 
algumas localidades muito destruídas, como 
Talca, os cidadãos reivindicaram esta questão. 
O mais grave é que a Divisão de Desenvolvi-
mento Urbano do Ministério de Vivendas igno-
rou estas reclamações da população.  As poucas 
reivindicações acolhidas tiveram sua vigência 
limitada a cinco e dez anos. Isso tende a agra-
var as diferenças de desenvolvimento entre os 
municípios atingidos pelo sismo e os que estão 
fora da região atingida”.

Agricultura e vinho
O cumprimento da meta governamental 

de reconstruir 100% da infraestrura de irriga-
ção de 170 mil hectares, onde trabalham 18 mil 
agricultores afetados pelo terremoto, nas regi-
ões de Valparaiso y La Araucanía, foi anuncia-
do em dezembro pela ministra secretaria geral 
de governo, Ena Von Baer, junto ao ministro 
de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, e o 
subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat. 

Impacto na economia
A área em que se concentravam 70% da produção de vinhos no Chile também foi afetada. 

A principal organização empresarial do setor, a Vinos de Chile, declarou que 12,5% do produto 
armazenado haviam se perdido, devido aos fortes tremores, o que ocasionou um prejuízo de 
183 milhões de euros. O país, segundo as Nações Unidas, foi considerado o décimo produtor 
mundial de vinho em 2008. 

Apesar de os setores ligados a agricultura terem passado por dificuldades em 2010, a 
exportação de vinhos engarrafados subiu 12% e a uva de mesa, principal fruto de exportações, 
teve um aumento de 4,1%, de acordo com a ProChile. 

Reconstrução | Chile
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O projeto da "Villa 26 de Setembro" em Santa Cruz
reconstruiu dezenas de residências

“Depois do terremoto, grande parte da nossa 
infraestrutura de cultivo por irrigação se viu 
afetada e colocou em perigo o abastecimento 
de frutas e verduras. 

Catorze canais e cinco pequenas represas 
foram danificados com o sismo, dentre as quais 
a Lliu-LLiu, na região de Valparaíso; Millahue, 
na região de O’Higgins; Tutuvén, na regiao del 
Maule,  Coihueco, na região do  Biobío; o Canal 

Cumpeo e os canais matrizes de Maule Norte, 
e Biobío Norte e Sur. O custo calculado para re-
parar os estragos na infraestrutura de irrigação, 
foi de US$ 58,5 milhões.

Concepción e Santiago
Os terrenos arenosos combinados com as 

falhas geológicas de Concepción não suporta-
ram os tremores. As construções antigas de al-
venaria foram as maiores vítimas,  a tal ponto 
que 95% delas deverão ser demolidas. Na cida-
de alguns dos mais recentes empreendimentos 
imobiliários não foram capazes de resistir ao 
tremor. É o caso do conjunto de escritório Torre 
O´Higgins, concluído poucos meses antes do 
terremoto, e o mais alto da cidade. Ele recebeu 
amplos danos estruturais. O prédio de 15 an-
dares, Borde Río, construído em 2009, também 
desmoronou. 

Em nove de fevereiro deste ano, a Constru-
tora JCE S.A. ganhou uma licitação do MOP de 
US$ 1,5 milhão para demolir cinco edifícios de 
Concepción danificados pelo terremoto, dentro 
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Desenhado pelo arquiteto Emilio Duhart, 
o edifício da Faculdade da Química de Con-
cepción, foi vitima de um grande incêndio 
ocasionado pelo sismo. A estrutura se manteve 
estável e o governo alocou US$ 5 milhões para 
recuperar esta importante obra de arquitetura 
moderna.  E as melhorias na área educativa 
não pararão por aí. Em fevereiro de 2011 foi 
noticiado que US$ 550 milhões serão investi-
dos nas universidades chilenas e 80% dessa 
cifra irá para as instalações físicas.

Santiago, onde se situa o maior número 
de universidades, tem programada a cons-
trução de um novo prédio na Faculdade de 
Ciências Físicas. Ao total 59 edifícios públicos 
necessitam ser reparados ou reconstruídos em 
Santiago. O engenheiro e intendente da região 

O metal vermelho continua soberano
Em janeiro de 2011 a economia chilena teve um superávit de US$ 2,175 bilhões, por conta 

da exportação do cobre cresceu 8,3% (em valor) no primeiro mês do ano.  
Responsável por 29% do cobre produzido em todo o mundo, segundo o banco britânico 

Barclays, o minério chileno registrou alta de 6,2% um dia após o sismo,(a maior em 11 meses), 
quando as operações nas quatro minas mais importantes do país, foram suspensas. Elas corres-
pondem a 20% de todo o minério produzido na região. 

Esse aumento no valor do minério vermelho somado à recuperação econômica mundial 
refletiu-se numa maior demanda de outros produtos chilenos. De acordo com informações de 
ProChile, 2010 foi um ano recorde de exportações para o país. 

O Chile que em 2009 somou US$ 53,735 bilhões no comércio exterior, no ano passado 
elevou a cifra a US$ 69,621 bilhões, representando um avanço de 30%.  A celulose, o segundo 
produto de exportação também experimentou altas no mercado. Os preços subiram 52% em 
2010 devido aos danos sofridos pelas plantas de celulose após o terremoto.

metropolitana, Fernando Echeverría, está bus-
cando recursos para custear os US$ 86,3 mi-
lhões estimados para  essas obras. Essa cifra 
representa 18% dos US$ 486 milhões que cus-
tará a reconstrução da cidade até 2014. Depois 
do setor habitacional,  os monumentos são os 
que mais demandam recursos. A Intendência 
pretende captar dinheiro no setor privado. 

A Mitsubishi contribuiu com US$ 52 mil 
para os reparos da Casa de Cultura de San 
Bernardo. Já a sede do Museu de Arte Con-
temporânea Parque Florestal iniciou no final 
de janeiro a restauração da fachada. Por meio 
da Lei de Doações Culturais, o Banco Itaú 
Chile e a Intendência Metropolitana entraram  
com metade dos US$ 351 mil necessários para 
as obras. O restante foi custeado pelo Progra-
ma de Apoio de Reconstrução do Patrimônio 
Material do Conselho de Cultura. Francisco 
Brugnoli, diretor do MAC, destacou que essa 
restauração tem um grande significado cul-
tural, pois recupera a memória do país e isso 
transcende para toda a nação. Os escombros 
já estão sendo retirados e os danos serão ava-
liados.   

Durante os próximos três meses, os ar-
quitetos especialistas em patrimônio artístico, 
Ricardo Neira, do MOP; Ariel Núñez, da Cor-
poração para o Desenvolvimento de Santiago 
e Ignacio Covarrubias, da Faculdade de Artes 
da Universidade de Chile, realizarão o projeto 
de reconstrução da fachada. 

O MAC Quinta Normal tem a reinaugu-
ração prevista para março. A rápida restaura-
ção foi possível graças a uma doação de 250 
mil euros realizada pelo governo alemão, por 
meio de seu Fundo de Conservação de Monu-
mentos Culturais.

Mesmo diante deste desastre natural no 
Chile,um estudo realizado pelo jornal norte 
americano The New York Times garantiu que 
Santiago é o melhor lugar para se visitar em 
2011. Segundo Patricio Ovalle, diretor do Cen-
tro de Competitividade da Universidade do 
Pacífico, esse fato se deve ao próprio terremoto 
e ao salvamento dos mineiros na mina de San 
José, que geraram expectativas a nível mun-
dial e todos querem saber o que está aconte-
cendo com o país. A lista do NYT que inclui 41 
outras cidades se refere à capital chilena como 
a cidade que abraça a cultura moderna, des-
tacando o Centro Gabriela Mistral (GAM), o 
Museu da Moda e o recém-aberto The Aubrey 
Boutique Hotel. Já arrumou as malas?-

Detalhe do pilar do Viaduto Juan Pablo II, abalado 
pelo terremoto; reconstruçao do Viaduto Juan 
Pablo II

de um total de 15 estruturas afetadas pelos tre-
mores. 

Com 2,310 m, o viaduto mais extenso do 
Chile, projetado pela companhia inglesa E.W.H. 
Gifford & Partners, o Juan Pablo II, já registrava 
sinais de deficiências em seu estado de conser-
vação quando  sofreu graves danos com o sis-
mo. A recuperação da ponte foi finalizada em 
outubro do ano passado, com uma pista nova 
adicional no sentido Concepción – San Pedro 
de la Paz.

Reconstrução | Chile
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A 
edição anterior da revista O Empreiteiro 
(OE 494) mostrou que a falta de planeja-
mento urbano e de medidas geotécnicas 
de prevenção se refletiram no agrava-
mento da tragédia ocasionada pelas 
chuvas torrenciais na região serrana do 
Estado do Rio. O impacto da tragédia 

mobilizou construtoras, engenheiros e outros 
profissionais, numa corrente que uniu poder 
público e iniciativa privada, no esforço para 
salvar vidas e, se possível, reverter um pouco 
a situação. 

Um mês depois, contabilizados os núme-
ros oficiais - 8 mil pessoas desabrigadas, mais 
de 900 mortos e quase 500 desaparecidos - a 
reportagem da revista volta ao local para ve-
rificar a quantas andam as obras de reconstru-
ção. E verifica que ao menos a maior parte das 
cidades que foram atingidas, como Teresópo-
lis, Petrópolis, Itaipava, Sumidoro, São José do 
Vale do Rio Preto, Nova Friburgo, Bom Jardim 
e Areal, ainda se encontram em estado de 
emergência.

Passada a tragédia,  
trabalhos evoluem em 
compasso de espera

No momento da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, a prioridade era 
desobstruir ruas, salvar vidas e evitar novos desmoronamentos.  

Mas, a reconstrução, hoje, progride a passos lentos,  
sacrificando a população

Rosane Santiago - Petrópolis(RJ)

O trabalho de prevenção de novas ocor-
rências é realizado sob a responsabilidade de  
quatro ministérios: da Integração Social, Ciên-
cia e Tecnologia, da Defesa e das Cidades. O da 
Ciência e Tecnologia disponibiliza três bases de 
radares meteorológicos: um que já está implan-
tado no morro do Sumaré, no Rio de Janeiro e 
os demais previstos para Resende e Macaé. De-
verão ser instalados até o final do ano de 2012.  

O engenheiro geotécnico Luciano Jacques 
de Moraes,  da Mecasolo Engenharia, diz que 
os três radares “vão permitir antecipar o que 
pode acontecer naqueles locais, áreas em que 
será dado o alerta.”  Ele explica: “Temos que 
contar com um esforço conjunto entre poder 
público e população nessas horas. Mas precisa-
mos contar  com instrumentos de  prevenção e 
de recuperação. E será necessária a agilidade no 
repasse dos recursos do governo federal para 
os estados e municípios, para que tenhamos re-
sultados satisfatórios”.

A equipe de Luciano está trabalhando no 
desenvolvimento de projetos para a recupe-

ração de mais de 400 encostas que deslizaram 
em Nova Friburgo. O engenheiro explica que 
“Nova Friburgo registrou muitos deslizamen-
tos e um número elevado de óbitos; já em Bom 
Jardim o estrago maior foi ocasionado pelas 
enchentes e pelo  transbordamento do rio local. 
Enfim, cada local requer, hoje, uma intervenção 
peculiar”.

Prefeituras terão que se reestruturar
Em Bom Jardim, cidade totalmente des-

truída pelas enchentes, o governador Sérgio 
Cabral, que ali esteve acompanhado do vice 
governador e também secretário de Obras, Luiz 
Fernando Pezão, criou a Secretaria Extraordi-
nária para a Região Serrana. O prefeito local, 
Affonso Monnerat,  que assumiu esta secreta-
ria, diz que tem pressa em andar com as obras 
de reconstrução, paralelamente aos trabalhos 
de buscas de corpos, que até fins de fevereiro 
último ainda prosseguiam. 

Affonso Monnerat informa que as ações 
de reconstrução dos municípios atingidos in-
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cluem a verificação do volume de estragos nas 
residências; eventual localização de corpos; 
atenção às condições das encostas e a adoção 
de obras de contenção; reconstrução de vias ur-
banas, pontes e viadutos; obras pavimentação e 
de micro e macro-drenagem e desassoreamen-
to de rios e córregos. Isso tudo precisa ser feito 
com a anuência e apoio das prefeituras, respei-
tando a autonomia de cada município. 

Ele considera que, até aqui, a situação de 
Nova Friburgo é a mais difícil, “pois não en-
contramos áreas disponíveis para a construção 
de casas. O Vale do Cuiabá em Petrópolis já tem 
ajuda da iniciativa privada e Teresópolis conta 
com terreno para esse fim. Nossa preocupação, 
nestas áreas, é com o desenvolvimento de um 
bom trabalho de levantamento topográfico e de 
geologia, a fim de que não venham a ocorrer, 
ali, problemas semelhantes aos que concorre-
ram para a tragédia”. O secretário extraordiná-
rio diz que “as prefeituras terão que se reestru-
turar e adotar providências para evitar que as 
pessoas retornem às áreas de risco.” 

Brasil e as catástrofes
“Havia esse mito de que no Brasil não ha-

via catástrofes. Mas, pela nossa experiência, 

podemos dizer que o Brasil não está imune a 
essas ocorrências. Por isso, precisamos planejar 
o futuro de modo a adotarmos medidas de pro-
teção.”  A opinião é do  presidente da Empresa 

Obras em estrada RJ-116
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de Obras Públicas do Estado do Rio de Janei-
ro (Emop), Ícaro Moreno Júnior. Ele acha que 
“precisamos contar com áreas para construir 
8.000 unidades habitacionais na região serrana 
atingida.”

Mas, levando em conta diversas interveni-
ências, incluindo as questões ambientais, os ter-
renos disponíveis não permitiriam a construção 
desse volume de unidades.  Por  causa disso,  
“temos que reavaliar a região, pois até locais 
que não eram de risco,  agora o são.” O governo 
do Estado vem mantendo contatos institutos de 
pesquisa e de ensino, como a própria Univer-

sidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), para um trabalho de análise com vistas 
a encontrar soluções para esse problema. 

Equipe  daquela universidade, encabeça-
da pelo professor Alexandre Pimenta, esteve 
desde os primeiros dias da tragédia, nos sítios 
devastados, colaborando com o governo em 
um trabalho voluntário. O professor e sua equi-
pe cadastraram  casas, equipamentos urbanos, 
pontes e estradas vicinais destruídos.

Weber Figueiredo, vice-diretor da Faculda-
de de Engenharia da UERJ, diz que “ é do in-
teresse da universidade colaborar com a Emop 

Cordeiro
Duas Barras

Macuco
Bom Jardim

Nova Friburgo
Cachoeira de Macacu

Itaborai

Rodovia RJ - 104
Rodovia RJ - 116

Outras rodovias
Divisão de municípios

Mapa da Rota RJ - 116

Nova Friburgo 
Construtora Andrade Gutierrez S/A 
Construções e Comércio Camargo Correa S/A 
Construtura Cowan S/A 
Delta Engenharia Ltda. 
Fabio Brunoconstrucões Ltda 
Fidens Engenharia S/A 
FW Empreendimentos Imobilários e Construcões Ltda 
JBL Construtoraltda 
Construtora Norberto Odebrechts S/A 
Construtora Queiroz Galvão S/A 
Sanerio Engenharia Ltda 
São Marcos Terraplanagem e Construcao S/A 
SENIC 
Silthur Construtora Ltda 
U & M Mineração e Construção S/A 
Volume Construções e Participações Ltda

Relação das empresas operando na Região Serrana 
atualizado em 23/02/2011

Bom Jardim 
Sercope Construção Civil Ltda 
CHMConstrutora Ltda 
Dimensional Engenharia Ltda

Teresópolis 
Carioca Christiane-Nielsen Engenharia S/A
Sumidouro 
Construtora OAS Ltda
São José do Vale do Rio Preto 
Higheng Engenharia Ltda 
Carioca Christiane-Nielsen Engenharia S/A

Petropolis / Areal 
Carioca Christiane-Nielsen Engenharia S/A 
Tecnosonda S/A 
Sanerio Engenharia Ltda 
Engeprat Engenharia e Serviço 
Delta Construção S/A
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para ajudar na solução de problemas que en-
volvem a população”. 

Inspirador da idéia da criação de  parques 
fluviais na região, Ícaro Moreno fala de um ou-
tro problema que não é só do Rio de Janeiro: a 
desconsideração dos governos para com a Lei 
9433, segundo a qual o espaço urbano tem que 
ser pensado de acordo com sua situação hidro-
gráfica e toda urbanização da cidade tem que 
ser pensada de acordo com essa preocupação. 
Ícaro afirma que “se tivesse sido elaborado 
um plano diretor para a bacia hidrográfica da 
região e se ele tivesse sido obedecido, não te-
ríamos tido uma  tragédia dessa dimensão na 
Serra Fluminense”.

Outra equipe fundamental no processo 
de reconstrução  é a do subsecretário de urba-
nismo do Estado, Vicente Loureiro:  “Estamos 
preocupados. É uma demanda muito grande 
alojar 8.000 desabrigados. A reconstrução pre-
cisa ser feita e rapidamente.”

A Equipe da Secretaria de Urbanismo con-
seguiu um terreno contíguo à cidade de Teresó-
polis, a Fazenda Ermitage para construção de 
moradias e pensa em uma nova  proposta de 
bairro.  Explica Vicente Loureiro: “Ao redor do 
bairro poderemos criar um parque comunitá-
rio, do qual até outras pessoas da cidade pos-
sam usufruir.”

Estragos em rodovias
O superintendente geral da Concessioná-

ria Rota 116, David Augusto Brites Barbosa, 
informa que por conta da tragédia, a empresa 
“mobilizou todo o seu efetivo, inclusive con-
vocando colaboradores que estavam de férias, 
para iniciar os trabalhos de reconstrução.” As 

empresas de engenharia Delta e Oriente, que 
operam na concessão, disponibilizou homens 
e máquinas para os trabalhos  de desobstrução 
de pistas da Rota 116 e de acessos viários.

“Já no dia seguinte às chuvas, dia 12 de ja-
neiro, tomávamos providências emergenciais 
para garantir a segurança dos usuários da es-
trada e dar fluidez ao tráfego, numa operação 
contínua que incluiu tapa-buraco, limpeza e si-
nalização”, conta Barbosa. 

O impacto dos estragos foi de tal monta, 
que acarretou a interrupção do tráfego no km 
102,5, onde ocorreu a queda da ponte sobre 
o Rio Grande - acesso a Bom Jardim e os de-
mais municípios ao Norte. Houve obstruções 
também no km 75,2, quando a plataforma “es-
tradal” foi reduzida a uma faixa de rolamento 
– sentido Norte.  Os trabalhos de desobstrução 
e reconstrução da pista exigiram o emprego de  
retroescavadeiras, pás-mecânicas, escavadeiras 
hidráulicas, rompedor hidráulico e caminhões 
basculantes de 5m3 a 18m3. 

David Barbosa narra as dificuldades no 
período do dia 12 a 24 de janeiro: “A sede da 
empresa esteve operando precariamente: a 
energia elétrica só foi restabelecida no dia 14; 
a telefonia fixa retornou à normalidade no dia 
18 e a móvel só no dia 20; e só tivemos abaste-
cimento de água no dia 24. Só tivemos contato 
com todos os nossos colaboradores, principal-
mente os da praça de pedágio 3, no dia 20 e 
muitos destes, aliás tiveram enormes perdas 
materiais”.

Face à instabilidade geomecânica dos ta-
ludes, os maciços que se romperam causaram 
87 ocorrências entre leve, moderadas e graves – 
todas com interrupção parcial da pista de rola-
mento. David explica que 66 dos pontos críticos 

Obras de encostas em Nova Friburgo
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eram escorregamentos de corte e 16 relativos a 
escorregamentos de aterro. 

“Além disso,  o trabalho abrange outras 
dificuldades como obstrução de bueiros e afun-
damento de pistas de rolamento. Todo esforço, 
movendo toneladas de pedras, nos fez conse-
guir restabelecer as pistas em oito dias” relata 
Barbosa. “Era emergencial a reestruturação das 
estradas, já que o transporte de remédios, re-
moção de pessoas, maquinaria para retirar es-
combros e desobstruir outras vias, tinham que 
necessariamente passar pela RJ 116.” 

Energia
O diretor regional  da concessionária Ener-

gia Nova Friburgo, Amauri Antônio Damiance, 
diz que a empresa conseguiu normalizar o for-
necimento em 36 horas a pelo menos 70 % do 
município.  Ele informa: “A primeira iniciativa 
foi correr todos os troncos de nossos alimenta-
dores, identificar os pontos que não podiam ser 
utilizados por condições de segurança. Fize-
mos a transferência de carga para a estação de 
Julio Zarpe, que estava intacta, e dela atingimos  
toda a rede que podia ser alimentada.”

A empresa mantém o plano de investi-
mento para este ano ( R$ 12 milhões ). Amauri 
admite que “talvez não consigamos fazer todas 
as obras previstas ainda este ano, por conta dos 
percalços com as chuvas. Mas pretendemos re-
alizar tudo o que estava planejado, até o final 
de 2011”. 

Prejuízos passam de R$ 153 milhões 
Pesquisa do Sistema Firjan (Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) com 

278 empresas da região serrana mostra que 
62% delas foram afetadas. O prejuízo possivel-
mente seja superior aos R$ 153,4 milhões, entre 
perdas de produção, matéria-prima e estoques 
de produtos acabados.

Contudo, o Estado conta com o programa 
BNDES Emergencial de Reconstrução do Esta-
do do Rio de Janeiro (BNDES PER Rio de Janei-
ro) para enfrentar a situação. As operações pre-
vistas no programa contam com as garantias do 
Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) e do 
fundo do Sebrae, o Fundo de Amparo ao Micro 
e Pequeno Empresário (Fampe), que tem taxa 
de 0,01% sobre o valor a ser liberado, o que fa-
cilita o acesso ao crédito para micro, pequenas e 
médias empresas.

“O Empresário pode pegar R$ 100 mil aqui e 
buscar mais recursos em outras instituições”, diz 
Milton Borges Macedo, gerente geral do Banco 
do Brasil na Região.  Milton explica que basta o 
endereço da empresa estar em Teresópolis (ou 
em qualquer município da região serrana afeta-
do pela chuva) para ter direito a pedir o emprés-
timo. Os valores que serão liberados vão depen-
der da análise de crédito feita pelo banco.

De acordo com o gerente, o empresário 
pode não conseguir tudo o que necessita para 
recuperar sua empresa. Mas nada impede 
que ele tome empréstimos em várias institui-
ções bancárias ao mesmo tempo, já que taxas 
e prazos são os mesmos. Na Caixa Econômica 
Federal (CEF), a gerente geral Mônica Ramos 
explica que todas as empresas do município 
com conta no banco foram analisadas para an-
tecipar a demanda. 

A CEF ainda não liberou o manual nor-
mativo para analisar as solicitações e por isso 

nenhum pedido está sendo analisado. Mesmo 
assim, a gerente informa que várias empresas 
já manifestaram interesse no empréstimo. Os 
valores pleiteados chegam a R$ 9 milhões. Na 
agência de fomento do Governo do Estado, a 
Investe Rio, empresários também podem con-
seguir recursos do BNDES PER. 

Desde o final de janeiro, o Sebrae/RJ  in-
tensificou o trabalho de orientação às empresas 
dos municípios da Região Serrana, com pontos 
de atendimento especiais em Nova Friburgo, 
Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Tere-
sópolis e Areal.    

Serviços como emissão de certidões  em-
presarias e expedição de documento de identi-
ficação também estão sendo oferecidos gratui-
tamente em alguns municípios. A ideia é que 
pontos de atendimento temporários sirvam de 
base para entidades afins, bancos e agências 
de fomento. Por exemplo, graças a uma parce-
ria com a Jucerja, certidões empresariais estão 
sendo emitidas gratuitamente. Já em Nova Fri-
burgo, o Detran está expedindo segunda via de 
carteira de identidade.

Outra ação em andamento é o mapeamen-
to de demandas e ofertas e a identificação de 
oportunidades de negócios, por meio de visitas 
de consultores às empresas e preenchimento de 
um diagnóstico por empresários que compare-
cem aos pontos de atendimento.   São parceiros 
da iniciativa Fecomércio, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), Facerj, Jucerja, Caixa Econômica, Banco 
do Brasil, Investe Rio, Bradesco, Itaú e prefei-
turas locais.

Antiga área urbana sendo restaurada em Bom Jardim

David Augusto Brites Barbosa, superintendente 
Geral da Concessionária Rota 116

"o trabalho 
abrange outras 

dificuldades 
como obstrução 

de bueiros e 
afundamento 
de pistas de 
rolamento"
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A 
construção de uma usina hidrelétri-
ca geralmente desperta polêmicas e, 
muitas vezes, é associada a aspectos 
negativos por conta do deslocamen-
to compulsório de famílias, reassen-
tamentos, desmatamento e impactos 
na fauna, flora e em atividades tais 

como a pesca, a pecuária, agricultura, o tu-
rismo e na vida dos moradores das áreas 
próximas.  

Esse estigma, em parte herdado das 
grandes barragens construídas ao longo da 
década de 1970, durante o regime militar e 
que geraram enormes passivos ainda não 
contabilizados ou resgatados mesmo nos 
dias de hoje, tem seu maior exemplo  no caso 
da construção da usina hidrelétrica de Balbi-
na, considerada uma das maiores tragédias 
ambientais do gênero no Brasil. 

Essa usina levou 19 anos para ficar pronta, 
alagou 2.600 km² de floresta amazônica e des-
locou comunidades de índios que viviam em 
áreas produtivas, hoje  submersas. Isso tudo 
para uma capacidade de produção de apenas 
120 MW de energia. O lago resultou num “ce-
mitério aquático”, com centenas de troncos 
abandonados no reservatório, formando um 
“paliteiro” que emite gás metano 24 vezes mais 
potente que o CO2 – um desastre à parte tam-
bém para a paisagem.

As usinas de Machadinho e Itá, construídas 
no rio Uruguai, também fazem parte da “lista 
negra” do setor elétrico. Implantadas quando 
ainda não existia o processo de licenciamento 
ambiental, foram construídas sem levar em 
consideração práticas hoje obrigatórias para 
a implantação de qualquer empreendimento 
desse tipo. 

Os efeitos negativos ocasionados pela falta 
de estudos para a concessão do licenciamento 
desses empreendimentos e o sentimento de 
descaso do poder público, na época, sobre es-
sas exigências, motivaram o surgimento dos 
primeiros movimentos sociais contrários à 
construção de hidrelétricas.

O embrião desses movimentos nasceu na 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) articulada 
a um grupo de professores universitários que, 
informados sobre o projeto de construção de 25 
barragens (mais tarde reduzidas para 22) na ba-
cia do rio Uruguai, saíram em missão de alerta, 
mobilizando os moradores ribeirinhos. O Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 
principal movimento contra a construção de 
barragens, também foi criado naquela época.

Com a abertura política e o advento da 
Constituição de 1988, a sociedade ganhou voz e 

Novas usinas,  
só com garantia de 

desenvolvimento sustentável
Com as questões ambientais colocadas como prioridade,  

a convicção é de que os novos empreendimentos hidrelétricos contribuirão 
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia      

Aghane Carvalho – Manaus (AM)
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começou a cobrar direitos. Mais tarde, a globali-
zação mudou as relações econômicas, culturais 
e sociais e encurtou distâncias. E as novas tecno-
logias aceleraram o processo da veiculação das 
informações. Nesse período, também foram 
criados os primeiros serviços de atendimento 
a clientes e comunidades, os números 0800 e 
outros canais de escuta disponibilizados ao pú-
blico. Com a sociedade mais informada e cons-
ciente de seus direitos e deveres, as empresas, 
de vários segmentos tiveram que adotar novas 
posturas no relacionamento com a sociedade, 
em especial com os seus clientes. O setor elétri-
co sentiu fortemente essas transformações.

Com a ampliação dos debates ecológicos 
no mundo, que repercutiram muito no Bra-
sil, as questões ambientais tornaram-se alvo 
de mais atenção e investimentos, resultando, 
também, na maior cobrança das instituições fi-
nanceiras internacionais que financiavam essas 
obras, como o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e o Banco Mundial.

Legislação ambiental 
A legislação ambiental brasileira precisou 

acompanhar as novas demandas sociais e mu-
danças significativas vieram a reboque. Pri-

meiro, foi criado o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), por meio da Lei nº 6.938, 
a partir da qual surgiu uma série de resoluções 
para controlar impactos ambientais. A legisla-
ção foi recebendo melhorias com o passar do 
tempo,  tornando-se cada vez mais rígida, re-
sultando na criação dos pré requisitos para a 
implantação de empreendimentos que interfe-
rem no meio ambiente, o que abrange a neces-
sidade de elaboração de inventários e estudos 
de impacto ambiental do meio físico (clima, 
qualidade da água, recursos minerais e geolo-
gia, entre outros); biótico (plantas e animais) e 
socioeconômico (atividades econômicas, con-
dições de vida, patrimônio histórico e cultural, 
saúde, educação, entre outros). 

Esses estudos formam hoje a base do pro-
cesso de licenciamento ambiental e da Resolu-
ção Conama 237/97, que regulamenta os meca-
nismos do licenciamento de grandes projetos, 
que prevê que para a implantação de qualquer 
empreendimento, em função de possíveis alte-
rações no meio ambiente, deverão ser atendi-
das às exigências da legislação ambiental. Atu-
almente, a construção de hidrelétricas é muito 
diferente. Hoje, para se construir uma usina é 
preciso, primeiro, passar pelas fases do licencia-

mento ambiental com a realização de rigorosos 
estudos. 

Exemplos dessas transformações já co-
meçam a aparecer. As duas usinas do rio Ma-
deira, Santo Antônio e Jirau, são as primeiras 
construídas na região amazônica após o ad-
vento da nova legislação ambiental e já apre-
sentam, ainda com as obras em curso, alguns 
diferenciais.

“Ao contrário do que ocorria anteriormen-
te, quando obras desse tipo dependiam quase 
exclusivamente da decisão do empreendedor, 
os atuais projetos de geração de energia resul-
tam do debate entre as várias partes interessa-
das, incluindo representantes dos diversos seg-
mentos da sociedade civil e das comunidades”, 
destaca Carlos Hugo Annes de Araújo, diretor 
de Sustentabilidade da Santo Antônio Energia, 
concessionária responsável pela construção e 
futura operação da usina de Santo Antônio. Ele 
diz que a implementação  da obra “é feita sob 
rigorosa supervisão do Ibama e 
sociedade civil, e agrega os cui-
dados necessários com a fauna, 
flora e as comunidades da área de 
influência do empreendimento”. 

Nova Mutum Paraná, a cidade planejada  
ao pé da obra
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Santo Antônio
Localizada a 7 km de Porto Velho(RO), a usi-

na terá potência instalada de 3.150 megawatts e 
capacidade para atender a 11 milhões de resi-
dências, ou aproximadamente a 40 milhões de 
pessoas. É considerada referência em construção 
de hidrelétricas sustentáveis, pois utiliza tecno-
logia de ponta para melhor eficiência energética 
com menor impacto ambiental. Os acionistas da 
usina de Santo Antônio são as empresas Eletro-
bras-Furnas, Odebrecht, Andrade Gutierrez, 
Cemig e o Fundo de Investimentos e Participa-
ções Amazônia Energia (FIP). A usina é uma das 
principais obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), do governo federal.

O empreendimento desenvolve programas 
voltados para a proteção do meio ambiente, 
saúde pública, relacionamento com comuni-
dades indígenas, resgate de patrimônio arque-
ológico e paleontológico, remanejamento de 
ribeirinhos, e lazer e turismo, monitoramento 
das águas do rio Madeira no raio de influência 
da obra, conservação da flora e da fauna, espe-
cificamente da ictiofauna (conjunto de peixes) e 
acompanhamento das áreas de desmate.

Ele tem investimentos de R$ 15,1 bilhões, 
dos quais R$ 1,3 bilhões para a área de susten-
tabilidade, compreendendo um conjunto de 
ações, que deverão ser implementadas antes 
mesmo da operação da usina. “Todas essas 
ações têm interface direta com a prefeitura de 
Porto Velho e com o governo do Estado de Ron-
dônia. No total, investimos R$ 200 milhões nas 
áreas de educação, saúde, infraestrutura e meio 
ambiente, beneficiando milhares de pessoas”, 
detalha Carlos Hugo.

A Santo Antônio Energia investiu em Porto 
Velho, segundo a concessionária, mais de R$ 
23,4 milhões na área da saúde, ampliando a 
capacidade de atendimento para mais 800 con-
sultas/dia com a reforma e melhoria de 22 pos-
tos de saúde e a construção de três Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA).  No âmbito es-
tadual, a concessionária investiu R$ 61 milhões 
na reforma, ampliação e adequação do Hospital 
Regional de Cacoal e do Hospital de Base Ary 
Pinheiro, na capital de Rondônia, criando 263 
novos leitos inclusive de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI).

Ainda na área da Saúde, a empresa infor-
ma ter destinado R$ 12 milhões para o Plano 
de Ação de Controle da Malária que engloba 
a aquisição, distribuição e instalação de telas 
e mosquiteiros impregnados de produtos que 

controlam a ação do mosquito transmissor, bem 
como a Borrifarão Residual Intradomiciliar e a 
instalação de flutuantes para controle do vetor 
nos distritos localizados no entorno da usina.

Para apoiar o Estado de Rondônia no dire-
cionamento de investimentos para desenvolvi-
mento sustentável da região, a Santo Antônio 
Energia investiu R$ 2,5 milhões na contratação 
de uma consultoria especializada para a reali-
zação de um Planejamento de Desenvolvimen-
to Regional/Setorial. 

Atualmente, a construção da hidrelétrica 
emprega cerca de 15 mil pessoas, das quais 10% 
são mulheres. Do total de operários, mais de 
80% são moradores de Porto Velho e da região. 
Eles  se capacitaram no Programa de Educação 
Continuada, desenvolvido pela Odebrecht, lí-
der do consórcio construtor e acionista da Santo 
Antônio Energia. Até hoje, o Programa já capa-
citou mais de 34 mil pessoas nas mais diversas 
profissões. 

A Santo Antônio Energia também capacita, 
por meio do Subprograma de Qualificação da 
População, a mão de obra local e fornecedores 
do município de Porto Velho, para que as de-

Mudanças no mercado de trabalho, nova profissão 
para a mulher: armadora de obra
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mandas criadas pelas obras sejam atendidas 
rapidamente. 

O Programa de Remanejamento da Po-
pulação Atingida da Santo Antônio Energia 
receberá investimentos calculados em R$ 500 
milhões. Das 1.600 famílias que compõem o 
grupo de pessoas a serem remanejadas, 1.200 
(75%) passaram pelo processo de negociação, 
receberam a indenização ou participam do 
processo de remanejamento, segundo informa 
o consórcio.

   
As obras

O avanço das obras da usina de Santo An-
tônio já está na marca dos 45%. Neste primeiro 
semestre de 2011 os cuidados se voltam para a 
construção do vertedouro principal, tendo em 
vista o desvio do rio e a preparação da área a 
montante para o enchimento do reservatório. 
Essa preparação da área a montante visa à re-
moção de instalações elétricas, hidráulicas e ar 
comprimido, e remoção de outras instalações 
industriais.   

Essa fase é importante para a obtenção da 
Licença de Operação (LO), prevista para o mês 
de agosto próximo. A LO é indispensável para 
as operações de enchimento do reservatório e, 
consequentemente, para o início da geração 
de energia em dezembro deste ano quando a 
primeira turbina da casa de força 1 entrar em 
funcionamento. 

Está prevista para o próximo semestre a 
conclusão da montagem do vertedouro princi-
pal e o início da montagem das turbinas e dos 
geradores da casa de força dois. Para este ano 
está previsto também o término da montagem 
das unidades geradoras 1 a 4 (casa de força um) 
bem como a conclusão do sistema de transmis-
são. Os testes da primeira turbina devem ser 
feitos a partir de julho próximo. 

Até fevereiro último não houve atraso no 
cronograma da obra em função do programa 
de remanejamento da população atingida pelo 
reservatório da usina hidrelétrica Santo An-
tônio. Está em curso a implantação de seis as-
sentamentos rurais e um urbano, envolvendo a 
construção de cerca de 700 casas. 

A Usina de Jirau
A usina de Jirau é considerada não apenas 

um extraordinário projeto de engenharia em 
plena Amazônia. Ela integra um plano de de-
senvolvimento sustentável para a região, pos-

Construção de hidrelétrica emprega 15 mil 
pessoas, 10% delas mulheres

sibilitado pelo maior acesso à energia elétrica, 
que ainda é um bem escasso na região.  

Ela, que também está dentro do cronogra-
ma e vem atendendo a todas as providências 
ambientais, vai gerar 3.450 megawatts, com 
energia assegurada superior a 2.000 megawat-
ts médios, suficiente para abastecer mais de 10 
milhões de casas. O projeto é considerado ino-
vador, tanto do ponto de vista das obras civis, 
quanto do projeto das montagens eletromecâ-
nicas. A solução de engenharia adotada, segun-
do a empresa responsável, adotou cuidados 
especiais com o meio ambiente, a modicidade 
tarifária, a nova fronteira tecnológica de turbi-
nas e geradores adquiridos da China e a ante-
cipação da geração de energia que resultará em 
segurança energética para o País. 

“Vamos fornecer energia barata e limpa 
com menor impacto ambiental. Atuamos em 
prol do desenvolvimento sustentável nas so-
luções de engenharia, no desenvolvimento dos 
programas ambientais e nas ações de respon-
sabilidade social e sustentabilidade”, enfatiza 
Antônio Luís Jorge, diretor de meio ambiente 
e sustentabilidade da Energia Sustentável do 
Brasil. Trata-se de uma sociedade de propósito 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



48 | O Empreiteiro | Março 2011

Mesa Redonda - Mudanças Climáticas

Casa de força na margem esquerda do rio Madeira, 
usina de Jirau

Hidrelétricas treinam a mão de obra local para 
trabalhar nas usinas

específico formada pelas empresas GDF Suez, 
Camargo Corrêa, Eletrosul e Chesf. 

 A empresa está trabalhando para antecipar 
a geração de energia para o primeiro semestre 
de 2012, o que deverá resultar em vantagens 
ambientais.  O empreendimento faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
do governo federal e, juntamente com a usina 
de Santo Antônio, é considerada fundamental 
para o suprimento de energia elétrica no Brasil 
a partir de meados de 2013. 

  A usina de Jirau foi orçada em R$ 8,7 bi-
lhões e a linha de transmissão, em R$ 3 bilhões. 
O projeto de engenharia priorizou soluções de 
menores impactos. Por isso, ela será de baixa 
queda, com 15,20 m. Utilizará turbina tipo bul-
bo que, segundo a concessionária, é a que me-

lhor se adapta às condições locais, não exigindo 
um reservatório grande, mas grandes volumes 
e velocidade de água, o que reduz o tamanho 
da área desmatada.

Estão sendo adotados cuidados especiais 
em relação às áreas que serão inundadas. Se-
gundo o consórcio, elas serão praticamente as 
mesmas já inundadas durante as cheias anu-
ais do rio Madeira, e os moradores que antes 
viviam em áreas de risco vão poder morar em 
segurança. 

Com relação aos aspectos construtivos, 
essa mega usina conta com diversos casos de 
sucesso. Durante mais de dois anos de obras, 
o resultado das campanhas do Programa de 
Resgate da Ictiofauna resultou em mortandade 
zero de peixes e mais de 300 espécies de peixes 
resgatadas, segundo a concessionária.

Tecnologia de ponta foi usada na constru-

ção do modelo reduzido da usina, que repre-
senta 20 km do rio Madeira antes do barramen-
to (montante) e 10 km depois (jusante).

Com esse modelo, que simula o leito do 
rio,  é possível saber como acontecerá o fluxo 
migratório de peixes pela escada ou canal de 
peixes assim como vai acontecer a descida dos 
ovos pelo rio Madeira, permitindo reprodução 
e manutenção da pesca na região.

O protótipo permite, ainda, analisar o 
transporte de sedimentos, material flutuante 
e submerso, além da movimentação de ovos, 
larvas e juvenis de peixes ao longo do rio. O 
modelo foi desenvolvido pelo Laboratório de 
Hidráulica Sogreah, na França, que possui mais 
de 60 anos de experiência, sendo um dos mais 
respeitados institutos do gênero, no mundo. De 
acordo com Antônio Luís Jorge, o modelo redu-
zido simula as condições do rio Madeira antes e 
depois da implantação da usina.

Desenvolvimento Regional
Exemplos da política de sustentabilidade 

da usina de Jirau têm contribuído para o de-
senvolvimento da região. A Energia Sustentá-
vel construiu uma cidade sustentável inteira, 
chamada Nova Mutum Paraná. Planejada para 
atender ao Programa de Remanejamento das 
Populações Atingidas, cujos moradores a se-
rem remanejados são os do distrito de Mutum 
Paraná – única área a ser envolvida diretamen-
te pela formação do futuro reservatório de Jirau 
- a nova cidade é considerada muito bem-suce-
dida, sobretudo pelos moradores.

 Localizada a 100 km de Porto Velho, a 
Nova Mutum Paraná tem ruas asfaltadas, esco-
las de 1º e 2º graus, sinal para telefonia celular 
e internet, redes de água e de esgoto, coleta se-
letiva de lixo, energia elétrica e áreas de lazer.
Possui também serviços como Correios, rodo-
viária, Centro Distrital Administrativo, Centro 
Comercial, Feira Livre, entre outras comodida-
des como comércio local próprio, formado por 
restaurantes, lanchonetes, madeireiras e lojas 
de produtos diversos. 

Nessa cidade moram as famílias de Mu-
tum Paraná, que optaram pelo reassentamento 
coletivo urbano em vez da indenização em di-
nheiro, e parte dos profissionais que trabalham 
nas obras da usina. Eles somam cerca de mil fa-
mílias, aproximadamente quatro mil pessoas.

A nova sede urbana tem 49 pontos comer-
ciais, em locais escolhidos estrategicamente pe-
los próprios comerciantes locais do ex-distrito 
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de Mutum. Antes do início das obras de cons-
trução dos estabelecimentos, eles apresentaram 
suas necessidades individuais. Neste mês, já co-
meçaram a receber suas lojas e participaram de 
cursos de capacitação em empreendedorismo e 
geração de renda ministrados pelo Sebrae.

Os jovens moradores também já participa-
ram de cursos de Informática, oficinas de cine-
ma, comunicação, cursos profissionalizantes 
diversos, sendo que a maioria voltada para ge-
ração de renda e empreendedorismo. As aulas 
são oferecidas no laboratório de informática da 
nova escola Municipal Nossa Senhora de Naza-
ré, também construída na nova cidade.

“Temos muitos projetos voltados para a ge-
ração de renda, dentre os quais a possível insta-
lação de uma fábrica de polpa de frutas como 
açaí, banana e abacaxi e outras frutas da região. 
Também estamos estudando um projeto para 
melhoramento genético de sementes, visando 
melhorar a produção dos produtores locais. 
Estamos de olho no futuro, por meio de uma 
proposta de autossustentabilidade e desenvol-
vimento econômico da região”, revela Antônio 
Luís Jorge. 

“A usina de Jirau está sendo construída 
dentro dos princípios do desenvolvimento 
sustentável. Estamos num território marcado 
pela exploração predatória dos recursos natu-
rais. Temos o exemplo do ciclo da borracha, do 
ouro, da exploração da madeira que levaram a 
natureza a sua exaustão gerando muitos pro-
blemas ambientais. Temos por princípio atuar 
de forma a garantir sustentabilidade em tudo 
o que fazemos, gerando desenvolvimento, 
transformação social e energia elétrica para a 
população. Queremos mostrar que é possível, 
em plena Amazônia, fazer um empreendimen-
to com total respeito ao meio ambiente e à so-
ciedade em geral, deixando um legado para as 
próximas gerações”, enfatiza Antônio Luís.

A usina de Belo Monte
A usina de Belo Monte, na Volta Grande do 

rio Xingu, vem sendo estudada há 30 anos.
Os primeiros projetos de viabilidade de Belo 

Monte foram concluídos em 2002 e atualizados 
em 2005, quando foi iniciada a elaboração do EIA 
- Estudo de Impacto Ambiental, que mostrou a 
necessidade de mudanças importantes no pro-
jeto inicial de engenharia apresentado em 2002, 
para diminuir os efeitos negativos e aumentar os 
efeitos positivos do empreendimento.

O Rima – Relatório de Impacto Ambiental 

do empreendimento reúne as principais infor-
mações sobre a futura usina, explica como é a 
região atualmente, os principais efeitos – nega-
tivos e positivos – que a usina pode causar, as 
ações ambientais que estão sendo propostas e, 
também, as mudanças feitas no projeto de en-
genharia para que a usina possa ser construída 
e operada com sustentabilidade. 

As principais mudanças que o EIA determi-
nou no projeto foram: construção de um canal 
ao lado da barragem principal para passagem 
de peixes, ao invés de uma escada de peixes; 
construção de um mecanismo próximo à bar-
ragem principal para fazer com que os barcos 
possam passar de um lado para o outro do rio 
Xingu; definição de um hidrograma ecológico 
para o trecho do rio Xingu entre a barragem 
principal e a casa de força, garantindo a nave-
gação e a sobrevivência de espécies de peixes 
e plantas.

Com as recomendações do estudo, o projeto 
da usina foi se modificando ao longo das etapas 
de licenciamento. Uma das principais mudanças 
aprovadas foi a redução da área de inundação 
de 1.225 km² para 516 km². Essa área foi subdivi-
dida. Tanto é que 134 km² localizam-se na parte 
chamada Reservatório dos Canais. Os demais 
382 km² estão na parte localizada no rio Xingu, 

chamada de Reservatório do Xingu. As duas 
áreas ficarão interligadas por dois canais. 

A polêmica em torno da construção de 
Belo Monte já dura mais de 20 anos e persiste. 
A hidrelétrica, hoje considerada a maior obra 
do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC),  vem sendo alvo de intensos debates na 
região.

Alguns movimentos sociais e lideranças in-
dígenas contrários à obra defendem que os im-
pactos socioambientais não foram dimensiona-
dos a contento. Diversas audiências públicas já 
foram realizadas sob uma saraivada de críticas, 
principalmente do Ministério Público Estadual 
e de movimentos sociais.

Em outubro de 2010, a Fundação Nacional 
do Índio (Funai) liberou a obra. De acordo com 
o órgão, no Brasil há cerca de 460 mil índios e a 
maioria está no Mato Grosso. Na área da usina 
de Belo Monte há 240 índios e nenhum deles 
terá sua área alagada e nem será removido do 
local, como confirmam os estudos. 

  A empresa Norte Energia S. A. venceu o 
leilão da usina, que terá capacidade instalada 
de 11.233 megawatts, o que fará dela a maior 
usina hidrelétrica inteiramente brasileira, já que 
a usina de Itaipu está localizada na fronteira en-
tre Brasil e Paraguai. O consórcio é formado pe-
las estatais Eletrobras, Chesf, Eletronorte e em-
presas do setor elétrico e grandes construtoras.

O leilão consistiu na “venda pública” da 
usina à empresa que ofereceu o menor preço, 
a ser pago pelo consumidor, para a energia que 
vai ser gerada pela usina. A empresa Norte 
Energia conta com seis diretorias: Socioambien-
tal, Relações Institucionais, Construção, Gestão, 
Financeira e Fornecimento e Montagem. A sede 
do empreendimento é em Brasília, no edifício 
Centro Empresarial Varig, Setor Comercial 
Norte.

O custo estimado da obra é de aproxima-
damente R$ 20 bilhões. A energia assegurada 
pela usina terá a capacidade de abastecimento 
para 26 milhões de habitantes, com perfil de 
consumo semelhante ao da Região Metropo-
litana de São Paulo. O reservatório vai operar 
a fio d’água, ou seja, a usina vai gerar energia 
elétrica de acordo com a quantidade de água 
existente no rio, variando ao longo do ano. Na 
época da cheia do rio, a usina vai usar toda a 
sua capacidade para gerar energia. Já na época 
da seca, vai gerar pouca energia.

Já se encontra fechada a negociação com as 
empresas que vão fornecer as turbinas gerado-

“Temos muitos projetos voltados 
para a geração de renda, dentre 
os quais a possível instalação de 
uma fábrica de polpa de frutas 
como açaí, banana e abacaxi e 

outras frutas da região”

Antônio Luís Jorge, diretor de meio ambiente e 
sustentabilidade da Energia Sustentável do Brasil
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ras de energia da hidrelétrica. Das 18 turbinas que serão instaladas, 14 
deverão ser fornecidas pelo chamado “consórcio europeu”, formado por 
empresas que possuem fábricas no Brasil como Alstom, Voith Siemens e 
Andritz. Já as outras quatro turbinas deverão ser entregues pela argenti-
na Impsa, que possui fábrica em Pernambuco. 

Compensações Sociais de Belo Monte
Algumas empresas de avaliação de propriedades já estão atuando 

na área de canteiro de obras e já foi firmado um convênio com as prefei-
turas de Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Brasil Novo e Senador José 
Porfírio, para construção e melhorias nas áreas de saúde, educação, sane-
amento e ações emergenciais.

De acordo com os “Termos de Anuência” assinados, a Norte Energia 
se compromete a atualizar, instalar, construir e equipar unidades de saú-
de, hospitais e escolas, bem como melhorar o sistema de abastecimento 
de água e esgoto dos municípios. O alargamento, cascalhamento, cons-
trução de pontes e extensão de pistas vicinais também fazem parte do 
escopo desse acordo.

Em contrapartida, as prefeituras fornecerão informações necessárias 
ao desenvolvimento dos projetos. Os governos também deverão indicar 
a área do patrimônio público municipal necessária e suficiente para as 
obras, além de prover de água, energia elétrica e acesso à internet às em-
presas construtoras responsáveis pelas obras.

Licenciamento. Todo o processo de licenciamento é longo e os órgãos 
ambientais muitas vezes são responsabilizados pela demora na liberação 
de obras consideradas estratégicas para o crescimento do País.

Decretos para agilizar licenças
O governo federal está prestes a anunciar um pacote de decretos desti-

nados a simplificar licenças e reduzir prazos e custos para acelerar projetos 
em várias áreas. Eles deverão fixar novas normas por segmentos. Os primei-
ros a passarem pelo crivo dessas normas serão os de petróleo, rodovias, 
portos e linhas de transmissão de energia. 

Além de acelerar a liberação de licenças com regras mais claras e me-
nos burocracia, o pacote de decretos deverá reduzir o custo de exigências 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). O valor médio dessas exigências, que incluem até a urbanização e a 
instalação de saneamento de cidades, é estimado entre 8% e 10% do preço 
total dos empreendimentos. Em alguns casos, supera 15%. 

Essas mudanças vêm sendo negociadas desde o fim do governo Lula 
da Silva. Um dos decretos prevê a aceleração do licenciamento para a mon-
tagem de linhas de transmissão de energia. O objetivo é impedir que a ener-
gia a ser gerada pela hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), por exemplo, 
não possa ser distribuída por conta de atraso no licenciamento da linha de 
transmissão. 

Contudo, o licenciamento de hidrelétricas não passará por mudanças 
neste momento, já que essa é uma das áreas mais complicadas na agenda 
do governo. O Plano Decenal de Energia prevê a construção de cinco gran-
des usinas em áreas de conservação ambiental no Pará. As hidrelétricas do 
Complexo Tapajós, com potência estimada em 10,5 mil megawatts, quase 
uma Belo Monte, deverão alagar uma área de 1.980 km², 30% maior que a 
cidade de São Paulo. 
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A fundação coleta e analisa as amostras d´água desde 2009, mas escolheu o material 
recolhido entre janeiro e dezembro de 2010. Os resultados obtidos foram divulgados em 
fevereiro último e não são nada animadores.A qualidade da água é péssima em 4% das 
amostras, ruim em 28% e regular em 68%. Esse regular, segundo o geógrafo da entidade 
Vinicius Damazio, significa “que a água é sofrível, longe da qualidade boa”.

As amostras de 69 rios espalhados por 70 municípios foram realizadas nas  cidades 
em que realiza o projeto “ A Mata Atlântica é aqui ”, um trabalho de conscientização em 
relação à poluição. Com um kit de monitoramento, procedeu-se a classificação em cinco 
categorias: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Nenhum dos rios e lagos se enquadrou 
nas duas últimas classificações. O sistema utilizado toma como base o Índice de Qualidade 
de Água(IAQ), padrão definido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 
Consiste em pontuações realizadas de acordo com variáveis como temperatura, espumas, 
lixo, situação dos peixes, etc.

Malu Ribeiro, coordenadora da Rede de Águas da Mata Atlântica, explica: “As coletas 
de água foram realizadas em corpos d´água de regiões urbanas, até mesmo no caso dos 
parques. E a principal fonte de poluição constatada foi o esgoto doméstico sem tratamen-
to, ou com baixos índices de tratamento. A consequência mais nefasta é a quantidade de 
doenças de veiculação hídrica, o impacto nos ecosistemas e o empobrecimento das regiões 
afetadas pela poluição dos rios”.

Vinte anos atrás, a poluição dos rios era causada principalmente pelas indústrias, me-
tais pesados, produtos químicos e cancerígenos. Agora, essa forma de poluição tem maior 
controle e foi substituída por outra; 70% dos elementos poluentes vêm do esgoto domés-
tico e outros 30% do lixo. Isso significa que a falta de conscientização das populações das 
grandes cidades e ribeirinhas é a responsável  pelo quadro sombrio.

Os pesquisadores apontaram situação de água ruim ou péssima no rio Tietê, Paraíba 
do Sul e nascente do rio Bussocaba, em Osasco. O mesmo quadro se repetiu nos rios Meia 
Ponte em Goiânia; Maranguapinho, em Fortaleza; Paraibuna, em Juiz de Fora e Santa 
Maria, em Vitória. Os rios que alcançaram os piores índices foram rio Verruga em Vitória 
da Conquista(BA) e o lago da Quinta da Boa Vista em pleno Rio de Janeiro(RJ). De modo 
geral, também em cidades menores havia poluição, mas por outra causa: vestígios de adu-
bação química das lavouras (ver quadro pag 54). 

A situação encontrada pelos pesquisadores está sendo combatida em alguns estados, 
porém, os índices ainda preocupam. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo(Sabesp), por exemplo, investiu US$ 2,1 bilhões desde 1992 no projeto de despo-

Poluição, descaso 
e mortes nos rios 

brasileiros
SOS Mata Atlântica divulga estudo inédito sobre 
a poluição de rios e lagos. A entidade apontou 

que 68 corpos d'água analisados em 15 estados 
brasileiros estão contaminados

Marisa Marega (SP)
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luição da Bacia do Tietê, segundo informa-
ções da Secretaria de estado de Saneamento 
e Energia. O dinheiro foi usado na amplia-
ção da rede de coleta e construção de esta-
ções de tratamento de esgoto. A previsão é 
investir mais US$ 1,05 bilhão até 2015, a fim 
de elevar a coleta de esgoto em 2%, dos atu-
ais 85% para 87%. Além disso, a companhia  
quer aumentar o índice de tratamento de 
72% para 84%. Segundo especialistas, o pro-
blema, está nas cidades que não são servidas 
pela Sabesp. Nelas, as prefeituras são as res-
ponsáveis, e não investem em saneamento 
como seria necessário.

Mananciais contaminados viram foco  
de doenças

Malu Ribeiro informa que os municí-
pios estão perdendo a vez para a poluição: 
“ O que mais chocou foi que, em cidades 
pequenas, ou em lagos dentro dos parques, 
as nascentes já estão contaminadas. Bacias 
importantes estão com a água ruim e as pes-
soas estão nadando ali, bebendo a água con-
taminada e, portanto, colocando em risco a 
própria saúde. Em outros locais, foi possível 
perceber a chamada poluição difusa, gerada 
pelo lixos das ruas que é levado pelas chu-
vas e se decompõe nos rios. Essa poluição 
por exemplo, é responsável por 30 da sujeira 
dos corpos d´água. O jeito de resolver isso é 
conscientizar a população”.

O professor Aldo da Cunha Rebouças, 
um dos maiores especialistas em hidrologia 
e planejamento de recursos hídricos,além 
de descobridor do Aquífero Guarani, faz um 
levantamento da situação da água no Brasil 
em seu livro Águas Doces no Brasil. Ele apon-
ta que o País é o que tem mais água doce 
no mundo, é cortado por rios perenes que 
não somem na seca, tem algumas das maio-
res represas do mundo  e chuvas em 90% de 
seu território. A situação de abastecimento 
de água é a seguinte: 65% dos estados são 
bem abastecidos, 25% tem problemas locali-
zados e 10% vivem em  situação crítica, sem 
chuvas nem políticas públicas.

Mesmo assim, há locais que tem muita 
água em volta, como Manaus, Belém e Re-
cife, que sofrem racionamentos com frequ-
ência.  São contradições que mostram a falta 
de planejamento no sistema. Além disso, o 
mau uso da água doce, a poluição, o desper-
dício e o descaso fazem com que a água boa 

para beber vá ficando escassa. O cálculo de 
pesquisadores é que os estados desperdiçam 
de 40% a 50% de água. No caso de Recife, o 
índice chega a 70%. 

Os mananciais da grande São Paulo e de 
outras regiões metropolitanas, por exemplo, 
já estão comprometidos pelo desmatamen-
to, poluição e ocupação urbana descontrola-
da e não fiscalizada. Com isso, essas cidades 
estão dependendo de trazer águas de locais 
cada vez mais distantes. São Paulo, por 
exemplo, precisa do rio Jaguari, que nasce 
em Minas Gerais e vem para auxiliar o abas-
tecimento. O Guarujá, outro caso, no litoral 
paulista, obtinha água no rio Jurubatuba que 
nasce na Serra do Mar. Com o incremento da 
população e do turismo, a água já não é mais 
suficiente . E a cidade terá que gastar nove 
milhões de reais para trazer água tratada de 
Cubatão, através de uma adutora que vai 
atravessar o canal local.

A gravidade da situação
O SOS Mata Atlântica está realizando 

um trabalho com exposições itinerantes para 
sensibilizar as populações que moram na re-
gião da Mata Atlântica sobre a importância 
da preservação de rios e lagoas limpas. Malu 
Ribeiro diz que o estudo foi um alerta e que 
a informação é fundamental. “Precisamos 
convencer as comunidades ribeirinhas e a 

sociedade como um todo sobre o caráter in-
dispensável da água para a vida.Ao contrá-
rio do que dizem, ela é um bem escasso que 
precisa ser preservado.De nada adianta ter 
água se ela for contaminada. ”  

O professor Aldo Cunha Rebouças, em 
entrevista ao programa Roda Viva da Tv 
Cultura, disse que é fundamental  que os es-
tados informem a população sobre atitudes 
a tomar em relação ao desperdício de água, 
a importância do uso racional da água  e 
adoção de  hábitos de higiene. Para isso, ele 
considera  necessário haver transparência 
dos governos estaduais.

Citou, como exemplo, duas áreas onde 
as atitudes ainda não foram tomadas. Estí-
mulo à redução de gastos de água e multa 
para quem desperdiça. Ele citou: “ Ninguém 
vai quebrar um banheiro para trocar uma 
bacia sanitária por outra mais econômica se 
não houver um estímulo. No Canadá, por 
exemplo, em 1981, quando se criou o Pro-
grama Nacional de Uso Racional da Água, 
o governo reembolsava bacias sanitárias. As 
antigas, que consumiam 18 a 20 litros foram 
substituídas por outras mais modernas que 
gastam cinco litros. Cada um que chegava 
no banco e apresentava sua fatura , tinha um 
bônus da companhia de água. 

Além disso, ele continua o raciocínio: 
“As pessoas também devem ter multa quan-
do desperdiça, água. Por exemplo: ao com-
prar um carro de última geração, o velocí-
metro marca 240 km, no entanto, ninguém 
anda na rua a essa velocidade. As barreira 
eletrônicas estão lá impedindo o excesso.E 
quem ultrapassar o permitido tem multa, 
carteira apreendida, etc. Então devíamos ter 
multa para quem não sabe usar a água e estí-
mulos para quem a usa corretamente”.

Outro ponto lembrado por especialistas 
para coibir o abuso, como lavar calçadas, é 
aumentar as tarifas acima de um determina-
do limite. Todo mundo acha a água barata e 
não se preocupa em economizar. Além disso, 
os relógios são por prédios e não individuais 
(como a conta de luz) então,  os moradores 
rateiam o custo e fica ainda mais difícil con-
trolar o esbanjamento. Num mesmo prédio, 
há o morador que passa o dia todo fora e usa 
pouca água. Mas ele tem um vizinho cuja fa-
mília é de seis pessoas, que gasta muito mais 
e, no entanto, esse vizinho não é cobrado 
pelo uso a mais que faz da água”.              

Monitoramento de água no lago Quinta da Boa 
Vista na cidade do Rio de Janeiro(RJ)
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Data Cidade Estado Corpo d'água Qualidade
27 a 31/05/09 Itu São Paulo Rio Tietê 23 pts. - Ruim Primeiro monitoramento do primeiro ciclo
03 a 07/06/09 Campinas São Paulo Não teve Não teve
10 a 14/06/09 Piracicaba São Paulo Rio Piracicaba 24 pts. - Ruim
17 a 21/06/09 Bauru São Paulo Córrego Vargem Limpa 29 pts. - Regular
24 a 28/06/09 Dourados Mato Grosso do Sul Córrego Laranja Doce 31 pts. - Regular
01 a 05/07/09 Foz do Iguaçu Paraná Rio M'Boici 22 pts. - Ruim
08 a 11/07/09 Londrina Paraná Córrego Bom Retiro 23 pts. - Ruim
15 a 19/07/09 Telêmaco Borba Paraná Rio Tibagi 24 pts. - Ruim
22 a 26/07/09 Ponta Grossa Paraná Arroio Olarias 31 pts. - Regular
29/07 a 02/08/09 Guarapuava Paraná Lago do Parque 30 pts. - Regular
05 a 09/08/09 Chapecó Santa Catarina Riacho Passo dos Índios 20,5 pts. - Péssima Não foi possível medir a DBO, qualidade mais baixa em 2009
12 a 16/08/09 Curitiba Paraná Rio Quero Quero 25 pts. - Ruim
19 a 23/08/09 Paranaguá Paraná Rio Itiberê 29 pts. - Regular
26 a 30/08/09 Registro São Paulo Rio Ribeira 31 pts. - Regular
02 a 06/09/09 Iguape São Paulo Rio Ribeira 29 pts. - Regular
10 a 13/09/09 São Paulo São Paulo Não teve Não teve Evento Adventure Sports Fair em São Paulo
16 a 20/09/09 Santos São Paulo Bica do Ilhéu 32 pts. - Regular Água de bica imprópria para beber
22/09/09 Osasco São Paulo Não teve Não teve Evento Bradesco
24/09/09 Cajamar São Paulo Não teve Não teve Evento Natura
26/09/09 Guarulhos São Paulo Não teve Não teve
30/09 a 04/10/09 São Sebastião São Paulo Córrego do Outeiro 26 pts. - Ruim
07 a 11/10/09 Ubatuba São Paulo Rio Indaiá 30 pts. - Regular Flagras de furto de areia e lixo
14 a 18/10/09 Paraty Rio de Janeiro Cachoeira Pedra Branca 33 pts. - Regular
21 a 24/10/09 Angra dos Reis Rio de Janeiro Baía da Ilha Grande 32 pts. - Regular
28/10 a 01/11/09 Passo Fundo Rio Grande do Sul Rio Passo Fundo 28 pts. - Regular
04 a 08/11/09 Caxias do Sul Rio Grande do Sul Represa do Faxinal 34 pts. - Regular Melhor qualidade de água em 2009
11 a 15/11/09 Porto Alegre Rio Grande do Sul Rio Guaíba 32 pts. - Regular
18 a 22/11/09 Criciúma Santa Catarina Rio Criciúma 28 pts. - Regular
25 a 29/11/09 Florianópolis Santa Catarina Córrego Grande 32 pts. - Regular
02 a 06/12/09 Blumenau Santa Catarina Rio Itajaí 24 pts. - Ruim
09 a 13/12/09 Joinville Santa Catarina Rio Cachoeira 28 pts. - Regular Último monitoramento de 2009
13 a 17/01/10 Teresópolis Rio de Janeiro Rio Paquequer 30 pts. - Regular Primeiro monitoramento em 2010
20 a 24/01/10 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Lago do Quinta da Boa Vista 19 pts. - Péssima Qualidade de água mais baixa do primeiro ciclo
27 a 31/01/10 Nova Friburgo Rio de Janeiro Rio Cachoeira 27 pts. - Regular
03 a 07/02/10 Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro Rio Doce 29 pts. - Regular
09 a 13/02/10 Cachoeiro de Itapemirim Espírito Santo Rio Itapemirim 32 pts. - Regular
17 a 21/02/10 Vitória Espírito Santo Rio Santa Maria da Vitória 26 pts. - Ruim

24 a 28/02/10 Linhares Espírito Santo Rio Doce 34 pts. - Regular Empatado com a Lagoa Macarajá, em Lagoa dos Gatos - PE, tem a 
melhor qualidade de água em 2010

03 a 07/03/10 Caratinga Minas Gerais Rio Caratinga 23 pts. - Ruim
10 a 14/03/10 Belo Horizonte Minas Gerais Ribeirão Arrudas 25 pts. - Ruim
17 a 21/03/10 Juiz de Fora Minas Gerais Rio Paraibuna 25 pts. - Ruim
24 a 28/03/10 Resende Rio de Janeiro Rio Paraíba do Sul 30 pts. - Regular
31/03 a 04/04/10 Mogi das Cruzes São Paulo Rio Tietê 27 pts. - Regular
07 a 11/04/10 São José dos Campos São Paulo Rio Paraíba do Sul 29 pts. - Regular
14 a 18/04/10 Osasco São Paulo Nascente do Rio Bussocaba 29 pts. - Regular Último monitoramento do primeiro ciclo anual do projeto
26 a 29/05/10 Brasília Distrito Federal Lago Paranoá 33 pts. - Regular Primeiro monitoramento do segundo ciclo
02 a 06/06/10 Goiânia Goías Rio Meia Ponte 25 pts. - Ruim
09 a 12/06/10 Goiânia Goías Rio João Leite 29 pts. - Regular
17 a 20/06/10 Januária Minas Gerais Rio São Francisco 33 pts. - Regular
23 a 27/06/10 Montes Claros Minas Gerais Córrego Vieira 30 pts. - Regular
30/06 a 04/07/10 Teófilo Otoni Minas Gerais Rio Todos os Santos 26 pts. - Ruim
08 a 12/07/10 Teixeira de Freitas Bahia Rio Itanhém 26 pts. - Ruim Primeiro monitoramento no nordeste
14 a 18/07/10 Porto Seguro Bahia Rio Buranhém 30 pts. - Regular
21 a 25/07/10 Ilhéus Bahia Rio Cachoeira 26 pts. - Ruim
28/07 a 01/08/10 Vitória da Conquista Bahia Rio Verruga 17 pts. - Péssima Qualidade de água mais baixa monitorada até agora
04 a 08/08/10 Salvador Bahia Rio Jaguaribe 30 pts. - Regular
11 a 15/08/10 Salvador Bahia Rio Pituaçu 32 pts. - Regular
18 a 22/08/10 Feira de Santana Bahia Rio Jacuípe 27 pts. - Regular
25 a 29/08/10 Aracaju Sergipe Rio Poxim 32 pts. - Regular
01 a 05/09/10 Maceió Alagoas Rio Salgadinho 23 pts. - Ruim
08 a 12/09/10 Murici Alagoas Rio Mundaú 30 pts. - Regular É o mesmo rio de Garanhuns - PE
15 a 19/09/10 Garanhuns Pernambuco Rio Mundaú 30 pts. - Regular É o mesmo rio de Murici - AL

22 a 26/09/10 Lagoa dos Gatos Pernambuco Lagoa Maracajá 34 pts. - Regular Empatada com o Rio Doce, em Linhares - ES, tem a melhor 
qualidade de água em 2010

29/09 a 03/10/10 Caruaru Pernambuco Rio Ipojuca 26 pts. - Ruim
06 a 10/10/10 Jaboatão dos Guararapes Pernambuco Rio Jaboatão 30 pts. - Regular
13 a 17/10/10 Recife Pernambuco Rio Capibaribe 28 pts. - Regular
20 a 24/10/10 Recife Pernambuco Açude do Prata 33 pts. - Regular
27 a 31/10/10 Campina Grande Paraíba Açude Velho 30 pts. - Regular
03 a 07/11/10 Natal Rio Grande do Norte Rio Potengi 28 pts. - Regular
10 a 14/11/10 João Pessoa Paraíba Rio Sanhauá 29 pts. - Regular
17 a 21/11/10 Aracati Ceará Rio Jaguaribe 31 pts. - Regular
24 a 28/11/10 Fortaleza Ceará Rio Cocó 31 pts. - Regular
01 a 05/12/10 Fortaleza Ceará Rio Maranguapinho 25 pts. - Ruim
08 a 12/12/10 Caucaia Ceará Rio Ceará 29 pts. - Regular Último monitoramento realizado em 2010
12 a 16/01/11 Sobral Ceará Rio Acaraú 31 pts. - Regular Primeiro monitoramento de 2011
19 a 23/01/11 Tianguá Ceará Rio São Gonçalo 32 pts. - Regular
26 a 30/01/11 Teresina Piauí Rio Parnaíba 25 pts. - Ruim
26 a 30/01/11 Teresina Piauí Rio Poti 27 pts. - Regular
02 a 06/02/11 Juazeiro do Norte Ceará Rio Salgado 26 pts. - Ruim
09 a 13/02/11 Jacobina Bahia Rio Itapicuru Mirim 28 pts. - Regular
16 a 20/02/11 Catu Bahia Rio Catu 26 pts. - Ruim
23 a 27/02/11 Canavieiras Bahia Rio Pardo 30 pts. - Regular Fo
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O professor Rebouças conta: “ No Japão a situação é muito diferen-
te. Ao chegar num hotel cinco estrelas, quando alguém lava as mãos, se 
ouve o barulho da água que cai no tanque de descarga. É o reuso que o 
governo está estimulando na prática. Um amigo voltou apavorado com 
o custo da água de lá. Pagava mais por água de banho que a diária do 
hotel, porque a diária não inclui o custo da água. Para se ter uma ideia 
do desperdício no Brasil, a Organização Mundial de Saúde calcula que 
se o brasileiro evitar o desperdício de 10% com a irrigação, por exemplo, 
daria para abastecer o triplo da população brasileira”.             

Descaso  no saneamento e mortes 
Segundo os sanitaristas, outra preocupação com relação à água vem 

da área de saneamento. Todos os dias, 5,4 bilhões de litros de esgoto sem 
tratamento são jogados no País diretamente na natureza, contaminando 
solo, rios, praias e mananciais, e trazendo impactos diretos à saúde da 
população. O número, levantado pelo Instituto Trata Brasil em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas, foi divugado no fim do ano de 2010, 
em São Paulo, e é mais um indicador que o saneamento ambiental no 
País vai muito mal. Os serviços de coleta de esgoto chegaram pela pri-
meira vez à metade da população brasileira. E a cifra ainda foi atingida 
de raspão: apenas 50,9% dos brasileiros têm acesso à rede.

A pesquisa divulgada pela Oscip é a 5ª de uma série iniciada em 2008, 
e foi realizada em 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. 
Nelas vivem cerca de 70 milhões de pessoas, responsáveis por gerar 8,4 
bilhões de litros de esgoto diariamente. Em média, apenas 36% do esgoto 
gerado por esta população recebe algum tipo de tratamento. Isso porque 
são grandes cidades. Na periferia, em geral, a situação piora.

Um novo estudo divulgado agora em janeiro, realizado pelo ITB 
“ Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da Popula-
ção”,  revelou que as diarreias respondem por mais de 50% das doen-
ças vindas  de saneamento ambiental inadequado e são responsáveis 
também por mais da metade dos gastos com esse tipo de enfermidade. 
O estudo, desenvolvido pelos pesquisadores Denise Kronemberger e 
Judical Clevelário Júnior confirma ainda a associação entre saneamen-
to básico precário, pobreza e índices de internação por diarréias.

O estudo fez um recorte da realidade dos 81 municípios mais populo-
sos do país entre 2003 e 2008, a partir da compilação e do cruzamento de 
informações sobre níveis de coleta de esgoto, taxas de internação por diar-
réias e custos hospitalares assumidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o Presidente do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, os re-
sultados do estudo evidenciam a existência de dois “Brasis” no que 
se refere a abrangência dos serviços de coleta do esgoto. O primeiro é 
formado por municípios com elevados níveis de cobertura e, portan-
to, menos sujeitos a doenças decorrentes de saneamento inadequado. 
No segundo, predominam localidades mais pobres, desassistidas de 
condições mínimas de esgotamento sanitário e com uma população 
permanentemente exposta a enfermidades. O Norte e o Nordeste apa-
recem entre 2003 e 2008 como as áreas com as taxas mais elevadas de 
internações por diarréias - 7 das cidades com pior desempenho eram 
dessas regiões. As outras estavam no Centro-Oeste (Complexo Brasí-
lia-Goiânia) e no Sudeste (Baixada Fluminense). Esse ranking indica 
serem as regiões mais pobres do país e as periferias das grandes cida-
des as áreas mais críticas em termos de internações por diarréias.

Na tabela abaixo, você pode conferir os 10 municípios com as maiores 
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Topo do Ranking Internacional de Saneamento (2004 e 1990), IDH e Pie Per Capita 

2004 rank 1990 rank
PI per capita (PPP US$) 

HDI rank
2005 rank

United States 100 1  100 1  41,890 2  12 

Iceland 100 2 100 2  36,510  5 1 

Switzerland 100 3 100  3 35,633  6 7 

Áustria  100  4  100 4 33,700 9  15 

Canadá 100 5 100 5 33,375  10  4 

Netherlands 100  6 100  6  32,684  12 9 

Sweden 100 7 100 7  32,525 13  6 

Finland  100  8  100 8  32,153  14  11 

Austrália  100  9 100  9 31,794 16  3 

Japan 100 10  100 10 31,267  17 8 

Singapore 100 11  100  11 29,663  19  25 

Germany 100 12 100  12 29,461 20 22 

Oatar 100 13  100 13 27,664  23 35 

Spain 100 14 100 14 27,169  24 13 

Cyprus 100 15  100 15 22,699  30 28 

Bahamas 100  16 100 16  18,380 37 49 

Barbados 100 17 100 17 17,297 39 31 

Trinidad and Tobago  100 18 100 18  14,603 45 59 

Croatia 100 19 100  19 13,042 51 47 

Uruguay 100 20  100 20  9,962  62 46 

Samoa 100 21  98  24  6,170  91  77 

Brazil 75 67 71 48  8,402  67  70 

Fonte: HDRlPNUD

e as menores taxas de internação por diarréias 
para o ano de 2008:

10 maiores taxas de internação

Ananindeua (PA)

Belém (PA)

Nova Iguaçu (RJ)

Vitória da Conquista (BA)

Belford Roxo (RJ)

Campina Grande (PB)

Anápolis (GO)

João Pessoa (PB)

São João do Meriti (RJ)

10 menores taxas de internação

Campinas (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

Santos (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Itaquaquecetuba (SP)

Bauru (SP)

Jundiaí (SP)

Montes Claros (MG)

Betim (MG)

Franca (SP)

“Os resultados do estudo também cha-
mam atenção para um dado bastante preo-
cupante, um verdadeiro golpe silencioso em 
parte da geração que irá formar o Brasil de 
amanhã: as crianças de até 5 anos são o gru-
po mais vulnerável às diarréias.  A situação 
é mais grave onde há menos saneamento e 
mais pobreza”, completa Édison Carlos.

Saneamento no Brasil está  
entre piores do mundo

Pesquisa divulgada em outubro de 2010 
pela Organização Mundial de Saúde já in-
dicava que, no ranking dos 14 países com 
piores sistemas de tratamento de esgoto, o 

Brasil fica com o 7º lugar. São cerca de 18 
milhões de brasileiros que não têm sequer 
banheiro em casa (ver tabela abaixo).

Para tentar minimizar o problema – e 
resolvê-lo no longo prazo –, a Organiza-
ção das Nações Unidas estipulou uma 
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meta para países em desenvolvimento a 
fim de  diminuir em 2,77% seu déficit em 
saneamento para alcançar 2015 com meta-
de do número inicial.Então, se o déficit de 
um país era de 80% em 1992, até 2015 ele 
deveria ser de 40%, segundo as Metas do 
Milênio http://www.un.org/millenniu-
mgoals/. 

O déficit brasileiro atual é de 49,08%, 
mas ele já foi bem pior. Em 1992, chegava 
a 63,98%. Do ano em que a cidade do Rio 
de Janeiro foi sede da Conferência da ONU 
para o Meio Ambiente (Eco 92) até 2008, 
a queda nesta taxa foi de 1,6%, o que, se-
gundo o Instituto Trata Brasil, significa que 
seriam necessários 56 anos para que o país 
alcançasse a meta da ONU. Para se ter uma 
idéia do quanto esse avanço é lento, a di-
minuição da pobreza no país ocorre quatro 
vezes mais rápido do que a implementação 
de serviços básicos para a os brasileiros.

O estudo da ONG mostra que anali-
sando apenas o período entre 2007 e 2008, 
quando o país teve uma melhora substan-
cial na implementação de serviços de tra-
tamento de esgoto devido, às ações do go-
verno federal e governos locais, a queda foi 
de 4,18%. “Se seguissemos a queda dos úl-
timos dois anos, em 16 anos alcançaríamos 
a meta do Milênio da ONU”, diz Marcelo 
Neri, coordenador do Centro de Políticas 
Sociais da FGV

Vontade política pode fazer a diferença
Só que a boa notícia precisa ser vista 

com cuidado, já que a melhora não reflete 

uma tendência, dizem os pesquisadores. A 
implantação de serviços de saneamento bá-
sico pode ter uma reversão do quadro, caso 
ela não consiga acompanhar o inchaço das 
cidades. Os responsáveis pelo estudo mos-
tram ainda que a melhora na oferta de ser-
viços de coleta e tratamento de esgoto não 
está necessariamente relacionada à classe 
social ou à riqueza da cidade. Florianópolis 
(SC), por exemplo, tem um dos maiores Ín-
dices de Desenvolvimento Humano(IDHs) 
do Brasil, é polo turístico e, no entanto, tem 
déficit em saneamento (54,9%) maior do que 
capitais de estados mais pobres, como Rio 
Branco (AC, déficit de 49,82%), João Pessoa 
(PB, déficit de 53,38%) e Palmas (TO, déficit 
de 39,78%). A capital de Santa Catarina está 
em 17º lugar no ranking de déficit em capi-
tais brasileiras e atrás de periferias do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná. 

Em sentido contrário, a região metro-
politana de Salvador é um exemplo de 
como a melhora nos serviços está direta-
mente ligada à ação do poder público local. 
Com a implementação do programa Bahia 
Azul, responsável pela execução de obras 
e ações na área de coleta e tratamento de 
esgoto para os municípios da Grande Sal-
vador, a taxa de acesso passou de 18,84% 
para 68,42% em apenas nove anos. A capital 
baiana é hoje, segundo o ranking do Trata 
Brasil, a segunda cidade com menor índi-
ce de déficit em saneamento (7,49%). “Não 
adianta a cidade ou o estado terem dinheiro 
se os recursos não são investidos na área”, 
diz Marcelo Neri.

Mortes anunciadas
A diferença na atenção dada pelos polí-

ticos e pela população aos assuntos relativos 
a saneamento mostra o modo como o tema 
é encarado no país. Discussões sobre esgoto, 
fezes e doenças transmitidas pela falta de co-
leta e tratamento são geralmente evitadas. O 
tema saneamento é visto como desagradável 
e não costuma interessar aos tomadores de 
decisão. Os maiores impactados pela falta 
de saneamento no país são as crianças: entre 
1 e 6 anos, crianças sem acesso à rede têm 
22% mais chance de morrerem do que aque-
las com acesso. Mulheres grávidas sem aces-
so à rede de esgoto também têm 22% a mais 
de chance de perderem seus filhos, segundo 
a 4ª pesquisa divulgada pelo Trata Brasil, no 
ano passado. “Saneamento não é um bom 
mote eleitoral”, diz o coordenador da FGV. 

Sem acesso à 
rede de esgoto

Fonte: Trata Brasil

22% crianças entre 
1 e 6 anos

22% Mulheres grávidas

Segundo os pesquisadores, a criação 
do Ministério das Cidades em 2003 e a pro-
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mulgação da lei do saneamento em 2007, que 
transferiu para municípios a responsabilidade 
pelo serviço, foram decisivos para a melho-
ra apresentada nos últimos anos. Eles dizem 
ainda que o PAC também teve sua parcela 
de contribuição. Mas há muito caminho pela 
frente. Para que todos os brasileiros deixem 
de jogar seus esgotos diretamente no meio 
ambiente seriam necessários investimentos na 
ordem de 270 bilhões. O PAC previa a injeção 
de 40 bilhões no setor entre 2007 e 2010, mas, 
até agora, apenas 25 bilhões foram usados em 
contratações e apenas 15% deste valor foram 
executados.

A Organização Mundial de Saúde(OMS), 
divulgou estudo em 2007 que aponta:  233 mil 
pessoas morrem no Brasil todo ano por fato-
res de risco ambiental como água não tratada 
e vida em grandes estruturas urbanas sem 
condições de higiene. Isso significa que 19% 
das mortes do País poderiam ser evitadas se 
houvesse acesso universal à coleta. Susanne 
Weber Mosdford, assistente da direção geral 
da OMS para o desenvolvimento sustentável 
estima que 4,1 mil mortes por ano poderiam 
ser evitadas se 13% dos lares brasileiros tro-
cassem o carvão ou madeira por gás encanado 
para cozinhar. “Estas estimativas por cada um 
dos 23 países estudados são um primeiro pas-
so na direção de ajudar os governantes em re-
lação às prioridades para ação preventiva nas 
áreas de saúde e meio ambiente. É importante 
quantificar a carga saintária para ajudar os pa-
íses a tomar medidas adequadas”, explicou. A 
carga que menciona Mosdford mostra que é 

especialmente pesada nos países pobres que 
perdem 20 vezes mais anos de vida saudável 
por habitante, ao ano,do que os países mais 
desenvolvidos. Isso significa que modificando 
as condições ambientais, as enfermidades cai-
riam de forma consistentente. 

Em setembro de 2010,por exemplo,  o IBGE 
divulgou um estudo mostrando que diminuiu 
em 42% o número de internações por doenças 
relacionadas à falta de saneamento, entre os 
anos 1993 e 2008. Foram realizadas 732 interna-
ções para cada cem mil habitantes em 1993, con-
tra 308,8 no ano de 2008. Porém, há muita de-
sigualdade no País. Em 2008, 654 pessoas para 
cada cem mil foram internadas na região Norte, 
enquanto no Sudeste o número foi de 126, e em 
São Paulo, menos de 80 (ver quadro abaixo).

As doenças de transmissão feco-
oral(diarreias, hepatite A, febre amare-
la, leptospirose, febres ligadas a infecções 
intestinais,etc), correspondem a 80 % do total 
de internações por doenças ligadas ao sanea-
mento ambiental inadequado. E os estudiosos 
dizem que esse percentual só vai diminuir 
de forma consistente quando todos os itens 
ligados ao conceito de saneamento básico 
forem contemplados. Segundo a Fundação 
Nacional de Saúde(Funasa), são eles: abaste-
cimento de água potável, coleta, tratamento 
e disposição do esgoto,  de resíduos sólidos e 
gasosos,limpeza urbana, drenagem, controle 
de vetores transmissores de doenças, discipli-
na de ocupação e uso do solo, além das obras 
de infraestrutura para manter as condições de 
vida dignas. 

No caso da dengue, a relação entre a au-
sência de abastecimento e alta ocorrência da 
doença no País foi comprovada pelo estudo 
“ Levantamento Rápido de Infestação”, rea-
lizado durante o ano de 2010 pelo Ministério 
da Saúde . As regiões onde existem maior pre-
sença de mosquitos são aquelas do Nordeste e 
Norte, onde a população fica sem água na tor-
neira ou é vítima de rodízios no abastecimento 
e, por essa razão, “estocam” água em caixas, 
tambores e poços sem vedação adequada.

No nordeste, 72% dos focos de mosquito 
estavam em tonéis e depóstios de água. No 
Norte 48% dos criadouros também eram en-
contrados em sistemas improvisados de arma-
zenamento de água. 

O fato mostra que tão importante quanto 
monitorar os focos e realizar campanhas de 
conscientização é aumentar o investimento 
em obras de saneamento.

Há recursos disponíveis, porém falta 
qualidade aos projetos de estados e muni-
cípios para receber as verbas federais. Em 
2010, R$ 900 milhões deixaram de ser dis-
tibuidos pelo ministério das Cidades para 
obras de abastecimento de água, esgotamen-
to sanitário, coleta e destinação de resíduos 
sólidos, preservação de manaciais e manejo 
da água das chuvas.

Representantes dos ministérios informam 
que há falhas graves nos projetos apresenta-
dos e pouca capacidade de endividamento 
das companhias estaduais. Em entrevista à 
Rádio nacional, o superintendente execu-
tivo das Empresas de Saneamento Básico 
Estaduais(Aesb), Walder Suriani, explicou que 
o principal entrave é a burocracia: “ Simplifi-
car as exigências para financiar obras de sane-
amento não significa diminuir a fiscalização 
sobre elas, mas agilizar o ritmo que o Brasil 
precisa para resolver os problemas de sanea-
mento que afetam a saúde pública”.

A Trata Brasil calcula que serão necessários 
investimentos de R$ 270 bilhões para o setor 
nos próximos anos.O PAC em suas duas fases 
prevê um total de R$ 85 bilhões em recusos 
para o saneamento. É menor que o necessário, 
mas há um avanço. Nas últimas décadas, o 
maior investimento realizado em saneamento 
chegou a R$ 3 bilhões por ano. Atualmente, o 
total de recursos é o triplo. Só falta mesmo que 
empresas de saneamento e governo federal 
se entendam para acelerar obras que poderão 
salvar mais de 200 mil vidas por ano.
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O projeto deve acabar com racionamen-
to crônico de água não só na capital 
pernambucana,como também em  Cabo de 

Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, 
contribuindo para regularizar o abastecimento 
nos municípios de Camaragibe e São Lourenço 
da Mata, atendendo a cerca de 3,5 milhões de 
pessoas. 

O Sistema Adutor de Pirapama previa a 
construção de um sistema  de captação na Bar-
ragem de Pirapama; uma estação elevatória de 
água bruta; uma adutora de água bruta de 3,5 
quilômetros; uma Estação de Tratamento de 
Água-ETA; uma adutora de água tratada com 
19 quilômetros de extensão; três subadutoras 
e a construção de quatro reservatórios, com 
capacidade total de acumulação de 120.500 m³ 
de água. 

O plano geral da obra incluía também a 
ampliação dos grandes anéis de distribuição 
(tubulações principais que levam água para as 
secundárias, de menor diâmetro) das cidades 
do Recife e Jaboatão dos Guararapes. Ao todo, 

Obra esperada há 22 anos pode acabar 
com falta d'água no Recife (PE)

   O Sistema Pirapama de Abastecimento, projetado para o Estado de 
Pernambuco há mais de 20 anos, só há três entrou em obras.  

Com a conclusão prevista para maio próximo, pode ser a solução para o 
recorrente racionamento de água no Recife

serão quase 70 km de tubulação entre o Cabo 
de Santo Agostinho e a Região Metropolitana. 
Eles permitirão que o sistema tenha capacidade 
para produzir 5,13 m³/segundo, gerando um 
aumento de 48% na produção de água da Re-
gião Metropolitana de Recife. O investimento 
total é de R$ 550 milhões.

Status do que já foi realizado 
O sistema adutor começou a ser construído 

em 2008 e em maio de 2010 foi concluída a pri-
meira etapa, que ampliou em mil litros de água 

por segundo o abastecimento para 300 mil pes-
soas de Cajueiro Seco, Massangana, Prazeres 
(Jaboatão dos Guararapes) de Setúbal e parte 
de Boa Viagem (Recife). Nessa fase, foram fei-
tas a estação elevatória e a adutora, ambas de 
água bruta, e parte da estação de tratamento. 
Também foi executada a adutora de água tra-
tada, em uma extensão de 6,5 km, e ainda os 
Grandes Anéis da Muribeca, integrantes do Sis-
tema de Abastecimento de Água de Pirapama.

A segunda etapa foi finalizada em outubro 
de 2010 e aumentou a capacidade hídrica para 
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2,5 mil litros de água por segundo. A terceira 
fase, que proverá 5.130 mil litros de água por 
segundo, está sendo realizada em ritmo acele-
rado ,  e deverá ser finalizada ainda nos próxi-
mos dois meses.  

O sistema está sendo construído por um 
consórcio formado por OAS, Odebrecht e 

Queiroz Galvão, e é da responsabilidade da 
Companhia Pernambucana de Saneamento 
(Compesa). Ele vem recebendo investimentos 
de R$ 550 milhões, advindos do Ministério da 
Integração Nacional, banco nacional de De-
senvolvimento Econômico(BNDES), de outros 
orgãos do Governo Federal e da Compesa.

O engenheiro da Odebrecht, responsável pelo Sistema Adutor de Pirapama, Del Vecchio Oli-
veira, destaca as soluções adotadas pelas empresas para a construção de todo o sistema: “Foram 
utilizados vários tipos de soluções inovadoras. Entre elas, está a de escoramento de valas, que 
garante a segurança na abertura dos corredores; utilizamos o concreto auto-adensável, que é mais 
fluído e se ajusta melhor a qualquer forma; fizemos, também, a travessia de BR pelo método não 
destrutivo, que atravessa dutos ou cabos, sob ruas, avenidas, calçadas, rodovias, ferrovias, rios, 
lagos, brejos ou construções, sem a necessidade de se abrir valas. Além disso, usamos algumas 
tecnologias na estação de tratamento, como para limpeza de lodos. O desafio está sendo finalizado 
com o empenho de todos os envolvidos, com a finalidade maior que é a de eliminar definitivamente 
a Região Metropolitana do Recife do racionamento de água que perdura por mais de 20 anos”. 
Dados técnicos
Obra: Sistema Pirapama de Abastecimento
Empresa: Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)
Local: Pirapama – Grande Recife – PE
Consórcio Construtor: OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão
Mão de obra: 1.660 técnicos e engenheiros. No pico:2.500 pessoas
Vazão do Sistema: 5,3m³/segundo
Metragem da Obra de impermeabilização: 202.250 m²
Produtos fornecidos pela Viapol: Viaplus 1000 - 404.500 kg e Viaplus 5000 - 707.875 kg
Aplicador da impermeabilização: Imperial Engenharia

   Áreas impermeabilizadas
 O sistema Pirapama,até aqui considera-

da a maior obra de abastecimento de água 
atualmente em curso no Brasil, faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) do Governo Federal, e recebeu a mais 
extensa cobertura de argamassa polimérica 
para uma única obra, abastecida, em grande 
parte, diretamente pela Viapol Nordeste - 
unidade fabril instalada em Lauro de Freitas, 
na Bahia, no início de 2010. 

A área de impermeabilização totaliza 
202.250 m² de estruturas do sistema de abas-
tecimento de água de Pirapama, onde estão 
sendo aplicados 405.000 Kg de Viaplus 1000 
e 708.000 Kg de Viaplus 5000, estruturados 
com tela Mantex (de poliéster, especialmente 
desenvolvida para proporcionar um reforço 
na membrana de impermeabilização). Além 
de fornecer os produtos, a Viapol está dando 
suporte técnico desde o início da especifica-
ção do projeto até a aplicação dos produtos 
que ainda está sendo realizada.

As estruturas impermeabilizadas são: Tan-
que de Amortecimento Unidirecional(TAU); 
Caixa de Entrada, semienterrada, sem influ-
ência do lençol freático; Canal de Água Bru-
ta, parcialmente enterrado, sem influência 
do lençol freático; Canal de Água Floculada, 
elevado; Floculador, apoiado; Decantador, 
apoiado; Canal de Água Decantada, semien-
terrado, sem influência do lençol freático; Fil-
tros, apoiados; Reservatório de Lavagem dos 
Filtros, apoiado; e Reservatório de Água Tra-
tada, semienterrado, sem influência do len-
çol freático. Atualmente, 1.600 funcionários 
trabalham na obra, mas no pico chegaram a 
2.500 colaboradores.

O gerente de Negócios da Viapol, Marcos 
Storte, fala sobre o trabalho que está sendo 
realizado em Pirapama: “ Para atender às 
necessidades da obra, tivemos que fazer a 
correta preparação dos substratos a serem 
protegidos, especificar os produtos de forma 
a adequá-los ao projeto, além de seguir as 
diretrizes das normas, NBR 9575 de Imper-
meabilização/ Seleção de projeto e da norma 
ABNT NBR 9574:2007. Nosso staff técnico 
está alinhado às necessidades da Compe-
sa e nossa logística permite atuar em todo 
o Brasil”. Além de Pernambuco, a empresa 
está com obras em execução no segmento 
de saneamento básico  em diversos Estados 
brasileiros.

Oceano 
Atlântico

Pombos Vitória de 
Sto. Antão

Jaboatão dos 
Guararapes

Moreno

Jaboatão

Escada

Ipojuca

Cabo de Sto. 
Agostinho

Local da obra

Pernambuco
Recife

Região com obras de Saneamento no Recife (PE)
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M
odal de transporte de passageiros 
de fundamental importância para 
os grandes conglomerados urba-
nos, o metrô deve aliar qualidade, 
rapidez, conforto e regularidade. 
Pelo menos, é isso que se vê em 
diversas cidades, no mundo intei-

Metrô-SP opera defasado 
e já recebe mais de  
10 passageiros/m²

O limite aceitável de lotação nos sistemas metroviários é de seis pessoas por 
metro quadrado. Na capital paulista, o Metrô já transportou quase quatro milhões 
de passageiros em apenas um dia. Entretanto, parece haver pouco investimento 
para o crescimento efetivo das linhas para atender a essa excessiva demanda

Joás  Ferreira (SP)

ro e, até certo ponto, no Metrô de São Paulo.
Na capital paulista, a primeira linha foi a 

1-Azul, também conhecida como Linha Norte-
Sul, inaugurada em 14 de setembro de 1974, 
para fazer a ligação entre os bairros do Santana e 
Jabaquara, cruzando a parte central da cidade. 

Contrariamente ao que se poderia ima-

ginar, em 37 anos de funcionamento, esse 
sistema evoluiu muito pouco em extensão 
de linhas. Talvez venha a alcançar apenas 
69 km de vias, em julho próximo, quando 
finalmente deverá ser inaugurada a linha 
4-Amarela, conforme promessa do governo 
do Estado de São Paulo. 

Transporte urbano
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Embora, essa inauguração já tenha sido 
adiada por diversas vezes e a linha venha se 
caracterizando por uma série de infortúnios, 
contabilizando uma dezena de mortes no 
decorrer de suas obras, que foram iniciadas 
efetivamente em 2004. O incidente mais no-
tório da linha Amarela foi o que ocorreu no 
início de 2007, quando uma imensa cratera 
se abriu no local em que era construída a es-
tação Pinheiros, matando sete pessoas e en-
golindo casas, carros, caminhões e ônibus.

O Metrô-SP, se comparado com os de 
outras cidades que começaram a ser constru-
ídos na mesma época, deixa a desejar em ter-
mos de expansão de linhas. Em outros países, 
cidades do mesmo porte e até menores têm 
sistemas metroviários muito mais desenvol-
vidos. Nova York (EUA) tem mais de 400 km 
de extensão, por exemplo. Santiago do Chi-
le – com a metade da população paulistana 
–, tem metrô com a mesma idade do de São 
Paulo, que já se estende por cerca de 80 km, 
conforme lembra Ciro Moraes dos Santos, se-
cretário de imprensa e comunicação do Sindi-
cato dos Metroviários de São Paulo. 

Os exemplos se multiplicam ao redor 
do mundo. A Cidade do México, capital 
mexicana, que tem características muito se-
melhantes a São Paulo e também começou a 
construir a sua rede em meados da década 
de 1970, hoje já conta com mais de 200 km 
de extensão, quase quatro vezes maior que o 
metrô paulistano.

“Embora apresente um ótimo nível téc-
nico, o Metrô de São Paulo está longe de 
ter o tamanho apropriado para suprir as 
demandas da cidade. Com o consequente 
estrangulamento de suas linhas, qualquer 
problema que eventualmente ocorra duran-
te a operação do sistema, como a paralisação 
de um trem, por exemplo, pode desencadear 
uma situação generalizada de pânico entre 
os passageiros. E isso pode se refletir não 
só nas demais linhas, mas em toda a cida-
de, provocando também a sobrecarga dos 
demais sistemas de transporte”, destaca o 
secretário do sindicato.

Segundo ele, a rede do metrô paulistano 
precisa de linhas que complementem o siste-
ma, para que não fique dependendo apenas 
das duas linhas principais, que cruzam a ci-
dade (Norte-Sul e Leste-Oeste), o que acaba 
provocando um gargalo no sistema. “Vias 
alternativas complementares, na ocorrência 

de algum incidente, serviriam de rotas op-
cionais para escoamento dos passageiros, 
aliviando a sobrecarga nas linhas princi-
pais”, diz Ciro Moraes.

São muitas as explicações que se usa para 
tentar justificar essa situação de carência e de 
lentidão na destinação de investimentos para 
o Metrô-SP. Entre elas, está, por exemplo, o 
fato de que, a partir da década de 1950, o Bra-
sil adotou, prioritariamente, o modo rodoviá-
rio de se locomover. Isso aconteceu tanto nos 
centros urbanos como nas ligações entre ci-
dades. “O País acabou com a rede ferroviária, 
tanto para passageiros, quanto para cargas”, 
constata o presidente da Associação dos En-
genheiros e Arquitetos do Metrô de São Pau-
lo (Aeamesp), José Geraldo Baião.

O aumento expressivo da demanda pelo 
sistema metroviário paulistano também 
pode ser creditado, de acordo com Baião, a 
fatores como a introdução do Bilhete Único 
e a integração física e tarifária com outros 
sistemas de transporte.

Assim mesmo, ressalva o presidente da 
Aeamesp, o Metrô, de acordo com pesquisas 
divulgadas recentemente, ainda é o meio de 
transporte que tem o melhor índice de satis-
fação na avaliação do usuário. “Isso decorre 
do fato de que, apesar de todos os prováveis 
problemas, ele é o único sistema que garan-
te velocidade e regularidade de transporte. 
Principalmente, se for comparado com ou-
tros meios de locomoção. Entretanto, há de 
se reconhecer que o conforto, que sempre foi 
um dos seus principais atributos, hoje está 
prejudicado”, pondera.

Baião recorda que a capital paulista tem 
um passado ligado ao transporte sobre tri-
lhos. “A cidade de São Paulo, anos atrás, 
teve cerca de 200 km de linhas de bonde. 
Essa rede foi zerada, a partir de 1968, quan-
do foi extinta a última linha de bonde que 
fazia o trajeto de Santo Amaro à Praça João 
Mendes”, lamenta.

Em relação a outros lugares do mundo, 
como Madri, Londres e Paris, Baião lembra que 
essas cidades “são as capitais de seus países e, 
portanto, sempre receberam consideráveis in-
vestimentos federais nas suas infraestruturas, 
inclusive de transporte de massa. São Paulo, 
por sua vez, só teve algum investimento fede-
ral na primeira linha do metrô. Mas, depois, 
isso nunca mais ocorreu, a não ser sob a for-
ma de empréstimos, através do BNDES, por 
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exemplo. A capital paulista passou, pratica-
mente, duas décadas (a de 1990, em especial) 
sem qualquer investimento. Além disso, acon-
teceram algumas crises financeiras e econômi-
cas, no País e no mundo, que afetaram toda a 
infraestrutura brasileira”.

De qualquer forma, tanto o presidente da 
Aeamesp como o representante do sindicato 
dos metroviários reconhecem que o sistema 
de metrô de São Paulo está muito aquém das 
reais necessidades de transporte de massa 
da cidade. “Deveria haver muito mais linhas 
disponíveis, com maior integração entre os 
diversos modais de transporte e isso indepen-
dentemente da ocorrência de eventos esporá-
dicos, como a Copa do Mundo de Futebol e 
os Jogos Olímpicos. O País como um todo se 
ressente de empreendimentos no segmento 
ferroviário, como é o caso do trem de alta 
velocidade (TAV), que já deveria ter sido im-
plantado há muito tempo. No mundo, a pri-
meira linha foi inaugurada, na capital Tóquio 
(Japão), em 1964, para se ter uma ideia. Países 
asiáticos e europeus têm, respectivamente, 
cerca de 3 mil km e 5 mil km já implantados. 
O TAV, só a China, deverá ter, até 2012, mais 
de 13 mil km”, destaca Baião.

Investimento contínuo
Uma das principais reivindicações da 

Aeamesp, segundo Baião, é que o cresci-
mento do metrô seja permanente e não “aos 
soluços”, como vem ocorrendo nas últimas 
décadas. “Essa descontinuidade, sem dúvi-
da, é muito ruim tanto para projetistas, for-
necedores, empreiteiros de obras civis e po-
pulação em geral como para os profissionais 
em geral, que hora têm emprego, hora não 
têm”, desabafa o presidente da entidade.

As iniciativas de transporte de passa-
geiros, segundo ele, devem ser como as de 
qualquer outro setor da economia, ou seja, 
os seus projetos e obras têm de estar perma-
nentemente em continuidade. “Por isso, en-
tre as bandeiras defendidas pela Aeamesp, 
está a necessidade de investimento contí-
nuo, com a participação do governo federal. 
O PAC tem uma verba muito acanhada para 
esse setor e, em função da Copa e da Olimpí-
ada, há muitos projetos de BRT, com a insta-
lação de corredores, usando ônibus”, alerta.

A Aeamesp, de acordo com Baião, não 
tem nada contra qualquer tipo de transpor-
te, porque julga que todos são necessários e 

podem se complementar, desde que utiliza-
dos adequada e criteriosamente. “Mas, por 
não existir um planejamento de longo pra-
zo, quando surge uma demanda como esses 
grandes eventos esportivos, opta-se pelo ca-
minho mais curto e rápido, em função da pre-
mência da demanda. Nessas circunstâncias, 
não dá tempo de se discutir qual é a solução 
mais adequada para a cidade”, diz Baião. 

Manutenção
Paralelamente às questões de investi-

mento e ampliação das linhas de metrô, cor-
re a necessidade de se manter um bom pro-
grama de manutenção do material rodante e 
das vias permanentes. 

Nesse quesito, o Metrô-SP é vítima de 
uma série de críticas que contestam o tra-
balho realizado pela companhia, trazendo 
à baila a ocorrência constante de problemas, 
que provocam reflexos negativos para o sis-
tema, para os demais modais de transporte 
e para os passageiros e a população em geral 
(veja box com algumas notícias de paralisa-
ções do metrô, em São Paulo). Alguns críti-
cos do transporte paulistano falam até em 
obsolescência do sistema.

O Metrô, por sua vez, destaca que é con-
siderado um dos mais conceituados siste-
mas de transporte do mundo, especialmen-
te no que se refere à eficiência, densidade 
operacional, segurança e limpeza. Segundo 
a companhia, o seu desempenho opera-
cional foi reconhecido, recentemente, pela 
pesquisa anual “Imagem dos Transportes”, 
da Associação Nacional de Transportes Pú-
blicos (ANTP). O levantamento indica que 
o sucesso da operação pode ser vinculado, 
em grande parte, à rigorosa manutenção dos 
seus equipamentos, feita diariamente após o 
encerramento da operação comercial.

Segundo dados da Comunidade dos Me-
trôs Internacionais (Comet), a manutenção 
do Metrô-SP é reconhecida mundialmente, 
por garantir aos usuários a disponibilidade 
de 99,08% dos trens nos horários de pico.
Para que seja mantido esse padrão de servi-
ço, de acordo com o Metrô-SP, mais de duas 
mil pessoas trabalham na área de manu-
tenção. Dessas, 65% trabalham em jornada 
diurna (horário comercial), 20% em jornada 
noturna e 15% em turno de revezamento (24 
horas, todos os dias).

O Metrô explica também que as ativi-

dades de manutenção na madrugada de-
senvolvem-se ao longo das linhas, estações 
e pátios, o que exige das equipes desloca-
mentos a grandes distâncias. Em função da 
logística de atendimento estabelecida pela 
companhia, o material rodante (trens) tem 
um tratamento diferente dos equipamentos 
fixos (túneis e vias). Ele é deslocado para os 
pátios de manutenção, que são dotados de 
recursos e condições específicas apropriadas 
para o trabalho (valas, pontes rolantes, ofici-
nas de grande porte, linhas de testes, etc.).

Para os equipamentos fixos, há a neces-
sidade de as equipes deslocarem-se até os 
locais onde estes estão localizados. Esse pro-
cedimento é adotado para a manutenção de 
subestações elétricas, escadas rolantes, blo-
queios, grupos geradores diesel, edificações 
e estruturas civis, etc.

Em busca da eficiência da execução dos 
serviços, o Metrô possui bases de manuten-
ção distribuídas em pontos estratégicos das 
linhas. O objetivo disso é tornar mais ágil o 
deslocamento das equipes para as suas tare-
fas nas diferentes frentes de trabalho. 

Gastos com manutenção no Metrô-SP

Ano Custeio

2001 200,2

2002 230,9

2003 231,9

2004 244,0

2005 266,4

2006 298,5

2007 312,3

2008 336,6

2009 380,4

2010 442,6

2011 556,7 (previsão)

Em R$ milhões (valores históricos) 
Fonte: Metrô-SP

De acordo com o Sindicato dos Metrovi-
ários, “o Metrô tem profissionais dedicados 
e capacitados no seu corpo técnico. Mas, tem 
equipamentos que, pela ótica da atualidade, 
podem ser considerados obsoletos. Na linha 
1, que é a primeira a ser instalada, por exem-
plo, o equipamento utilizado tem cerca de 
40 anos, porque mesmo quando foi importa-
do já não era de ponta”. 

Ciro Moraes ressalta que a companhia pre-
tende empregar, na linha 4-Amarela, o sistema 
Communication-Based Train Control (CBTC), 
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modalidade que permite o driverless, ou seja, o 
trem operar sem condutor na cabine. O sindicato, 
segundo ele, não vê com bons olhos essa inova-
ção, pois, apesar de liberar a necessidade de um 
condutor no trem, exige que um profissional da 
área técnica esteja constantemente presente na 
composição para cobrir qualquer falha no sis-
tema ou no próprio trem. “Seria muito mais 
seguro ter um operador na cabine”, diz.

Não raro, destaca o secretário do sindicato, 

“em função da situação crítica que vive o trans-
porte público em São Paulo, o governo tem 
implantado novas tecnologias sem poder parar 
os trens para tomar os devidos cuidados e fazer 
os testes que garantiriam segurança e eficiência 
para o sistema e passageiros”.

Já para o presidente da Aeamesp, “existe 
uma cultura de manutenção que vem da ori-
gem do Metrô e que procura seguir o modelo 
da aviação”. Baião ressalva que, “sob o ponto 

de vista de manutenção, a falta de investimen-
tos contínuos nunca influiu negativamente nos 
trabalhos executados”.

Privatização
O Sindicato dos Metroviários também 

é contra à política do governo de Parceria 
Público-Privada (PPP) e de terceirização que, 
segundo a entidade, “leva os profissionais de 
manutenção, formados na própria companhia, 
ao longo do tempo, a se aposentarem ou serem 
atraídos pela iniciativa privada. É preciso que 
haja mais investimento no próprio corpo técni-
co e que o Metrô seja estatal, com seus funcio-
nários especializados podendo desenvolver os 
projetos e acompanhar as obras”.

Para Ciro Moraes, “a obrigação e a respon-
sabilidade pelo transporte público têm de ser 
do estado. A iniciativa privada, infelizmente, 
visa o retorno financeiro do seu negócio. O 
desabamento da estação em Pinheiros, que vi-
timou sete pessoas, é nitidamente um reflexo 
disso. O recente acidente, que matou um enge-
nheiro na estação Fradique Coutinho, também 
mostra como as coisas estão sendo feitas na 
Linha Amarela, cujo funcionamento já foi oito 
vezes adiado”. 

De acordo com ele, “o profissional que 
morreu era extremamente competente e foi 
levado ao erro, pela premência de se realizar 
aquela operação. O equipamento deveria ter 
sido desligado. Ainda mais por se tratar de um 
componente de corrente contínua e alta ampe-
ragem”.

O sindicato considera que a tarifa do Metrô 
de São Paulo é uma das mais caras do mundo 
e que o seu valor não condiz com a qualidade 
e a quantidade das linhas oferecidas: “Compa-
rativamente, em outros países, com um bilhete 
de metrô, o passageiro percorre uma extensão 
muito maior do que os parcos 69 km do sistema 
paulistano”.

O trabalhador do Metrô, para o sindicato, 
está envolvido pelo expressivo aumento de de-
manda que afeta o sistema. “Ele tem de atender 
a milhões de pessoas por dia e os seus ganhos e 
as condições de trabalho não condizentes com 
isso”.

Com a intenção do governo de promover 
a ampliação das linhas se valendo das PPPs, 
como na Linha Amarela, a tendência é que o 
salário seja achatado e a carga horária, aumen-
tada, alerta o secretário do sindicato. “A situa-
ção do trabalhador do Metrô é desconfortável, Fo
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em relação a seu futuro. Se não há ampliação 
do sistema, não existe perspectiva de ascensão 
profissional. A única coisa que se tem observa-
do é o aumento do número de usuários. De dez 
anos para cá, o atendimento passou de dois mi-
lhões para quase quatro milhões de passagei-
ros”, diz ele.

Hoje, o Metrô-SP tem pouco mais de 
oito mil funcionários para atender aos qua-
se quatro milhões de pessoas que utilizam o 
metrô. “Dentro desse universo, muitos fun-
cionários estão vendendo suas folgas para 
fazer frente à intensa demanda do sistema”, 
destaca.

Modernização
O investimento do Metrô contempla a 

modernização dos 98 trens das frotas das 
Linhas 1-Azul e 3-Vermelha, que também 
terão o sistema de ar-condicionado em todas 
as composições. Além disso, a empresa in-
forma que serão executados serviços como 
a instalação de pega-mãos, sistema de in-
formação com painéis eletrônicos sobre o 
deslocamento dos trens na linha, a imple-
mentação de mensagens de audição pública 
pré-gravadas, sinalização visual de fecha-
mento de portas entre outras.

O processo de modernização teve início 
em 2009 com o envio das primeiras oito com-
posições. Destas, dois já retornaram e estão 
em testes pré-operacionais. As outras seis 
composições deverão retornar na sequência.

Frota de trens do Metrô
Em 2010 foram transportados 3,6 milhões 

de usuários em média nos dias úteis, conside-
rando-se as entradas mais as transferências 
entre as linhas do Metrô. 

Recorde de Demanda - No dia 08/10/2010, 
foi estabelecido novo recorde de demanda com 
3,9 milhões de passageiros transportados.

Percurso - O tempo médio de percurso en-
tre duas estações do sistema é estimado em 2 
minutos.

Utilização da Rede - A utilização média do 
sistema, expressa pela relação entre quantida-
de de entradas de passageiros no ano e exten-
são da rede foi de 11,5 milhões em 2010.

Estação mais movimentada - Circulam na 
estação Sé, considerando-se as entradas, sa-
ídas e transferências entre as linhas 1-Azul e 
3-Vermelha, aproximadamente 796 mil passa-
geiros em dia útil.

Informações sobre o sistema
Situação em 31/12/2010

Azul Verde Vermelha Lilás Rede
Início da Operação Comercial 1974 1991 1979 2002 -
Estações (1) 23 14 18 6 58
Extensão atual das linhas (Km) 20,2 14,7 22 8,4 65,3
Estações de transferência (1) 3 2 1 - 3
Estações de integração com a CPTM (2) 1 2 4 1 8
Estações com terminais de ônibus urbanos 6 1 10 5 22
Estações com terminais rodoviários 2 - 1 - 3
Número de carros da frota (3) 348 162 342 48 900
Número de carros utilizados nas horas de pico 252 108 252 42 654
Intervalo mínimo entre trens (segundos) 109 137 101 239 -
Velocidade máxima (Km/h) 100 100 100 80 -
Velocidade comercial (Km/h) 33 36 41 40 -

(1) As estações de transferência foram computadas nas duas linhas que atendem - Sé (L1 e L3), Ana Rosa (L1 e L2) e Paraíso (L1 e L2)
 - porém uma só vez no total da rede. (2) Inclui integração realizada por meio do serviço de Ponte ORCA. (3) Cada trem possui formação fixa de 6 carros.
Fonte: GOP/OPC/CTE

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 (834) (1123) (836) (779) (934) (1000) (1160) 

Avaliação do Metrô - usuários

93 92 90 93
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P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/bom). Entre parênteses: bases das porcentagens de cada ano
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Frota de trens do Metrô

Linha 1-Azul

Linha 2-Verde

Linha 3-Vermelha

Linha 5-Lilás

12,6%
6,8%

4,1%
25,8%

Aumento da demanda em 2010 em relação a 2009

Linha 1-Azul

27
58

57
Linha 2-Verde

Linha 3-Vermelha

Linha 4-Amarela

8
35

Linha 5-Lilás

Cada trem ou composição tem seis vagões. Os mais 
antigos, da Linha 1-Azul, estão circulando há

Aumento da demanda

37 anos
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Por ser um dos mais importantes meios de 
transporte de massa da cidade de São Paulo, o 
Metrô vive constantemente na berlinda da mídia. A 
revista O Empreiteiro selecionou alguns casos de 
problemas ocorridos no Metrô-SP, publicados pela 
imprensa, que são reproduzidos, resumidamente, a 
seguir.

Queixas dos usuários
Em seu blog, a arquiteta e urbanista Raquel 

Rolnik publicou o conteúdo de uma entrevista 
concedida à Band News FM, em setembro do ano 
passado, questionando a ocorrência de tantos pro-
blemas com o Metrô de São Paulo. Leia parte desse 
depoimento:

“Nas últimas semanas têm ficado cada vez 
mais frequentes as queixas de usuários do metrô 
e do trem em São Paulo. Na semana passada, por 
exemplo, parte da linha vermelha, uma das princi-
pais da capital paulista, ficou parada por mais de 
uma hora. O problema central do nosso metrô é 
a superlotação em função da inexistência daquilo 
que chamamos de rede de metrô. Ou seja, o metrô 
precisa ser um sistema em rede, com vários cruza-
mentos. Assim, se houver problema em uma rede, 
e isso acontece em todas as cidades do mundo, os 
usuários contam com outros caminhos no sistema 
de transporte coletivo para chegar ao mesmo des-
tino. Esses outros caminhos fazem parte da mesma 
rede de trens ou da articulação da rede com bon-
des, corredores de ônibus, entre outros”.

Trens novos apresentam falhas
O jornal O Estado de São Paulo também pu-

blicou, no dia 4 de agosto de 2010, notícia com o 
seguinte título: “Metrô retira trens novos após fa-
lhas em curvas”. No texto, o veículo menciona que 
esses trens foram comprados por R$ 30 milhões 
cada e estavam circulando há apenas cinco meses 
na Linha Vermelha.

Segundo a notícia, duas composições apre-
sentaram problemas na chamada “barra de torção” 
e acabaram colidindo contra a plataforma na Esta-
ção Sé. 

Porta presa e depredações
A Agência Estado publicou, no dia 21 de se-

tembro de 2010, nota com o seguinte título: “Pro-
blema no metrô foi provocado por blusa presa em 
porta, diz diretor”.

O problema causou a paralisação por duas 
horas dos trens da linha 3-Vermelha (Corinthians-
Itaquera até Barra Funda) e foi provocado por uma 
blusa presa na porta. 

Um funcionário tirou a blusa, mas alguns usuá-
rios já tinham acionado o botão de emergência, que 
automaticamente travou o vagão.

A estimativa é de que 17 trens registraram pro-
blemas. Boa parte deles teve os vidros quebrados. 

O Metrô vai entregar imagens do sistema à 
polícia para investigar o caso. Mesmo com a nor-
malização da operação, os trens da linha 3-Vermelha 
continuavam lotados por volta das 13h50.

Em estações como a Sé, que faz integração com 
a linha-1 Azul (Tucuruvi-Jabaquara), o intervalo entre 
vagões dobrou o tempo máximo esperado – de três 
passou para seis minutos.

Como os passageiros saíram do trem, foi ne-
cessário desenergizar os trilhos, o que provocou a 
parada do trem que seguia em sentido oposto. Com 
isso, foi gerado um “problema em cascata” nas ou-
tras estações.

Estações fechadas
Com o título “Leitores relatam problemas com 

fechamento de estações do metrô de SP”, a Folha de 
São Paulo publicou, em 16 de dezembro de 2010, a 
seguinte notícia: 

Três estações da linha 1-azul do metrô de São 
Paulo ficaram fechadas por mais de duas horas – Ja-
baquara, Conceição e São Judas. 

A paralisação foi causada por uma falha em 
equipamento da via e o problema aconteceu próximo 
à estação São Judas. Os trens circulavam apenas en-
tre Tucuruvi e Saúde, de acordo com o Metrô. 

A falha gerou lentidão também para quem usa 
apenas as linhas 2-verde ou 3-vermelha. De acor-
do com o Metrô, havia maior tempo entre os trens 
e paradas mais longas nas estações, principalmente 
com a aproximação da estação Sé (que liga a linha 
vermelha com a linha azul) e das estações Paraíso e 
Ana Rosa (que ligam a linha verde à linha azul). 

Trens depredados
O Portal G1 veiculou a noticia sobre a paralisa-

ção do dia 21 de setembro do ano passado, com o 
título “Diretor do Metrô de SP diz que 17 trens foram 
depredados durante pane”.

O governador Alberto Goldman chegou a dizer 
que era preciso investigar se problema não teve ‘mo-
tivação’, insinuando sabotagem ou coisa parecida.

Segundo informação do Metrô, 17 trens foram 
depredados pelos passageiros durante o problema 
que deixou inoperante a Linha 3-Vermelha durante a 
manhã. A maioria dos trens avariados teve os vidros 
quebrados. 

A Linha 3-Vermelha parou às 7h50 e voltou a 
operar às 9h15. Por volta das 10h50, o Metrô infor-

mou que o serviço já estava completamente nor-
malizado. O problema prejudicou o funcionamento 
das 18 estações da linha, que vai de Coritinhians-
Itaquera, na Zona Leste, até a Palmeiras-Barra Fun-
da, na Zona Oeste. Segundo o Metrô, uma blusa 
impediu o fechamento da porta de uma das com-
posições da linha, dando origem ao problema.

Segundo o diretor, ao impedir o fechamento da 
porta, os passageiros da composição se assusta-
ram, acionaram o dispositivo de abertura de portas 
e caminharam pela via. Os passageiros do trem que 
vinham logo atrás também apertaram o botão e se-
guiram pela via, tendo início um efeito cascata.

Problema de tração
No dia 18 de janeiro de 2008, notícia do G1, 

com o título “Metrô diz que problema está norma-
lizado”, dá conta de que um trem teve problema de 
tração e parou, às 6h47, na Estação Paraíso sentido 
Jabaquara. A situação só foi normalizada às 8h45, 
mas estações permaneceram lotadas.

Os passageiros foram desembarcados e os 
técnicos do Metrô conseguiram rebocar o trem. À 
rádio CBN, uma passageira contou o que aconte-
ceu dentro do trem que parou. “Ele começou a dar 
uns trancos fortes, teve gente que até caiu no chão. 
Uma hora o trem ficou muito tempo parado. Uma 
peça que fica em cima da lâmpada caiu em cima 
de uma menina que estava sentada. Uma menina 
teve o dedo cortado e um monte de gente passou 
mal, ficou com falta de ar”, disse. 

Passageiros que chegavam ao Paraíso por 
volta das 9h40, quase uma hora após a normaliza-
ção, ainda reclamavam de demora. Como as esta-
ções ficaram lotadas, as pessoas passavam muito 
tempo esperando para entrar no metrô. 

Goteira nas estações
O jornal O Estado de São Paulo publicou, no 

dia 3 de março, matéria em que relata a ocorrên-
cia de goteiras em diversas estações do Metrô 
São Paulo. Segundo o veículo, foram encontradas 
infiltrações na maior parte dos 15 locais visitados, 
que atrapalham a circulação e colocam em risco os 
usuários e funcionários e que podem trazer proble-
mas estruturais.

O Metrô informa, na reportagem, que “as 
chamadas goteiras e infiltrações são problemas 
comuns às estruturas civis, principalmente nas en-
terradas”. Especialistas dizem que essas ocorrên-
cias normalmente não oferecem risco à estrutura, 
desde que sejam consertadas rapidamente. Caso 
contrário, podem comprometer a armadura de aço 
que dá sustentação ao concreto.

Repercussão na imprensa de panes ocorridos no Metrô-SP
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Estradas boas, mas caras
   

Todo o processo de privatização das rodovias paulistas e federais foi bem 
recebido pelos motoristas, como as pesquisas comprovam. Porém, há um 

questionamento generalizado em relação aos preços dos pedágios. A maioria 
dos usuários concorda em pagar, o problema é o preço. Os pedágios das 

rodovias paulistas são os mais caros do País.   

Marisa Marega (SP)

A 
receita das quatro maiores empresas  (CCR,OHL,EcoRodovias e Triunfo) atingiu R$ 7 bilhões em 2010, 
segundo estimativa do setor. Essas empresas são responsáveis por 26 das 52 estradas sob administra-
ção privada, e estimam que o crescimento do faturamento será de 22% em relação a 2009. Os balanços 
de 2010 serão divulgados apenas no fim de março. A expansão, ao contrário de anos anteriores, não se 
deve à inflação ou abertura de concessões e, sim, ao crescimento da economia.Os representantes das 
empresas dizem que o aumento na frota de veículos, a retomada da atividade industrial e maior renda 
nas mãos das famílias acabaram convergindo para o resultado.

Mas... o coro dos usuários descontentes se afina na mesma proporção das receitas das concessionárias. 
Os transportadores de carga, especialmente, estão avaliando os preços dos  pedágios paulistas como inviá-
veis. Manoel Sousa Lima Júnior, vice- presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São 
Paulo e Região (Setcesp), critica o valor elevado das tarifas e o aumento excessivo de praças. “ Sem dúvida as 
estradas de São Paulo estão boas, mas o pedágio é extremamente caro.Sou particularmente a favor do peda-
giamento, todavia, num valor que seja compatível com a manutenção da estrada. Os concessionários devem 
ganhar, mas não o absurdo que se cobra. Os balanços das concessionarias são melhores que o dos bancos. É 
um valor astronômico que não se justifica.Então, precisamos rever.”

O aumento do número de praças de pedágio é outro motivo de reclamação. Até o meio de 2010, a cada 40 
dias um novo posto de cobrança foi inaugurado nas estradas de São Paulo até julho de 2010. O número é tira-
do dos 122 locais instalados nas rodovias desde o início da privatização paulista em 1998. O Estado tem mais 
da metade dos pedágios do Brasil. São, ao todo, 160 praças de cobrança em vias estaduais e federais, diante 
de 113 no resto do País, de acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias(ABCR). Se-
gundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo( Artesp),  
atualmente existem 131 praças em 5.280km de rodovias paulistas pedagiadas. Calculando que a maioria tem 
cobrança de ida e volta, o usuário tem 227 locais onde deve pagar pedágio.Em 1997, o Estado tinha 40 praças 
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de pedágio estaduais, sob administração públi-
ca. Em 14 anos, o número de pedágios cresceu 
mais de 400% e todas as praças estão concedi-
das aos 18 concessionários da iniciativa privada, 
com contratos entre 20 e 30 anos.

Coro de reclamações 
O custo do pedágio é sentido principalmen-

te pelos usuários diários, que precisam das ro-
dovias para trabalhar. Neuto Gonçaves dos Reis, 
coordenador técnico da NTC & Logística diz: “ 
É preciso avaliar a relação custo/benefício.O be-
nefício do pedágio significa a redução do custo 
operacional do caminhão com uma estrada bem 
cuidada. Já no caso do custo, o valor do pedá-
gio varia demais. As primeiras licitações foram 
feitas quando os governos estadual e federal es-
tavam “quebrados”, então, quem pagava mais 
levava a concessão. E isso acabou entrando no 
preço do pedágio. Os complexos Anhanguera/
Bandeirantes e Anchieta/Imigrantes, por exem-
plo, chegam a onerar com o pedágio em 30% o 
custo operacional de um caminhão, o que é um 
absurdo! Nas concessões mais recentes esse va-

lor é bem menor. Em rodovias de pistas duplas, 
cai para 23 a 24%. Ainda assim, muito alto”.

Francisco Pelucio, do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Cargas de São Paulo 
e região(Setcesp) concorda em entrevistas aos 
jornais:” O pedágio tem impacto de 10% a 20% 
do custo do transporte. Isso é muito, é o pedágio 
mais caro do mundo.Seria viável ficar em 3%”.

Lima Júnior da Setcesp tem um exemplo 
prático do que disse: “Os valores que pagamos 
para rodar em São Paulo são absurdos. Uma 
carreta de 3 eixos no trecho Ribeirão Preto(SP)/

Santos(SP), com pedágio de R$ 529,50 por via-
gem ida e volta, se fizer o trecho 3 vezes por 
semana, 12 vezes por mês, vai gastar R$ 6.500 
mês. Uma carreta novas custa 290 mil reais. En-
tão, em 3 anos e meio compra-se uma nova com 
o valor deixado nos pedágios. Ai está o grande 
absurdo”.

Casos como o citado levam  a situações  sur-
reais. Hoje é mais barato viajar a outro estado 
que rodar internamente. Para ir de São Paulo até 
Curitiba(PR), um trajeto de 404 quilômetros, os 
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Ranking de pedágios no Brasil
São Paulo tem 121 pedágios ou 227 pontos de cobrança da tarifa e representa 50,6% dos 

pedágios no país.
O Rio Grande do Sul fica em segundo lugar com 35 praças de pedágio, seguido por  Paraná 

(29), Rio (23), Minas (15), Santa Catarina (7), Mato Grosso (4), Espírito Santo (2). Mato Grosso 
do Sul, Bahia e Ceará tem uma praça de pedágio cada um.

Onze dos 26 estados brasileiros possuem estradas pedagiadas.
Os dados são da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)

pedágios saem por R$ 10,20. Já para fazer via-
gem com quilometragem semelhante em terri-
tório paulista, como ir até Catanduva(SP), por 
exemplo, o usuário tira do bolso R$ 41,70.  

Outro aspecto levantado por economistas do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(Ipea) 
é a relação do preço dos pedágios X inflação. 
Um texto elaborado pelos pesquisadores Ri-
cardo Pereira Soares e Carlos Álvares da Silva 
Campos aponta que o preço das tarifas de pe-
dágio subiu muito, mas muito mesmo, além da 
inflação. O aumento real da cobrança variou de 
43,5% acima da inflação na Dutra, a até 113% 
acima do índice medido pela Fipe desde agosto 
de 1994 nas rodovias Anhanguera/Bandeiran-
tes. Os pesquisadores avaliam que os contratos 
de concessão das rodovias paulistas garantem 
o equilibrio das contas das operadoras, mas 
os usuários foram prejudicados.Eles apontam 
uma aplicação desbalanceada da lei de conces-
sões, base das privatizações e dos contratos.  A 
lei tem dois capítulos que, em tese, deveriam 
equilibrar interesse público e privado. O primei-
ro diz respeito à “modicidade tarifária”, o que 
pode ser entendido como condições suportáveis 
pelos usuários. O segundo trata do “equilíbrio 
econômico-financeiro” das empresas, que pode 
ser traduzido por garantia de lucro. “Na práti-
ca, identificamos que os conceitos não estão no 
mesmo nível. Mas deveriam, pois têm a mesma 
importância”, afirma Soares.

Segundo a Confederação Nacional dos 
Transportes(CNT), a competitividade da econo-
mia fica lesada pelo elevado custo dos pedágios 
nas rodovias privatizadas, já que o transporte ro-
doviário responde por 60,5% do movimento de 
carga no País. A entidade que reúne 341 sindica-
tos e 29 federações ligados ao setor de transpor-
te, informa que as praças de pedágio estão em 10 

mil quilômetros de rodovias, concentradas em 
apenas sete estados, justamente por onde circula 
a maior parte da produção brasileira. O alto cus-
to do pedágio acaba sendo repassado aos moto-
ristas de 40 mil empresas de transporte e 350 mil 
transportadores autônomos, que geram 6,5% do 
produto interno bruto brasileiro.

O professor de economia da Universidade 
Federal Fluminense(RJ), Carlos Henrique Guan-
ziroli, não apenas concorda sobre a competiti-
vidade como alerta em texto:” O custo dos pro-
dutos de baixo valor agregado, como alimentos, 
materiais básicos de construção e artigos de bor-
racha sofrem mais com os custos dos pedágios. 
Por exemplo, se um caminhão de areia custa R$ 
300,00 com o produto e paga R$ 10,00 a R$12,00, 
o valor do pedágio é muito alto e impacta o preço 
final. Já no caso do transporte de produtos quími-
cos ou metal-mecânicos, por exemplo, o custo fi-
nal não é afetado porque o frete não é importante 
como custo em relação à mercadoria”.              

A Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias (ABCR), que reúne as empresas 
do setor, defende a política de reajuste das tari-
fas, pois permite que as rodovias sob concessão 
mantenham a qualidade. O presidente da entida-
de, Moacyr Duarte, disse em várias ocasiões que 
muitos usuários usam atalhos e não pagam pe-
dágio. “Além disso, o cronograma de manuten-
ção das rodovias é definido nos contratos de con-
cessão e mesmo que o tráfego diário médio não 
atinja o projetado, a concessionária está obrigada 
a realizar o investimento, com o ônus financeiro, 
causando uma tarifa de pedágio maior do que 
poderia ser efetivamente praticada”. Mas con-
corda, que “ o poder público transferiu para os 
usuários o ônus da rodovia, como está ocorrendo 
no mundo todo, mas no Brasil, transformou o ne-
gócio em fonte de receita tributária”.      
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Modelo de concessão falho
O alto valor cobrado nos pedágios paulistas 

está diretamente ligado ao modelo de concessão 
adotado para as rodovias. O governo de São 
Paulo, ao fazer as concessões em 1998 e 2009, 
optou por um modelo de licitação que levou 
em conta o valor que as empresas ofereciam ao 
Estado para receber uma concessão, a chamada 
outorga onerosa. Quem pagava mais levava. A 
vantagem do modelo é que o dinheiro pode ser 
aplicado em novas estradas. O problema é que o 
valor é repassado aos motoristas. 

No modelo de outorga, o valor da tarifa dos 
pedágios não é previamente estabelecido, ge-
rando tarifas excessivamente altas e distorcidas  
como a maioria das rodovias paulistas. Já no caso 
do modelo em que vence a licitação quem cobra 
menos, a concessionária ganha quando oferecer 
o menor valor de tarifa a ser cobrada de pedágio. 
Essa foi a fórmula adotada pelo governo federal 
nas concessões das rodovias Régis Bittencourt 
e Fernão Dias, e pelo governo de São Paulo na 
concessão do Rodoanel. A desvantagem é que 
pode haver falta de verba para investir. As rodo-
vias federais citadas acima, por exemplo, ainda 
continuam apresentando problemas.

Especialistas em concessionárias dizem que 
as primeiras licitações foram realizadas quando 
o risco Brasil era muito alto e agora, como o ris-
co diminuiu muito, os preços dos contratos vão 
baixar e ficarão mais adequados.

Promessa de mudança
O governador de São Paulo, Geraldo Alck-

min, consciente da abordagem adotada nas pri-
meiras licitações paulistas,  prometeu durante 
a campanha eleitoral que vai rever os modelos. 
“Na realidade o modelo nosso de concessão 
tem 12 anos e foi um grande avanço, mas va-
mos “corrigir” os valores cobrados em pedágios 
no Estado”. Na ocasião ele citou os pedágios 
de Jaguariúna( cidade próxima a Campinas), 
como exemplo de onde irá rever o modelo de 
cobrança.”Pode acontecer de haver uma praça 
onde o bairro é muito próximo. Se a pessoa pas-
sa ali, ela pode percorrer um trecho pequeno e 
pagar um pedágio muito alto”, disse. 

Em fevereiro, o governador voltou a afir-
mar que vai renegociar com as concessionárias 
das rodovias os índices usados como parâmetro 
para reajustar os pedágios. Isso não significa que 
os valores atuais serão reduzidos, e sim que os 
próximos aumentos deverão pesar menos para 
os motoristas.

A proposta do governo é mexer nos índices 

usados nos 12 primeiros lotes de concessão, no 
anos 1990. Fazem parte deles a Anhanguera, 
Bandeirantes, Anchieta, Imigrantes, Castelo 
Branco e Raposo Tavares. O reajuste de tarifas 
em todas estas tem como base o Índice Geral 
de Preços ao Mercado(IGP-M), que costuma 
ser maior que os demais, embora nos últimos 
dois anos tenha sido menor em razão da crise 
de 2008. O governador trabalha com a ideia 
de substituir o IGP-M pelo Índice de Preços ao 
Consumidor(IPCA), ou ainda criar um novo 
índice só para as rodovias, em estudo pela Se-
cretaria do Estado dos Transportes. Em contra-
partida, Alckmin pensa prorrogar os contratos 
assinados na década de 1990.

Na mesma coletiva, ele falou que assinará 
o contrato de concessão do Rodoanel ,trechos 
Sul e Leste, até o fim de março, para viabilizar a 
construção do trecho Leste. Apesar do consórcio 
vencedor não ter depositado os R$ 360 milhões 
para a assinatura, e ter pedido mais prazo, Al-
ckmin se disse confiante. “Estamos otimistas.” 
Essa opinião não é compartilhada por analistas 
de mercado.

O que não está claro, até o momento, é se a 
“mexida nos índices, ou um índice específico” 
virão a tempo da próxima tungada no bolso dos 
usuários prevista por contrato para acontecer 
em julho próximo.        

Aumento do tráfego pressiona pela 
ampliação dos eixos rodoviários

O crescimento econômico do País nos últi-
mos oito anos e a perspectiva de que ele continue, 
embora a taxas menores, reflete-se na necessidade 
de compatibilizar a infraestrutura rodoviária no 
Estado ao aumento de tráfego, com investimentos 
em obras 

Os números demonstram que o volume 
de tráfego nas rodovias paulistas e nas estra-
das federais que cruzam o Estado de São Paulo 
tem aumentado significativamente e que isso 
ocorre, entre outros, por dois fatores: o acrés-
cimo na quantidade de carga transportada e a 
quantidade de veículos particulares que todos 
os anos saem das fábricas e  são colocados em 
circulação.

A infraestrutura rodoviária, especialmente 
nos acessos à capital, ao Porto de Santos e a ou-
tros locais onde se observa aumento da deman-
da das atividades econômicas, passa a exigir 
obras de ampliação e modernização.         

O número de veículos no Brasil cresceu 
119% em dez anos e 95,5% só no estado de São 
Paulo, onde frota local passou de 10,503 milhões 
de veículos em 2000 para 20,538 milhões em 
2010 (ver box).

Esse incremento se refletiu nas rodovias pau-
listas que tiveram aumento superior a 50% no 
movimento de carros, caminhões e utilitários. Em 
algumas rodovias, como a Dutra, entre 2002 (data 
da concessão) e 2009 (últimos números divulga-
dos), o volume de tráfego cresceu 138,60%.  

O estado de São Paulo tem 248.209,4 km² 
– que representam 26,8% da área da Região Su-
deste e 2,9% da superfície do Brasil. Nesse espa-
ço, a malha de rodovias federais e estaduais pa-
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vimentadas soma 21.493 km de extensão. Para a 
capital paulista convergem as mais importantes 
rodovias do País, responsáveis pelo transporte 
de safras, abastecimento de outros centros ur-
banos, movimentação de produtos para expor-
tação e importação, etc. A cidade de São Paulo é 
o mais expressivo mercado produtor e consumi-
dor, responsável também pelo maior movimen-
to de cargas do país.

 Diante da importância do transporte rodo-
viário para o Brasil, a Confederação Nacional de 
Transportes (CNT) realiza anualmente uma ra-
diografia das rodovias. O trabalho  serve como 
referência para diferentes segmentos de ativida-
des que se valem das estradas para movimen-
tar a economia. Os dados  apontam que das 16 
rodovias brasileiras avaliadas como “ótimas ou 
boas”, 15 estão em São Paulo. No ranking, as tops 
são Ayrton Senna/Carvalho Pinto, concedida à 
EcoRodovias, seguida pela Bandeirantes (con-
cessão da CCR) e Sistema Anchieta/Imigrantes 
administrado pela EcoRodovias.

Em 2010, a pesquisa analisou 8.564 km (40%) 
das  rodovias do Estado de São Paulo, e na avalia-
ção do estado geral, a CNT constatou que 6.960 
km (81,2%) estão em condições consideradas 
ótimas ou boas. A entidade explica esses índices: 
“ Tal fato pode ser decorrente da presença ma-
ciça de rodovias concedidas à iniciativa privada 
–  6.264 km (73,1%) da malha pesquisada. Nessas 
estradas, a manutenção permanente e o fluxo re-
gular de investimento produzem resultados que 
acabam sendo favoráveis aos usuários”.

Investimentos das concessionárias 
de rodovias 

 As rodovias paulistas e federais no Estado 

estão sob concessão de três grandes grupos: 
CCR, EcoRodovias e OHL.

A CCR é  um dos maiores grupos priva-
dos de infraestrutura da América Latina, com 
atuação nos setores de concessão de rodovias, 
transporte de passageiros e inspeção veicular 
ambiental. Em São Paulo, ele tem a concessão 
do Sistema Anhanguera/Bandeirantes que liga 
São Paulo a Campinas, Nova Dutra de São Pau-
lo ao Rio de Janeiro , Via Oeste: Castello Branco 
que sai da capital para o interior do Estado de 
São Paulo e Raposo Tavares, que começa em São 
Paulo e vai até a divisa com o Mato Grosso do 
Sul , além do Rodoanel, projeto Cebolão e mar-
ginais da rodovia Castello Branco. 

 Com movimento médio de 370 mil viagens 
por dia, o sistema Anhanguera/Bandeirantes 
desempenha um papel fundamental no trans-
porte de produtos agrícolas e industriais, pois 
liga a capital paulista à região de Campinas, um 
dos polos econômicos mais ricos do País.  

Naquele sistema, a CCR Autoban realizou 

recentemente uma de suas obras mais  impor-
tantes: a construção do Complexo Anhanguera, 
conjunto viário  de ampliação e reformulação 
do tráfego desde a Ponte Atílio Fontana na Mar-
ginal Tietê, em São Paulo, até o km 19 da Via 
Anhanguera, região de Osasco. Com um inves-
timento total de R$ 410 milhões, foram criados 
novos acessos, implantação de retornos, melho-
ria de trevo, faixas adicionais, pistas marginais, 
passarelas e outras soluções modernas para o 
sistema viário.

Outro investimento voltado para desafogar 
o tráfego foi realizado no Projeto Cebolão, dese-
nhado para dar um novo fôlego à rodovia Cas-
tello Branco. O investimento de R$ 240 milhões 
contemplou a construção de uma nova ponte 
na chegada à cidade de São Paulo pela Rodovia 
Castello Branco, a melhoria do trevo de Jandira/
Itapevi e reconfiguração das praças de pedágio 
em Barueri e Osasco. 

Os investimentos do Grupo CCR foram 
de R$ 983,6 milhões em 2009, e outros R$ 951,5 
milhões nos primeiros nove meses de 2010. O 

Quantidade de veículos nos estados
Total da frota brasileira é de 64,8 milhões

Fonte: Denatran (estados com mais carros)

Pernambuco 
1.774.389

Distrito Federal 1.245.521

Minas Gerais 7.005.640
Rio de Janeiro 4.489.680

São Paulo 
20.537.980

Rio Grande do Sul 
4.808.503

Brasil tem média de um carro  
para cada 2,9 habitantes

A frota de veículos no país cresceu 119%  em 10 anos, segundo levantamento divulga-
do em fevereiro pelo Departamento Nacional de Trânsito( Denatran). O total de carros mais 
que dobrou no período 2000/2010, e chegou a 64,8 milhões em dezembro passado, mais 
de 35 milhões deles em uma década. 

Em São Paulo, que tem a maior frota do país, o crescimento foi de 95,5%. O Estado 
passou de 10,503 milhões de veículos em 2000 para 20,538 milhões em 2010. A pesquisa 
somou carros, motos e caminhões cadastrados desde 1990, só que não inclui os pro-
prietários que cadastraram o veículo mas depois deixaram de circular e não deram baixa. 
   As cidades que têm mais veículos são: São Paulo(6,390 milhões), Rio de Janeiro(2,063 
milhões) e Belo Horizonte(1,340 milhão). De acordo com os números do Censo 2010 que 
apontou uma população de 190,732 milhões de brasileiros, o país tem uma média de um 
carro a cada 2,94 habitantes.

Amapá 
11.323

Rodovias Paulistas
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Sinalização, pintura e manutenção da rodovia SP-055
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Rodoanel  
A concessionária CCR RodoAnel é a em-

presa responsável pela administração dos 32 
quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário 
Covas, importante via que integra as Rodovias 
Raposo Tavares, Castello Branco, Anhangue-
ra, Bandeirantes e Régis Bittencourt, por onde 
passam 240 mil veículos por dia. O contrato de 
concessão tem o prazo de 30 anos e prevê inves-
timentos de R$ 465 milhões na via. O Consórcio 
Integração Oeste, formado pela CCR e Encalso 
Construção, venceu a licitação para operação do 
trecho em março de 2008, após apresentar a me-
nor proposta para a tarifa de pedágio. 

O Rodoanel representa uma das principais 
soluções para o tráfego na Região Metropolita-
na de São Paulo porque retirou a circulação de 
veículos pesados da região central de São Paulo, 
desafogando o trânsito nas marginais da cidade. 
Com o pagamento da outorga de R$ 2 bilhões, 
o Estado conseguiu os recursos suficientes para 
concluir a construção do trecho sul do Rodoanel, 
importante eixo para o escoamento da produção 
agrícola e industrial da Região Oeste em dire-
ção ao Porto de Santos. O trecho leste das obras 
do Rodoanel Mário Covas deve começar a ser 
construído pelo consórcio SPmar(Grupo Bertin), 
após a assinatura do contrato, em março.  

A Companhia de Concessões Rodoviárias 
(CCR), termina 2010 como a maior empresa de 
concessões de rodovias do Brasil em termos de 
receita, com lucro de R$ 978,4 milhões até o ter-
ceiro trimestre de 2010(o balanço do ano será di-
vulgado no fim de março), aumento de 23% em 
relação a 2009 e crescimento de tráfego de 22,7% 
no ano de 2010.  

EcoRodovias prioriza logística integrada
A segunda concessionária a atuar em São 

Paulo, a EcoRodovias  é uma das maiores em-
presas de infraestrutura logística integrada 
do Brasil, cujo foco é operar ativos de logística 
intermodal, concessões rodoviárias e serviços 
correlatos. Suas operações estão organizadas em 
sistemas que incluem dois terminais logísticos, 
sendo um deles o maior da América Latina, e 
cinco concessões rodoviárias que cobrem mais 
de 1.450 km, por onde passaram mais de 100 mi-
lhões de veículos em 2010 e cerca de 40% de toda 
carga nacional movimentada para exportação e 
importação. Ela administra as rodovias Imigran-
tes, Caminho do Mar e Ecopistas (sistema Ayr-
ton Senna/Carvalho Pinto).

A rodovia Imigrantes, liga São Paulo ao 
maior porto da América Latina, o de Santos. No 

Via Dutra tem 60 anos   
A Rodovia Presidente Dutra completou 60 anos de inauguração em 19 de janeiro. A estrada, 

foi inaugurada em 1951 pelo então presidente da República Eurico Gaspar Dutra, e custou 1,3 
bilhões de cruzeiros, valor considerado fora de órbita para a época.

 Antecessora dos tempos atuais, também foi inaugurada sem estar completamente pronta, 
mas já permitia o tráfego entre a Capital Federal (Rio de Janeiro) à época e o maior polo indus-
trial do País, em “apenas” seis horas. Para dar uma ideia de como era antes, em 1908, o Conde 
Lesdaian precisou de 876 horas para fazer o mesmo trajeto, numa estrada de boiadeiros.

Em 1925, o tempo da viagem encurtou e a Bandeira Automobilística da Associação de Es-
tradas e Rodagem conseguiu diminuir o percurso para 144 horas em estradas mais “modernas”.
Mas o grande salto veio 3 anos depois, quando houve a inauguração da Rio-São Paulo que 
baixou o tempo para dez horas.

E 23 anos mais tarde, em 1951, com a inauguração de pistas mais adequadas e veículos de 
melhor qualidade, rodando a uma velocidade de 70k/h foi possível ir do Rio a São Paulo em 6 horas. 
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balanço do ano todo será divulgado no fim de 
março. Em dezembro de 2006, o governo de São 
Paulo estendeu o prazo de concessão da CCR 
AutoBAn por mais 8 anos e 8 meses. Com essa 
mudança, o contrato só terminará em 2026.   

Outra rodovia administrada pelo grupo 
CCR é a Via Dutra que tem 407,1 km de exten-
são e liga as duas mais importantes cidades do 
País. Desde o início da concessão, em 1996, a 
companhia aplicou R$ 7,4 bilhões em investi-
mentos para aumentar a segurança dos usuá-
rios. Recentemente, a empresa construiu vários 
trechos de rodovias marginais para melhorar o 
tráfego nas áreas mais congestionadas de veícu-
los. A Via Dutra tem movimento médio de 790 
mil viagens por dia, pois atravessa os principais 
centros industriais dos dois Estados, abrangen-
do uma região que responde por cerca de 50% 
do PIB brasileiro. 

 Inaugurada em 19 de janeiro de 1951 com 
a sigla BR-02, a Rodovia Presidente Dutra (BR-
116 SP/RJ) foi projetada para substituir a antiga 
Rio-São Paulo, de 1928, da qual foram aprovei-
tados apenas 12km. Tornou-se à época, a mais 
importante rodovia do País. Sua construção re-
presentou um avanço na história da engenharia 
brasileira (ver box). 

A Via Oeste faz parte do Sistema Castello-
Raposo,com movimento médio de 600 mil via-

gens por dia nos seus 168,62 km que ligam a 
capital ao oeste do Estado, beneficiando mais 
de 13,5 milhões de habitantes, moradores de 15 
municípios. A CCR opera o Sistema Castello-
Raposo desde 1998, quando venceu a licitação 
promovida pelo governo do Estado de São 
Paulo e, após sete anos de operação, em 2005, 
a concessionária foi adquirida pelo Grupo 
CCR. A empresa realizou investimentos e criou 
diferenciado serviço  destinado aos usuários, 
como o SOS. Outros recursos foram destinados 
a obras, como a construção de 20 km de pistas 
marginais na Rodovia Castello Branco, que 
reduziram em 85% o tempo gasto no trânsito 
entre a região de Alphaville e São Paulo. A con-
cessionária também duplicou 30 km da Raposo 
Tavares e  recentemente, em parceria com o go-
verno do Estado de São Paulo,  realizou o Pro-
jeto Cebolão, um plano para a região Oeste, que 
está beneficiando mais de 2,5 milhões de pesso-
as.  Após investimentos de R$ 240 milhões, os 
usuários têm agora mais faixas de rolamento na 
chegada às marginais Tietê e Pinheiros, incluin-
do uma nova ponte na chegada a São Paulo; 
um novo trevo na altura do km 32 facilitando o 
acesso a Itapevi, Jandira e Aldeia da Serra; e uma 
redução de até 57% nas tarifas de pedágio nos 
km 18, 20 e 33, além da alteração na localização 
das alças de acessos ao Rodoanel.
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caminho está o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias do ABCD e a 
Baixada Santista. Por seus 176,8km de extensão passam anualmente mais 
de 30 milhões de veículos que atendem ao mais importante corredor de 
exportação da América Latina, além  da área turística. Recentemente, a em-
presa realizou um estudo para evitar gargalos no km 55 da rodovia, onde 
um antigo trevo não comporta mais o volume de tráfego da região,  e apre-
sentou uma proposta ao governo do Estado de realizar uma remodelação 
completa do local, para adequar ao futuro fluxo de veículos previsto. 

A Ecopistas( Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto) outra empresa 
do grupo EcoRodovias, faz a ligação entre a região metropolitana de São 
Paulo e o Vale do Paraíba, região serrana de Campos de Jordão e as praias 
do litoral Norte. Com 134,9 km de extensão o sistema tem movimento 
anual de 20 milhões de veículos e é uma das mais importantes vias de 
escoamento da produção industrial de duas mil empresas instaladas na 
região, entre elas as indústrias do setor automobilístico( Volkswagen e 
Ford), e siderúrgico(Usiminas). A concessionária investiu R$117,3 mi-
lhões no sistema desde junho de 2009 quando passou a administrar as 
rodovias.

   A empresa realizou a obra de implantação de uma quarta faixa em 

OHL gerencia rodovias federais
Na área federal, a concessionária é a OHL Brasil S.A, uma das maiores 

companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros 
administrados, com 3.226 Km em operação. Através de suas nove conces-
sionárias, a OHL Brasil administra rodovias localizadas nos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. A OHL é uma 
empresa brasileira com 60,0% do seu controle detido pela OHL Concesio-
nes, sociedade espanhola que desenvolve desde novembro de 2000 ativi-
dades na área de promoção de infraestrutura (portos, aeroportos, rodovias 
e ferrovias).

Saindo de São Paulo, o grupo tem a concessão das rodovias Régis Bit-
tencourt, que vai para Curitiba, no Paraná e Fernão Dias que liga a capital 
paulista a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A Régis Bittencourt é o nome do trecho da BR 166, entre São Paulo e 
Curitiba no Paraná. Tem 401,6 km e faz a ligação entre o o principal cor-
redor rodoviário do sudeste e sul do País, levando tráfego pesado de ve-
ículos de carga que transportam produtos que chegam até os países do 
Mercosul. Por ter topografia acidentada e problemas ligados à preserva-
ção do meio ambiente, a rodovia só foi concedida em outubro de 2007, e 

Fo
to

: J
or

ge
 H

ira
ta

Anhanguera/Bandeirantes 

Fo
to

: V
an

ia
 D

el
po

io

As concessionárias privadas destacam-se no atendimento rápido a acidentes

Pista descente (pista nova, sentido litoral) sob pista norte da rodovia dos Imigrantes
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ainda tem 30,5 km em pista simples que deve estar duplicada até 2012. 
No momento, a concessionárias realiza obras de duplicação da pista 

da Serra do Cafezal na altura das cidades de Juquitiba e Miracatu, além de 
obras de recuperação de pavimento, instalação de sinalização e implanta-
ção de passarelas em 9 cidades pelas quais passa a autopista.

Em dezembro de 2008 foi iniciada a cobrança de pedágio. A concessão foi 
obtida em leilão e vale por 25 anos, período no qual a empresa promete inves-
tir R$ 3,8 bilhão. O movimento de cargas e carros é de 20 mil veículos diários. 
Os ônibus e caminhões representam 70% do expressivo tráfego da rodovia.   

A Fernão Dias(BR 381) tem 562 km é a ligação com polos econômicos 
do Sudeste e Sul do Brasil e destes com os principais países do Mercosul. 
O movimento médio diário é superior a 110 mil veículos. O contrato de 
concessão da rodovia, assinado em fevereiro de 2008, prevê investimentos 
de R$ 3,4 bilhões em obras e recursos operacionais. Os seis primeiros me-
ses foram dedicados a melhoria de pavimentação, sinalização das pistas, 
iluminação e colocação de dispositivos de segurança.A partir dali, estão 
previstas a implantação de 50 passarelas, 12 bases de serviços operacio-
nais, reforma de 10 postos da Polícia Rodoviária, implantação de bases 
de pesagem e de três estações meteorológicas até o fim do terceiro ano da 
concessão(2011) que vai durar 25 anos.

Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, nos dois sentidos da rodo-
via Ayrton Senna, para desafogar o trânsito no local. As próximas ações 
para atender ao aumento do fluxo de veículos são a implantação da faixa 
adicional na rodovia Hélio Smidt e a marginal Ayrton Senna, em processo 
de aprovação na Artesp.       

A EcoRodovias termina 2010 com crescimento de 52,6% no tráfego con-
solidado de veículos pagantes sendo 36,8% referentes a veículos comerciais 
e 69,9% a veículos de passeio, diante do ano de 2009. O tráfego consolidado 
para as Rodovias Imigrantes e Anchieta, teve aumento de 12,%. 





82 | O Empreiteiro | Março 2011

Túneis rodoviários

As máquinas tuneladoras atualmente dispo-
níveis (Tunnel Boring Machine – TBM) não 
são suficientemente acessíveis para que a 

engenharia rodoviária brasileira atenda à de-
manda reprimida por túneis rodoviários no 
País. Contudo, a escolha do Brasil como sede 
da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada 
de 2016 pode impulsionar a construção dessas 
obras em diversas regiões. 

Uma avaliação, realizada por um grupo de 
pesquisadores de Santa Catarina, sobre o merca-
do de túneis rodoviários, indica que a lista dos 
projetos concluídos recentemente, em construção 
ou em projeto totaliza 2.260 km e investimentos 
da ordem de US$ 300 bilhões, até 2014.

A escavação mecanizada de túneis rodo-
viários é ainda uma alternativa sub-explorada. 
Estimativas indicam que, em nível mundial, 
menos de 10% dessas construções utilizam má-
quinas tuneladoras.  

Tuneladora brasileira pode romper 
paradigmas e criar nova tecnologia

O elevado custo de capital e de operação das TBM tradicionais está entre 
os motivos que levam o Brasil a ter só 57,3 km de túneis rodoviários, em 

todo o seu território. Grupo de pesquisa catarinense propõe uma abordagem 
inovadora e busca aliança com a indústria da China

Joás Ferreira - São Paulo (SP)

Esse quadro, segundo Marcos Noronha, 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e Patrícia Faria, da BraBo Tecnologia, 
ambos de Florianópolis (SC), permite constatar 
que existe uma forte demanda por inovação da 
tecnologia atual.

Os dois pesquisadores, que são engenhei-
ros com especialização em túneis, desenvolve-
ram um trabalho que propõe a criação de tec-
nologias mais eficientes e acessíveis, resultando 
em equipamentos mais rápidos, econômicos e 
seguros. Esse estudo foi apresentado durante 
o 6o Seminário Nacional – Modernas Técnicas 
Rodoviárias, realizado pela Associação dos En-
genheiros Catarinenses (AEC), em novembro 
de 2010.

Entre as propostas do grupo, coordenado 
por Marcos e Patrícia, está o desenvolvimento 
de uma inédita máquina tuneladora que pode 
ser até cinco vezes mais rápida e mais econômica 

que as atuais. O novo equipamento, denomina-
do BraBo (brazilian borer ou perfuradora brasilei-
ra), vai, pela sua característica, adaptar-se à cons-
trução de túneis rodoviários em solo ou rocha. 

Testes em pequena escala estão sendo de-
senvolvidos nos laboratórios das universidades 
e das empresas envolvidas e já foram realizadas 
também simulações computacionais para ave-
riguar os principais sistemas do equipamento 
projetado.

No momento, o projeto está sendo negocia-
do com a Vale e a Petrobras, segundo o profes-
sor Marcos Noronha: “A proposta é de produ-
zir dois equipamentos, com diâmetro de 4 m, 

O uso de máquinas tuneladoras em infraestrutura 
de transporte ocorreu apenas nos túneis 
das Linhas 1 e 4 do Metrô de São Paulo 
(respectivamente , em 1974 e 2010). As modernas 
técnicas de escavação mecanizada são uma 
necessidade premente para atender à demanda 
atual de construção de rodovias no Brasil.
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e executar dois túneis-piloto, um em solo e outro em rocha,com 1 km de 
extensão, até julho de 2012.

Importância dos túneis versus tecnologia
Os túneis são, reconhecidamente, obras de infraestrutura que impli-

cam menor impacto ambiental. Porém, segundo Marcos Noronha, “a di-
ficuldade de acesso às máquinas tuneladoras é particularmente marcante 
no Brasil e aumenta substancialmente a  demanda reprimida pela cons-
trução desse tipo de obra.”

Para frisar a defasagem brasileira em relação a outros países, o enge-
nheiro destaca que a extensão da rede total de túneis rodoviários no Brasil é 
de apenas 57,3 km, praticamente o mesmo comprimento de um dos túneis 
Gotthard, escavados sob os Alpes suíços, cada um dos quais com mais de 
57 km de extensão, cuja escavação básica foi concluída recentemente. 

Outra questão que incomoda, de acordo com Noronha, é a de que os 
túneis rodoviários brasileiros foram todos construídos com a utilização 
de métodos manuais, com o emprego de escavação a fogo e de técnicas de 
mineração. “O uso de máquinas tuneladoras em infraestrutura de trans-
porte ocorreu apenas nos túneis das Linhas 1 e 4 do Metrô de São Paulo 
(respectivamente , em 1974 e 2010). As modernas técnicas de escavação 
mecanizada são uma necessidade premente para atender à demanda atu-
al de construção de rodovias no Brasil”, constata.

Desenvolvimento sustentável
A engenharia de túneis está diretamente ligada ao desenvolvimento 

econômico sustentável, trazendo impactos positivos (custo, tempo, ope-
racionalidade) para o setor rodoviário. Contudo, um dos fatores críticos 
para a ampliação do uso da tecnologia de túneis diz respeito à difusão da 
mecanização e automação dos processos construtivos. Essa é uma área 
bastante defasada no Brasil, pois embora as máquinas tuneladoras pos-
suam custos elevados, a consideração dos custos indiretos, sociais e am-
bientais tem provado que a escavação mecanizada é bem mais econômica 
que as outras técnicas.

Apesar de relativamente bem estabelecidas e eficientes, as TBMs atu-
almente existentes são baseadas em tecnologias  de mais de meio século 
de existencia (considera-se que a primeira TBM moderna foi construída 
em 1958, pela companhia Robbins, cujo projeto básico é bastante similar 
ao das máquinas atuais). 

Proposta
Os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento realizados pelo grupo 

de pesquisadores BraBo-UFSC tiveram como foco a promoção de avan-
ços tecnológicos para obter equipamentos mais econômicos, eficientes e 
acessíveis, com impactos positivos nos custos, tempo de construção e se-
gurança dessas máquinas. 

As atividades foram voltadas para a quebra de paradigmas através do 
desenvolvimento de novas ideias, novas tecnologias e diferentes arranjos 
mecânicos, para obter uma geração completamente nova de TBMs. “As 
ideias propostas são relativamente simples, elegantes e não-óbvias, resul-
tando na remoção de algumas partes complexas e caras das TBMs conven-
cionais, perfeitamente dispensáveis, na minha visão”, explica Noronha.

As principais partes que podem ser removidas são: cabeça de cor-
te, discos de corte, cilindros de empuxo, sapatas de fixação e eretor de 
segmentos. “Elas correspondem aos elementos mecânicos mais pesados 
e que demandam grande parcela de energia para o acionamento. Além 
disso, os discos de corte estão diretamente associados aos altos custos de 
operação (subsídio-cruzado)”, justifica o pesquisador.

“Com base nos novos conceitos propostos, a estimativa é de que se 
possa alcançar escavações com taxa de avanço de 300 m/dia, ou 50 km/
ano, utilizando apenas uma máquina BraBo. Isso representa um enorme 
salto diferencial, já que as tecnologias existentes oferecem um taxa de 
avanço de no máximo 60 m/dia”, esclarece Patrícia Faria.

Hoje, só existem seis fabricantes
Praticamente, existem apenas seis fabricantes de máquinas tunelado-

ras que atendem às empresas de construção de túneis em todo o mundo. 
As de maior destaque são a norte-americana Robbins, a alemã Herrenk-
necht e a canadense Lovat. Na última década, a estratégia logística dessa 
indústria provocou o deslocamento das suas instalações de montagem 
e fabricação para a China, onde a Robbins possui duas fabricas e a Her-
renknecht tem três instalações industriais.

Segundo a presidente da BraBo, a fabricação das TBMs ainda é um pro-
cesso semi-artesanal. “Cada máquina é fabricada especificamente para um 
projeto, de acordo com as dimensões necessárias, o tipo do material a ser es-
cavado e as condições geológicas e geográficas. Há vários tipos de máquinas 
disponíveis, sendo que a principal diferença entre elas é o tipo de rocha ou 
solo a ser escavado. Devido às suas grandes dimensões, a máquina é fabrica-
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da em conjuntos separados que são transportadas 
até o local da obra, onde são montadas”.

A indústria de TBMs orgulha-se da “força-
bruta” de suas máquinas, que podem facilmente 
erguer um Boeing 747 carregado, pesando 410 t 
(uma TBM pode pesar até 10 vezes mais que a 
aeronave). Outra peculiaridade do modelo de ne-
gócios da indústria é que as máquinas são proje-
tadas sob medida, ou seja, uma máquina é usada 
para uma obra apenas e depois descartada.

É importante destacar, entretanto, que a ope-
ração das TBMs envolve demanda contínua por 
peças de reposição, como os discos de corte, por 
exemplo. São esses componentes que respondem 
pelo sucesso da tecnologia das tuneladoras. São 
fabricados com uma liga metálica especial (dura 
e cara), composta de carbeto de tungstênio. O 
princípio básico do desmonte da rocha baseia-se 
no processo de fraturamento do maciço rochoso 
entre as linhas de passagem dos discos de corte, 
resultando no desprendimento uniforme de las-
cas de rocha na frente de escavação.

“A necessidade constante de troca dos discos 
de corte representa um dos gargalos do sistema 
tanto na elevação dos custos quanto na redução 
das taxas de avanço. Em muitos casos, os gastos 
com estas peças de reposição superam em muito 
o custo da própria máquina. Por outro lado, esse 
gargalo beneficia a indústria com o modelo de 
negócios do tipo “subsídio cruzado” (quando 
produtos induzem a pagar por outros como, por 
exemplo, barbeadores-lâminas, impressoras-car-
tuchos). Com cinco décadas de implantação des-
sa lucrativa cultura, a introdução de inovações 
no sentido de economizar essas caras peças sofre 
fortes resistências pelas indústrias dominantes 
do negócio”, ressalta Noronha.

Segundo ele, o Brasil não acompanhou a 
evolução dessa tecnologia nas décadas de 1980 
e 1990. “Ainda hoje, apesar de termos dezenas 
de microtuneladoras em operação, a utilização 
de TBM de grande dimensão tem sido rara. 

Uma das aquisições recentes foi a da tunela-
dora para o Metrô de São Paulo, uma máquina 
Herrenknecht com 9,5 m de diâmetro, 90 m de 
comprimento, 1.800 t de peso, que custou US$ 
24 milhões”, constata o engenheiro.

Por outro lado, a utilização dessas máqui-
nas na América do Norte, na Europa e no Japão 
tem sido crescente nas últimas quatro décadas. 
Porém, indiscutivelmente, a China foi o país 
que apresentou o maior crescimento de deman-
da. Há centenas dessas máquinas operando 
atualmente naquele país. Apenas no primeiro 
semestre de 2008, as encomendas chinesas ul-
trapassaram a 35 máquinas de grande porte, 
apenas da Herrenknecht. 

O valor desses equipamentos pode ser es-
timado em US$ 1,6 milhões por metro de diâ-
metro. No Brasil, as tarifas de importação re-
presentam um acréscimo de cerca de 60% sobre 
o valor inicial. Aqui, o custo inicial é estimado 
em US$ 2,5 milhões por metro de diâmetro. Po-
rém, a esse custo deve ser adicionado o também 
alto custo de operação. Além da manutenção e 
dos reparos, as TBMs requerem uma constante 
alimentação de insumos e de troca de partes 
que se desgastam. Em projetos de túneis longos 
(acima de 10 km), os gastos operacionais nor-
malmente são mais altos do que o custo inicial 
da própria máquina. De acordo com os cálculos 
dos pesquisadores da UFSC e da BraBo, estima-

se que o custo de operação seja de US$ 0,25 mi-
lhões por metro de diâmetro e por quilômetro 
escavado. Na escavação dos 8 km do metrô 
paulistano, esse valor foi de US$ 20 milhões 
(comparável ao custo inicial do equipamento).

Nova geração de TBMs
O modelo de negócios da tecnologia atual 

de máquinas tuneladoras não segue uma abor-
dagem de base sustentável, segundo os pesqui-
sadores brasileiros. As características de “força-
bruta”, dos altos custos e da não reutilização 
apenas confirmam a necessidade por inovações 
alternativas, que tornem essa tecnologia mais 
acessível e sustentável. 

Motivado pela grande demanda e pela pos-
tura conservadora da indústria, o grupo BraBo-
UFSC vem procurando promover o aperfeiço-
amento tecnológico das máquinas tuneladoras 
atuais. Como resultado da atividade de pes-
quisa e desenvolvimento, foi criado o conceito 
de uma nova tuneladora bem mais eficiente e 
racional que as máquinas atuais, já que se pro-
curou utilizar processos de “força-inteligente” 
(smart-power) ao contrário de “força-bruta”. As 
ideias propostas são inovadoras e com uma 
base tecnológica totalmente nacional.

O desenvolvimento tecnológico proposto 
busca um novo tipo de equipamento de cons-
trução de dutos e túneis, denominado BraBo. 

Tipos de túnel escavado com TBM
Seção cirular Seção oval Vertical/inclinada

Inovações

corte por
jato d´água

corte por
smart-power

extrusora
de concreto

sistema auxiliar
simplificado

esteira
simplificado

esteira
simplificado
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As alterações baseiam-se na remoção das partes 
mais complicadas e caras das TBMs atuais.

O esquema da nova máquina prevê três 
inovações: duas principais, que representam 
alterações nos processos de corte de rocha (ou 
escarificação do solo), e uma que se refere ao 
sistema de execução do revestimento de con-
creto que forma o suporte do túnel. 

A primeira inovação proposta forma a base 
das outras duas inovações e consiste de um 
sistema de corte bifásico que utiliza simples 
elementos mecânicos dispostos em uma confi-
guração estratégica inédita. O novo arranjo das 
ferramentas de corte vai requerer cinco vezes 
menos energia que as máquinas convencionais 
para realizar o desmonte da rocha na frente da 
escavação. Com isto, podem-se estimar ganhos 
de até cinco vezes em economia de custos. 

Enquanto a primeira inovação proposta per-
mite reduções significativas de custos, a segun-
da trata da velocidade de avanço das TBMs, por 
meio do uso de sistema de corte por jato d’água. 

Esse desenvolvimento vem sendo realizado pela 
equipe do professor Walter Weingaertner, do De-
partamento de Engenharia Mecânica da UFSC e 
pela empresa Welle, de Florianópolis.

Por fim, a terceira inovação proposta con-
siste de um procedimento para otimizar a 
construção de revestimento do túnel, que se 
baseia em uma nova tecnologia de extrusão de 
concreto desenvolvida pela equipe do profes-
sor Milton Ferreira da USP-São Carlos e pela 
empresa Inovamat. Essa modificação permite 
a obtenção de revestimentos de forma mais ra-
cional, rápida, segura e econômica em relação 
à tecnologia dos equipamentos tradicionais, 
também resultando no aumento das taxas de 
avanço da construção. Os outros sistemas usa-
dos em tuneladoras convencionais (transporte, 
sensores e elementos auxiliares) permanecem 
com a mesma função, mas também se benefi-
ciam pela redução das suas dimensões e dos 
seus custos devido às simplificações propostas 
nos sistemas principais.

Comparativo entre a tuneladora BraBo e as atuais

Características BraBo Tecnologia atual
Rapidez e economia 5 x 1 x
Taxa de avanço 300 m/dia 60 m/dia
Princípio básico smart-power força-bruta
Condições geológicas multiterrenos monoterreno
Tipo de equipamento reutilizável descartável
Modelo de negócios economia de escala Subsídio cruzado
Material escavado reaproveitado descartado

Uso de sistema de corte Um dos benefícios mais marcantes da pro-
posta da BraBo-UFSC, segundo Patrícia Faria, é 
a grande redução do número dos discos de cor-
te, uma das principais fontes de lucro (subsídio 
cruzado) da indústria de TBMs: “Nitidamente, 
essa característica não é consoante aos interes-
ses da indústria atual. Por outro lado, grupos 
independentes internacionais têm manifestado 
forte interesse na proposta apresentada, como 
as novas indústrias de máquinas pesadas de 
construção em Xangai, na China”.

O primeiro protótipo
Nos últimos quatro anos, o núcleo de de-

senvolvimento BraBo vem discutindo a pro-
posta com vários setores e, atualmente, mantém 
uma carteira de contatos em São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina com mais de 200 nomes distri-
buídos em diversas áreas, incluindo centros de 
pesquisa e desenvolvimento, parceiros indus-
triais, suporte técnico, clientes, concorrentes, 
gestão de empreendedorismo e negócios, con-
sultoria jurídica e política, investidores, etc. O 
trabalho conjunto desse núcleo permitiu a con-
solidação da ideia e a formação de uma massa-
crítica para realizar o projeto de um primeiro 
protótipo. Esse grupo está se preparando para 
iniciar os testes e desenvolvimentos da máqui-
na BraBo no primeiro semestre de 2011.

Há ainda, segundo Marcos Noronha, vá-
rios aspectos a serem elaborados, mas todos se 
encaixam no processo de detalhamento e im-
plantação do projeto: “Será necessário forma-
lizar e expandir o núcleo de desenvolvimento, 
envolvendo setores institucionais, empresariais 
e governamentais. Juntamente com estes dois 
setores, a nossa proposta já conta com o suporte 
de instituições de fomento e de pesquisa como 
agentes participantes no desenvolvimento, na 
consultoria e na gestão do desenvolvimento 
tecnológico”. Um passo importante alcançado 
recentemente, segundo Patrícia, foi o aporte de 
recursos da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) na empresa BraBo, através do progra-
ma Primeira Empresa Inovadora (Prime).

Nos últimos 12 meses, o núcleo de desen-
volvimento realizou várias atividades adminis-
trativas e organizacionais, promovendo o pro-
jeto em uma série de rodadas de discussões no 
Brasil e na China. Além disso, com o estímulo 
da Finep e de outros órgãos do Estado de San-
ta Catarina (UFSC, Certi), a empresa BraBo foi 
consolidada com a criação de um escritório na 
incubadora Celta, de Florianópolis.

Aplicação da tecnologia de túneis
R$ bilhões/ano

 Rodoviários e ferroviários – R$ 190

 Óleo & gás – R$ 67

 Mineração – R$ 34

 Geração de energia – R$ 30

 Água e saneamento – R$ 67
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C
om o sonho, ainda acalentado, de recep-
cionar a abertura da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, face ao imbróglio em 
que se meteram a prefeitura paulistana 
e o governo de São Paulo nessa questão, 
o Estádio “Governador Magalhães Pin-
to”, o Mineirão, de Belo Horizonte (MG), 

começa a ser transformado em arena multiuso, 
dentro dos padrões modernos de acessibilida-
de e de sustentabilidade, previstos no caderno 
de exigências da Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA). 

O valor total da obra é estimado em R$ 
654 milhões, sendo que R$ 400 milhões serão 
financiados pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) e o 
restante  complementado por recurso próprio 
da concessionária. Não há previsão de uso de 
recursos do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), segundo informa o governo de 
Minas Gerais.

Terceira etapa
A terceira etapa, considerada a mais impor-

tante das reformas e modernização do estádio, 
está sob a responsabilidade do grupo vencedor 
da licitação, formado pelas empresas Constru-
cap Indústria e Comércio, Egesa Engenharia e 
Hap Engenharia, que constituíram uma Socie-
dade de Propósito Específico (SPE), denomina-
da Minas Arena. Ele responderá pela pela ges-
tão do Complexo Mineirão por 27 anos.

Mineirão começa 
a virar arena multiuso

As obras em andamento correspondem à terceira etapa de reformas e 
modernização do estádio mineiro para receber os jogos da Copa 2014

Nessa fase será ampliada a cobertura das 
arquibancadas e construída uma “esplanada” 
no entorno do estádio, sob a qual funcionarão 
um estacionamento coberto e a área de serviço, 
com lojas e restaurantes. Será construída tam-
bém uma passarela ligando o Mineirão ao Mi-
neirinho, local que será utilizado como centro 
de apoio às atividades da Copa. 

Já foram executados 70% dos trabalhos 
programados para a área interna, incluindo a 
demolição da arquibancada inferior, demais 
equipamentos de concretos, alambrados, ca-
bines de imprensa e alvenarias dos bares. As 
cadeiras, que deverão ser totalmente retiradas 
intactas até 20 de março, foram doadas pelo 
governo a estádios do interior do Estado. As 
estruturas metálicas serão doadas à Secretaria 
de Defesa Social.

O levantamento e o cadastramento topo-
gráfico e o planialtimétrico estão em fase de 
conclusão, assim como já foram executados o 
furos complementares de sondagem geológica 
e toda a limpeza e adequações de instalações 
internas e externas.

Um inventário de todos os materiais do Mi-
neirão foi elaborado pelo consórcio e entregue 
ao governo de Minas. Atualmente, está em fase 
de montagem o canteiro de obras, incluindo a 
construção do refeitório, vestiário e um centro 
de convivência para os operários. 

As equipes técnicas têm feito um trabalho 
de vistoria cautelar nas edificações do entor-
no e foi instalado um centro de referência, que 
funciona diariamente, para agendar visitas às 

obras, receber críticas, sugestões e prestar infor-
mações à comunidade. 

Próximos passos 
Os serviços estão seguindo o cronograma 

previsto podendo, em alguns casos, até serem 
antecipados, conforme é a intenção do gover-
no.

A próxima etapa vai compreender a con-
clusão dos serviços de demolição interna e o 
início dos trabalhos na parte externa; a execu-
ção de projetos de paisagismo e supressão ve-
getal e serviços de terraplenagem. A execução 
de obras de contenções e das fundações, com 
emprego mil tubulões e cravação de estacas 
mecanizadas, deve começar logo.

Inovações e sustentabilidade
As principais novidades em termos de 

técnicas ali utilizadas dizem respeito ao siste-
ma de controle de funcionamento do estádio. 
A vigilância será feita por câmeras externas e 
internas, com suporte giratório, com grande ca-
pacidade de zoom e detecção de determinadas 
ações e movimentos dos usuários. O controle 
do acesso ao estádio será eletrônico, integrado 
ao sistema de videovigilância.

O cálculo estrutural da sustentação da es-
trutura metálica complementar, que será im-
plantada para suportar o acréscimo na cober-
tura, foi executado com a utilização programas 
avançados e profissionais altamente qualifica-
dos.  

Outro destaque do projeto está na sua ca-Maquete da nova arquitetura do Mineirão que 
prevê controle eletrônico do acesso ao estádio, 
integrado ao sistema de videovigilância
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racterística de sustentabilidade. A modernização do Mineirão buscará 
alternativas para assegurar a utilização racional de recursos naturais. Um 
dos exemplos é a captação e reutilização da água da chuva, que terá gran-
de capacidade de armazenamento. 

A produção de energia elétrica será possível por meio de células foto-
voltaicas, que usam como matéria prima a energia luminosa.

Merece destaque, ainda, os projetos de arquitetura e complementares 
que estão sendo desenvolvidos atendendo os preceitos de sustentabilida-

de ambiental, conforme orientações e requisitos da certificação Leader-
ship in Energy and Environmental Design (Leed), concedida a empreen-
dimentos que apresentam alto desempenho ambiental e energético. 

Principais recursos adotados:
- Conectividade de transporte público do entorno com a cidade.
- Priorização de áreas livres de construção.
- Controle na quantidade de escoamento superficial da água de 

chuva.
- Uso racional de água com economia de até 40% de água potável.
- Economia de água potável para irrigação.
- Adoção de estratégias para melhorar a eficiência energética do em-

preendimento.

Com 70% dos trabalhos programados de demolição para a área interna já 
executados, as cadeiras do Mineirão foram doadas a estádios do interior 
do estado e as estruturas metálicas serão aproveitadas pela Secretaria de 
Defesa Social
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- Aprimoramento do depósito de resíduos 
sólidos (separação de lixo reciclado).

Empreendimento e acesso
Está prevista a construção de uma esplana-

da de aproximadamente 70 mil m², no entorno 
do estádio, o que transformará o Mineirão em 
um complexo multiuso. Nesse espaço, serão 
construídas as instalações que abrigarão bilhe-
terias, lojas e bares. A comunidade poderá con-
tar com novas opções para receber eventos de 
lazer e entretenimento. 

O projeto prevê a construção de um esta-
cionamento com 2.600 vagas, sendo a maior 
parte delas cobertas. O espaço terá controle de 
acesso, monitoramento de segurança e estará 
constantemente disponível para a comunidade 
local, mesmo em dias em que não se realizem 
jogos e eventos.

O Mineirão será servido por grandes ave-
nidas que farão a ligação entre o estádio e as 
diferentes regiões da cidade. Além disso, já es-
tão sendo feitas obras de melhorias no entorno, 
como viadutos e vias exclusivas para o sistema 
de transporte coletivo rápido.

No que diz respeito a transporte de mas-
sa, está prevista a implantação, nas principais 
avenidas, de um sistema Bus Rapid Transit 
(BRT) ou Trânsito Rápido por Ônibus (em por-
tuguês). Serão implantadas faixas exclusivas 
para ônibus nos dois sentidos das avenidas e 
vários terminais de embarque e desembarque 
de passageiros. Além disso, os coletivos terão 
portas maiores e posicionadas no mesmo nível 
das plataformas de embarque, para tornar mais 
ágil o acesso dos passageiros. 

Pós-copa
O estádio do Mineirão, depois de recepcio-

nar os jogos da Copa 2014, continuará a ser uti-
lizado para a prática do futebol e, por ter sido 
transformado em uma arena multiuso, também 
se prestará à realização de eventos, tanto na sua 
parte interna como externa. 

A concessionária deverá cuidar para manter 
o padrão de qualidade e de serviços oferecidos 
ao usuário. A empresa detentora da concessão, 
Minas Arena, se encarregará da manutenção 
das instalações, da operação organizada e se-
gura e da sustentabilidade e conforto.

As intervenções no “velho” Mineirão 
Campo – Será rebaixado em 3,4 m, para 

possibilitar a ampliação das instalações e me-

lhorar a visibilidade do torcedor.
Cobertura - Todos os assentos estarão pro-

tegidos por uma cobertura em policarbonato 
ou material similar. A nova estrutura vai am-
pliar o conforto dos espectadores.

Camarotes – Terá área de 8 mil m², incluin-
do lounges, restaurantes e camarotes indivi-
duais, com cerca de 500 assentos disponíveis. 
Espaço para construção de até 92 camarotes 
modulares e com capacidade para 8, 12 e 20 
pessoas. 

Estacionamento – Maior parte das 2.600 
vagas será coberta com controle de acesso e se-
gurança.

Entorno – Uma grande esplanada, com 
aproximadamente 80 mil m², circundará todo o 
estádio e terá capacidade para abrigar eventos.

Lanchonetes e sanitários – Estão previstos 
68 novos banheiros e 23 lanchonetes.

Passarela – Que ligará o Mineirão ao Mi-
neirinho, que será usado como centro de apoio 
às atividades da Copa. 

Imprensa – Terá acesso exclusivo ao es-
tádio. A área de trabalho será ampliada com 
criação de estúdios de transmissão, sala de 
conferência, zona mista e área para entrevistas. 
Tribuna central terá plataforma para câmeras, 
capacidade durante a copa do mundo para cer-
ca de 3.500 jornalistas e convidados, mil mesas 
de trabalho equipadas com monitores e telefo-
nes e 200 lugares para comentaristas. Todos os 
assentos terão pontos de conexão à internet. 

Ingressos - Serão eletrônicos. Haverá 56 
guichês de atendimento e 170 catracas em mé-
dia. O sistema de controle de acesso eletrônico 
será acoplado ao sistema de vídeovigilância. 
Serão implantadas mais saídas de emergência 
estão planejadas. 

Vestiários (atletas e juízes) - Acesso direto 

e exclusivo, sem que haja contato com impren-
sa ou espectadores.

Segurança - Sistema de vigilância vídeo-
digital, com câmeras internas e externas de su-
porte giratório e capacidade de zoom, operadas 
de uma sala de controle central. 

Telão - Dois telões localizados acima das 
tribunas principais, com dimensões aproxima-
das de 12 m x 7 m, com alto brilho e alto con-
traste, assegurando boa visibilidade mesmo 
com exposição direta à luz solar. 

Subsolo – Funcionará como escritório da 
Fifa, vestiários e demais instalações para os 
atletas. Haverá estúdios de TV e espaço para 
entrevistas.

Térreo – Serão instalados portões mais am-
plos, com catracas eletrônicas para tornar mais 
ágil o acesso ao estádio. Com praças de alimen-
tação e banheiros.

Nível 1 - Área reservada para camarotes 
e apoio técnico. Centro operacional do estádio 
com salas de controle de som, iluminação e pla-
cares - ampla vista para o estádio. 

Nível 2 - Banheiros e áreas de alimentação 
que atenderão toda arquibancada superior. 

Esplanada - Uma grande praça semipúbli-
ca escalonada a partir dos níveis das entradas 
principais Norte (Av. Abraão Caram) e Sul (Av. 
Pres. Carlos Luz) que se adapta à topografia 
existente, se conectando de nível com o sistema 
viário do entorno em diversos pontos, propor-
cionando acessibilidade universal, conforto e 
segurança para o fluxo de multidões e creden-
ciados. O local terá lojas e potencial para abri-
gar eventos paralelos aos jogos ou quando não 
houver jogo. Sob as lajes serão criados espaços 
adequados para receber eventos. Também es-
tão localizados nessa área estacionamentos, 
acessos aos camarotes, halls, lojas e áreas de 
apoio e logística para suprirem as demandas de 
funcionamento do estádio.

O novo Mineirão terá 8 mil m², com lounges, 
restaurantes, camarotes individuais,lanchonetes, 
sanitários e estacionamento para 2.600 vagas
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Brasfond comemora 35 anos
apostando na inovação tecnológica
Ao comemorar seu 35º aniversário de atividades, além de lançar 

sua nova logomarca, a empresa brasileira Brasfond Fundações 
Especiais destaca sua especialização em tecnologia de engenharia 

de subsolos, com ênfase em obras de infraestrutura, fundações (in-
clusive de obras marítimas e fluviais) e perfuração para o mercado 
de óleo e gás.

Constituída em outubro de 1976, a empresa foi pioneira no uso 
de diversos serviços, deu origem ao Grupo Brasfond e já ultrapassou 
duas mil obras realizadas, tendo como parceiros e clientes as maiores 
construtoras do Brasil. 

Entre essas obras, destacam-se Cortina de vedação (Cut-off 
) com parede diafragma executada em rocha com utilização de 
hidrofresa, para a UHE Estreito (Maranhão); fundações em es-
tacas escavadas de grande diâmetro com utilização de polímero 
sintético, para o Porto de Pecém (Ceará); estacas escavadas com 
camisa metálica recuperável sem utilização de lama bentoníti-
ca, para a ponte sobre o Rio Tejo (Portugal); parede diafragma, 
estacas escavadas, estacas hélice contínua e estacas raiz para di-
que seco, cais e guindastes, para o Estaleiro Atlântico Sul (Per-

nambuco); estacas escavadas e estacas hélice contínua, para a 
mina de níquel Barro Alto (Goiás); estacas escavadas de grande 
diâmetro e estacas raiz, para a ponte estaiada Octavio Frias de 
Oliveira (São Paulo).

Suas principais tecnologias são: 
- Hidrofresa: usada na escavação de parede diafragma em maci-

ços rochosos.
- Mistura de solo in situ: maneira de se misturar o solo crian-

do uma parede de contenção ou cutoff, para barragens, encap-
sulamento de áreas contaminadas e contenção de estruturas vi-
zinhas.

- Shafts de grandes diâmetros e profundidades: que permite 
atingir profundidades de perfuração de até 600 m e diâmetros de 
6 m de largura, assim como atravessar as mais adversas condi-
ções geológicas, tanto em solo como em rochas.

- Clam shell hidráulico: para escavação de parede diafragma, 
com controle de qualidade por meio de painéis eletrônicos e re-
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latórios de análise e acompanhamento.
A Brasfond detém as principais certificações requeridas 

para o seu setor e, com suas coligadas, tem recebido prêmios 

e menções internacionais pela relevância e qualidade de suas 
obras, hoje presentes em países da América Latina, Europa e 
África.
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O mercado de fundações profundas tem uma nova solução para 
cravação de estacas: martelos hidráulicos montados sobre es-
teiras, fabricados no Brasil. Utilizado há quase duas décadas, 

o bate-estacas tradicional (sobre rolo) foi sendo aperfeiçoado, mas 
não atendia totalmente aos novos patamares de desempenho soli-
citados pelos clientes, principalmente na questão da segurança.

A indústria brasileira identificou a necessida-
de e respondeu com equipamentos de padrão in-
ternacional que pode atender aos mercados imo-
biliário, industrial e de infraestrutura. Os novos 
bate-estacas da CZM de Belo Horizonte utilizam 
martelo de fabricação alemã FAMBO-BAUER, 
tem capacidade três a sete toneladas, diâmetro 
de até 60cm, até 90 % eficiência do martelo, altu-
ra de 20m e peso operacional de até 50t. 

Entre as características apontadas que 
permite maior qualidade de cravação com o 
novo equipamento, destacam-se: inexistência 
de excentricidade entre o martelo e a estaca, 
quase o dobro de energia e velocidade de cra-
vação, redução de chance de quebra da esta-

Novo martelo hidráulico sobre 
esteiras de marca nacional

ca, aumento na capacidade de carga e profundidade de cravação, 
controle da altura de queda e frequência de golpes por computador, 
facilidade de locomoção no canteiro, emprego de mão de obra quali-
ficada e padrões de segurança elevados.

A Stack Engenharia, fundada há 37 anos em Nova Odessa, 
140km de São Paulo, está operando com o novo equipamento, além 

de  oferecer soluções em estacas escavadas, 
metálicas, tubulões e estacas pré-moldadas. 
A solução já foi utilizada em obras como o 
estádio da Fonte Nova, em Salvador(BA), a 
fábrica da Hyundai, em Piracicaba(SP) e a 
Grecco Transportes em Mauá(SP). 

Ficha técnica Bate-Estacas CZM
Martelo: FAMO-BAUER (Alemanha)
Capacidade do martelo: 3 a 7 t
Elementos da estaca: 12 m de comprimento
Diâmetro das estacas: até 60 cm
Altura da máquina: 20 m 
Eficiência do martelo - até 90%
Peso operacional- até 50 t

Esse tipo de estaca 
não interfere nas edifi-
cações da vizinhança, 
não provoca vibração 
ou ruído, tem grande 
velocidade de execu-
ção, não é afetada pelo 
nível do lençol freático 
e sua execução é mo-
nitorada por computa-
dor. Pode ser aplicada em estaca de carga, parede de estaca contígua 
ou secante (contenção) ou pré-furo para estaqueamento.

Como destaque de sua aplicação, a GNG menciona o Centro de 
Eventos do Ceará,cujas obras estão sob a gestão do Consórcio Gal-
vão e Andrade Mendonça e contemplam 42 mil m de estaca hélice 
contínua e o Parque Eólico Icaraizinho na cidade de Amontada, exe-
cutado pela Mercurios Engenharia, com 10,5 mil m de estacas hélice 
contínua monitoradas por computador.

Pioneira em estaca hélice contínua

A GNG Fundações atua na execução e projeto de fundações espe-
ciais, com presença marcante da Bahia até o Pará, sendo pioneira 
na execução de estaca hélice contínua no Nordeste brasileiro. Es-

pecializada em soluções em fundações especiais, a empresa atua na 
elaboração de projeto e execução de obras.

Está apta a realizar seus serviços em qualquer tipo de solo, in-
clusive sob lâmina de água e obras offshore. No seu currículo são 
mais de 286,8 mil m de estacas moldadas in loco executadas, além de 
estaca cravada pré-moldada e tubulão.

A GNG acaba de investir em dois novos equipamentos de crava-
ção de estacas: um Junttan PM26LC e um Martelo Hidráulico HHK 
12/14AS. Adquiriu também, recentemente, outra nova Perfuratriz CZM 
EM800SC, completando um acervo de cinco perfuratrizes hidráulicas 
para a execução de estaca hélice contínua monitorada por computador. 

A estaca hélice contínua monitorada chegou ao Brasil por volta de 
1987, e no Ceará em meados de janeiro de 2001, através da GNG. A em-
presa já executou mais de 350 mil m de estacas, além de mais de 110 
provas de carga. 
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A Megasci utiliza um sistema especializado de fôrmas de concreto e 
apresenta ao mercado nova tecnologia para habitação popular.De iní-
cio, é realizada uma terraplenagem básica que faz o nivelamento e a 

compactação do terreno, e então, o solo fica pronto para a nova etapa, a 
execução da fundação, tipo radier, preparada com uma  camada de brita 
sobre o solo compactado.

As tubulações de elétrica, água e esgoto são executadas antes da ma-
lha de aço e da fôrma que receberá o concreto da fundação. A fôrma para 
radier garante um desnível do piso interno e externo da casa, dispensan-
do o contra-piso. A montagem das fôrmas das paredes é simples e não 
requer pessoal especializado. Os  acabamentos, a passagem da fiação elé-
trica e a pintura são feitos de forma rápida, mantendo um único padrão, 
o que proporciona a mesma qualidade ao produto final.  

Com o uso dessa tecnologia, a habitação popular fica pronta em menor 

Sistema industrializado de fôrmas 
constrói casa em um dia

tempo, reduz custos (por ser em escala industrial), e leva a zero o desperdí-
cio de material no canteiro de obras. O mesmo processo pode ser utilizado 
em galpões e prédios de apartamentos. João Vieira, da Mesgasci completa: 
“O projeto garante precisão de esquadro, nível e prumo das mesmas. Além 
disso, o concreto polimerizado utilizado dá conforto térmico e controle 
acústico, o que diferencia a habitação para o usuário final.” 

O grupo Odebrecht está realizando a construção de um conjunto habi-
tacional no Jardins Mangueiral em Brasília (DF), com prédios de cinco lajes, 
em apenas uma semana. 

A obra, considerada uma minicidade, teve início em janeiro de 2011 e 
deverá ficar pronta em 2015. Faz parte do programa Minha Casa Minha 
Vida e é o primeiro projeto PPP na área de habitação. Terá nove mil uni-
dades, entre apartamentos e casas. Os prédios são moldados in loco, com 
fôrma pronta, e, quando concluídos, abrigarão 30 mil pessoas. 

No local serão construídas, além de residências de 2 e 3 dormitórios, 
praças, ruas pavimentadas e iluminadas, estacionamento, pontos de ôni-
bus, creches e escolas, centro comercial, postos de saúde e policial. 

Para agilizar a obra, foi utilizada a bomba-lança 52 da Rental Mix, cujo 
posicionamento possibilita a concretagem de seis fôrmas de uma vez. Me-
tade das fôrmas usada na obra foi preenchida por esse equipamento.

A bomba-lança de concreto é fabricada pela Concord e seu desem-
penho possibilita versatilidade no bombeamento de concreto de diversos 
tipos de projetos. De acordo com Gabriel Carramenha, diretor de Engenha-
ria da Rental Mix, o equipamento proporciona opções aos projetistas. ”A 
lança tem alcance de 52 m, grande mobilidade e vazão de bombeamento 
de 170 m³/h. 

Um bom exemplo da aplicação dessa bomba-lança é no bombeamento 
de concreto nas fundações de edifícios. Antes, era necessário instalar uma 
tubulação fixa com uma bomba estacionária. Com esse equipamento, evita-

Primeira PPP de habitação executa
prédios de cinco lajes em uma semana

se desperdício de material, proporcionando ganho de agilidade e simplifi-
cação dos processos.

“O comprimento da lança permite fazer bombeamento de concreto de 
um conjunto habitacional na metade do tempo, graças à grande vazão e à 
sua configuração, que tem possibilidade de rotação e diversos modos de 
abertura”, explica Gabriel.
Especificações:
Bomba lança 52 - Concord 
Alcance Vertical = 52,0 m
Alcance Horizontal = 48,3 m
Volume máximo de bombeamento = 171m³/h
Bombeia brita zero, 1 e 1 e 2, somente com tubulação de 5,5”
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A Oeste Fôrmas firmou contrato com a Resencon Construtora para locar 
mais de 400 m² de fôrmas de alumínio de fabricação própria para cons-
truir, inicialmente, 495 casas populares, no município de Alenquer (PA).
O sistema de fôrmas de alumínio, segundo a empresa, é uma opção 

econômica e eficiente, em especial para a construção de habitações de in-
teresse social. É capaz de diminuir em 20% os custos na construção de 
paredes de concreto em relação ao sistema convencional. 

Segundo o diretor-presidente, engenheiro Roberto Felício, “com esse 
sistema é possível concretar as paredes de uma casa de 35 m², tamanho 
das moradias básicas do Minha Casa, Minha Vida, em apenas um dia, 
com instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias”. 

Os painéis de 20 m², muito leves, facilitam e reduzem custos com 
armazenagem, transporte e manutenção. A simplicidade do sistema de 
encaixe aumenta a produtividade e diminui o tempo de execução: as 
operações de montagem e desmontagem das fôrmas são executadas em 
0,3 hora/homem/m², “sem exigir mão de obra especializada”, garante 
Roberto Felício. 

Os painéis suportam pressões de concreto de até 60 kN/m² e têm 
vida útil para mil reutilizações. Segundo Felício, “a Oeste Fôrmas assesso-
ra tecnicamente à construtora e dá treinamento aos profissionais recruta-
dos, além de oferecer técnico especialista em tempo integral para orientar 
sobre a montagem do sistema e viabilizar a construção”. 

Fôrma de alumínio faz concretagem
de casa com 35 m² em um dia

O sistema de fôrmas da Oeste tem painéis de alumínio presos à estru-
tura através de solda MIG e ajustados uns aos outros com pinos e cunhas 
de engate rápido em aço carbono ou clipes. Têm altura padronizada de 
0,90m, 1,22m e 2,40m, e larguras variáveis 0,10m a 0,90m. As seções po-
dem ser executadas com pé direito superior, através de extensões. 
Dados da obra:
Quantas casas: 495 casas
Metragem: Área =35m²
Número de dormitórios: 2 dormitórios
Tecnologia usada: Concreto celular, com fôrmas de alumínio.
Construtora: Resecon Construtora
Duração da obra: Janeiro a dezembro de 2011

A Tecnometa, estabelecida na cidade de Tremembé - região do Vale do 
Paraíba –SP, pesquisou e desenvolveu um sistema que permite cons-
truir uma casa por dia por jogo de fôrma, com 80% da mão de obra 

não qualificada, apenas treinada para montagem de fôrmas. A funda-
ção poderá ser tipo “radier”, sapata corrida ou outro tipo de fundação.  
   A linha de produção fica no canteiro de obras, tendo como prin-
cípio a utilização do concreto leve para moldagem “in loco” de to-
das as paredes de uma só vez, utilizando fôrma modular, que 
já tem embutidas a hidráulica, elétrica, armaduras e esquadrias. 
  O sistema está sendo utilizado por programas dos governos fe-
deral, estadual e de prefeituras, cooperativas ou em grandes 
projetos imobiliários. Ele substitui com vantagens as constru-
ções convencionais e pode ser empregado como fechamento de 
vãos em escolas, hospitais, creches, prédios, etc, quando combi-
nado com estruturas em aço ou outros tipos de pré-fabricados. 
   Após a desfôrma, as paredes já estão alinhadas, prumadas e reboca-
das, necessitando apenas de uma simples estucagem e a casa estará 

   Sistema construtivo  
usa concreto polimerizado 

pronta para receber telhado e demais acabamentos.
O Sistema Construtivo em Concreto Leve Polimerizado(SCCLP)  

moldado “in loco” promove redução de até 20% no custo final da obra, 
comparado com a construção convecional. 

   O Concreto Leve Polimerizado, patenteado sob número MU 
7801176-0, é formado a partir de uma mistura de agregados inertes 
(pedra e areia), cimento Portland, água e polímero Metapop( espe-
cialmente desenvolvido para esta aplicação), que é adicionado di-
retamente no equipamento de baixa rotação (betoneira, caminhão-
betoneira ou bomba processadora de concreto) que, sob agitação, 
incorpora micro partículas de ar ao concreto, tornando-o mais leve. 






