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Capa: Trem de Alta Velocidade em operação. Foto de Michael 
Dunning/Getty Images. Os cinco pioneiros da engenharia, 
homenageados na festa das 500 Grandes: Jaime Rotstein, Newton 
Cavalieri, Júlio Capobianco, Maurício Roscoe e Luiz Roberto 
Andrade Ponte. Fotos: Renato Couto. 
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Há, ao menos, uma sinalização de que a esperança e a ética não morreram. Quando a 
esmagadora maioria da população já dava indícios de desânimo, em relação à corrupção, 
que parece tão arraigada nos usos e costumes da política brasileira que se torna difícil er-
radicá-la, eis que o Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, quase dez anos depois, 
os envolvidos no chamado mensalão, e a proclamar as primeiras condenações. 

A arrogância dos denunciados era tanta, diante da certeza da impunidade, que um 
deles até disputava as eleições como candidato a uma prefeitura municipal da região 
metropolitana de São Paulo. E o acusado de chefiar o bando (nas palavras do Procu-
rador-Geral da República, Roberto Gurgel) vinha continuando a receber empresários e 
políticos, em sua residência, sereno e olímpico, enquanto o STF iniciava o julgamento 
do processo, o maior dos 121 anos de sua história. 

Segundo a acusação, o esquema de corrupção objeto do julgamento era alimentado 
com recursos públicos desviados pelas agências de publicidade do empresário Marcos 
Valério e se valia de supostos empréstimos dos bancos Rural e BMG. O bando teria dis-
tribuído valores da ordem de R$ 43 milhões ao PT e a mais quatro partidos a ele aliados.

Os primeiros votos dos ministros do Supremo tiveram o impacto de um sopro de 
esperança, na medida em que condenavam os primeiros suspeitos de práticas de cor-
rupção e resgatavam, em sua mensagem, a decência dos enormes contingentes de 
funcionários públicos de carreira, nas três esferas de governo. São funcionários que 
trabalham anonimamente para tocar a máquina administrativa nos municípios, nos 
estados e na instância federal. 

Fo
to
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TF

Mensagem dura do STF    acende uma luz no fim do túnel

Foto de uma das sessões do STF, 
no julgamento dos acusados no 
processo do mensalão
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Mensagem dura do STF    acende uma luz no fim do túnel
Lembramos que é graças a esse enorme contingente de fun-

cionários anônimos que a máquina da administração funciona, 
embora não na velocidade e com a qualidade que a sociedade 
espera há décadas. Nem por isso, os quadros dos ministérios dos 
Transportes e das Cidades, nem de órgãos, como o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Valec ou dos 
que vêm cuidando de programas como o Minha Casa, Minha 
Vida, podem ser responsabilizados pelas práticas condenáveis 
de alguns dirigentes nomeados pelas coligações partidárias que 
apoiam o governo. 

Queremos chamar a atenção, nesse cenário em que o jul-
gamento do mensalão renova a esperança e assinala o renas-
cimento da ética nos procedimentos administrativos e na vida 
social, que a iniciativa privada dispõe, há décadas, de ferramen-
tas de TI e software para gerenciar e monitorar programas e 
projetos, capazes de identificar em tempo real inconsistências 
ou desvios de rota. 

Está nas mãos do governo, portanto, a decisão política de 
tornar transparente a gestão de obras públicas, invariavelmente 
atrasadas e de má qualidade, com a honrosa exceção da área 
de energia. Paradoxalmente, o próprio governo conhece essas 

ferramentas e as tem adotado em determinados casos. Citamos  
o exemplo do modelo recentemente introduzido no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Usando os meios da tecno-
logia da informação, e a partir da sede do instituto em Brasília, 
tem sido possível saber quanto tempo uma pessoa espera para 
ser atendida em qualquer das agências do INSS; quanto tempo 
demora no balcão ou qual o serviço que está procurando.

Como resultado, podemos constatar que a concessão de 
uma aposentadoria ou o atendimento de um dos serviços pro-
curados, que levava pelos menos seis meses, hoje pode ser feito 
em até 30 minutos.

Como se vê, a possibilidade de ser e continuar eficiente está 
nas mãos do governo. E ele sabe: adotar as ferramentas aqui 
mencionadas para monitorar e evitar distorções no andamen-
to de obras significa reduzir as possibilidades de manipulação 
política e banir os velhos conchavos políticos, que só levam a 
práticas inadequadas e antiéticas. 

Acreditamos que o julgamento do mensalão começa a pro-
duzir os primeiros frutos: ajuda a construir a consciência de que 
a prática segundo a qual “é dando que se recebe” pode ser en-
terrada. É isso que esperamos. 

E d i t o r i a l
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Os vencedores do Prêmio Master 2012

Dezessete cases venceram o Prêmio Master 2012. A promoção é da 
Fiabci/Brasil (o capítulo brasileiro da Federação Internacional das Profissões 
Imobiliárias) e do Secovi-SP. São os seguintes: 

Categoria Hors-Concours: Grupo Brookfield, pela contribuição para 
o desenvolvimento da região Sudeste do Brasil. Categoria “Empreendi-
mentos” (oito vencedores): Empreendimento Comercial: Case: Pátio 
Victor Malzoni - Empresa: Brookfield Incorporações e Grupo Malzoni, 
São Paulo – SP; Empreendimento – Residencial: Case: Único Guaru-
lhos - Empresa: Cury Construtora e Incorporadora S/A, Guarulhos – SP; 
Empreendimento – Residencial: Case: Grand Lider Olympus - Cyrela 
Brazil Realty, Belo Horizonte – MG; Empreendimento – Comercial: Case: 
Porto Brasilis – O primeiro Triple A do Porto Maravilha - Fibra Experts, 
Rio de Janeiro; Empreendimento Comercial: Case: Advance – Exce-
lência em saúde e bem-estar: JCGontijo Engenharia, ECAP Engenharia 
e Victória Empreendimentos e Participações, Brasília – DF; Empreendi-
mento Comercial: Case: Centro Empresarial José Alencar Gomes da 
Silva - Paulo Octavio Investimentos Imobiliários, Brasília – DF; Empre-
endimento Comercial: Case: Cajamar Industrial Park - Prologis-CCP e 
Libercon Engenharia, Cajamar – SP; Empreendimento Comercial: Case: 
Galeria: o retrofit corporativo que harmoniza o antigo e o moderno 
- Tishman Speyer, Rio de Janeiro – RJ

 

Chicago (EUA) cria fundação que capta 
recursos para infraestrutura

Os desafios à necessidade elevada de investimento em infraes-
trutura em Chicago (EUA) vão ser enfrentados com uma estratégia: 
a atuação de uma entidade sem fins lucrativos dedicada a captar 
dinheiro privado para projetos públicos.

Ela se chama Chicago Infrastructure Trust, foi idealizada pela pre-
feitura de Chicago, aprovada pela Câmara municipal e começou a tra-
balhar em agosto. “Nada é mais crucial para nossa competitividade de 
longo prazo e criação de emprego do que a infraestrutura”, justificou 
o prefeito Rahm Emanuel, do Partido Democrata, na apresentação do 
projeto. “O Chicago Infrastructure Trust trará fontes adicionais para es-
timular o investimento privado e público em nossa infraestrutura, criar 
milhares de empregos para a população local e assegurar que nossos 
habitantes tenham uma qualidade de vida de primeiro mundo.” Os 
desafios infraestruturais têm o tamanho da cidade: Chicago é a terceira 
mais populosa dos Estados Unidos, com quase 3 milhões de habitantes, 
e em sua região metropolitana vivem 9,5 milhões de pessoas. 

A nova entidade terá a função de atrair interessados em financiar 
projetos definidos pelo município e negociar as condições dos em-
préstimos (taxas, prazos etc.) e possíveis contrapartidas. Na prática, 
trata-se do acerto de parcerias público-privadas (PPPs).

A prefeitura acredita que a liberdade de ação dada ao Chicago 
Infrastructure Trust confira mais credibilidade e profissionalismo ao 
processo de contratação de obras públicas, pois a cidade também está 
sujeita a esquemas para favorecer empresas amigas e praticar outras 
ilicitudes. O Executivo municipal fará a supervisão final dos projetos.

Um colegiado será responsável pela gestão cotidiana da nova 
organização. São cinco nomes, que representam setores comple-
mentares da economia: James Bell, ex-vice-presidente executivo da 
empresa de aviação Boeing, que presidirá a entidade; Diana Ferguson, 
ex-responsável pela área financeira da empresa de alimentos Sara 

Lee; o advogado David Hoffman, sócio da empresa de advocacia Sid-
ley Austin LLP; o vereador John Pope; e o sindicalista Jorge Ramirez, 
presidente da Federação do Trabalho de Chicago. Os nomes foram 
indicados pelo prefeito Rahm Emanuel.

Sua primeira tarefa é obter financiamento para projeto de melho-
ria da estrutura energética de edifícios públicos. Com investimento 
estimado em US$ 225 milhões, a ação, denominada Retrofit Chicago, 
visa a redução do consumo de energia em 20%, com economia anual 
projetada de US$ 20 milhões.

O Chicago Infrastructure Trust serve como mecanismo para 
alavancar ao menos parte dos recursos que a prefeitura anunciou que 
destinará ao plano geral de renovação da infraestrutura: o “Cons-
truindo uma nova Chicago”, de US$ 7 bilhões, lançado no fim de mar-
ço. Além do Retrofit Chicago, também fazem parte das prioridades 
anunciadas a reconstrução de 100 estações de metrô e de transporte 
público; a criação de uma linha de BRT (Bus Rapid Transit) com cerca 
de 25 km; e reforma e ampliação do aeroporto O´Hare, com previsão 
de US$ 1,4 bilhão de investimento. (Guilherme Azevedo)

Categoria “Profissionais” (oito vencedores): Marketing: Case: 
Ca’d’Oro São Paulo – O resgate de um ícone da cidade - Empre-
sas: Brookfield Incorporações, Anastassiadis Conceitos e Publicidade 
Archote, São Paulo – SP; Profissional – Preservação do Patrimônio: 
Case: Restauração da Casa Bandeirista do Itaim Bibi - Empresas: 
Brookfield Incorporações e Grupo Victor Malzoni, São Paulo – SP; 
Profissional – Comercialização; Case: Rochaverá Corporate To-
wers – O novo momento econômico do Brasil  - CBRE Consultoria 
do Brasil, São Paulo – SP; Profissional – Marketing / Comercializa-
ção: Case: Nova Petrolina – Inteligência imobiliária traz recorde 
de vendas - Empresa: CIA Inteligência e Coordenação, Petrolina – PE; 
Profissional – Marketing: Case: Ecocil Ecogarden Ponta Negra 
– ABC FC Empresa: Ecocil Incorporações S/A - Natal – RN. Profis-
sional – Comercialização: Case: Helbor Concept – Life, Office e 
Corporate - Empresas: Helbor Empreendimentos e MPD Engenharia, 
Mogi das Cruzes – SP; Profissional – Institucional: Case: Anuário 
do Mercado Imobiliário Brasileiro 2011 - Empresa: Lopes, São 
Paulo – SP; Profissional – Responsabilidade Social: Case: Papéis da 
Vida – Prática de responsabilidade socioambiental na Reserva 
do Paiva - Empresa: Odebrecht Realizações Imobiliárias, Cabo de 
Santo Agostinho – PE.

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a
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Andaime multidirecional oferece versatilidade

O andaime multidirecional da Mecanflex é um sistema que, segundo o fabricante, alia em um só 
produto segurança, qualidade e preço. De acordo com o diretor da empresa, Rodrigo Palhares Guerra La-
ges, ao reunir essas características e outras, o sistema se torna mais vantajoso do que o tubo equipado.

Ele pode ser montado nos mais diversos formatos e, por isso, é recomendado para várias 
aplicações, como nas áreas industrial, de mineração, petroquímica, siderúrgica, cenários de TV, 
eventos e até em decoração. O equipamento é constituído por uma pinça com chaveta rápida 
autobasculante, encaixada em uma peça de engate chamada estribo. Esse engate exclusivo, além 
de travar o sistema com segurança, propicia montagem praticamente automática.

O sistema não utiliza peças avulsas, evitando perda de peças na obra e reduzindo o tempo 
de montagem e desmontagem. Além disso, o produto Mecanflex ocupa menos espaço que o 
andaime tradicional, uma vantagem econômica na hora de pagar o frete do transporte. 

O andaime Mecanflex ainda se destaca pelo uso de estribos no lugar dos tradicionais anéis, 
que garante mais atrito e, consequentemente, maior firmeza do equipamento. 

Madeira tratada é adotada  
na cobertura de casas

Alguns projetos de moradia popular do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida (MCMV), de Ponta Grossa, no estado 
do Paraná, como os residenciais Canaã, Califórnia e Monte 
Belo 1, 2 e 3, adotaram o sistema de cobertura em madeira 
tratada – anunciado como resistente, durável e mais barato 
do que o aço, nessa aplicação.

De acordo com a empresa Treated Wood Brazil (TWBra-
zil), o pinus utilizado é originário de reflorestamento e tra-
tado a vácuo-pressão em autoclave com arseniato de cobre 
cromatado (Osmose K33, produzido pela Montana Química). 
Inicialmente, foi feita a cobertura de 190 casas do MCMV, 
perfazendo um total de 9.100 m2. “Isso nos encorajou a 
desenvolver um sistema racionalizado de telhado, buscando 
aliar economia, durabilidade, logística, segurança dos insta-
ladores e compatibilidade com os outros sistemas prediais”, 
explica o diretor da TWBrazil, Leonardo Puppi Bernardi. 

Em relação ao custo final do telhado, o sistema de 
madeira oferece economia de 9% em comparação com 
o aço, levando-se em conta matéria-prima, ferragens, 
pré-fabricação, montagem, transportes, encargos 
sociais e impostos. 

Quanto à durabilidade, Bernardi ressalta que a madeira 
tratada possui garantia de 25 anos contra cupins e fungos 
e a expectativa é de que permaneça imune por mais de 100 
anos. Outro aspecto é que a Caixa Econômica Federal (CEF) 
aceita normalmente o sistema, e não requer Documento de 
Origem Florestal (DOF), por ser madeira exótica.

Uma ponte através da ponte

Como atravessar uma carga de 
100 t por uma ponte que suporta ape-
nas 12 t? Foi o desafio colocado à em-
presa alema Kübler, contratada para 
fazer o transporte de um transforma-
dor de 60 t para uma subestação em 
Ingelfingen, na Alemanha. Somado ao 
peso do veículo de transporte, o peso 
total chegava facilmente a 100 t. 

A solução encontrada envolveu 
uma combinação de veículos para 
carga pesada da alemã Scheuerle. 
Numa primeira fase, o transformador 
foi levado até a ponte por um InterCombi Scheuerle de oito eixos. No outro lado da 
obra de arte, também havia um InterCombi, mas com 24 eixos. Lentamente, este 
veículo foi movido pela ponte até o outro InterCombi. Devido ao número elevado de 
rodas deste 24 eixos, o peso pôde ser distribuído, garantindo um peso máximo de 
3,4 t por roda e respeitando os limites da estrutura da ponte. Então a composição 
dos dois veículos foi assentada de modo que houvesse 12 eixos antes e 12 eixos 
depois da ponte. Em seguida, os eixos posicionados sobre a ponte foram erguidos, e 
o transformador de 60 t pôde, finalmente, com a ajuda de cabos de aço, passar sobre 
a ponte, até o outro lado. Desafio, portanto, vencido. “De fato, nós construímos uma 
ponte através da ponte“, resumiu Ken Roessler, diretor da Kübler.

Começam concretagens em Teles Pires 

Foi realizado, no final de agosto, o primeiro lançamento de concreto na área do 
circuito de geração, dando a largada para as obras civis da Usina Hidrelétrica Teles 
Pires, localizada entre os estados do Pará e Mato Grosso. 

Segundo informação da Odebrecht Infraestrutura, esse é um marco importante 
na implantação do empreendimento e representa o início das atividades de constru-
ção das estruturas principais da hidrelétrica. 

A etapa foi executada dentro do cronograma previsto pela empresa cons-
trutora. Ao todo, foram escavados cerca de 2,8 milhões m3 de solo e rocha no 
circuito de geração, atividade que teve início em outubro de 2011. 

Para a construção da usina hidrelétrica serão utilizados 1 milhão m3 de concre-
to, entre convencional e compactado a rolo, quantidade suficiente para erguer 12 
estádios de futebol como o Maracanã.

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a





10 | O Empreiteiro | Agosto 2012

O livro-ensaio de Maurício Roscoe

O empresário da construção 
civil Maurício Roscoe, de Belo Hori-
zonte (MG), tem-se dedicado a re-
flexões. E, de suas reflexões, nasceu 
o livro A evolução humana – alguns 
gargalos e muitas oportunidades.  
A obra é de fácil leitura e compre-
ensão. Mesmo ao explicar as teorias 
de Síntese e Análise, mostrando as 
diferenças entre pensamento intui-
tivo e pensamento racional  
e visão global e visão especializada, 
não remete o leitor, como poderia 
princípio sugerir, a territórios her-
méticos e indevassáveis. 

O autor é didático na formula-
ção de seus pensamentos, que tratam da evolução do conhecimento 
e da evolução das ciências exatas; dos desafios das ciências sociais 
e das questões da mentalidade, dos hábitos, do subconsciente e do 
espírito. Generosamente é dedicado às pessoas dispostas, “se neces-
sário, a se desapegar de velhas ideias”. 

Não se trata de um mergulho em reflexões após uma análise 
apressada do mundo. Resulta de uma experiência de mais de 60 
anos em que ele, empresário, líder setorial e intelectual ligado a 
instituições como a Fundação Dom Cabral, se testou e testou os 
caminhos percorridos, assimilando, de uma soma imensa de leituras 
(a bibliografia consultada é vasta e variada), uma visão própria, que 
não deixa de ser uma rica contribuição aos interessados nos estudos 
da evolução humana.

As críticas são judiciosas e não poupam a má distribuição de renda 
brasileira, o que “cria um clima de insegurança em que os possuidores 
de riqueza procuram isolar-se em ambientes protegidos, como  num 
retorno à Idade Média”. Nem a televisão que, “comparativamente a seu 
enorme potencial, não vem contribuindo para a evolução da cultura e 
ao estímulo à reflexão”. Reconhece que as gerações de hoje estão dei-
xando um planeta mais pobre para seus descendentes e que o objetivo 
da vida não pode limitar-se à produção, cada vez maior, de inutilidades.  

O que se extrai, desse pequeno livro, num total de 126 páginas, 
é que o autor buscou respostas para uma série de reflexões e que 
esse conjunto de reflexões não é aleatório; ao contrário, nos instiga a 
meditar com ele sobre a vida, a consciência individual e coletiva, e o 
País. (Nildo Carlos Oliveira)

Santos conclui recuperação  
de área degradada

Após 336 dias de operação, foi finalizado o maior projeto de recu-
peração ambiental de área degradada da América Latina. O trabalho 
foi realizado no antigo Lixão da Alemoa, na cidade de Santos, no lito-
ral paulista, que vinha acarretando a contaminação do solo e da água 
subterrânea. A ação é de fundamental importância para a execução 
do projeto de ampliação do Porto de Santos. 

Dividido em três etapas – investigação ambiental, avaliação de risco 
e estudo de alternativas para remediação, recuperação e revitalização –, o 
projeto envolveu a retirada de mais de um milhão de t de resíduos.

O gerenciamento do projeto foi realizado pela unidade de En-
genharia e Consultoria do Grupo Essencis. Segundo Giovanna Setti, 
superintendente da Essencis e presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Consultoria Ambiental (Aesas), “em janeiro de 2012, 95% 
da área já estava remediada e até o final do processo mais de 680 mil 
m3 de resíduos foram retirados, acabando assim com um processo de 
mais de 50 anos de contaminação local do solo e da água subterrânea”. 

 
Números do projeto:
- Área total: 340.000 m2

- Volume de resíduos: 680.000 m3

- Investimentos (construção e recuperação): R$ 1,6 bilhão
- Capacidade de armazenamento de líquidos: 1.200.000 l/ano
- Capacidade de armazenagem de contêineres: 1.100.000 TEUs
- Área total construída: 440.000 m2

- Previsão de geração de empregos: 3.000 diretos durante as 
obras e 9.000 quando em operação

- Resultados: 140 sondagens / 90 PM / Ausência de risco à saúde humana
- Plumas na água subterrânea: benzeno, mercúrio, cloreto de 

vinila e chumbo
 

FGS produz tubos com até 1.600 mm

A FGS Brasil realizou recentemente a primeira extrusão de tubos de polieti-
leno de alta densidade (PEAD), com diâmetro de 1.200 mm. A empresa informa 
que isso foi possível com o investimento de mais de R$ 30 milhões em equipa-
mentos e em uma nova unidade de produção, localizada em Cajamar (SP). Com 
as novas instalações, a FGS passa a ser a única no Brasil com capacidade para 
fabricar tubos e conexões de PEAD até 1.600 mm.

Presente no mercado desde 1997, a fabricante iniciou participação no setor de 
tubos de PEAD em 2007 e hoje já é líder no fornecimento para o segmento de gás. 

Além dos tubos de polietileno, a FGS Brasil comercializa uma linha com-
pleta de conexões, ferramentas e acessórios, como o Sistema de Tubulação 
Multicamada H2Flex e a linha de caixas de contenção em polietileno.
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EPC comemora 40 anos de atividades 

A EPC Engenharia, empresa mineira especializada em engenharia 
consultiva, fundada em 28 de setembro de 1972, está completando 
40 anos de atuação e muitas obras realizadas. 

O presidente da empresa, Nunziato Schettino, comemora a data: 
“Ao longo de quatro décadas, acumulamos experiência principalmen-
te em engenharia multidisciplinar, incluindo projetos conceituais, 
básicos e detalhados; em regimes de EPC, EPCM, turn key e aliança”. 

Com sede em Belo Horizonte, filiais no Rio de Janeiro, Macaé e 
Vitória e escritórios em obras por todo o País, a empresa justifica seu 
crescimento ao programa de investimento em novas tecnologias. 

Para este e para os próximos anos, a EPC pretende consolidar 
e intensificar sua atuação nos mercados de mineração e portos/
estaleiros, energia, óleo & gás e infraestrutura. Além disso, vem se 
preparando para uma maior participação em novos projetos com o 
fortalecimento de sua área de gerenciamento.

Figuram entre seus principais clientes empresas, como Petrobras, 
CSN, Açominas, ArcelorMittal, Cemig, Estaleiro Atlântico Sul, OSX, 
Vale, Camargo Corrêa Cimentos, MMX, Acesita, Mendes Júnior, CST, 
VSB, Usiminas e Alunorte.

Há mais de 20 anos no Brasil por meio de representação, a Trimble 
promete agora incrementar o uso de suas ferramentas e soluções no 
mercado nacional de construção civil e logística. Para isso, decidiu abrir 
um escritório próprio em Campinas (SP). 

O motivo de concentrar inicialmente sua operação na cidade do 
interior paulista é pela proximidade com a Unicamp. Com a universidade a 
empresa assinou um convênio assim que inaugurou sua unidade brasileira.

“A proposta é incentivar o uso de nossos softwares, hardwares 
e equipamentos entre os estudantes de engenharia e arquitetura. 
Queremos divulgar mais nossas soluções”, explica Carlos Alberto No-
gueira, diretor executivo da Trimble Brasil (foto). O convênio engloba 
cursos e fornecimento de produtos da empresa.

Como o escritório tem foco essencial no trabalho de promoção 
das soluções da Trimble, ele é composto somente de técnicos - hoje 
são 10, mas até o final do ano devem ser 15. “As vendas continuarão 
com as nossas representações”, informa o executivo. 

Foram investidos R$ 10 milhões na abertura do escritório bra-
sileiro da multinacional norte-americana, que tem um faturamento 
global de US$ 1,7 bilhão. “Abrimos escritório desse tipo em todos os 
países integrantes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul)”, destaca, dizendo que o Brasil foi o último a receber uma unida-

Depois que a ponte caiu

Foi no fim de janeiro deste ano, já início da noite. Um navio de 
carga desavisado atinge a estrutura de aço da ponte Eggner, sobre o 
rio Tennessee, próximo à cidade de Aurora, no estado do Kentucky, 
Estados Unidos, e a destrói parcialmente. Sem vítimas, pois não havia 
carros circulando sobre a ponte, naquele trecho. Saldo: uma extensão 
de cerca de 100 m destruída, do total de 1.065 m da ponte, que 
foi construída nos anos de 1930. Tráfego interditado e um retorno 
improvisado com 67,6 km.

Efetivou-se, então, uma licitação emergencial entre empresas 
previamente aprovadas pelas autoridades locais, e a construtora 
vencedora foi a Hall Contracting, por US$ 7 milhões. Contratada 
seis semanas após o acidente, a empresa tinha até 27 de maio para 
concluir a recuperação da obra de arte sobre o Tennessee. 

O memorial da obra registra uma dificuldade extra: a de adquirir 
o aço necessário para a obra, sujeita a atrasos por fornecedores, e a 
construção efetiva da armação da ponte. Destaque da solução constru-
tiva foi o emprego, pela empresa Sterett Crane & Rigging, de guindaste 
da marca Terex, para a colocação da estrutura metálica final. Foi utilizado 
especificamente o modelo de guindaste Terex CC2800-1, com capacidade 
de elevação de 600 t e alcance de 10 m. Ergueu a nova estrutura, de 290 
t, até seu destino final. Os trabalhos, que incluíram também a pavimen-
tação da ponte, foram encerrados no dia 25 de maio, dois dias antes do 
previsto, com a reabertura da ponte ao tráfego normal de veículos.

Trimble se alia à Unicamp para ampliar mercado

de própria. Ainda no Brasil, a empresa já 
possui uma parceria com a Flextronics na 
produção de equipamentos.

A Trimble tem uma vasta linha de pro-
dutos, mas se tornou conhecida no Brasil 
pela atuação em soluções de georreferên-
cia e no mercado de agricultura. Agora, a 
empresa quer focalizar também as áreas de construção civil e logística, 
que, segundo Carlos Alberto, estão em franco crescimento no Brasil.

A empresa quer se aproveitar da expansão das tecnologias 3D 
e Building Information Modeling (BIM) no setor da construção para 
consolidar os negócios. As soluções Meridian Systems, de gestão, e 
Connected Community, de colaboração, são algumas linhas de solu-
ções da empresa norte-americana consideradas de grande potencial 
de adoção no País. Pacote de sistemas que engloba planejamento, 
dimensão de cálculos estruturais e que estima custos e a quantidade 
exata de materiais - como hidráulico e elétrico -, além de acompanha-
mento remoto da construção, com controle sobre estoques e o status 
das máquinas no canteiro, está na lista de ferramentas da Trimble que 
também podem avançar entre as construtoras e prestadoras de serviço 
no setor. (Augusto Diniz) 

Maquete digital do 
projeto do Estaleiro OSX

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a





14 | O Empreiteiro | Agosto 2012

Condomínios de luxo em ilhas artificiais no Panamá

O projeto “Ocean Reef” vai lançar duas ilhas artificiais na costa da Cidade do 
Panamá, Panamá. A primeira delas encontra-se na fase de fundações, por meio da 
execução de vibrocompactação do solo submarino, com rocha e areia. Esse trabalho 
vem sendo realizado desde junho pela construtora Bauer Fundaciones Panamá S.A., 
subsidiária do Grupo Bauer, de origem alemã. 

Quando prontas, as ilhas receberão 138 imóveis de alto padrão e uma marina. O 
projeto prevê a interligação entre as ilhas, e também com o continente, por meio de 
duas pontes de 160 m de extensão.

A primeira ilha vai recobrir uma área de 100 mil m2. Até o fim de outubro, quan-
do a fundação dela precisa estar 
pronta, serão 12,8 mil pontos de 
compactação, a uma profundidade 
média de 15 m. Segundo a Bauer, 
os picos dos trabalhos envolvem a 
intervenção simultânea de quatro 
vibradores de profundidade.

A Bauer tem expertise na 
área. Foi responsável, em Dubai, 
Emirados Árabes Unidos, pela 
vibrocompactação do arquipélago 
artificial chamado Palm Jumeirah, 
inaugurado em 2008.

Material reciclado pavimenta
avenida paulistana

A avenida Sapopemba, uma das mais movimen-
tadas da cidade de São Paulo, teve um trecho de 5 
km totalmente pavimentado com material reciclado, 
como parte do Programa de Conservação de Vias com 
Uso de Reciclado da Prefeitura de São Paulo. 

Na pavimentação foi reaproveitado o entulho resul-
tante da demolição do antigo edifício Moinho, situado 
na região central da cidade (atingido por um incêndio no 
final de 2011), e dos antigos edifícios São Vito e Mercú-
rio, demolidos em 2010. Foram reciclados também restos 
de asfalto retirado de outras vias revitalizadas. 

A obra, entre a avenida dos Sertanistas e a rua 
Bento Guelfi, contou com a participação de dois 
equipamentos do Grupo Wirtgen: uma usina mistu-
radora para reciclagem a frio Wirtgen KMA 220 e um 
britador Kleemann MR 110 Z EVO.

As máquinas foram utilizadas para a execução da 
técnica de pavimentação ecológica ou reciclagem a 
frio. O processo realiza o aproveitamento completo do 
entulho, que é triturado e usado na mistura da base e 
sub-base do pavimento. Depois que o material é apli-
cado, a pista recebe o revestimento novo que, neste 
caso, também foi reciclado, desde o asfalto fresado. 

“Essa opção foi um marco na reabilitação viária 
urbana no Brasil. Até então, o RAP (pavimento asfálti-
co reciclado) só havia sido usado para construir novas 
estradas, ou seja, em obras fora das cidades”, explicou 
Antonio Monfrinatti, diretor da Reciclotec, revendedor 
do Grupo Wirtgen em São Paulo.

Valmir Bonfim, engenheiro da Fremix, emprei-
teira responsável pela execução da obra, explica que 
o britador móvel MR 110 Z EVO da Kleemann foi 
empregado na trituração do entulho, proveniente dos 
edifícios demolidos, na bitola especificada dos grãos. 
Já a Wirtgen KMA 220 processou o asfalto retirado de 
outras vias. “A máquina produziu mistura de alta qua-
lidade com os materiais reciclados e alcançou ainda a 
capacidade máxima de produção de 220 t/h”, detalha.

Edição 509 (Junho/2012) - errata

Em relação à nota “Liebherr lança usina de concre-
to e guindaste de torre” (página 43), publicada na revis-
ta O Empreiteiro,  onde se lê “Já o guindaste de torre, 
focado no mercado imobiliário, tem alcance de 74 m de 
altura”, leia-se no último trecho da frase “tem alcance 
de 50 m de raio e 46,2 m de altura sem ancoragem”.

Monotrilho de Manaus deve sair antes da Copa 2014

O escritório Fernandes Arquitetos Associados, do arquiteto Daniel Hopf Fernandes, 
é encarregado do projeto da linha do monotrilho de Manaus, que deve ficar pronta 
pouco antes da Copa de 2014. O sistema será integrado à linha de BRT (que também 
deverá ser construída) e atenderá Manaus na zona leste, no eixo Jorge Teixeira, com 
interligação na Cidade Nova e prosseguimento pela Constantino Nery, até o Centro.

A expectativa é que o sistema sirva de meio de transporte para 202 mil passagei-
ros/dia e reduza o tempo de percurso em até uma hora, se comparado com o ônibus. 

O projeto das nove estações terá estrutura de lajes para plataformas e mezaninos 
soltos sobre os pilares. A proposta prevê a utilização do canteiro central das avenidas 
para acomodar as entradas das estações. Nos mezaninos, serão construídas as bilhete-
rias e a área de salas operacionais. Considera-se a implantação de estações em pontos 
estratégicos de integração, como o Terminal Santos Dumont e a Arena da Amazônia, 
que sediará os jogos da Copa do Mundo em Manaus. 

As obras serão conduzidas pelo consórcio Monotrilho Manaus, formado pelas 
empresas CR Almeida, Mendes Júnior e Scomi.
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 Sobre evento  
“500 Grandes da Construção” 

O evento promovido pela revista O 
Empreiteiro excedeu as minhas melhores 
expectativas. Ter tido a honra de ser um dos 
homenageados e de estar em tão ilustre 
companhia representou um momento alto 
em minha vida pessoal e profissional — 
Jaime Rotstein, Sondotécnica Engenharia 
de Solos

Gostaria de parabenizar pela grande 
festa ocorrida. Transmiti à nossa equipe 
a produção que a revista O Empreiteiro 
proporcionou aos presentes. O discurso do 
Joseph Young (diretor editorial da revista) 
foi na dose certa e primoroso - Rogério 
Giglio, Maia Melo Engenharia

Parabéns pelo belo evento. Uma grande 
festa. Cada vez melhor - Sérgio Garcia,  
Teckma Engenharia

Argamassa polimérica protege impermeabilização

A Amplacon Impermeabilizações participou da obra do Shopping da Ilha, construído pela 
Sá Cavalcante, que fica em São Luís e é considerado o maior empreendimento desse tipo do 
estado do Maranhão. As obras foram realizadas de setembro a dezembro de 2011 e o valor do 
contrato foi de R$ 1,1 milhão, envolvendo um total de área impermeabilizada de 21.070 m².

O sistema de impermeabilização, segundo a empresa, foi feito com areia média peneirada; 
cimento CP II; adesivos promotores de aderência, base acrílica; primer à base de água; manta 
asfáltica 4 mm, acabamento areia, areia e polietileno, polietileno (NBR 9952); manta asfáltica aca-
bamento alumínio (NBR 9952); asfalto modificado (NBR 9910); e argamassa polimérica flexível.

A regularização foi executada com o objetivo de tratar adequadamente a superfície 
sobre a qual foi aplicada a impermeabilização. Depois da cura, de 48 horas, foi aplicado o 
sistema impermeabilizante especificado.

Em obediência à NBR-9574/1986, foram colocadas barreiras na área impermeabilizada 
para o teste com lâmina d’água (5 cm) com duração mínima de 72 horas, para verificação 
da eficiência na aplicação do sistema empregado na área.

C a r t a s
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A história contada e nunca terminada de Bernardo Sayão

Frase da coluna

“Embora conside-
rando os investi-
mentos previstos 
pelas grandes 
companhias, como 
Petrobras e Vale, 
nota-se uma sele-
ção mais criteriosa 
do período em que 
tais investimentos 
são feitos, sempre 

de olho no mercado internacional de 
commodities, preço do petróleo etc.” 
De Márcio Alberto Cancellara, presidente 
da Projectus Consultoria.

Ficou aberta ao público, de 
20 a 26 deste mês, no clube 
A Hebraica, a 19ª edição do 
Salão de Arte de São Paulo. 
Intelectuais, empresários 
das mais diversas áreas e 
outros visitantes puderam 
ver uma megaexposição de 
obras recentes e de artistas 
consagrados, tais como as de 
Cândido Portinari, Di Cavalcanti, 
Tarsila do Amaral, Volpi, Carlos 
Vergara e Frans Kracjberg. A 
renda da bilheteria foi revertida 
em favor da Associação de 
Assistência à Criança e ao 
Adolescente Cardíacos e aos 
Transplantados do Coração 
(ACTC). 

Salão de Arte de São Paulo

Dizer que era um desbravador não é dizer tudo. O perfil era o 
de um líder acostumado ao exercício das maiores ousadias. Se vivo 
fosse, esse carioca, nascido na Tijuca, teria completado, no dia 18 de 
junho último, 111 anos. Contudo, morreu cedo, aos 57 anos, ao final 
de uma trajetória identificada com uma das fases mais importantes 
da chamada “interiorização” do País.

Bernardo Sayão não fez engenharia civil. Fez agronomia. Cursou a 
Escola de Agronomia de Piracicaba, em São Paulo, e também a Escola 
de Agronomia de Viçosa, Minas Gerais. Curiosamente, ao longo de 
toda a sua breve existência, a região central do Brasil exerceu sobre 
ele um irresistível fascínio. Isso explica porque, no final dos anos 
1930, ele se empenhou tanto em participar da construção de Goiânia 
e, também, da criação de núcleos agrícolas no interior de Goiás. 

A idéia de transferir a capital daquele estado para uma cidade 
nova, planejada, inspirou-se na política do presidente Getúlio Vargas, 
que estimulou o movimento Marcha para o Oeste. A finalidade era usar 
todos os meios para ocupar a região Centro-Oeste. Essa ideia começou 
a ser colocada em prática por Pedro Ludovico, interventor federal em 
Goiás, que coordenou investimentos destinados à construção de estra-
das para favorecer a indução ao chamado “Brasil profundo”. 

Os trabalhos de Sayão, àquela época, chamaram a atenção de 
Getúlio Vargas, que em 1941 o escolheu para dirigir o programa de 
implantação de uma colônia agrícola no interior goiano. Um dos traba-
lhos que ele realizou, naquela ocasião, foi a estrada de 142 km ligando 
a colônia agrícola, hoje município de Ceres, à cidade de Anápolis.

Falar, hoje, em estrada de 142 km, pode sugerir algo simples, com 
as condições de que se dispõe atualmente para construir uma rodo-
via. Na época, esse tipo de trabalho significava desbravar, apalpar o 
terreno, improvisar condições para transpor rios, às vezes aguardan-
do, durante semanas, que mantimentos chegassem até aos canteiros  
lançados por via aérea.

A identificação de 
Sayão com o povo e com o 
ambiente de Goiás levou-o a 
ser eleito vice-governador do 
estado. Em 1956 foi nome-
ado para integrar a equipe, 
formada por Israel Pinheiros, 
Ernesto Silva e Iris Meinberg, 
que organizou os trabalhos 
para a construção de Brasília, 
uma promessa que Juscelino 
Kubitschek fizera ao País, na 
época da campanha à Presi-
dência da República. 

Simultaneamente às obras 
de Brasília, JK precisava de uma 
liderança para dirigir a constru-
ção da rodovia Transbrasiliana, 
a Belém-Brasília. Era um audacioso projeto para ligar o Norte ao resto do 
País, resgatando a cidade de Belém de um isolamento secular, uma vez 
que só era possível chegar-se àquela capital por via aérea ou marítima. 
E a estrada, com 2.772 km de extensão, avançou 450 km dentro de mata 
fechada, cortando os estados de Goiás, Tocantins (que não existia na 
época), Maranhão e do Pará.  

Sayão conduziu a construção da estrada até o dia 15 de janeiro 
de 1959. Nesse dia, a queda de uma árvore de grande porte sobre o 
alojamento que ele ocupava provocou-lhe a morte. E ele foi sepul-
tado em Brasília. O seu enterro inaugurou o Cemitério da Esperança, 
que ele mandara construir. Bernardo Sayão, o “Desbravador de Flores-
ta”, dá nome ao diploma com o qual a revista O Empreiteiro homena-
geou este mês as empresas do Ranking da Engenharia Brasileira.

Sayão, conhecido como o 
Desbravador de Floresta

Uma das obras que expõe o sentido alegre e iluminado de Di Cavalcanti
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Azevedo & Travassos, 90 anos
• O Sindicato da 

Indústria da Constru-
ção Pesada no Estado 
de São Paulo (Sinicesp) 
homenageou, este mês, 
a empresa Azevedo & 
Travassos pelos seus 
90 anos de atividades. 
Fundada em 1922 pelos 
engenheiros Francisco 
Azevedo e Francisco 
Palma Travassos, a ATSA 
está estruturada, hoje, 
para operar nas áreas da 
construção pesada, cons-

trução civil, montagem eletromecânica, perfuração e implementação 
de poços de petróleo; exploração e produção de petróleo e desenvol-
vimento imobiliário.

• Um nome vincado à empresa é o do engenheiro Bernardino Pi-
mentel Mendes, líder da equipe que a assumiu em 1964. Ele impulsio-
nou o crescimento da ATSA, que desde a sua fundação tem realizado 
importantes obras em várias regiões brasileiras, notadamente no  
estado de São Paulo.

• 0 presidente do Sinicesp, Silvio Ciampaglia, conduziu a sessão 
de homenagem, da qual participaram os engenheiros Renato de 
Almeida Pimentel Mendes (presidente da ATSA), Ricardo de Almeida 
Pimentel Mendes, Aluizio Guimarães Cupertino, Helena de Almeida 
Mendes e Gilda de Almeida Pimentel Mendes.  

No México
A CH2M HILL, que atua no Brasil desde 1996, gerencia a construção 

de um dos maiores programas de saneamento do mundo: a planta de 
tratamento de esgotos Atotonilco, de Tula, no México, que deverá pro-
cessar 1 bilhão de m³ de efluentes por ano, ou 60% do esgoto gerado 
pelos cerca de 20 milhões de habitantes da região metropolitana da 
Cidade do México. A planta deve entrar em operação em 2014.  

Mendes Júnior no pré-sal
A Mendes Júnior e a OSX acabam de assinar contrato, com o con-

sórcio formado por Petrobras, BG Group e Petrogal Brasil, através de 
sua subsidiária Tupi BV, para a construção do topside e integração de 
plataformas para a exploração do pré-sal da Bacia de Santos. O projeto 
abrange a execução de um dos pacotes de Módulos (Pacote I) e da 
Integração de duas unidades dos FPSOs Replicantes: P-67 e P-70. 

No segmento de property
Alexandre Lafer, CEO da Vitacon Incorporadora e Construtora, diz 

que a empresa começa a viver uma nova fase, em São Paulo (SP): ela 
adquiriu sua primeira torre, o edifício Faria Lima Business Center, de 
11 andares, área locável de 6 mil m², avaliado em R$ 100 milhões, 
com o qual ela ingressa no segmento de property e gestão de ativos 
imobiliários. Segundo o executivo, serão aplicados R$ 20 milhões em 
um projeto de retrofit para deixar o edifício mais valorizado. 

Outra fase profissional
O engenheiro José Ayres de Campos 

(foto), ex-CNEC WorleyParsons, está viven-
do outra fase profissional: trabalha para 
a Odebrecht Participações e Investimento 
(OPI). É diretor de investimentos da Arena 
Pernambuco e Cidade da Copa, no Recife, e 
se concentra nos serviços para a conclusão 
do estádio, tendo em conta a Copa das 
Confederações, em junho de 2013. 

Força na energia eólica
Max Xavier Lins (foto), que recentemen-

te assumiu a presidência da Queiroz Galvão 
Energias Renováveis, está confirmando que 
a empresa investirá R$ 3 bilhões até 2016 
em complexo de geração eólica no Nordeste. 
O primeiro parque eólico de responsabili-
dade da empresa deve entrar em funciona-
mento, no Ceará, até o fim deste ano. Terá 
capacidade de 122 MW. 

 

EBE entrega dois módulos da P-58
A Empresa Brasileira de Engenharia (EBE) entregou, no começo 

deste mês, os dois primeiros módulos da plataforma 58 (P-58), que 
está em fase de montagem no canteiro de obras da Queiroz Galvão, 
em Porto Novo, Rio Grande do Sul. Segundo a EBE, os dois módulos 
têm 92% de conteúdo nacional. A P-58, orçada em US$ 1,34 bilhão, 
deverá entrar em operação em junho do ano que vem, no Campo da 
Baleia Azul, no Espírito Santo. 

Construbusiness 2012
O Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp (Consic) 

começou as gestões para realizar a 10ª edição do Construbusiness, 
que ocorrerá ainda este ano. José Carlos de Oliveira Lima, presidente 
do conselho, informa que o Construbusiness agregará informações 
da cadeia produtiva da construção, que reúne nada menos que 104 
entidades setoriais.  

Construção pesada tem encontro em Porto Alegre
Nelson Sperb Neto (foto), presiden-

te do Sicepot-RS, diz que Porto Alegre 
sediará, em 5 e 6 de novembro próximo, 
o 1º Encontro Nacional da Construção 
Pesada. Nesse evento serão debatidas as 
perdas anuais de US$ 80 bilhões provo-
cadas, nas empresas brasileiras, pela falta 
de investimentos públicos em logística. Ele 
afirma que nos últimos 30 anos a média de 
investimentos em infraestrutura ficou em 
apenas 1,5% do PIB. Isso, segundo outros 

empresários, caracteriza mais do que um descaso: um desserviço ao 
País. O encontro será realizado no Hotel Deville. Mais informações pelo 
telefone (51) 3228.3676 e pelo e-mail diretoria@sicepot-rs.com.br 

Da esquerda para a direita: Aluizio 
Cupertino, Renato de Almeida Pimentel, 

Gilda Pimentel, Silvio Ciampaglia e 
Helena e Ricardo de Almeida Pimentel
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Tecnologia BIM agora aplicada  
à construção horizontal

A tecnologia BIM (Building Information Modeling) já vem sendo 
amplamente aplicada no desenvolvimento de construções verticais, 
como edificações industriais, comerciais e residenciais. Já nas chamadas 
construções horizontais, como estradas, pontes e utilities, a solução se 
apresenta mais complexa pelas condições da superfície de execução e as 
necessidades extremas em geral apresentadas em iniciativas de infraes-
trutura. No entanto, a tecnologia de projeto e construção virtual podem 
também beneficiar este último segmento. 

A Sundt Construction, de Tempe, no Arizona, é uma das líderes nos 
Estados Unidos no uso da tecnologia BIM para construções verticais. Há 
pouco mais de um ano, a empresa tem trabalhado para transferir o seu 
conhecimento em BIM para projetos de infraestrutura horizontais.

Os princípios, os métodos, os softwares e hardwares envolvidos para 
construções vertical e horizontal são similares. Mas para evitar confu-
são, a Sundt usa BIM quando se refere à construção vertical e VDC (Vir-
tual Design and Construction, projeto e construção virtual) para criações 
voltadas à construção horizontal.

Alguns aspectos diferenciam uma tecnologia da outra. O VDC, por 
exemplo, incorpora o “escaneamento” 3D do site em um projeto preli-
minar para obter medidas diretas no programa. Isso permite avaliar as 
condições locais e os métodos de construção.  

Estradas, pontes e projetos de utilities são obras com muitas variá-
veis. Uma simples seção de uma rodovia, por exemplo, pode apresentar 

EUA suspendem licença  
de novas usinas nucleares

 A newsletter eletrônica ENR Global Insider OE,  
das revistas ENR-Engineering News Record, da McGraw Hill, de Nova York,  

e O Empreiteiro, chega à edição nº 8

mais de 10 diferentes tipos de solo. Por conta disso, os softwares e mé-
todos usados no VDC são mais flexíveis que o BIM.

O VDC é ainda capaz de detectar possíveis intersecções com redes de 
água e esgoto e outras redes de utilities. Além disso, diferentemente dos 
projetos verticais, construtoras de obras horizontais devem coordenar o 
tráfego de veículos existente durante o período da obra. A VDC também 
tem capacidade de projetar os desvios necessários.

Arizona adota contrato DBO
Uma década atrás, o Departamento do Meio Ambiente de Pima, no 

Arizona, Estados Unidos, reclamou, com o Departamento de Esgotos lo-
cal, do elevado teor de nitrogênio das águas que saíam da estação de 
tratamento da cidade. O elemento nestas condições é altamente nocivo, 
principalmente porque parte do esgoto é lançada em um rio das redon-
dezas, representando uma ameaça à saúde pública.

Assim, foi implementado um programa para solucionar o problema. 
A iniciativa consistia na construção de alguns sistemas de interceptação 
de esgoto na rede, utilizando a modalidade “projeto, construção e ope-
ração” (design-build-operate). 

A CH2M HILL venceu um dos contratos no valor de US$ 164 milhões 
nesta modalidade. Um outro projeto, de US$ 227 milhões, do mesmo 
programa, teve a MWH Constructors Inc. como responsável pela cons-
trução, CH2M HILL como projetista e Jacobs Field Services como gestora 
da instalação pelo prazo do contrato. 

O governo do Arizona informa que o contrato de projeto, construção 
e operação foi a modalidade escolhida para assegurar que o problema 
seria solucionado a longo prazo.

GE realiza megaprojeto de despoluição no rio Hudson
Os 500 km de extensão do rio Hudson, que percorre o lado leste do 

estado de Nova York, desde as montanhas de Adirondack até o porto de 
Nova York, sempre foi visto como um curso d’água de uso comercial e 
para o lazer. Mas o Hudson também sofreu com sua ocupação às mar-
gens, principalmente de indústrias.

No passado, empresas jogavam efluentes de processos químicos no 
rio. Isso fez com que mais recentemente fosse criado um dos programas 
de despoluição mais complexos já realizados no país. Esses sedimentos 
lançados no passado foram classificados como cancerígenos.

Para reduzir a elevada concentração de elementos químicos no 
rio, a General Electric financiou um projeto de dragagem no valor de BIM aplicado também em obras de infraestrutura
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US$ 1 bilhão ao longo de 64 km do Hudson, entre Fort Edward e Truy, 
trecho considerado altamente contaminado.

As duas fases da iniciativa envolvem cerca de 350 trabalhadores, 
mais de 70 equipamentos sobre embarcações, máquinas pesadas e 445 
mil m² de área em Fort Edward para desaguamento e descontaminação 
dos sedimentos. 

Entre 1947 e 1977, a GE usou largamente produtos químicos em 
suas plantas industriais às margens do rio, assim como outras empresas 
da região. E esses elementos foram despejados no Hudson ao longo do 
tempo de forma quase indiscriminada.  

A fase 1 de dragagem começou no fim de 2009 e a 2, em 2011, sendo 
esperado finalizá-las em 2017 ou 2018. Apesar dos esforços, permanece 
no ar a dúvida se os trabalhos serão suficientes para remover todos os 
elementos tóxicos do leito do rio.

Críticos saúdam suspensão
de licenças de usinas nucleares

Críticos da indústria de energia nuclear elogiaram a Comissão de 
Regulação Nuclear norte-americana, pela decisão recente de suspender 
licenças de construção e operação para todos os reatores nucleares ain-
da não aprovados, assim como a renovação de licenças, até que sejam 
revistos os impactos no meio ambiente dos resíduos nucleares.

Mas observadores da indústria notam que a decisão da comissão não 
significa o fim dessa matriz energética. Steve Kerekes, porta-voz do Ins-
tituto de Energia Nuclear, disse ser “muito cedo” para saber o verdadeiro 
impacto da medida. 

A Comissão de Regulação Nuclear suspendeu as licenças em res-
posta à decisão da Corte de Apelo norte-americana, que exigiu estudo 

Rio com foz em Nova York tem complexo programa de despoluição

www.revistaoempreiteiro.com.br | 19



20 | O Empreiteiro | Agosto 2012

Inscreva-se para receber  
a newsletter ENR/OE
 

Para receber gratuitamente a newsletter eletrônica 
da ENR e O Empreiteiro, basta solicitar pelo e-mail 
circulacao@revistaoe.com.br, informando nome, 
cargo, RG, empresa, CNPJ e ramo de atividade.  

de adequação sobre os riscos ao meio ambiente a longo prazo do lixo 
nuclear. Um grupo de 24 ambientalistas e outras organizações chegaram 
a fazer uma petição para que a comissão cumprisse a decisão da Corte.

Emirados Árabes iniciam programa nuclear
Prevendo um aumento da demanda de energia de 9% ao ano, os 

Emirados Árabes Unidos anunciaram o início da construção da sua pri-
meira planta nuclear. Trata-se do primeiro projeto de usina nuclear apro-
vado entre quatro planejados. Cada unidade gerará 1.400 MW.

A  Emirates Nuclear Energy Corp. (ENEC), criada em 2008 para de-
senvolver a matriz energética no país, disse que o projeto está avaliado 
em US$ 20 bilhões.

A planta fica localizada na cidade industrial de Al Ruwais, perto do 
Golfo Pérsico.

A Autoridade Federal de Regulação Nuclear concedeu licença de 
construção de duas unidades nucleares, em um processo que durou qua-
tro anos e resultou em 9 mil páginas de relatório, e que inclui informa-
ções sobre a seleção do local da usina, a tecnologia adotada, segurança 
e o controle de qualidade durante o processo de construção. A ENEC 
afirma que respondeu a mais de 1.800 pedidos de informação feitos pela 
agência reguladora.

A primeira usina deverá ficar pronta em 2017. O consórcio de projeto 
e construção é liderado pela Korea Electric Power Co. Compõem ainda o 
consórcio a Doosan Heavy Industries, Hyundai Engineering & Construc-
tion, Samsung C&T Corp. e Westinghouse. 

 A CH2M HILL é a empresa contratada para gerenciar os projetos das 
usinas nucleares a serem construídas nos Emirados Árabes.

Obra de linha de transmissão  
de US$ 1,3 bi já pode começar

Projeto de interconexão de sistema de energia da Etiópia e do Quênia 
- primeira fase da iniciativa de integração energética do leste da África 
no valor de US$ 1,3 bilhão - já pode começar, depois que o Banco Mun-
dial aprovou fundos no valor de US$ 684 milhões para o projeto, mesmo 
com pressão contrária feita por grupos ambientalistas.

O Banco de Desenvolvimento Africano e a Agência de Desenvolvimento 
da França são os outros financiadores do projeto da linha de transmissão.

Opositores têm tentado bloquear os recursos do Banco Mundial 
como parte do esforço para paralisar o projeto de uma hidrelétrica na 
Etiópia, a Gibe III, já em construção, que alimentará a linha de transmis-

são. Eles alegam que as consequências sociais e ambientais da nova usi-
na são graves e que não foi feito estudo adequado do impacto, violando 
os direitos da população da região.

O projeto de transmissão de energia contempla conexão às redes da 
Etiópia e Quênia, com uma linha de 1.045 km. Em março, o Quênia as-
sinou acordo para adquirir 400 MW da hidrelétrica, que terá capacidade  
de 1.830 MW quando começar a operar. 

A implementação do projeto consolida o acordo entre os dois países de 
cooperação na geração, transmissão e interconexão de suas redes de energia.

Data center economiza 80% de energia
Os data centers são conhecidos como grandes consumidores de água 

e energia, aumentando os custos operacionais, na contramão do esforço 
em reduzir as emissões de gás carbono na atmosfera.

Esta imagem negativa pode ter começado a mudar em agosto, quan-
do a Telus deu início à construção de um novo data center, em Quebec, 
Canadá. Com as obras deste data center, a cargo da Skanska, a operadora 
de telecomunicações canadense quebrará um paradigma no segmento. 

O ponto crucial do projeto é um inovador sistema de resfriamento, 
chamado eOPTI-TRAX, da Inertech, uma empresa de infraestrutura de 
tecnologia. Usando o processo, a Telus poderá reduzir o consumo de 
água e energia em 80%, comparado com outros sistemas.

“Isso é crítico porque 39% da água nos Estados Unidos é destinada 
ao resfriamento de prédios e unidades de produção de energia”, diz Earl 
Keisling, presidente da Inertech. “A construção do data center da Telus, 
de US$ 65 milhões, ainda teve seu custo reduzido de 30% a 40% em 
relação à construção de tradicional data center”.

Lançado no mercado aparelho topográfico  
a laser de alta precisão  

Um novo aparelho topográfico de alta precisão foi lançado no mer-
cado utilizando tecnologia a laser, permitindo maior precisão de levan-
tamento de dados topográficos em diferentes superfícies. 

O equipamento DigiRod da Trimble pode medir elevação de até 6 m, 
e tem 5 polegadas de recepção vertical e que não exige centralização 
do equipamento para obter leitura. A tecnologia a laser permite ainda 
alcançar 50 m de distância de leitura, com cerca de 2 mm de precisão.

A rotação do aparelho a laser em operação também é um diferen-
cial, pois estudos topográficos podem ser feitos em menos tempo e com 
realização de menos cálculos.

Mesmo com a pressão de grupos 
ambientalistas, as obras da 

hidrelétrica Gibe III prosseguem
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ENR publica extensa reportagem de capa sobre o Brasil
A revista norte-americana ENR – Engineering News Record, principal publicação do mundo 

de engenharia, construção e infraestrutura, parceira exclusiva de conteúdo no Brasil da revista 
mensal O Empreiteiro, publicou em sua edição de 27 de agosto extensa reportagem, com chama-
da de capa, sobre o Brasil, retratando obras para a Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 
2016. Além disso, abordou outros projetos de infraestrutura em andamento no País.

O jornalista responsável pela reportagem chama-se Andrew Wright. Andrew esteve em maio 
último viajando por três estados brasileiros por duas semanas, para a produção desse amplo ma-
terial - no total, foram publicadas sete matérias. O jornalista norte-americano foi acompanhado 
pelo editor-assistente da revista O Empreiteiro, Augusto Diniz, na produção da reportagem - as 
matérias feitas pela revista O Empreiteiro  foram publicadas na OE  (julho/2012).

Em sua reportagem, Andrew Wright abordou a ampliação do metrô e a implementação 
do sistema de BRT (Bus Rapid Transit) no Rio de Janeiro, para atender aos Jogos Olímpicos. 
Tratou ainda das obras do Superporto do Açu, no Norte Fluminense, empreendimento da LLX, 
do grupo EBX.

Sobre a Copa do Mundo, destacou a construção da Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e o 
andamento das obras dos outros estádios que atenderão ao Mundial.

Por fim, Andrew relatou os trabalhos nas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no estado 
de Rondônia, último local visitado pelo jornalista no Brasil. 
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A 
história da engenharia brasileira ganhou um novo ca-
pítulo dia 21 deste mês (agosto) com a cerimônia, rea-
lizada em São Paulo (SP), que reuniu mais de 500 em-
presários e lideranças setoriais. Foram homenageadas 
as empresas que se colocaram, por mérito de fatura-
mento, ao longo de 2011, no primeiro lugar do ranking 
e aquelas que estavam ali representando as regiões 

geográficas em que a expansão econômica tem gerado forte demanda e 
exigido urgentes obras de infraestrutura. 

No discurso em que manifestou a satisfação pela realização de mais 
um “encontro nacional da engenharia brasileira”, o diretor editorial da 
revista O Empreiteiro, Joseph Young, situou a realidade nacional dentro 
da economia globalizada e falou do impacto que esta vem produzindo 
nos grandes centros urbanos.

Segundo ele, a nova realidade tem exigido que a engenharia e a 
arquitetura, aliadas a uma possível e inovadora visão de administração 
pública, sejam repensadas para resolver os problemas de mobilidade ur-

A premiação e as homenagens a 
cinco pioneiros  
da engenharia

O evento da divulgação e premiação das empresas 
do Ranking da Engenharia Brasileira reviveu um 
momento histórico considerado único, com a 
homenagem prestada a cinco personalidades: Jaime 
Rotstein, Júlio Capobianco, Maurício Roscoe, Newton 
Cavalieri e Luiz Roberto Andrade Ponte

P r e m i a ç ã o  |



www.revistaoempreiteiro.com.br | 23

bana, habitação, saúde e saneamento das macrometrópoles. Ele fez essas 
referências com base na entrevista que o arquiteto e urbanista Jorge Wi-
lheim concedeu à edição 510 da revista O Empreiteiro, quando expôs o 
pensamento segundo o qual a nova economia vem provocando mudanças 
na maneira de estudar, organizar e administrar as grandes cidades. 

Joseph Young aludiu também ao potencial da engenharia, que não 
vem sendo utilizado “em toda a sua plenitude, em favor das soluções dos 
problemas das macrometrópoles, ou em favor das obras de infraestrutura”. 

Mencionou as obras do PAC 1 e do PAC 2, a maior parte delas ainda 
inconclusa, e disse que, apesar disso, o governo já lançou outro progra-
ma - o Programa de Investimentos em Logística, a ser cumprido num 
prazo de 30 anos. Seriam aplicados R$ 133 bilhões na duplicação de 
mais de 7 mil km de rodovias e na construção de 10 mil km de ferrovias. 
O pacote acena com uma série de concessões para ampliar e atualizar as 
operações de portos e aeroportos. 

Joseph Young disse que a engenharia precisa analisar esse programa 
com os pés no chão, pois sem marcos regulatórios consistentes, o gover-

no terá dificuldade em atrair recursos privados para realizá-lo. Referiu-
-se, finalmente, ao trem de alta velocidade que, por ora, apesar do esfor-
ço governamental para conferir-lhe contornos de viabilidade, ainda não 
tem um projeto definitivo e detalhado. 

Cinco personalidades
A sessão de homenagens foi um dos momentos mais importantes 

da cerimônia de premiação. Esta consistiu na entrega de um diploma 
que ganhou o nome do engenheiro Bernardo Sayão. Sayão, um carioca 
nascido no bairro da Tijuca, ganhou notoriedade pela ousadia do traba-
lho que realizou em favor da interiorização do Brasil. Convocado pelo 
presidente Juscelino Kubitschek, construiu a rodovia Transbrasiliana, a 
chamada Belém-Brasília, e faleceu aos 57 anos, quando estava prestes a 
concluir essa obra de quase 3 mil km de extensão. 

Receberam o diploma cinco personalidades da engenharia que se 
distinguiram pela dedicação com que desenvolveram as atividades da 
construção e da engenharia. São elas:
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Jaime Rotstein. Fundador da Sondotécnica em 1954 e um dos cria-
dores da Associação Brasileira de Engenharia e Saneamento, mais tarde 
transformada em Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES). 
Foi, ao lado de outros engenheiros, defensor do uso intensivo do álcool 
combustível. Por isso, recebeu, do Instituto de Engenharia de São Paulo, 
o título de Patrono do Álcool Carburante. Ao agradecer o recebimento 
do diploma Bernardo Sayão, ele fez, na prática, uma profissão de fé na 
engenharia, ressaltando a importância das obras que ela tem realizado 
para garantir o desenvolvimento do País.

Júlio Capobianco. Engenheiro formado pela Escola Politécnica da 
USP em 1945, dedicado à elaboração de projetos de estruturas e pre-
sidente, desde a fundação, em 1944, da empresa Construcap. Fundou o 
Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção, o ITQC, que 
presidiu, desde 1992. Foi presidente do Sindicato da Indústria da Cons-
trução de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo, o Sinduscon/SP, no 
período de 1983 a 1992, e presidiu e fundou outras instituições voltadas 
para a melhoria da qualidade da engenharia e de seus profissionais. Em 
seu agradecimento, Júlio Capobianco falou do perfil do empreiteiro de 
obras públicas, dizendo que, ao longo de sua trajetória de engenheiro, 
sempre se identificou com esse profissional.  Lastimavelmente, por conta 
de ações que não lhe dizem respeito, o nome empreiteiro acabou adqui-
rindo uma conotação pejorativa, que ele não merece.     

Maurício Roscoe. Nasceu em Belo Horizonte. Criou e desenvolveu 
empresa que chegou a ter 6 mil colaboradores. Foi presidente do Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais, presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e integrantes de 
outras entidades empresariais da construção. Tem-se dedicado a pesqui-
sas e elaboração de textos sobre comportamento e ciências humanas. 
Em seu agradecimento ele disse que as patologias existem e precisam 
ser sanadas com trabalho, competência e visão sistêmica, para que a 
economia cresça num melhor ritmo em benefício de todos. Elas serão 
sanadas “à medida que procurarmos prestigiar e participar das entidades 
de classe. E estas busquem, em diálogo e colaboração com outros setores 
da sociedade, soluções mais sistêmicas e globais para os gargalos ainda 
existentes”. E salientou: “Que busquem a estratégica visão de síntese e 

não fragmentadas visões parciais que hoje engessam e perturbam o bom 
dinamismo necessário à economia e à modernidade dos tempos, que são 
tempos de evolução e de muito o que construir!”

Newton Cavalieri. Mineiro de Itabirito e Cidadão Paulistano por 
opção e por título que lhe foi concedido pela Câmara Municipal de São 
Paulo. Trabalhou nas obras de fortificação da baía de Guanabara. Em 
1968, com um grupo de colegas, transformou em sindicato a Associa-
ção Profissional da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e 
Obras de Terraplenagem em Geral no Estado de São Paulo. Foi represen-
tante setorial da construção pesada na Fiesp, entidade da qual passou a 
integrar a Diretoria de Infraestrutura. Ele lembrou o tempo de liderança 
setorial, dizendo que todas as suas atividades se inspiraram na necessi-
dade do fortalecimento da engenharia.  

Luiz Roberto Andrade Ponte. Empresário cearense, com empresa 
de engenharia no Rio Grande do Sul. Dirigiu a Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC) de 1984 a 1987, quando se licenciou para 
voltar à presidência da entidade em 1997, sendo reempossado para 
a gestão 1999-2001 e para a gestão seguinte, de 2001 a 2003. Nes-
se longo período de atividades teve importante participação na vida 
política do País. Eleito deputado federal por dois mandatos, foi líder 
do governo na Câmara dos Deputados de abril a dezembro de 1989. E 
marcou profundamente sua vida de líder setorial com a Carta de Belo 
Horizonte, que denunciava a corrupção no País nos primeiros anos da 
década de 1990. 

A direção da revista salientou que entre os vários engenheiros que 
gostaria também de estar homenageando - e que certamente estariam 
sendo homenageados por intermédio daquele ato público - daria desta-
que ao nome do engenheiro Orfila Lima dos Santos pelo muito que ele 
fez em favor do desenvolvimento da Petrobras. Seu nome foi lembrado 
numa sugestão do engenheiro José Luiz do Lago, que integra os nomes 
da Associação Brasileira da Engenharia Industrial (Abemi).  

Azevedo & Travassos. Na sessão de premiação foi aberto um parên-
tesis para homenagear a empresa Azevedo & Travassos, que está com-
pletando 90 anos de atividades. Com sua base fincada em São Paulo, 
ela tem realizado importantes obras de infraestrutura em todo o País e 
vem se diversificando, mas de modo a manter, ao longo desse período, o 
critério de qualidade que a tem caracterizado.  

Da esq. para a dir.: Jaime Rotstein, Júlio Capobianco, Maurício Roscoe, 
Newton Cavalieri e Luiz Roberto Andrade Ponte
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União da engenharia é invocada
No encerramento da cerimônia, o engenheiro Francis Bogossian, 

presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, invocou a ne-
cessidade da união da engenharia para vencer obstáculos. Lembrou 
o bordão popular da época da ditadura - “O povo unido jamais será 
vencido” - salientando que “precisamos trabalhar para resgatar os 
mecanismos de incentivo para financiar a nossa engenharia”.

Ele destacou que a política industrial brasileira não pode se es-
quecer do “desenvolvimento da engenharia” e condenou a abertura 
indiscriminada do mercado brasileiro aos produtos e serviços estran-
geiros, o que fragiliza a participação da empresa brasileira. Condenou 
também os processos de desestatizações e concessões, sem cláusulas 
que priorizem a participação da engenharia nacional “nas futuras 
contratações”.    

As empresas diplomadas
O evento de premiação das empresas que se destacaram na 41ª 

edição do Ranking da Engenharia Brasileira, publicado pela revista 
O Empreiteiro, abrangeu os segmentos de Construção, Montagem 
Mecânica e Elétrica Industrial, Projetos e Consultoria e Serviços Es-
peciais de Engenharia. As empresas diplomadas este ano representa-
ram a relevância de suas respectivas regiões geográficas, em que a 
expansão econômica tem gerado forte demanda de obras de infra-
estrutura. A partir da página 38 o leitor poderá conhecer um pouco 
mais sobre a história de sucesso dessas empresas e os seus principais 
projetos executados. Na cerimônia, as empresas que se posicionaram 
no primeiro lugar nos quatro segmentos do Ranking da Engenharia 
Brasileira também foram diplomadas.

Assim, as empresas premiadas no evento de divulgação do 
Ranking da Engenharia Brasileira por segmento foram as seguintes:

Construção - Construtora Norberto Odebrecht (1º lugar no seg-
mento), Direcional Engenharia, Techint Engenharia e Construção, 
Construtora Barbosa Mello, Paranasa Engenharia e Comércio, EMSA 
- Empresa Sul-Americana de Montagens, CESBE Engenharia e Empre-
endimentos, Construtora Andrade Mendonça, Dan-Hebert Engenha-
ria e Civilport Engenharia.

Montagem Mecânica e Elétrica Industrial - UTC Engenharia 
(1º lugar no segmento), Niplan Engenharia, MIP Engenharia, Temon 
- Técnica de Montagens e Construções, Tabocas Participações e Em-
preendimentos e EBE - Empresa Brasileira de Engenharia.

Projetos e Consultoria - Engevix (1º lugar no segmento), Pöyry 
Brasil, Guimar Engenharia, Intertechne Consultores, SEI Engenharia, 
PCE Engenharia, Maia Melo Engenharia e Qualidados Engenharia. 

Serviços Especiais de Engenharia - Telemont (1º lugar no seg-
mento), Brafer Construções Metálicas, Premo Construções e Empre-
endimentos, Geomecânica e Acoplation Andaimes.

 As seguintes entidades apoiaram a realização do evento: SINI-
CON - Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada, SINA-
ENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia 
Consultiva, ABEMI - Associação Brasileira de Engenharia Industrial, 
CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ANEOR - As-
sociação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, SINDUSCON 
- Sindicato da Indústria da Construção Civil em SP, BA, CE, DF, PE 
e MG, SINICESP - Sindicato da Indústria da Construção Pesada do 
Estado de São Paulo, ABRATT - Associação Brasileira de Tecnologia 
Não Destrutiva, AEERJ - Associação das Empresas de Engenharia do 
Rio de Janeiro, SICEPOT - Sindicato da Indústria de Construção Pe-
sada em MG, PR e RS, APEOP - Associação Paulista de Empresários 
de Obras Públicas, Instituto de Engenharia de São Paulo, Clube de 
Engenharia do Rio de Janeiro, ABCR - Associação Brasileira de Con-
cessionárias de Rodovias, ABMS - Associação Brasileira de Mecânica 
de Solos, ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria 
Estrutural, ABCON - Associação Brasileira das Concessionárias de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABDIB - Associação Brasileira de 
Infraestrutura e Indústrias de Base, SECOVI - Sindicato das Empresas 
de Compra, Venda e Locação de Imóveis de São Paulo, FIABCI Brasil 
- Capítulo Brasileiro da Federação Internacional das Profissões Imo-
biliárias de SP e RJ, e ADEMI - Associação de Dirigentes de Empresas 
do Mercado Imobiliário da BA e PE.

A solenidade de premiação das companhias que se destaca-
ram no Ranking da Engenharia Brasileira foi patrocinada pelas 
seguintes empresas:

Bogossian invocou 
um dístico dos anos 
de chumbo
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Construção
1- Roberto Marques, da John Deere, e Paulo Flaquer, da Direcional Engenharia
2- Ricardo Ourique Marques, da Techint, e Weliton Nascimento, da Arezza
3 - Rodrigo Carneiro de Mendonça Torres, da Barbosa Mello, e Mauro de 
Paula, da Gerdau Aços
4- Juarez Viana Dolabela Marques, da Paranasa, e Fábio Carvalho,  
do Grupo Pottencial
5- Annibal Crosara Júnior, da EMSA, e Henrique Maluf, da Solaris
6- Antônio Ernesto Ferreira Müller, da Abemi, e Edmundo Talamini Filho, 
da Cesbe
7 - Adelino do Nascimento Martins, do Sinaenco-SP, e Antonio Andrade 
Júnior, da Andrade Mendonça
8- André Mendes, da Dan-Hebert, e Darcylo Carvalho Laborne, do Sinicon
9 - Humberto Cesar Busnello, da Aneor, e Fernando Marinho, da Civilport
10- Joseph Young, de O Empreiteiro, e Valter Lana, da Norberto Odebrecht

Montagem Mecânica e Elétrica Industrial
11 - Francis Bogossian, do Clube de Engenharia e Aeerj,  
e Carlos Berquo Dias, da Niplan
12 - Silvio Ciampaglia, do Sinicesp, e João Bosco Varela Cançado,  
da MIP Engenharia
13 - Francis Bogossian, do Clube de Engenharia e Aeerj, e Gabriel Treger, 
da Temon
14- Júlio Cesar Peres, do Sinduscon-DF, e Caio Márcio Barbosa Barra,  
da Tabocas
15 - Luciano Amádio Filho, da Apeop, e Carlos Maurício de Paula Barros, 
da EBE
16 - Nildo Carlos Oliveira, de O Empreiteiro, e Ricardo Pessoa, da UTC
                 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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Projeto e Consultoria
17 - Arlindo Virgilio Machado Moura, do Instituto de Engenharia,  
e Lúcia Coraça, da Pöyry Brasil 
18 - Jefferson Dias de Souza, da Abece, e Heródoto Ferreira Monte,  
da Guimar
19 - Roberto Muniz, da Abcon, e Carlos Infante da Câmara Teixeira,  
da Intertechne 
20  - Roberto Marques, da John Deere, e Rogério Vieira Chaves,
da SEI Engenharia
21 - Joseph Young, de O Empreiteiro, e Eduardo Massa,  
da PCE Engenharia
22 - Joseph Young, de O Empreiteiro, e Rogério Giglio, da Maia Melo 
23- Basilio Jafet, da Fiabci Brasil, e Jane Cavazini Penna de Carvalho, 
da Qualidados
24 - Joseph Young, de O Empreiteiro, e Edson Bouer, da Engevix

Serviços Especiais de Engenharia
25 - Roberto Marques, da John Deere, e Luiz Carlos Caggiano Santos, 
da Brafer
26 - Hélio Dourado, da Premo, e Weliton Nascimento, da Arezza
27 - André de Freitas Bogossian, da Geomecânica, e Mauro de Paula, 
da Gerdau Aços
28 -  Marcellus Firmo, da Acoplation, e Fábio Carvalho,  
do Grupo Pottencial
29 - Nildo Carlos Oliveira, de O Empreiteiro, e André Mendes,  
da Telemont

Homenagem
30 - Henrique Maluf, da Solaris, e Renato de Almeida Pimentel Mendes, 
da Azevedo & Travassos
 

17 18 19 20
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Construtoras

Direcional 
um currículo de 46 mil
unidades entregues

A Direcional Engenharia é uma construtora e incorporadora com 
mais de 30 anos de mercado. Fundada em 1981 pelo engenheiro Ricardo 
Valadares Gontijo, a empresa tem hoje 46 mil unidades entregues e/ou 
incorporadas, com 3,65 milhões de m2 de área construída ou incorporada 
distribuída em nove estados brasileiros. Os quase 13 mil colaboradores 
formam hoje uma equipe que levou a empresa a figurar entre as 10 
maiores do setor no País.

Em 2006, a Direcional intensificou sua atuação nos mercados de 
baixa renda, para se tornar a maior construtora brasileira de empreendi-
mentos da primeira faixa do programa Minha Casa, Minha Vida, que se 
destina a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos.

Nesse cenário, a empresa realizou o seu IPO e, em 2010, assinou o 
contrato para executar o maior projeto nacional do programa Minha 
Casa, Minha Vida. O Residencial Viver Bem (chamado anteriormente de 
Meu Orgulho) irá construir 8.895 unidades, beneficiando mais de 35 mil 
pessoas. O empreendimento está em sua segunda etapa em Manaus 
(AM) e pretende diminuir o déficit habitacional de quase 94 mil morado-
res da capital do estado do Amazonas.

Colocação no ranking 14ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 1.098.448 mil
36%

os destaques na premiação do  
ranking da Engenharia Brasileira

BarBosa Mello

Qualidade e diversificação 

Com a execução de obras recentes, como o Centro Administrativo do 
governo do estado de Minas Gerais (foto), de mobilidade urbana em Belo 
Horizonte e a duplicação da BR-101 Nordeste, a construtora Barbosa 
Mello justifica sua experiência conquistada em mais de 50 anos, com 
atuação predominante na área de construção pesada.

A construtora também participa de importantes projetos da 
Vale, em Minas Gerais e no Pará; da Refinaria Abreu e Lima, em 
Pernambuco; e do Comperj, no Rio de Janeiro - estes dois últimos 
para a Petrobras.

O sucesso obtido em meio século de atividades é atribuído 
pela empresa “ao extenso know-how, à pontualidade na execu-
ção das obras e à filosofia empresarial voltada para a evolução 
dos resultados”. A Barbosa Mello também considera importante o 
seu compromisso com segurança, qualidade de vida e desenvol-
vimento de seus colaboradores, além da preservação constante 
do meio ambiente.

A construtora Barbosa Mello também atua na implantação de 
rodovias, metrô e ferrovias, portos e aeroportos, indústria e mine-
ração, óleo e gás, obras de mobilidade urbana, edificações, sane-
amento, barragens e hidrelétricas, irrigação, engenharia ambiental 
e concessão de geração de energia elétrica, sob as mais diversas 
formas de contratações.

Colocação no ranking 26ª (geral) e  
1ª (regional – sudeste – excluindo sP)

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 696.305 mil
33%
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e gás, refinaria e plantas petroquímicas, energia, mineração, plantas in-
dustriais e obras civis de infraestrutura e arquitetura. Já construiu, apro-
ximadamente, 13 mil km de gasodutos e oleodutos, o que corresponde 
a 60% de toda a rede do País – incluindo, com pioneirismo, o oleoduto 
Santos-São Paulo, no início dos anos 1950. 

Atualmente, entre outras atividades, a empresa trabalha na constru-
ção de 11 tanques de armazenamento na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), 
em Ipojuca (PE); na construção de uma unidade de coque no Complexo 
Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ); 
e na construção de uma plataforma fixa de petróleo do tipo Wellhead 
Platform (de perfuração), em Pontal do Paraná (PR). 

Além disso, a Techint inaugurou, recentemente, sua unidade offsho-
re, em Pontal do Paraná, litoral paranaense, com 200 mil m2, dedicada 
à construção e montagem de equipamentos, módulos e jaquetas para a 
exploração de petróleo.

A Techint foi criada em 1945 na Itália, ampliando rapidamente suas 
operações pelo mundo.

Colocação no ranking 25ª (geral) 

Receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

R$ 724.121 mil
29%

TechinT

Já são 13 mil km 
de gasodutos e oleodutos

Em atuação desde 1947, quando seu fundador – Agostín Rocca – 
estabeleceu um escritório em São Paulo, a Techint Engenharia e Cons-
trução já realizou 1,1 mil empreendimentos nos segmentos de petróleo 
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Paranasa

Crescimento marcante  
nas construções industriais

A Paranasa apresentou, no ranking da revista o Empreiteiro, 
um crescimento de mais de 300% na sua renda bruta, na com-
paração entre o resultado de 2010 (R$ 110 milhões) e 2011 (R$ 
450 milhões). 

O engenheiro Francisco de Assis Valente Elias, superintendente 
de desenvolvimento de novos negócios, explica que “esse índice se 
deve, entre outros fatores, à política adotada pela empresa de di-
versificação de segmentos e à sua entrada em um novo patamar de 
contratos, com valores que passaram de R$ 100 milhões para R$ 300 
milhões”. Ele projeta para 2012 uma renda bruta da ordem de R$ 
650 milhões, com base no desempenho e nos negócios em carteira 
da empresa.

A Paranasa tem quase quatro décadas de atividades e mais de 
300 grandes obras concluídas, com elevados padrões de qualidade, 
especialmente nos setores de construção industrial e predial comer-
cial, em todo o País. Segundo a empresa, foram realizadas obras com-
plexas sempre tendo em foco os princípios de sustentabilidade, que 
incluem reponsabilidade econômica, ambiental e social.

A diretoria da empresa reputa o seu crescimento também à polí-
tica permanente de melhoria de qualidade com custos competitivos, 
desenvolvimento de tecnologias e foco nos objetivos de cada cliente.

Ao longo de sua história, a Paranasa sempre procurou investir em 
tecnologia de ponta e na formação e aprimoramento de seu quadro 
técnico de profissionais. O investimento em mão de obra qualificada 
conferiu à empresa o perfil de especialista no desenvolvimento de 
soluções de engenharia, o que contribui para consolidar o seu dife-
rencial frente ao competitivo mercado de atuação. 

Colocação no ranking 34ª (geral) e  
3ª (regional - sudeste)

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 450.116 mil 
306%

eMsa
uma empresa regional  
que ultrapassou fronteiras

Quando surgiu, possuía apenas duas máquinas de solda elétrica e um 
guindaste Hyster de 1,5 t. Hoje, entretanto, a Empresa Sul-Americana de 
Montagens S/A (EMSA) se considera plenamente consolidada, com parti-
cipação significativa no mercado nacional, latino-americano e africano, 
atuando nos segmentos de infraestrutura e construção civil envolvendo 
obras de pontes rodoviárias, montagens eletromecânicas, usinas hidrelé-
tricas, estradas de rodagem, terraplenagem, pavimentação, saneamento 
básico e irrigação.

A empresa foi fundada em junho de 1969, em Belo Horizonte (MG), mas 
transferiu sua sede social para o município de Aparecida de Goiânia (GO), em 
abril de 1971, onde está estabelecida até hoje, no km 504,6 da rodovia BR-153.

Sua qualidade foi reconhecida nas obras realizadas e, por isso, conquistou 
o aval da ISO 9001:2000, cuja certificação foi concretizada em maio de 2001.

Destacam-se, entre suas realizações, as seguintes obras: ponte e aterro 
sobre o Lago da Usina Luís Eduardo Magalhães, trecho Palmas/Paraíso, no 
estado do Tocantins; ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros, sobre o rio Sergipe 
(SE); terraplenagem e pavimentação asfáltica da TO-230 (trecho BR-153 – 
Arapoema); e a estação do metrô Largo da Paz, no Recife (PE).

Colocação no ranking 38ª (geral) e 
2ª (regional – Centro-oeste)

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 398.983 mil
23%

cesBe
Multidisciplinaridade em  
65 anos de serviços

Com sede em Curitiba (PR), a CESBE firmou-se como empresa tradi-
cional do setor de construções. Ao longo de seus 65 anos de atividade, 
acumulou experiência nos mais variados segmentos, podendo oferecer a 
seus clientes serviços multidisciplinares.

Conta com uma equipe de dois mil colaboradores. Em 2008, com o 
objetivo de incorporar os princípios da Governança Corporativa, iniciou-
-se um processo de reestruturação do qual resultou a configuração de 
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um grupo de empresas capitane-
ado pela holding CESBE Partici-
pações S.A., no qual a CESBE é a 
principal empresa. A companhia-
possui certificação ISO 9001:2008 
e PBQP-H Nível A. O seu manual 
de qualidade é flexível e se adapta 
aos mais diversos tipos de obras. 

Entre suas obras, destacam-
-se: Klabin - Projeto MA1100, em 
Telêmaco Borba (PR), com 24.400 
m2 de área construída e 500.000 
m³ de volume de terraplenagem. 
Nesse empreendimento, a CESBE executou as obras de terraplenagem para ampliação da capaci-
dade de produção da fábrica, a construção das obras civis dos prédios da cortadeira, caldeira de 
força, caldeira de recuperação e CTMP; e usinas hidrelétricas de Caçu (65 MW) e Coqueiros (90 
MW), cujo contratante foi a Gerdau Aços Longos S.A., localizada em Caçu e Cachoeira Alta (GO), 
respectivamente.

Colocação no ranking 49ª (geral) e 5ª (regional – sul)

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 281.291 mil / 104%

anDraDe MenDonça

tecnologia  e experiência  
em obras diferenciadas

Andrade Mendonça acumula 35 anos 
de experiência, realizando com tecnolo-
gia e qualidade obras industriais, comer-
ciais, imobiliárias e públicas. Fundada 
pelo empresário Antonio Andrade, em 
1977, a história da empresa começou 
com um conjunto de casas populares em 
Feira de Santana, no interior da Bahia.

Hoje, sob o comando de Antonio An-
drade Jr., filho do fundador, ela realiza 
obras em todo o Brasil. Constrói shop-
ping centers, complexos industriais, cen-
tros de convenções, grandes conjuntos 
residenciais e um dos estádios da Copa do Mundo de 2014: a Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Em seu acervo de obras, constam realizações que se tornaram referência na construção brasi-
leira. No segmento comercial, a construção e ampliação do Salvador Shopping, na capital baiana, 
é um exemplo. O empreendimento foi pioneiro na adoção de técnicas sustentáveis de construção 
no Brasil e mudou o conceito de shopping center no País. 

No setor público, em consórcio com a Galvão Engenharia, a Andrade Mendonça concluiu 
recentemente as obras do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Construído para o governo 
cearense, com orçamento de R$ 375 milhões, o empreendimento é um dos maiores da América 
Latina, com 170 mil m2 de área construída e capacidade para 30 mil pessoas.

Colocação no ranking 63ª (geral) e  
5ª (regional – norte/nordeste)

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 189.968 mil / 93%
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Dan-heBerT

Histórico de 1 milhão de m² 
de área construída 

A Dan-Hebert Engenharia trabalha em obras de dife-
rentes segmentos e graus de complexidade e participa do 
ciclo completo dos projetos, desde a elaboração e o pla-
nejamento até a execução. A empresa atua na construção 
de edificações, como shopping centers, obras industriais, 
hipermercados, complexos de entretenimento, conjuntos 
habitacionais e edificações em geral. É certificada pelo 
sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008 e também 
com o nível A do PBQP-H. 

No segmento de infraestrutura, executa terraplena-
gem, pavimentação asfáltica, obras de contenção e dre-
nagens, obras de arte correntes, implantação de metrô, redes de águas potável e pluviais e de 
esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE) e estação de tratamento de água (ETA).

Os números da empresa destacam um crescimento médio de 31,40% ao ano, 2,5 mil fun-
cionários e mais de 1 milhão de m² de área construída, 220 obras realizadas, 350 mil m² de vias 
pavimentadas e 30 mil m de rede de esgoto.

Colocação no ranking 67ª (geral) e  
5ª (regional – Centro-oeste)

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 172.460 mil / 54%

civilPorT

obras portuárias estão ganhando prioridade
A Civilport foi criada em maio 

de 1986 com o objetivo de atuar 
nas diversas áreas da engenharia 
civil, tais como estruturas, sanea-
mento, urbanização e edificações, 
com ênfase nas obras portuárias e 
industriais.

A Civilport está empenhada, 
atualmente, na execução em con-
sórcio das obras do Superporto do 
Açu e Superporto Sudeste, empreendimentos contratados pela empresa LLX.

O Superporto do Açu é, no momento, a maior obra portuária em construção no Brasil. O con-
trato inclui a construção de 74 km de estradas, ponte de transição em terra de 450 m de extensão, 
ponte offshore de 2.500 m e molhe de abrigo de 3 milhões m3.

O contrato do Superporto Sudeste inclui as obras civis de infraestrutura de perfuração de 
túnel em rocha, com 1.721 m; obras de terraplenagem dos pátios; estruturas de concreto dos dois 
viradores de vagões, com 26 mil m3; obras marítimas compreendendo os acessos; a plataforma de 
transição com 1 mil m2; as plataformas de acesso com 2.298 m2; as pontes marítimas com 672 
m e o píer com 765 m; e a infraestrutura terrestre e marítima, desde o desemboque do túnel até 
a área de atracação dos navios.

Colocação no ranking 90ª (geral) e  
17ª (regional – excluindo sP)

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 108.228 mil / 86%
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 MontagEM MECâniCa E ElétriCa industrial

niPlan

o caminho para a internacionalização

A Niplan, que há 22 anos desenvolve atividades de construção e montagem para todos os 
segmentos industriais, está anunciando associação com o grupo espanhol Essentium. O objetivo 
de ambas é agregar experiências e somar capacidade financeira, tecnológica e recursos humanos, 
tendo em conta maior expansão e a internacionalização de seus negócios. 

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

Ela é certificada pela DNV na ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e tem, como principais 
clientes, a Petrobras, a Vale, a ArcelorMittal, Toyota, Oxiteno, BASF, Kraft Foods, Novartis e o 
Grupo Votorantim.

Um dos principais empreendimentos da Niplan é a construção da 8ª Usina de Pelotização da 
Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória (ES). Ao todo, 30 mil t de estrutura metálica, caldeira-
ria, equipamentos e tubulação, além de 700 mil m de cabos elétricos e variada instrumentação, 
estão sendo utilizados no empreendimento, no qual a empresa agrega 1.500 colaboradores, que 
respondem por cerca de 3,3 milhões de horas trabalhadas desde agosto de 2010. Pelo cronograma 
da obra, cerca de 80% dos trabalhos foram executados.

Colocação no ranking 8ª (geral) 

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 514.586 mil / 29%

MiP
Montagem das plata-
formas P-43 e P-48

A MIP Engenharia é especializada na execu-
ção de obras industriais e na gestão de empre-
endimentos, atuando nos setores de mineração, 
siderurgia, papel e celulose, petróleo, metalur-
gia e energia.

O seu nível de excelência em montagens 
eletromecânicas foi reconhecido pelo Prêmio 
Mineiro da Qualidade (categoria prata) e certi-
ficado nas normas de qualidade ISO 9001, meio 
ambiente  ISO 14001 e saúde e segurança OH-
SAS 18001. 
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Entre seu projetos recentes, a construção e montagem industrial das plataformas P-43 e P-48 
para a Petrobras. O trabalho envolveu montagem mecânica, instalação de leitos e eletrocalhas,  
de aparelhos de iluminação e de eletrodos, entre outros serviços.

Colocação no ranking 12ª (geral) 

Receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 R$ 330.849 mil / 45%

Temon

Know-how nas montagens de obras diversificadas
Em 34 anos de atuação, a Te-

mon conseguiu consolidar uma 
imagem de qualidade e seriedade 
na execução de instalações elé-
tricas, hidráulicas, prevenção e 
combate a incêndio, montagens 
eletromecânicas, montagens de 
termoelétricas de cogeração e ma-
nutenção predial e industrial. 

A empresa, ao longo dos anos, 
vem construindo subestações elé-
tricas, estações de tratamento de 
água e esgoto, sistemas especiais 
para data centers, telecomunica-
ções e dados. A equipe Temon, valendo-se de know-how e experiência, já executou mais de 
duas mil obras em todo o País. Há quatro anos, obteve a certificação ISO 9001:2000, emitida 
pelo Bureau Veritas.

Dentro das suas áreas de especialização, a Temon se destaca na execução de variados siste-
mas elétricos, mecânicos e hidráulicos e nas atividades de manutenção industrial e de sistemas.

Colocação no ranking 14ª (geral) 

Receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 R$ 272.824 mil / 33%

Tabocas

Linhas de transmissão na selva amazônica
Em 13 anos de atividades, com 45 projetos realizados e uma equipe que conta com mais 

de 2 mil profissionais afinados com a qualidade e o sucesso de seus negócios, a Tabocas pode 
afirmar que já conquistou um lugar na história da engenharia de montagem industrial. 

Tudo começou, conforme lembram seus diretores Caio Márcio Barbosa Barra e Flávio Bar-
bosa da Silva Resende, no mês de abril de 1999. Ela se instalou numa sala no bairro Santa 
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Cruz, em Belo Horizonte (MG), com 110 colaboradores. Todos estavam unidos pela vontade de 
mostrar competência em todos os empreendimentos que viessem a executar. O primeiro deles, 
no segmento de linhas de transmissão e subestações, foi em Blumenau (SC), em 2011. 

A partir daquela obra, e com o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido, a 
empresa começou a expandir a sua atuação. E participou de obras em outras regiões do País.

Atualmente ela vem executando obras na região amazônica. Os serviços para a construção da 
linha de transmissão - LT 500 kV (CD) SE Silves/SE Lechuga – na Amazônia constituem uma gran-
de experiência para os profissionais da empresa, que trabalham no meio da floresta, enfrentando 
dificuldades climáticas, de logística e até de cultura local, que precisa ser assimilada e respeitada. 
“Avançamos com as obras na selva fechada, em áreas com matas primárias, em locais com alto 
índice pluviométrico. E tudo isso interfere nos processos construtivos”, explica o engenheiro resi-
dente Hermes Herculano de Almeida.

A região receberá 442 torres, com estruturas que pesam entre 10 t e 65 t. A obra vai dis-
ponibilizar energia limpa e de qualidade, além de suprir uma carência: a única hidrelétrica que 
atualmente atende a região é a usina de Balbina, que possui apenas 20% da demanda de Manaus. 
Isso requer a complementação de energia, que vem sendo fornecida por termelétricas. 

A outra obra da Tabocas na região Norte do País, em que ela está envolvida desde 2011, é a 
construção da linha de transmissão (LT) de 230 kV, que vai de Porto Velho (RO) a Rio Branco (AC). 
É um traçado de 487 km, ao longo do qual estão previstas 1.042 torres e ampliações de subesta-
ções, que deverão produzir cerca de 500 MW para o mercado de energia elétrica dos dois estados. 

Colocação no ranking 21ª (geral) 

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 159.092 mil / 48%

EBE
uma trajetória que avança  
para 75 anos de atividades

A Empresa Brasileira de Engenharia (EBE), do Grupo MPE, completará 75 anos de atividades 
em 2013. Em sua história há muitos marcos de pioneirismo, destacando-se sua participação na 
construção da primeira refinaria do Brasil, da primeira fábrica de automóveis, da primeira siderúr-
gica, de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, e de Angra I, a primeira usina de energia nuclear.

A empresa, como acontece desde o princípio, procura se modernizar e avançar na busca de 
novas tecnologias. Com isso, se qualifica constantemente para projetar, construir e manter obras 
que envolvem grandes operações, como a construção de módulos para as plataformas de petróleo 
P-58 e P-62, da Petrobras.

Colocação no ranking 23ª (geral) 

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 112.646 mil / 181%

P e r f i s  |





52 | O Empreiteiro | Agosto 2012

ProJEtos E Consultoria

Pöyry

Contrato na modalidade  
EPC open book

A Pöyry, multinacional de origem finlandesa que atua nas áreas de 
consultoria e engenharia, vem conquistando mercado com a retomada 
de projetos nos últimos anos, no Brasil, incluindo o segmento de infraes-
trutura. Presente no País desde 1974, a empresa atua por aqui em cinco 
áreas de negócios: energia, indústria, urbanismo e transporte, água e 
meio ambiente e consultoria de negócios.

Entre os projetos em que está envolvida no Brasil, destaca-se o de ges-
tão da expansão e gerenciamento do projeto da fábrica de papel-cartão e 
papelão ondulado da MWV Rigesa em Três Barras (SC). O projeto está em 
fase final. O contrato, no valor de R$ 325 milhões, é o maior da história da 
Pöyry no mundo, no setor de papel e celulose. A companhia é responsável 
pela compra e interligação de todos os equipamentos e componentes do 
projeto em Três Barras, adquiridos de diferentes fornecedores. 

O projeto deverá permitir a duplicação da capacidade da unidade da 
MWV Rigesa, com a produção de 300 mil t/ano de papel kraftliner para uso 
em embalagens. Segundo a Pöyry, foi a primeira vez, na história do segmen-
to de papel e celulose no mundo, em que se utilizou um contrato de EPC 
(engineering/procurement/construction) open book, com metas de compar-
tilhamento de resultados entre as partes, na aquisição dos equipamentos.

Colocação no ranking 12ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 218.886 mil 
141%

inTerTechne

Participação desafiadora  
em projetos de infraestrutura

A necessidade de corresponder aos desafios energéticos e de infraes-
trutura no Brasil tem contado com a participação direta da Intertechne, 
empresa de consultoria e projetos de engenharia que completa 25 anos 

de atividades em 2012. Mantém seu escritório principal em Curitiba e 
escritórios de apoio em São Paulo e Rio de Janeiro e também no exterior: 
na Cidade do México (México) e em Neuquén (Argentina). São, no total, 
cerca de 500 funcionários.

A assinatura Intertechne está presente nos principais projetos de 
geração de energia hidrelétrica em construção no País. Na Usina Hidrelé-
trica de Santo Antônio, em Porto Velho (RO), por exemplo, a Intertechne 
foi responsável pelos projetos básico, executivo civil e eletromecânico. 

Em 2011, a Intertechne reestruturou-se, com vistas à complemen-
taridade de seus serviços. Surgiram, assim, as seguintes empresas, que 
integram agora o Grupo Empresarial Intertechne: Intertechne Sistemas 
S.A. (Sistechne), que fornece equipamentos e materiais, gerencia supri-
mentos e dá assistência nas áreas de energias renováveis; a Intertechne 
Estruturas Ltda., de projetos estruturais de concreto ou estrutura metáli-
ca, na área de barragens e usinas hidrelétricas; e a Intertechne Modullar 
Projetos S.A., para projetos no setor de óleo e gás.

Colocação no ranking 20ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 125.876 mil
48%

sei
Foco nos resultados  
e na gestão do conhecimento

A SEI é uma empresa de engenharia para empreendimentos que 
está no mercado desde o ano 2000, buscando alternativas de qua-
lificação com foco na gestão para resultados e também na gestão 
do conhecimento. 

A empresa atua de forma ampla nas áreas de mineração, meta-
lurgia, siderurgia, indústria, óleo e gás e gestão de empreendimentos. 
Na busca de alternativas para o setor de infraestrutura, foi criada a 
SCConsult Engenharia, empresa que une a experiência internacional de 
duas grandes empresas portuguesas – Cenor Consultores e Consulmar 
Projectistas e Consultores, com o sólido conhecimento técnico que a 
SEI oferece nas áreas de transportes, geotecnia, hidráulica, saneamen-
to e geração de energia.

A SEI Engenharia evolui juntamente com as grandes transformações 
do setor da mineração, reforçando seu potencial no desenvolvimento de 
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projetos e partindo efetivamente para a gestão de empreendimentos no 
Brasil e na América Latina, ao mesmo tempo em que mantém sua iden-
tidade como uma empresa 100% brasileira. Para confirmar sua história 
de sucesso, destacam-se grandes empreendimentos, como Comperj - Pe-
trobras e o Projeto Cristalino - Vale.

Colocação no ranking 21ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 124.826 mil
18%

Pce
Força-tarefa para  
construir estaleiro

A PCE Engenharia, com sede no Rio de Janeiro, está diretamente 
envolvida num dos grandes projetos de infraestrutura em andamento 
hoje no Brasil: a construção do Estaleiro Jurong Aracruz, localizado no 
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estado do Espírito Santo, perto de uma das grandes bacias de pré-sal 
recentemente descobertas (Bacia de Espírito Santo). 

O estaleiro ocupará uma área de cerca de 1 milhão m² e terá estru-
tura preparada para atender às demandas da Petrobras, assim como às 
exigências do mercado mundial, produzindo FPSOs (plataforma offshore 
de produção, armazenamento e descarregamento, na sigla em inglês), 
semissubmersíveis e sondas de perfuração. O dique seco terá capacidade 
de atendimento de embarcações de ate 350 mil t.

Responsável pelo projeto executivo do estaleiro, a PCE criou força-
-tarefa multidisciplinar para atender a todas as especialidades que o 
complexo projeto exige: arquitetura, estruturas, elétrica, mecânica, sa-
neamento, drenagem, terraplenagem, sistemas viários, geotécnica, auto-
mação e instrumentação. Na área industrial, com mais de 2 mil m2, estão 
instalados os galpões industriais, aptos a produzir 4 mil t de aço/mês.

Fundada em 1990, a PCE possui hoje mais de 600 técnicos perma-
nentes. Instalada em uma área superior a 3.500 m², fatura aproximada-
mente US$ 70 milhões/ano.

Colocação no ranking 22ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 118.677 mil
16%

Maia Melo

Ponte sobre o rio oiapoque  
já faz parte de sua história

A Maia Melo Engenharia, fundada em 1982, no Recife (PE), vem 
planejando, executando e gerenciando importantes projetos de infra-
estrutura do País, tanto para entes públicos quanto privados. Entre seus 
projetos de destaque, está a construção da ponte sobre o rio Oiapoque, 
ligando o Brasil (Oiapoque) à Guiana Francesa (Saint Georges), dos 
acessos e instalações de fronteiras locais. O projeto básico, na rodovia 
BR-156, contemplou uma ponte estaiada de 378 m de comprimento e 
13,70 m de largura, composta de 3 vãos estaiados, com vão principal 
central de 245 m de comprimento e dois vãos laterais de 66,5 m cada 
um. A seção transversal comporta duas faixas de rolamento de 4,5 m, 
uma para cada sentido de tráfego, e um passeio lateral. As fundações 
são constituídas de estacas raiz com diâmetro de 41 cm, sendo 100 

estacas raiz em cada um dos apoios principais e 24 estacas raiz em 
cada uma das caixas de equilíbrio. 

As instalações de fronteiras totalizaram 11.000 m2 de edificações, 
constituídos de 12 blocos, para fins de fiscalização relativos à área adu-
aneira (Receita Federal, Polícia Federal, Ibama, Anvisa e demais órgãos 
fiscalizadores) e 100.000 m2 de pátios de estacionamento e manobra.

Colocação no ranking 40ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 70.674 mil
19%

QualiDaDos

Melhoria contínua de gestão,  
processos e serviços

A Qualidados Engenharia especializou-se em gerenciamento, plane-
jamento e fiscalização de projetos, obras e paradas de manutenção. Com 
19 anos de atividades, atua junto a indústrias de diversos setores: óleo e 
gás, mineração, metalurgia, siderurgia, celulose, química, petroquímica, 
fertilizante e alimentos e bebidas.

Entre seus clientes estão Gerdau, Grupo Parapanema, Ambev, Elekei-
roz, Bahia Specialty Cellulose (BSC) e Vale Fertilizantes. Ela também 
trabalha em parceria com empresas de engenharia e construção, como 
Alusa, Galvão e CBM, desenvolvendo trabalhos na área de gestão de 
risco e estudo de construtibilidade. 

Atualmente, tem diversas participações em projetos da Petrobras, 
como apoio técnico às atividades de planejamento, acompanhamento 
e execução de obras na Unidade de Negócios Rio Grande do Norte e 
Ceará (UN-RNCE); serviços de planejamento de caldeiraria, mecânica, 
elétrica e instrumentação para parada de manutenção da Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras (SE); e serviços téc-
nicos de planejamento, controle e apoio à coordenação nas paradas 
programadas de manutenção da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), em 
Manaus (AM). 

Colocação no ranking 46ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 56.361 mil
70%
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Brafer

Pórticos com treliças espaciais  
de 4.500 t

Especializada em projetos, fabricação e montagem de estruturas, a 
Brafer Construções Metálicas surgiu em 1976, por obra do engenheiro 
Marino Garofani. Mantém, desde os anos de 1970, sede e fábrica no 

município de Araucária, região metropolitana de Curitiba (PR), em área 
de cerca de 100 mil m2. Em 2008, começou a produzir também no Rio de 
Janeiro, numa unidade de 72 mil m2.

Os projetos da Brafer Construções Metálicas incluem áreas estraté-
gicas da economia, como a siderurgia, a mineração, a petroquímica (Pe-
trobras) e papel e celulose. Entre os destaques do portfólio da empresa, 
encontra-se a fabricação e a montagem de estruturas metálicas para a 
então Rio Paracatu Mineração (hoje Kinross), em Minas Gerais. 

A Brafer fabricou e montou as estruturas dos prédios de moagem, 
britagem e do pátio de estocagem da Rio Paracatu. O projeto do pátio 
tem 70 m de abertura e 48 m de altura, formando uma cobertura em 
“V”, num total de seis pórticos com treliças espaciais. O peso total dessa 
estrutura alcança 4.500 t.

Atualmente, a Brafer fabrica a estrutura metálica da nova cobertura 
da Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O estádio receberá jogos da Copa 
do Mundo.

Colocação no ranking 11ª (geral) 

receita bruta em 2011
Variação da receita sobre 2010

r$ 219.802 mil 
40%
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PreMo

Solução mista na construção
de shopping em BH

Com sede em Vespasiano, na 
Grande Belo Horizonte, e uma his-
tória com mais de 50 anos, a Pre-
mo vem executando obras comer-
ciais, industriais, de infraestrutura 
e prédios habitacionais com con-
creto pré-fabricado. Um trabalho 
que pode incluir fundações, con-
tenções, coberturas, fechamentos 
metálicos, capeamento e piso, en-
tre outros serviços.

As soluções construtivas pré-
-fabricadas de concreto armado e 
protendido que a empresa oferece 
possibilitam a montagem desde galpões até edificações de pavimentos múltiplos para fins co-
merciais, industriais e habitacionais e infraestrutura urbana e viária, como estádios, viadutos, 
terminais rodoviários, shopping centers, pontes e passarelas.

Entre as obras já realizadas pela Premo, destaque para o Shopping Estação BH, com 120 
mil m2 de área construída, o primeiro grande centro de compras e lazer da região norte de Belo 
Horizonte. O empreendimento, erguido sobre a Estação de Metrô e o Terminal Rodoviário sem 
interferir no trânsito de passageiros, foi inaugurado em maio último. 

A Premo foi responsável pela produção, logística e montagem de todas as estruturas pré-
-fabricadas do shopping. Para viabilizar o projeto arquitetônico e atender às especificidades do 
local da obra, a empresa desenvolveu projeto estrutural que fez uso de sistema misto, composto 
de pilares mistos ou pré-fabricados, vigas metálicas e lajes alveolares.

Colocação no ranking 24ª (geral) 

Receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 R$ 108.208 mil / 71%

GeoMecânica

Serviços de sondagens  
em águas profundas

As pesquisas em águas marinhas profundas, e suas descobertas, têm contado com a expertise 
da Geomecânica Engenharia, fundada em 1972 pelo engenheiro Francis Bogossian, com sede no 
Rio de Janeiro.

A Geomecânica é uma das empresas precursoras das sondagens offshore, tendo, inclusive, 
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lançado técnica, que ganhou o nome de sino de sondagem. Essa peça é submersa, até o fundo 
do mar, e, por meio de instrumentos, realiza a pesquisa das potencialidades do solo e do subsolo, 
bem como de suas características. 

Entre os principais trabalhos que a Geomecânica vem realizando ao longo dos anos, estão o 
de assessoria técnica, supervisão e execução de sondagens geológicas e geotécnicas de laborató-
rio a bordo de diversas embarcações, em locações nas bacias de Campos e Santos. O cliente, aqui, 
é a gigante nacional do petróleo, a Petrobras. O objetivo: avaliar o petróleo ali existente. Para a 
indústria do petróleo, em específico, a Geomecânica também analisa a estabilidade de fundação 
de plataformas autoelevatórias e monitora faixas de dutos.

Hoje, a empresa marca presença também no planejamento e execução de obras de infraes-
trutura em geral, como estabilização de encostas e saneamento básico.

Colocação no ranking 25ª (geral) 

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 99.708 mil / 56%

acoPlaTion

locação de andaimes  
para obras industriais

A Acoplation Andaimes surgiu em 1997, em Baldim, município de Minas Gerais. A empresa 
trabalha com locação de andaimes industriais, com mão de obra especializada em montagem e 
desmontagem de andaimes, formas metálicas e escoramentos para construção e manutenção de 
obras industriais.

A Acoplation atende em âmbito nacional e atua em diversas áreas, como mineração, obras 
civis, siderúrgica, papel e celulose, estaleiros e petroquímicas.

A empresa possui uma equipe de engenharia de projetos qualificada e orçamentos que ofe-
recem soluções técnicas, conforme a necessidade do cliente. A empresa avalia que sua maior 
vantagem competitiva seja a presença constante nos canteiros de obra, o que permite analisar 
a demanda dos clientes e fornecer os equipamentos e serviços solicitados de forma pontual. 

Entre as obras recentes e importantes em que a Acoplation Andaimes está presente, incluem-
-se projetos da Vale em Minas Gerais, Petroquímica Suape (PE), Petroquímica da Petrobras em 
Urucu (AM) e também em plataformas offshore.

Colocação no ranking 28ª (geral) 

receita bruta em 2011 / Variação da receita sobre 2010 r$ 87.490 mil / 92%
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Governo decide que fazer
trem-bala é prioridade nacional

O governo resolveu enfrentar todos os obstáculos 
técnicos e econômicos para colocar o trem-bala em 
operação até 2018 ou 2020. Insiste nos custos de  
R$ 33 bilhões para construir  510 km de ferrovia, incluindo  
90,9 km de túneis e 107,8 km de pontes e viadutos

Nildo Carlos Oliveira

Q
uestões técnicas de menor ou maior complexidade? A 
engenharia brasileira resolve. Questões de engenharia 
financeira? Tudo também deverá ser resolvido. O Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) financiará 60% do investimento previsto. E, nessa 
operação, para evitar o risco de variações cambiais, ele 
apoiará crédito em reais, com taxas de juros preferenciais. 

Bernardo Figueiredo, ex-Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT),  agora presidente da estatal Empresa de Planejamento e Logísti-
ca (EPL), avalia, assim, que tudo está sendo articulado para que a agenda 
do empreendimento siga conforme a vontade da presidente Dilma Rous-
seff. Segundo essa agenda, ela não trabalha com a possibilidade de não 
fazer; somente com a possibilidade de ver o trem-bala em operação co-
mercial até 2018 ou, na pior das hipóteses, até 2020, ligando as cidades 
de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro.

Com a decisão do governo, os assessores de Bernardo Figueiredo 
já trabalham na feitura do edital, adotando cuidados para evitar que 

empresas com margem estreita de experiência, nesse campo, acabem 
participando das licitações. A EPL quer atrair grupos que eventualmente 
já tenham construído história nessa área.  

Segundo minuta do edital, divulgado pela ANTT, haverá dois leilões; 
o primeiro vai selecionar a empresa que fornecerá a tecnologia do veícu-
lo e o segundo definirá as empresas que construirão a infraestrutura fer-
roviária, incluindo as estações. A empresa vencedora do primeiro leilão 
deverá comprometer-se, com a EPL, a repassar a tecnologia a ser usada 
na operação do trem. 

De acordo com a minuta, os contratos de transferência de tecnologia  
“deverão garantir, à EPL, a possibilidade de usar, explorar, comercializar 
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e sublicenciar a propriedade intelectual, ressalvadas as marcas da tec-
nologia compreendida no foco tecnológico”.  Além disso, a empresa que 
ganhar a concessão para operar o TAV deve garantir “ampla participação 
das empresas brasileiras nas suas contratações”. A primeira etapa do 
empreendimento será licitada no dia 29 de maio de 2013. 

A geologia do caminho do trem-bala
Os estudos de viabilidade do traçado, a cargo do consórcio liderado 

pela Halcrow Group (inglesa) e pelas empresas cariocas Sinergia e Bal-
man Consultores Associados, contaram com o aporte dos estudos geo-
lógicos e geotécnicos básicos desenvolvidos pela Companhia Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM) - Serviço Geológico do Brasil (CPRM), do 
Ministério de Minas e Energia. Esse trabalho, contratado pela ANTT, do 
Ministério dos Transportes, considerado de alta qualidade, teve a parti-
cipação de vários consultores, entre eles o engenheiro André Assis e o 
geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos.   

Álvaro Rodrigues informa que os estudos em nível de viabilidade, 
preparados dentro do pacote de informações básicas fornecidas aos fu-
turos licitantes, deixam a esses a possibilidade de trabalhar com as con-
cepções de obra que entendam como as mais adequadas. Por exemplo: 
cortes e aterros, obras de arte ou túneis, embora, sob o seu ponto de 

vista, dados os condicionantes 
geológicos e de segurança pró-
prios do projeto em boa parte 
do traçado, a opção mais reco-
mendada seria a subterrânea. 
Ele considera, no entanto, que, 
do ponto de vista da geologia e 
da geotecnia, há especificidades 
críticas e diferenciadas ao longo 
do traçado que não podem dei-
xar de ser levadas rigorosamen-
te em conta. 

Na Baixada Fluminense so-
brepõe-se a questão dos terrenos 
reconhecidamente de baixa ca-
pacidade de suporte. São terre-
nos de lençol freático superficial,  
nos quais, para a construção de 
obras de arte, será necessária a execução de fundações profundas e, no 
caso da construção de túneis, os processos executivos deverão prever es-
truturas autoportantes e adequados métodos de estanqueidade.  

Na Serra do Mar, na transposição da Serra das Araras, as obras 
de engenharia se defrontarão com a grande instabilidade natural das 
encostas. As fundações das obras de arte poderão estar sujeitas a mo-
vimentos de massa, lentos ou rápidos. Para esse trecho, em especial, o 
geólogo recomendaria a construção de um túnel único, da ordem de 
13 km a 15 km de extensão, uma vez que uma sucessão de túneis me-
nores  implicaria possíveis riscos nos emboques e desemboques. A única 
desvantagem do túnel único na Serra das Araras é de ordem estética, 
pois os passageiros do trem-bala não poderão desfrutar de uma das mais 
bonitas paisagens do País.   

Rio de JaneiroCampinas

Viracopos

São Paulo
Guarulhos

São José 
dos Campos

Aparecida

Barra Mansa

Galeão

Traçado da ligação SP-rJ

Álvaro Rodrigues diz que 
os estudos não engessam a  
concepção de trabalho dos 
 futuros licitantes

Mapa dos estudos geotécnicos da diretriz básica em trecho a partir da cidade do Rio de Janeiro
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Em sequência à crista da Serra do Mar, e em direção ao Vale do Pa-
raíba, entra-se em um domínio de mar de morros cristalinos, solos pro-
fundos e muito suscetíveis a processo erosivo. Nesse compartimento a 
engenharia deverá de� nir critérios pelos quais, na dependência das situ-
ações apresentadas, o desenvolvimento deverá se dar por cortes, aterros, 
obras de arte ou túneis. No caso de cortes os principais cuidados serão 
com os processos erosivos e com a estabilidade geotécnica dos taludes. 

A seguir, obras evoluirão pela Bacia Sedimentar de Taubaté, onde 
predomina um relevo colinoso mais suave, também sensível às opera-
ções de corte e aterro. São terrenos muito ricos em argilas expansivas, 
que acabam por deteriorar taludes inicialmente considerados estáveis. 
Outros aspectos sensíveis também a serem considerados nessa bacia 
sedimentar é a existência de solos colapsíveis e de turfeiras sujeitas a 
combustão espontânea. 

“Todos esses aspectos”, diz Álvaro Rodrigues, “têm de ser examina-
dos com muita atenção, pois em se tratando de um empreendimento da 
natureza do traçado do trem de alta velocidade, não pode ser admissível, 
em hipótese alguma, a ocorrência de acidentes com causas geotécnicas.” 
A preocupação do geólogo procede: uma ocorrência, mínima que seja, 
de desestabilização de um talude, por exemplo, durante a passagem de 
um trem a uma velocidade da ordem de 300 km/h, pode provocar uma 
tragédia. É que, nesse caso, não seria um desastre ferroviário; seria um 
desastre de proporções aeroviárias.

A partir de Taubaté (SP), ingressa-se na sucessão de morros que vai até 
a região metropolitana de São Paulo, onde se situam os terrenos da Bacia 
Sedimentar Terciária de São Paulo, bastante conhecidos da engenharia 
brasileira, em especial por causa da construção das linhas do metrô pau-
listano. O TAV brasileiro deverá passar por essas áreas, no subsolo. Mas os 
problemas aí constatados - grande heterogeneidade geológica, intercor-
rência com o lençol freático e lençóis suspensos, falta de autossustentação 
das camadas sedimentares etc. - são velhos problemas que a engenharia 
brasileira sabe resolver. De São Paulo a Viracopos há outra sequência de 
mar de morros cristalinos com as mesmas características das anteriores.

Segurança, o item 
prioritário

O engenheiro Tarcísio Celes-
tino, gerente da Themag Enge-
nharia e ex-presidente do Co-
mitê Brasileiro de Túneis (CBT), 
concorda com o geólogo sobre 
a necessidade de se conferir à 
segurança a prioridade maior 
do empreendimento, em todas 
as suas fases. Inclina-se à possi-
bilidade da construção do túnel 
único em trecho como o da Serra 
do Mar, dada a necessidade de 
serem evitados os riscos de em-
boques e desemboques, o que, 
segundo ele, é sempre desfavorável. Tarcísio diz que “estamos sempre 
convivendo com a construção de túneis rasos, construídos com material 
intemperizado, quando sabemos que túneis de maior comprimento e, 
portanto, maior profundidade, ocasionam menos riscos”.  

Os dois pro� ssionais lembram que a transposição mais recente da 
Serra do Mar, pela rodovia dos Imigrantes, na segunda pista, quando 
foram construídos apenas três túneis (conquanto mais extensos que os 
demais da primeira pista), signi� cou um grande avanço da engenharia 
rodoviária e que igual exemplo deverá necessariamente ser seguido pela 
engenharia ferroviária, no caso do trem rápido, na Serra das Araras. 

Tarcísio analisa outros aspectos da construção. Por exemplo: na atu-
al versão dos estudos do trem-bala, ele não detectou nenhum trabalho 
técnico de� nindo a velocidade recomendada para o traçado previsto.  
Fala-se que o percurso entre São Paulo e Rio de Janeiro deve ser percor-
rido em uma hora e meia. Mas e se a viagem viesse a durar duas horas,  
não estaria de bom tamanho? E quais seriam as implicações técnicas 
para uma velocidade de 300 km/h ou para uma velocidade de 350 km/h?  
(Ver matéria sobre o TGV da França, na página 64 desta edição, cujos es-
pecialistas respondem a algumas dessas dúvidas). 

Ele argumenta que ainda recentemente os chineses baixaram, para 
uma velocidade de 300 km/h, a malha ferroviária construída para 350 
km/h. E � zeram isso por um motivo simples: economia de energia. 
“Quando se aumenta a velocidade de um trem-bala, de 300 km/h para 
350 km/h, há um acréscimo de consumo de energia de até 100%. Se os 

Tarcísio Celestino é favorável à 
construção do túnel único na 
Serra das Araras
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chineses, que hoje detêm a parcela mais considerável do dinheiro do 
mundo, decidiram fazer economia nessas operações ferroviárias, por que 
não fazermos a mesma coisa? Acaso estaremos com essa bola toda? Há 
muitos trens de alta velocidade operando a 250 km/h ou a 270 km/h com 
grande vantagem operacional e comercial”.

O engenheiro explica que, quanto maior a velocidade prevista, maior 
será também o custo da construção. “É que, quanto maior a velocidade 
exigida, mais se impõem os raios verticais ou horizontais em túneis e 
viadutos, o que implica maiores custos construtivos.”

E por que TAV colado nos aeroportos?
Outras questões ficaram insistentemente pairando nas análises dos 

dois profissionais sobre o trem-bala. Uma delas: o trem-bala continua a 
ser trem-bala durante todo o tempo? Não necessariamente. Um trem-bala 
São Paulo-Rio de Janeiro cumpriria absolutamente a sua função nas horas 
de pico e poderia continuar a funcionar como trem convencional, parando, 
então, em diversas estações, nos períodos de baixa demanda. 

Outra questão colocada: o trem-bala precisa passar pelos aeroportos 
de Viracopos, Guarulhos e Galeão? Resposta: não necessariamente. Esses 
aeroportos precisam, sim, ser servidos por metrôs ou trens convencionais, 
que levem os passageiros até as estações do trem-bala. O que não se pode, 
segundo os técnicos, é conviver eternamente com a falta de meios de 

transportes, a não ser táxis caríssimos e uma única linha de ônibus, para o 
acesso aos aeroportos brasileiros. (Nova York e Paris, por exemplo, dispõem 
de metrô, trens expressos, ônibus, vans e táxis para os acessos).  

Álvaro Rodrigues e Tarcísio Celestino lamentam que os estudos até 
agora realizados não tenham levado em conta a elaboração de projetos 
básicos de engenharia. “Foi uma falha. A considerável cultura técnica 
da engenharia brasileira, desenvolvida e acumulada ao longo de tantas 
obras, inclusive subterrâneas, deveria estar aí, orientando a concepção 
de um projeto básico que servisse como referencial para os consórcios  
que vierem a ganhar as licitações”. 

Chineses ficam fora das licitações 
Pelas regras da minuta divulgada pela ANTT, para a futura licitação 

do trem-bala em maio de 2013, os chineses estarão fora do processo. O 
governo brasileiro prefere contar com empresas que tenham maior vi-
vência e experiência do que empresas chinesas, que ainda não registram 
mais de 10 anos de prática nas operações dos trens de alta velocidade. 
Segundo a ANTT, os países que hoje detêm, com maior maturidade, a 
tecnologia dos trens-bala, são França, Japão, Espanha, Alemanha, Itália 
e Coreia do Sul. Eles formaram equipes específicas para projetos de lon-
go prazo e têm revelado experiência em trens de alta velocidade tanto 
no aspecto da tecnologia quanto do ponto de vista de gestão.

www.revistaoempreiteiro.com.br | 61



62 | O Empreiteiro | Agosto 2012

Guilherme Azevedo, Joás Ferreira e Tatiana Bertolim 

As opiniões de especialistas em infraestrutura de transportes sobre o 
trem de alta velocidade (TAV) brasileiro se dividem entre o fato de que 
a iniciativa não deveria ser prioridade do governo e a necessidade de 

melhoria do projeto de implantação do meio de transporte.
Frente ao nível de degradação e precariedade a que chegou a infraes-

trutura brasileira, o consultor em 
transporte Josef Barat diz que um 
investimento como o que se pre-
vê para o trem de alta velocidade  
“soa como supérfluo e desneces-
sário, porque há outras priorida-
des importantes”. 

Para ele, não se deve com-
parar a iniciativa do TAV com as 
demais demandas existentes no 
País. “O dilema não é esse. O dile-
ma é a questão do transporte de 
carga, principalmente o ferrovi-
ário, diante de um investimento 
que, no final das contas, só vai 
favorecer o transporte de passa-

geiros. Mesmo que ele favoreça um traçado densamente povoado, o volu-
me da demanda é relativamente pequeno”, argumenta Barat.

A prioridade, na visão do consultor, deveria ser o investimento pesado na 
infraestrutura, nas instalações de apoio e no sistema multimodal que possa 
ser promovido pela ferrovia. O País, segundo ele, tem de ver “a ferrovia como 
um segmento importante para escoamento da produção, barateamento do 
abastecimento interno de mercadorias e ampliação da competitividade das 
exportações. A ferrovia deve ser vista como um instrumento de apoio ao de-
senvolvimento econômico e à melhoria da competitividade”.

A viabilização e a sustentabilidade econômica do TAV, segundo ele, são 

muito complicadas: “Tanto assim, que o governo já teve de adiar por várias 
vezes a licitação das obras. Isso em função de que ele não é essa maravilha que 
se apregoa, porque representa um risco muito grande. Para mitigar esse risco, 
o governo entra com uma série de facilidades. No final, se as coisas ficarem 
muito difíceis, ele vai acabar tendo de subsidiar”.

Saturação da ligação Rio-São Paulo
O empresário Guilherme Quintella é um dos principais estudiosos de 

transporte ferroviário no Brasil. De acor-
do com ele, o trem de alta velocidade tem 
algumas condicionantes importantes no 
Brasil. “Nós temos o problema da malha 
entre Rio e São Paulo, que está próxima 
de uma saturação. E as alternativas para 
atender a essa demanda?”, pergunta.

A ampliação rodoviária não é a me-
lhor solução, de acordo com ele. “Vamos 
para uma solução aérea. Na alternativa 
aeroviária também não se tem como 
aumentar a demanda. A outra opção é 
fazer um sistema ferroviário que não seja 
de alta velocidade. Um sistema que ande 
a 200 km/h ou pouco menos que isso, em 
que o investimento inicial é menor, mas a conta do projeto é muito maior. Não 
faz o menor sentido imaginar que é melhor fazer um trem rápido que não seja 
o atualizado. Ou se faz o adequado ou não se faz”. 

O especialista sugere que o governo faça um detalhamento maior do pro-
jeto para que não subsistam dúvidas sobre a iniciativa. “Ou que exista não o 
projeto como o que é apresentado hoje, entre R$ 30 bilhões e R$ 60 bilhões. 
Não pode ser 100 ou 200, hipoteticamente, porque não inspira nenhum tipo 
de confiança”, expõe.

Também entrevistado pela revista O Empreiteiro, o economista Roberto 
Macedo, crítico contumaz do TAV brasileiro, reitera sua opinião em relação ao 
projeto, dizendo taxativamente: “Sou cada vez mais contrário”. Ele afirma que 
a iniciativa é “muito cara e inoportuna em face de outras prioridades, como os 
metrôs e a melhoria da precária infraestrutura de transportes”.

Macedo diz que “o TAV não se justifica pela falta de densidade de tráfego”. 
Dá como parâmetros os trens-bala chineses, que carecem dessa demanda, e 
o exemplo da linha Tóquio-Osaka, onde a densidade de tráfego existe com 
números impressionantes. Uma demanda que, segundo ele, “está longe de 
existir aqui”.

Macedo acrescenta que, no Brasil, não haverá demanda para tantas 
ccomposições, como na linha do Japão. E questiona:  “Por aqui, já se fala até 
de criar cidades em torno da linha, por essa razão. Afinal, nosso TAV atenderia 
às cidades ou as cidades seriam criadas para atender ao TAV?”.

Nem o avanço tecnológico para o transporte ferroviário nacional de pas-
sageiros, que poderia representar a implantação do TAV, convence Macedo: 
“Seria um benefício ínfimo diante da imensidão dos custos e dos benefícios 
muitíssimos maiores que viriam de projetos alternativos como os que foram 

Especialistas divergem da urgência do TAV

Josef Barat chama a atenção 
para a prioridade do transporte 
de carga

Para Guilherme Quintella, a 
malha SP/RJ está perto da 
saturação
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citados [metrôs e melhoria da in-
fraestrutura de transportes]”.

Dúvidas ao projeto
O Comitê Brasileiro de Túneis 

(CBT), que defende a implantação 
do TAV, divulgou manifesto exigin-
do maior detalhamento do projeto 
antes que o leilão seja realizado. 
“Um investimento dessa magnitu-
de, se não for bem estudado, vai ter 
elevação de custos e vai ter boba-
gem depois”, afirma Hugo Cássio 
Rocha, presidente da associação.

Apesar dos percalços, Rocha 
avalia que o País tem muito a ganhar se o TAV, finalmente, sair do papel. “Será 
que chineses, europeus, coreanos e japoneses estão todos errados?”, questiona 
o presidente do CBT, referindo-se aos países que investiram em trens de alta 
velocidade. “Se é a melhor opção política, eu não sei. Mas é uma oportunidade 
única de desenvolvimento de uma tecnologia que o Brasil não tem”, diz.

“A questão pega em um problema de base no Brasil, que é o planejamento 
de longo prazo”, afirma o professor Orlando Fontes Lima Jr., coordenador do 

Hugo Rocha diz que o Brasil não 
pode perder a oportunidade de 
fazer a obra

Laboratório de Aprendizagem em 
Logística e Transportes da Unicamp. 
“Como não existe um pensar con-
junto, as empresas não têm segu-
rança para entrar no projeto.”

Na avaliação da professora 
Eliana Senna, da Escola de Comér-
cio de Grenoble, na França, projetos 
que reúnem governo e setor pri-
vado requerem um compromisso 
público de que haverá continuida-
de naquele planejamento para ser 
bem-sucedidos. “Os técnicos en-
volvidos no projeto precisam estar 
qualificados e bem embasados para 
preparar a licitação e evitar que o 
processo seja paralisado, como já aconteceu com o TAV brasileiro”, avalia. 

Eliana observa que, sem isso, fica difícil responder a perguntas básicas 
– por que aquele investimento é necessário e qual será a demanda, por 
exemplo. “Se esse conhecimento fosse equacionado, seria mais fácil explicar 
para a sociedade por que o País precisa de um trem de alta velocidade”, 
afirma a professora.

O economista Roberto Macedo  é 
de opinião que o trem, hoje,  
não se justifica
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Mais do que um trem rápido,  
um projeto de desenvolvimento regional

com assento central, mais parece o cockpit de um avião. Na nova versão 
duplex, de dois andares, do TGV, o operador trabalha com dois pequenos 
joysticks e não existe a direção em formato circular. As duas cortinas no 
para-brisa podem ser baixadas – para bloquear o sol –, mas também pode-
riam perfeitamente permanecer assim durante a viagem, porque todas as 
informações de velocidade, frenagem, proximidade de estações e ingresso 
na seção de alta velocidade são transmitidas eletronicamente via painéis 
digitais, sem a necessidade de visualização externa pelo operador. 

A 320 km/h, o olho humano já não consegue captar visualmente nem a 
sinalização instalada ao longo da ferrovia. O operador precisa cumprir essas 
instruções recebidas via sistema eletrônico; caso contrário, o controle de trá-
fego para o trem de forma automática. Com a frenagem normal, são necessá-
rios cerca de 10 km para zerar o velocímetro; em emergência, essa distância 
se reduz a cerca de 2 km.

Esta é a filosofia de operação da TGV francesa. A SNCF, administradora da 

Mais do que uma maravilha tecnológica, o projeto 
de um trem de alta velocidade (TAV) deve visar à 
transformação socioeconômica da região atendida, 
em um horizonte de décadas, tendo como elemento 
crucial sua integração obrigatória com o transporte 
urbano de massa das cidades beneficiadas, seja ele 
metrô, trem ou VLT. Assim é o modelo da França

Joseph Young 

A frente afunilada do TGV (Train à Grande Vitesse, trem de alta velo-
cidade, em francês) impressiona pelo movimento que ameaça de-
sencadear, mesmo estando o trem parado. A cabine do operador, 
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rede, credita a esta abordagem a segurança de 100% do TGV nos seus 30 anos 
de serviço, completados em 2011, numa rede que já supera 2 mil km, ligando 
a França a diversos países da Europa.

Outro fator importante do seu sucesso ao longo desse tempo é a imple-
mentação do trem de alta velocidade por etapas, usando as vias existentes, 
onde o TGV trafega à velocidade dos trens tradicionais até ingressar no trecho 
projetado para velocidades de até 320 km/h. 

Na cabine do TGV
O TGV sai da estação como um trem tradicional e, durante certo tempo e 

distância, avança na velocidade-padrão. A primeira impressão que se tem é a 
falta de novidades. Mas, na medida em que os postes de sinalização começam 
a desaparecer com velocidade crescente e os dormentes vão desenhando uma 
linha contínua e borrada, a sensação de velocidade aumenta. Mas o que lem-
bra ao passageiro que o trem já passou de 200 km/h e se aproxima do limite 
prático de 320 km/h é este fato: quando a ferrovia se emparelha com uma 
rodovia e o TGV deixa os automóveis para trás.

Nesse momento, o operador do TGV conta, ao jornalista da revista O 
Empreiteiro que viaja na cabine de comando, que acaba de ver um cervo 
dentro da linha segregada por cercas de 2 m de altura e, imediatamente, 
comunica à central de operação a localização do animal na via. Ele comenta 
irônico que caçadores profissionais serão acionados para abater o animal, 

que representa um risco sério de acidente, mas que os funcionários da SNCF 
lotados na central regional ficariam felizes com a carne, que seria dividida 
entre eles.

A tecnologia embarcada no trem impressiona. Um exemplo: apenas du-
rante 40% do tempo de viagem a locomotiva fornece a tração; nos 60% res-
tantes a inércia se encarrega de movimentar o trem. O TGV consome apenas o 
equivalente a 1 euro de energia por km rodado.

Outro chamariz usual do trem de alta velocidade é o desejo “político” de 
se ter o trem mais rápido do mundo no seu próprio país, como a Rússia, que 
planeja um TAV que “voa” a 400 km/h. Entretanto, o diretor de projetos inter-
nacionais da SNCF, Hervé Le Caignec, que a revista O Empreiteiro entrevistou 

www.revistaoempreiteiro.com.br | 65



66 | O Empreiteiro | Agosto 2012

na sede da empresa estatal, explica que ao passar de 250 km/h o custo de 
manutenção da via permanente sobe exponencialmente.  

Num trecho de 500 km, esse ganho de tempo pode chegar a 10 minutos 
ou menos numa viagem de uma hora e meia, por exemplo, o que não chega a 
fazer muita diferença. Entretanto, o custo de manutenção obrigaria a opera-
dora a praticar uma tarifa bem mais cara, o que afastaria usuários potenciais 
mesmo em viagens a trabalho. A Alemanha limita a velocidade dos seus trens 
a 250 km/h porque a distância entre as estações é, em média, menor do que 
na França. A China, que começou operando seus TAVs a mais de 300 km/h, já 
reduziu sua velocidade média em vista dos custos de manutenção das linhas e 
de dois acidentes graves registrados.

Cria-se uma nova cultura de mobilidade
Hervé Le Caignec aponta que a inserção de um TAV numa região depende, 

de forma crucial, da integração do modal com o transporte urbano das cidades 
que serve, porque o passageiro quer sair da sua casa para chegar ao trabalho, 
ou vice-versa, sem congestionamentos típicos de centros urbanos. Assim, o 
TAV seria inútil se, para chegar à estação ou sair dela, o passageiro precisasse 
recorrer a transporte público precário, já que essa demora no acesso e no tre-
cho final da viagem faria o usuário perder todo o tempo que ganhou no trem 
rápido — caracterizando, assim, um total contrassenso.  

Assim, o TAV não pode ser encarado como uma proposta política de im-
pacto ou uma vitrine de alta tecnologia por razões de prestígio, porque pode 
levar mais de uma década ou duas para alcançar o equilíbrio entre o custo 
de operação e manutenção e a receita das passagens, e mais tempo ainda 
para começar a amortizar parte do seu custo de construção. Após 30 anos de 
operação, a TGV francesa conseguiu alcançar esse estágio apenas no trecho 
Paris-Lyon, o mais movimentado da rede de alta velocidade, onde a receita já 
paga parte do custo de construção da linha.

O TAV pode criar uma nova cultura de mobilidade na região que serve. 
Isso aconteceu em Reims, a capital da região produtora do champanhe e onde 
os reis franceses eram coroados, cuja população soma cerca de 185 mil ha-
bitantes. O trem rápido chegou há poucos anos e a municipalidade construiu 
em 2010 uma rede de bondes para complementar o transporte público, que 
já conta com ônibus e táxis, desde a estação central. A curta viagem de 46 
minutos de Paris estimulou a abertura de universidades e indústrias na cidade 
e animou trabalhadores parisienses a morar em Reims, onde o custo de vida é 
mais barato do que na capital e o espaço urbano é mais amplo, verde, e menos 
poluído. Cresceu também o turismo na cidade, atraído pelas caves de cham-
panhe e a possibilidade de ir e voltar no mesmo dia de Paris. 

O movimento anual do TGV atinge 3 milhões de passageiros. Cerca de 
60 empresas de fora se instalaram em Reims com a chegada do trem rápi-
do, criando mais de 3 mil empregos. De 1999 a 2006, as novas licenças para 
construção imobiliária na cidade revelam um crescimento médio de 16% ao 
ano, nesse período.  

Conta salgada
A geração anterior do trem TGV custou € 20 milhões. O modelo novo 

duplex, de dois andares, já custa € 30 milhões. Mas a infraestrutura da via 
permanente pode custar de € 1 milhão a € 2 milhões por km, dependendo das 
condições locais.

A distância ideal para um TAV vai de 400 km a 800 km, que poderia ser 
coberto de avião em até uma hora ou pouco mais — circunstância em que o 
trem rápido consegue geralmente capturar mais de 50% da demanda, com a 
vantagem de poder operar em qualquer condição climática. No trecho Paris- 
Stuttgart, Alemanha, o TGV começou atendendo 3% da demanda e hoje já 
atingiu 65%. Entre Paris e Bruxelas, há pouquíssimos voos por dia porque a 
maioria prefere o TGV.

Como o trem é rápido e os tempos de viagem, curtos, não há frequências 
noturnas. Esse período está sendo testado para o transporte de correio e en-
comendas postais; e o teste de transporte de cargas já ocorre no trecho entre 
o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e a estação St. Pancras, em Londres, 
atravessando o Channel Tunnel — o túnel no canal da Mancha. Os operadores 
do TGV têm geralmente vinte anos de experiência na função e passam por três 
anos de treinamento no trem rápido.

Uma política de tarifas flexíveis, parecida com as de linhas aéreas e hotéis, 
com taxas reduzidas quando são reservadas com meses de antecedência, é 
crucial para massificar o uso do TAV. Na França, quando o passageiro compra 
a passagem com 90 dias de antecedência, custa, por exemplo, 15 euros no 
trecho Paris-Reims. Esta mesma passagem nos horários e dias de pico, como 
sexta-feira, pode custar 150 euros, se comprada na véspera. As tarifas sociais 
possibilitaram que 80% da população francesa já tenha utilizado o TGV, que 
transporta 120 milhões de passageiros/ano.

Trem de AlTA VelocidAde - PreÇoS de PASSAgem 

Trecho Duração Valor (mínimo-máximo)

Paris-Bruxelas 1h14 R$ 80 a R$ 400

Madri-Barcelona 2h45 R$ 130 a R$ 500

Frankfurt-Munique   3h19 R$ 296 a R$ 460

T A V  |  F r a n ç a
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Augusto Diniz (O Empreiteiro) e  
Andrew Wright (ENR-Engineering News Record)  

- Cuiabá (MT)

As belezas do Pantanal Mato-Grossense são o principal apelo 
para a construção da Arena Pantanal em Cuiabá (MT), com 
vistas à Copa do Mundo de 2014. Afinal, a cerca de 100 km 

da cidade, já é possível ver os primeiros jacarés, um sem-número de 
pássaros e a exuberância desse ecossistema. 

Porém, para erguer o estádio, foi preciso atender as condições cli-
máticas específicas da região. A incidência constante do sol e as altas 
temperaturas fizeram com que o projeto contemplasse uma arena mais 
arejada e que o campo fosse posicionado protegido da insolação mais 
forte. Quem explica o projeto é João Paulo Curvo Borges, engenheiro-
-geral de obra da Secopa (Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo) 
de Mato Grosso. 

A fachada da Arena terá uma estrutura de metal e lona tensio-
nada em todo o seu perímetro, para proteger os fundos das arqui-
bancadas do calor e da incidência de sol diretamente no concreto. “A 
medida criará uma área de ventilação entre a fachada e a arquiban-
cada”, expõe João Paulo. 

Arena Pantanal usa tecnologia avançada 

contra inclemência do sol  
Atender as condições climáticas da região foi  
uma das principais preocupações do projeto 
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Projeto da Arena Pantanal para o Mundial

A questão do calor é muito relevante na obra - é comum a tempe-
ratura bater 40°C na cidade. Para evitar o aquecimento das arquiban-
cadas na sua face voltada aos assentos do público, elemento reflexivo 
foi adicionado ao concreto usado nessas partes do estádio. A cobertura 
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sofreu o mesmo procedimento. A 
posição do campo também procu-
ra protegê-lo da incidência do sol 
ao longo do dia. 

A arena, com cerca de 50% 
dos trabalhos já realizados pelo 
consórcio construtor Santa Bár-
bara/Mendes Jr., receberá quatro 
partidas da primeira fase do Mun-
dial e a Fifa já determinou que os 
jogos no local serão obrigatoria-
mente à noite devido ao calor.

Vãos maiores entre as arqui-
bancadas facilitarão ainda mais 
a ventilação. A arena está sendo 
construída no modelo inglês de 

estádio, com quatro módulos idênticos de arquibancada, feitos de ele-
mentos pré-moldados. As estruturas delas foram posicionadas, o que já 
deu aspecto de estádio de futebol à obra. Tais elementos pré-moldados 
estão sendo fabricados, em sua maioria, no próprio canteiro de obras, 
como viga jacaré (para arquibancada), degrau de arquibancada, pilares 
e lajes alveolares.

Arquibancadas removíveis
Serão 43 mil lugares na arena, dos quais 17 mil lugares, localizados 

nos lados sul e norte, poderão ser removidos - a remoção vai depender do 
contrato de concessão que será proposto à iniciativa privada após a Copa 
do Mundo. As partes removíveis da arquibancada foram feitas de estrutura 
metálica aparafusada justamente para que pudessem ser retiradas.

A composição do estádio conta ainda com camarotes e lounges com 
2.082 lugares. Na arquibancada oeste se localiza a área de imprensa, 
com 768 lugares para equipes usando mesas e 654 lugares em cadeiras. 
O estádio terá ainda 128 lugares disponíveis para portadores de neces-
sidades especiais e obesos. A inclinação da arquibancada superior é de 
30° e a inferior, de 19°.

 Uma grua Liebherr opera na colocação dos elementos pré-moldados 
dos degraus da arquibancada no lado oeste. Outra grua deverá ser po-
sicionada para montagem dos elementos da arquibancada no lado leste 

da arena. No sul e no norte, a colocação da arquibancada está sendo 
feita por guindastes de média capacidade. Um guindaste de 16 t deverá 
chegar em setembro para montagem da cobertura do estádio.

A cobertura será metálica com lona tensionada, a 44 m de altura, 
protegendo todos os espectadores. A cobertura das arquibancadas leste 
e oeste terá 64 m de largura e 110 m de comprimento. Já a cobertura sul 
e norte medirá 64 m de largura e 70 m de comprimento.

Na cobertura, serão colocados painéis fotovoltaicos de 1,5 MW para 
geração de energia solar à arena - o excedente deverá ser transmitido 
para a rede pública. O estádio, em funcionamento, consumirá de 6 MW 
a 8 MW por duas horas. 

Será equipado com 16 elevadores e 80 boxes para instalação de 
bares, restaurantes e lojas. No total, são 60 sanitários nos 4 módulos de 
arquibancada. Os acessos principais às arquibancadas serão por escadas, 
em pontos estratégicos da arena, feitas in loco - os acessos de escada 
funcionam como parte de suporte da estrutura pré-moldada.

Uma esplanada no entorno do estádio está sendo erguida, para faci-
litar o acesso do público. A área também será usada para lazer e entre-
tenimento. No projeto de paisagismo do entorno, serão usadas plantas 
do rico ecossistema de Mato Grosso, o que inclui vegetação do cerrado, 
da Floresta Amazônica e, é claro, do Pantanal.

O estádio terá 2.400 vagas de estacionamento e mais 360 vagas 
debaixo da arquibancada.

Concessão
A Arena Pantanal fica no local onde antes existia o antigo estádio 

José Fragelli, que foi totalmente demolido.
O lugar onde está a Arena Pantanal é composto de um complexo 

esportivo, integrado por um ginásio poliesportivo (construído há quatro 
anos e que servirá como centro de imprensa durante a Copa), piscina 
olímpica e ginásio para esporte de lutas - estes dois últimos serão refor-
mados e estão incluídos no orçamento da obra. O complexo ocupa área 
total de 34 ha.

Como o estádio foi bancado pelo governo do estado, com custo de 
R$ 355 milhões, após a Copa será definido o modelo de concessão. “A 
estratégia do governo foi erguer o estádio, mostrar que ele é viável e, as-
sim, transferi-lo para a iniciativa privada”, explica João Paulo. De acordo 
com o executivo, isso foi feito porque o apelo de Cuiabá na gestão de 

Engenheiro João Paulo 
Curvo, da Secopa
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viadutos, três trincheiras e uma ponte. Nesse trecho será feita também a 
reestruturação do canal da Prainha, na região central de Cuiabá.

O eixo Coxipó-Centro terá 7,2 km de extensão, um terminal de integra-
ção (Coxipó), 11 estações de transbordo, três viadutos e duas pontes.

um estádio é muito menor do que em outras cidades-sede que servirão 
o Mundial. 

A construção foi concebida de maneira funcional, para que ativi-
dades diversas possam ser realizadas no espaço, quando for concessio-
nado. Os quatro módulos de arquibancadas foram montados de forma 
independente. “Isso possibilita maior interesse do setor privado ao em-
preendimento, para fazer o que achar necessário, como hotel, escola, 
escritórios, eventos etc.”, ressalta.

Atualmente, 650 operários trabalham na obra. No pico, previsto para 
outubro, novembro e dezembro, serão 1.200 pessoas. A obra está progra-
mada para ser entregue em julho de 2013.

A construção do estádio segue as regras para certificação Leed 
(Leadership in Energy and Environmental Design). Ainda na fase de pro-
jeto, a arena já havia atendido 38 pontos da certificação. Na fase de 
construção, outros 12 pontos já haviam sido alcançados.  

Quando o projeto foi licitado, exigiu-se que já atendesse eleva-

Obras do VLT 
ainda não começaram

A principal obra de mobilidade em Cuiabá (MT) para receber a Copa do 
Mundo será a implementação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), com 23 
km, ligando a região do Centro Político-Administrativo (CPA) ao aeroporto, 
e o bairro Coxipó ao Centro da cidade. Porém, as obras vêm enfrentando 
sucessivos atrasos por conta de embargos na Justiça. 

O Consórcio VLT Cuiabá, composto das construtoras CR Almeida e San-
ta Bárbara, pela fabricante e fornecedora do material rodante, CAF Brasil 
Indústria e Comércio, e por duas empresas projetistas, Magna Engenharia e 
Astep Engenharia, foi o vencedor do leilão para realização das obras. O cus-
to da execução do projeto está orçado em R$ 1,2 bilhão, com empréstimo 
da Caixa Econômica Federal e BNDES. 

O VLT, de acordo com o projeto, terá 33 estações e três terminais de 
integração. O sistema será implantado no canteiro central nos itinerários 
CPA-Aeroporto e Coxipó-Centro, reduzindo, assim, o número de ônibus que 
circulam por essas avenidas, quando começar a operar. 

Com 15 km de extensão, o trajeto CPA-Aeroporto contará com dois 
terminais de integração (CPA1 e André Maggi, que terá um elevado fer-
roviário no aeroporto Marechal Rondon), 22 estações de transbordo, dois 

Linha CPA-Aeroporto 
Linha Coxipó-Centro
Corredor Mario Andreazza
Adequações viárias e de  
acessibilidade

Arena Pantanal

Rodoviária de Cuiabá

Aeroporto Marechal Rondon

Setor Hoteleiro

 Elementos pré-moldados estão sendo amplamente utilizados na construção do estádio

dos índices de sustentabilidade — uma novidade, já que em outros 
estádios para a Copa isso foi feito depois do projeto terminado. “O 
BNDES seguiu o modelo da Arena Pantanal para fazer os requisitos 
de sustentabilidade de outras arenas, para obtenção de empréstimo”, 
explica João Paulo.

Ficha técnica
Obra: Arena Pantanal
Proprietário: Governo do Estado do Mato Grosso
Local: Cuiabá (MT)
Capacidade: 43 mil lugares
Término previsto: julho/2013
Custo: R$ 355 milhões
Projeto: GCP Arquitetos
Consórcio construtor: Santa Bárbara/Mendes Júnior
Gestão da obra: Concremat
Cobertura: SKM (concepção)
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De acordo com Prebeck, a prática vem ao encontro do conceito de 
Total Cost Ownership —que se baseia na indicação total do custo desde 
a posse do produto pelo usuário até o seu descarte, o que inclui preço de 
aquisição e gastos de manutenção. Ele explica que o cálculo hoje de uso 
de máquina de construção pelo proprietário é pelo dinheiro gasto por km 
rodado, o que envolve despesas com o condutor e o combustível, entre 
outros itens. Por isso, justifica-se hoje a produção de equipamentos com 
um série de características que envolvam muito além da produtividade.

Silvio Furtado, gerente comercial da ZF do Brasil, ressalta que, no Brasil, 
isso se torna ainda mais preponderante porque “a taxa de ocupação de uma 
máquina é alta”. 

O sistema de transmissão ZFcPower ainda tem sido utilizado na Eu-
ropa de forma experimental em máquinas de construção. “O Brasil tem 
tecnologia igual à da Europa. O brasileiro está acostumado a trabalhar 
com equipamentos mais avançados”, ressalta Furtado sobre como o País 
deve receber em breve a nova tecnologia.

A ZF do Brasil tem ampliado seu foco no País. A empresa fornece 
componentes para empresas de máquinas de construção, mas deverá 
produzir eixos e sistemas de transmissão completos para atender o mer-
cado local no ano que vem. 

O responsável pela unidade, Stefan Prebeck, que está há três anos no 
Brasil, foi transferido da Alemanha para justamente fortalecer a linha de 
atendimento ao mercado de máquinas de construção.

Augusto Diniz - Passau (Alemanha)

Melhorar a produtividade é bandeira perseguida pela indús-
tria de máquinas de construção desde sua criação. Nas úl-
timas décadas, a redução de custos de produção de equipa-

mentos também passou a ser preponderante por causa do aumento 
da concorrência neste mercado. Nos últimos anos, mais um item 
entrou na pauta: a necessidade de buscar avanço tecnológico que 
implique ao mesmo tempo menos consumo de combustível e mais 
alinhamento ao conceito global de sustentabilidade.

Ciente disso, a alemã ZF, uma 
das líderes mundiais no forneci-
mento para a indústria de máqui-
nas de construção de sistemas de 
eixos e transmissão, além de mó-
dulos de câmbio e chassi, aposta 
na integração da alta produtivi-
dade, custo baixo e economia de 
combustível em seus produtos 
para atender as exigências atuais 
do mercado.

Em encontro recente da 
empresa com a imprensa, clien-
tes e funcionários, em sua sede 
de negócios voltados à indús-
tria de veículos pesados, em 
Passau, Alemanha, Hermann 

Beck, vice-presidente da unidade de negócios de sistemas para má-
quinas de construção da ZF, citou como exemplo dos novos tempos 
a recém-lançada linha de transmissão automática da empresa, o 
ZFcPower. “A tecnologia assegura otimização da transmissão, ge-
rando mais produtividade. Além disso, possibilita redução de con-
sumo de combustível em comparação com as transmissões conven-
cionais”, explica. 

A empresa justifica que o aumento crescente do preço do combustível 
e a preocupação com a emissão de CO² impulsionam a demanda por mais 
eficientes sistemas de transmissão, que compõem o trem de força das 
máquinas. Em vários países e continentes a empresa tem se adaptado às 
legislações locais quanto à emissão de poluentes na atmosfera de máqui-
nas de construção. 

Foco no Brasil
Stefan Prebeck, diretor de Sistemas de Eixos e Transmissões Fora da 

Estrada da ZF do Brasil, expõe que nessa nova direção, de tornar os equi-
pamentos mais eficientes, as soluções tecnológicas têm sido grandes 
aliadas. “O uso de software aplicado aos sistemas de transmissão, para 
torná-los automáticos, é uma realidade. Trata-se de uma necessidade do 
cliente (indústria de máquinas)”, afirma.

Muito além da produtividade
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Hermann Beck aposta nos 
mercados do Brasil, China e Índia 
para continuar crescendo

Sistemas para máquinas de construção 
que reduzem consumo de combustível e 
geram alta produtividade são exigências 
cada vez maiores do mercado
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Mercado global
O vice-presidente Hermann 

Beck indicou também durante o 
evento em Passau que há expectati-
va de forte crescimento da empresa 
na Índia e China. Neste último país, 
inclusive, estabeleceu parceria lo-
cal com a LiuGong na produção de 
sistemas. Sobre o Brasil, a empresa 
projeta otimismo.

“China e Índia são grandes 
mercados, mas o Brasil possui 
potencial de expansão. O País 
tem investimentos em infraes-
trutura e um mercado crescente”, 
avaliou Hermann Beck. De acordo 

com a ZF, o Brasil se mantém na categoria de mercado potencial por 
ainda possuir um “volume tímido” de negócios na área de off-road. Mas 
a projeção é de expansão de dois dígitos no ano que vem.

No entanto, a ZF está preocupada com o desempenho do mercado 
europeu. O continente representa mais de 30% de seus negócios para a 
indústria de máquinas de construção. A empresa já admite queda dos 
resultados no segundo semestre em relação ao mesmo período do ano 
passado. “Os Estados Unidos apresentam início de melhora. A China 
apresenta queda, mas não preocupa. Já a Europa caiu muito”, expõe. 

Em 2011, o faturamento da ZF alcançou € 15,5 bilhões (20% a mais 
em relação a 2010) - € 791 milhões foram provenientes da unidade de 
negócios de sistemas para veículos pesados. Em Passau, a empresa em-
prega 4 mil pessoas.

A ZF fornece componentes para escavadeira, retroescavadeira, nive-
ladora, compactadora, caminhão basculante, empilhadeira, concreteira, 
entre outras máquinas. Entre seus clientes, estão empresas conhecidas 
no mercado brasileiro, como a Caterpillar, Doosan, Hamm, Hitachi, JCB, 
Liebherr, New Holland, Terex e Volvo, e outras que ainda não desembar-
caram no País, como Hidrotek (Turquia) e Jungby (Suécia).

Prebeck informa que o Brasil 
produzirá sistemas de transmissão 
completos para o setor de 
construção

ZF apresenta na Europa novo 
sistema de transmissão 
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Guilherme Azevedo, de Indaiatuba (SP)

A empresa de maquinário agrícola e de construção John Deere do 
Brasil inaugurou este mês, oficialmente, seu novo escritório re-
gional para toda a América Latina, em Indaiatuba (SP), município 

a 90 km da capital paulista. A unidade de negócios, em plena operação, 
é resultado da transferência da sede de Porto Alegre (RS) para cá.

Reúne o corpo administrativo e executivo da companhia, numa área 
de cerca de 6 mil m2 que já foi ocupada pela empresa de telefonia Erics-
son. Após reforma, ali atuam profissionais ligados a todos os negócios da 
John Deere: máquinas e equipamentos agrícolas, irrigação, construção 
civil, indústria florestal e serviços financeiros (financiamento).

“Em nosso novo escritório regional, um time de mais de 300 pro-
fissionais irão trabalhar integrados para fortalecer nossa estratégia de 
expansão tanto no Brasil quanto na América Latina”, discursou Aaron 
Wetzel, presidente da John Deere Brasil e vice-presidente de marketing 
e vendas América Latina, para cerca de 500 pessoas, entre funcionários 
e convidados. “Hoje é o ponto de partida para um caminho de inovação 
tecnológica constante,” concluiu.

Sam Allen, chief executive officer (CEO) global da Deere & Co., lem-
brou ao público que a empresa norte-americana completa, em 2012, 

John Deere aposta em “futuro brilhante” na AL

Pá-carregadeira será uma das máquinas 
fabricadas em Indaiatuba

175 anos de atividades e a 
abertura do escritório é um 
convite a olhar para o futu-
ro. “O mercado da América 
Latina pode ser, para nós, 
de um futuro muito bri-
lhante», projetou.

Aos jornalistas, Aaron 
Wetzel justificou a mudan-
ça da capital gaúcha para 
Indaiatuba com a proxi-
midade do município dos 
grandes centros consumi-
dores do Sudeste e do Ae-

roporto de Viracopos, em Campinas (SP), que será o maior em operação 
no País, segundo o plano de concessão do aeroporto à iniciativa priva-
da, de 30 anos. Essa conjunção permite, segundo o presidente da John 
Deere, fácil transporte e atendimento aos concessionários em todo o 
Brasil. Também pesou na decisão o fato de já ter em Campinas um 
centro de distribuição de peças e estar erguendo duas novas fábricas 
em Indaiatuba.

Aaron Wetzel, presidente da 
John Deere do Brasil: Otimismo
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Agora, também na construção
As duas novas unidades industriais em Indaiatuba marcam o ingres-

so da John Deere na produção de maquinário para a construção no País. 
Hoje, a companhia dispõe de três fábricas, em Horizontina e Montene-
gro, no Rio Grande do Sul, e em Catalão, em Goiás, todas de maquinário 
e equipamentos agrícolas. Na América do Norte, a John Deere é também 
forte no segmento da construção, atrás apenas da Caterpillar.

A previsão é começar a produzir no fim de 2013 ou começo de 2014, 

com um total de 600 funcionários. As novas fábricas vão produzir re-
troescavadeiras, pás-carregadeiras e escavadeiras. O investimento total 
é de US$ 180 milhões (US$ 46 milhões deles advindos de uma parceria 
com a japonesa Hitachi).

Sam Allen, o CEO mundial, estima que a operação de maquinário de 
construção poderá responder por 20% a 25% do faturamento da empre-
sa na América Latina. Hoje, segundo ele, a América Latina significa 15% 
do faturamento global da John Deere.

Elas são muito jovens, cerca de 20 anos. Todas muito bonitas, e ainda 
por cima simpáticas. Bochechas branquinhas que coram diante de 
uma pergunta singela. Vêm de uma porção de chão abençoada por 

Deus no Sul do País: pequenos municípios gaúchos inicialmente forma-
dos por imigrantes, em sua maioria de alemães. 

São elas a face administrativa do novo escritório para a América 
Latina da John Deere, em Indaiatuba (SP). As jovens gaúchas aceitaram 
o convite de mudar com a empresa de Porto Alegre para cá. Julgaram 
ser melhor as possibilidades de crescimento profissional no novo ende-
reço. Era, acreditam, uma oportunidade. Havia, inclusive, benefícios ofe-
recidos para cativar a mudança, entre eles, um novo cargo, agora mais 
estratégico, e, logo, de ganho mais elevado. Se a moça tivesse marido 
ou companheiro estável, se o marido tivesse mulher ou companheira 
estável, o compromisso era empregá-los, também, na nova sede. 

E assim foi feito. Uma estimativa extraoficial indica que vieram do 
Sul cerca de 80% do total de funcionários em Indaiatuba, mais ou menos 
300 dos 350 que ali trabalham.

Talita Tischler, de 20 anos, descendente de alemães, cabelo loiro cor-
tado na altura do ombro, olhos azuis, veio da pequena Horizontina, de 
cerca de 20 mil habitantes, onde a John Deere mantém uma de suas uni-
dades fabris no País, de maquinário agrícola. Talita era estagiária e hoje 
assiste a contabilidade. Mora sozinha em Indaiatuba, num apartamento 
alugado. Foi a primeira vez que saiu de casa e, no começo, assim que 
chegou, diz ter sentido um pouco de medo. “Mas já passou.” Ela trans-
feriu a matrícula na faculdade de contabilidade para sua nova cidade e 
cursa o sexto semestre. Saudade do Minuano, daquele vento que sopra 
gelado? “Ah, não, prefiro o calor.”

Cristiane Garbato, de 22 anos, cabelos e olhos castanhos, pernas 
alongadas, era vizinha de Talita, lá em Horizontina. Elas me atualizam 
de um fato marcante, de que a melhor obra de arte da história da En-
genharia brasileira veio ao mundo em Horizontina: a “estaiada” Gisele 
Bündchen. Cristiane também descende de alemães e abandonou, depois 
de casada, o sobrenome repleto de consoantes e ficou com o do marido. 
Aliás, foi ela quem o trouxe de lá, para trabalhar aqui, na John Dee-
re, como parte daquele plano de benefícios extras. O hoje marido era 

A jovem força feminina na nova sede

laçador em rodeio, nos fins de semana; agora, o passeio é mesmo no 
shopping, às compras. Mas não se queixam: gostam da cidade, que é 
maior, Indaiatuba tem cerca de 200 mil habitantes, com outras opções 
de lazer e de vida.

Foi um pouco diferente a história de Alessandra Keller, de 20 anos, cabelo 
loiro e cacheado, esguia, que se uniu a um homem que já era funcionário e 
conseguiu duas coisas ao mesmo tempo: um emprego e um marido. São re-
almente abençoadas, essas moças. Em Independência, município gaúcho com 
cerca de 10 mil habitantes, ficou agora sua ausência, notada nos bailes de fim 
de semana do clube Redel, que é da família desde os tempos avoengos.

A mudança da John Deere para Indaiatuba também favoreceu quem 
mora na região. Adriana Barbosa foi a Porto Alegre por um ano, en-
quanto aguardava o novo escritório ficar pronto. E voltou falando um 
“Bah!” aqui e outro acolá, para enfatizar um comentário. Loraine Braga 
conquistou um estágio, na equipe da Adriana, na tesouraria.

Boas de número, lotadas na contabilidade, no contas a pagar, na 
administração como um todo, elas são a jovem força de trabalho da John 
Deere. Que executam diariamente a missão de expandir os negócios da 
empresa no Brasil e em toda a América Latina. Tarefa de monta, de mu-
lher feita. Estão começando a vida, muitas no primeiro emprego, nos 
primeiros tempos de casadas, cheias de sonhos e de projetos. 

Elas toparam o desafio lançado e 
trocaram o Sul por Indaiatuba
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No conjunto, nos três dias do Concrete Show (29 a 31 deste mês), 
foram mais de 100 palestras técnicas simultâneas e uma presença 
da ordem de 550 empresas nacionais e internacionais que procu-

raram exibir produtos e insumos responsáveis pela evolução, gradativa, 
da cadeia produtiva da indústria do concreto e da construção.   

José Carlos de Oliveira Lima, presidente do Conselho Superior da 
Indústria da Construção da Fiesp e que atualmente coordena os traba-
lhos do Construbusiness 2012, Arcindo Vaquero y Mayor, presidente da 
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem (Abesc), 
e Sérgio Watanabe, presidente do Sindicato da Construção Civil do Es-
tado de São Paulo (Sinduscon-SP) foram algumas das lideranças que 
estiveram no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, e que se 
manifestaram a respeito da mostra.

Ficou claro, para eles, que há empenho do governo, nas três instân-
cias administrativas, de ampliar o volume de obras em segmentos como 
a habitação social (programa Minha Casa, Minha Vida), e na área da 
infraestrutura. Esse esforço dá impulso a todos os segmentos da cadeia 
produtiva da construção, embora as obras rodoviárias da malha federal 
continuem estagnadas. E as empresas estrangeiras, que ali compare-
ceram, reforçaram essa evidência, na medida em que se apresentaram 
ao mercado brasileiro - e de outros países da América Latina - com a 
disposição de participar dessa expansão setorial. 

Os seminários, a maior parte com temas muito específicos, trouxe-
ram pontos de vista novos sobre a racionalização de sistemas construti-
vos que utilizam as possibilidades da tecnologia do concreto; colocaram 
em destaque assuntos de fundações e geotecnia nas obras de infraestru-
tura e voltaram a tocar numa tecla que permanentemente suscita uma 
inquietante interrogação: as recomendações para o aumento da vida 
útil das estruturas de concreto. A revista O Empreiteiro está buscando 

6ª edição do evento 
reflete expansão setorial

Lideranças setoriais, presentes na 6ª edição do Concrete 
Show, em São Paulo (SP), observam que o evento, 
com o conjunto de seminários técnicos, e a feira, com 
expositores nacionais e internacionais, documenta a 
expansão da cadeia produtiva da construção

estreitar contatos com técnicos e pesquisadores nessa área para, gra-
dativamente, divulgar trabalhos - ou resumos deles - que tratem desse 
assunto, a fim de mantê-los como permanente material de consulta. 

Entre as palestras dos seminários se incluem as seguintes: Viabi-
lidade e execução da alvenaria estrutural (engenheiro Eduardo Bile-
mjian, da Bilenge Construtora); Parede de concreto em edifícios altos 
(engenheiro Alexandre José de Aragão Pedral Sampaio, gerente de 
contratos da OAS Empreendimentos, empresa que está adotando esse 
sistema construtivo em prédios com mais de cinco andares, sendo um 
exemplo o empreendimento Jardim dos Girassóis, em Salvador (BA); 
Industrialização da construção (engenheiro Guilherme Gallo, que fa-
lou sobre a adição do mineral metacaulim na melhoria das proprieda-
des mecânicas e de durabilidade do concreto); Tecnologia aplicada na 
pavimentação de concreto (Steven Bawman, diretor internacional da 
Gomaco, que tem tradição na pavimentação de concreto em obras no 
Oriente Médio, América Latina e Europa); Projeto de edifícios em alve-
naria estrutural com uso de lajes pré-moldadas (Luís Sérgio Franco); A 
experiência da Petrobras na qualificação e na certificação de pessoas 
(engenheiro Geraldo Pedrosa, da Sequi/Petrobras); BIM (Building In-
formation Modeling) na prática para engenheiros estruturais (enge-
nheira Liberdade Izaguirre, da Nemetschek do Brasil); e Segurança 

C o n c r e t e  S h o w
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de barragens (engenheiro Carlos Henrique Medeiros) e Benefícios das 
barragens e reservatórios (engenheiros Erton Carvalho, presidente do 
Comitê de Grandes Barragens, e Flávio Miguez de Mello, ex-presidente 
da mesma entidade). 

Arenas multiúso. O engenheiro Fernando Rebouças Stucchi, da EGT 
Engenharia, falou no evento sobre o tema Arenas multiúso para a Copa 
2014 no Brasil e a importância da industrialização em concreto para a 
engenharia estrutural. Ele sublinhou a importância do uso de peças pré-
-moldadas de concreto nas arenas esportivas para a Copa do Mundo 
de 2014, como solução construtiva capaz de acelerar as obras. “A pré-
-moldagem gera racionalização. São elementos parecidos, num processo 
industrial. É muito mais rápido produzir com pré-moldado”, disse Stuc-
chi à revista O Empreiteiro.

Sua empresa, a EGT, participa da construção de cinco arenas espor-
tivas: Itaquerão (SP), Cuiabá (MT), Grêmio (RS), Recife (PE) e Fonte Nova 
(BA). Stucchi avalia que a indústria brasileira de construção civil, como 
um todo, requer investimentos continuados em todos os seus segmentos 
para não ficar defasada. Ele diz que “a pré-moldagem de peças de con-
creto precisa extrapolar, como exemplo de técnica de racionalização de 
custos, para outras áreas, como a portuária, metrôs e seus túneis, além 
de pontes e viadutos”. 

Participação da ABCP. A Associação Brasileira de Cimento Portland 
(ABCP), promotora, entre outros, do seminário Estradas de Concreto: 
uma escolha sustentável e inteligente, divulgou o avanço do pavimento 
de concreto em todo o País.

Ronaldo Vizzoni, gerente nacional de infraestrutura da entidade, ex-
plicou que o uso de concreto na construção de estradas de rodagem era 
já uma tradição no Brasil, mesmo antes de 1950. Entretanto, transfor-
mações econômicas, a partir de 1970, viraram o jogo contra o concreto, 
tornando o pavimento asfáltico economicamente mais atraente. A luta 
para que o concreto recuperasse seu espaço como solução construtiva 
de pavimentos foi intensificada a partir de meados de 1990. Hoje, 15 
anos depois, a participação do concreto na malha viária brasileira pavi-
mentada é ainda pequena, mas passou de 1,5% para 4%.

Ele garante que o concreto, em pavimento dimensionado para gran-
de volume de tráfego pesado, é imbatível. E cita como exemplos os cor-
redores de ônibus das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. 
Além disso, o material tem sido aplicado na execução das pistas dos 
principais aeroportos brasileiros.

Comunidade da Construção. A engenheira Glécia Vieira, também 
da ABCP, fez o balanço de dez anos da Comunidade da Construção, mo-
vimento que busca integrar a cadeia produtiva e melhorar a produtivi-
dade dos sistemas construtivos à base de cimento.

Falando no seminário Racionalização dos sistemas construtivos à 
base de cimento, Glécia, que é coordenadora nacional da Comunidade 
da Construção e da área de Edificações da ABCP, recordou os primeiros 
tempos, lá em 2002, quando havia poucas obras em curso e os sistemas 
construtivos empregados ainda não eram tão decisivos. 

Mas 2006 ia chegar, e com ele um novo boom imobiliário brasileiro 
e novas exigências para a industrialização da construção. Era a hora e 
a vez da alvenaria estrutural com blocos de concreto e das paredes de 
concreto. Tudo para atender o novo prazo de entrega das obras, da cons-

trução ao acabamento, da pressa de logo morar: normalmente reduzido 
de 18 meses para 10 meses, pontuou Glécia. Em 2010, um novo desafio 
mereceu ser enfrentado: o de aprimorar a gestão dos canteiros indus-
triais, que haviam aumentado exponencialmente de tamanho, a fim de 
garantir elevado desempenho.

Os números apresentados pela engenheira, frutos de parceria da 
ABCP com a E8 Inteligência, dimensionam o mercado atual: do total de 
obras do segmento imobiliário, 90% delas adotam sistemas construtivos 
à base de cimento (isto é, estruturas de concreto, pré-fabricados, alve-
naria estrutural com blocos de concreto e paredes de concreto). No mer-
cado da habitação popular, o emprego de alvenaria estrutural e paredes 
de concreto alcança 92% do mercado. 

Canteiros de flores
Senhores empreiteiros, por favor, guardem estes nomes: Maria 

Neusa Pereira de Jesus, Cibele Aparecida, Isaura Inácio dos Santos, 
Francinete Mauricio Vieira, Elisa Batalha, Márcia dos Reis e tantas ou-
tras Marias, Cibeles, Isauras. Pois elas serão vistas muito em breve na 
sua obra. 

Integram um grupo de mulheres que participam do projeto Mulhe-
res que Constroem, parceria educacional e profissionalizante do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-
-SP) e da Escola de Altos Estudos de São Paulo (Esaesp), com apoio de 
empresas, como a Schneider e a 3RM.

Desde maio, elas vêm estudando alvenaria, pintura, impermeabi-
lização, gesso dry wall. No Concrete Show, em São Paulo, elas é que 
são o show, melhores alunas: exibem, vestidas com macacão roxo e 
capacete cinza, diariamente, os novos predicados para o público, ao 
vivo, erguendo paredes de alvenaria. 

Francinete, que é separada e mãe de quatro filhas, lápis desenhan-
do os olhos, abandonou o emprego de doméstica em casa de família 
porque “não dão muito valor”. Decidiu investir seu tempo (e economias) 
nos cursos do Mulheres que Constroem, que são gratuitos mas não 
oferecem nenhuma ajuda extra a suas alunas, como condução. Cibele, 
de olhos redondos, é casada e mãe de dois filhos. Diz que o marido fica 
um pouco enciumado com a perspectiva do futuro emprego da mulher, 
pleno de homens, que historicamente dominam os canteiros. “Mas está 
apoiando. Sempre trabalhei em casa de família e quero fazer faculdade. 
Quero ser engenheira”, sonha, sorrindo.

Todas dizem que chegam à construção civil não para tirar o em-
prego dos homens, mas para complementar o trabalho deles, como 
parceiras. O homem tem a força; a mulher, o jeitinho. Elas também já 
fazem planos de colocar em prática o conhecimento adquirido nas suas 
próprias casas, na reforma, fugindo dos pedreiros, profissionais hoje 
muito requisitados nos centros e nas periferias das cidades e que estão 
custando um dinheirão.

A crescente presença feminina nos canteiros cumpre mesmo uma 
necessidade econômica, porque o mercado da construção civil é dos 
mais aquecidos do País nos últimos anos e é preciso, com rapidez, de 
mais mão de obra qualificada. Sem a mulher o Brasil não constrói. 
(Guilherme Azevedo)
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Nildo Carlos Oliveira

O uso do asfalto-borracha na execução de pavimento ganhou novo 
estímulo no recente encontro que o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) realizou em sua sede, 

em São Paulo, quando reuniu especialistas do próprio departamento, de 
empresas privadas e pesquisadores universitários para debater o tema 
Novas tecnologias – pavimento. 

DER-SP dá novo impulso 
à utilização do asfalto-borracha

Seminário discute a tecnologia do uso do 
asfalto-borracha na execução de pavimento 
rodoviário e apresenta vantagens: o aproveitamento 
de pneus velhos, retirando-os do meio ambiente, 
e o custo/benefício

A ideia do uso deste material em processos de pavimentação não 
é de hoje. Possivelmente se situe na década de 1950. Mas, como toda 
inovação que requer o exame cuidadoso de diversas interfaces cientí� -
cas, ela suscitou controvérsias. Ao � nal, � cou demonstrada sua e� cácia 
prática. Hoje, já se sabe que o chamado asfalto-borracha oferece diver-
sas vantagens e que uma das principais é a possibilidade de ajudar no 
trabalho da sustentabilidade ambiental.

Os estudos levaram em conta os métodos para o desmanche dos 
pneus, que pode ser feito com o cisalhamento da borracha, o congela-
mento do material e, posteriormente, a extrusão dele com a aplicação de 
aditivos; ou a obtenção da borracha granulada, com o reaproveitamento 
da raspa derivada da preparação dos pneumáticos para recauchutagem. 

Seja qual for o processo, a tecnologia abre campo para que esto-
ques extraordinários de pneus inservíveis não � quem comprometendo o 
meio ambiente. Sua aplicação, pela Ecorodovias, em trechos do sistema 
Anchieta/Imigrantes, em São Paulo, mostra que o material permite a 
execução de um pavimento em que a rugosidade melhora a estabilidade 
da pista, favorecendo a drenagem da água pluvial. 
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Movimento de terra na SP-320, 
em trecho no qual foi empregada 
a tecnologia do asfalto-borracha

P a v i m e n t a ç ã o
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O seminário 
O seminário, realizado em fins de junho último, com a presença do 

quadro técnico do DER-SP, foi aberto pelo superintendente do depar-
tamento, Clodoaldo Pelissioni, prosseguindo com a exposição da pro-
fessora Rosângela dos Santos Mota, da Universidade de São Paulo. Ela 
falou sobre Misturas asfálticas mornas, seguida da professora Kamilla 
Lima Vasconcelos, também da USP, que falou sobre Camada asfáltica 
intermediária antirreflexão de trincas. E do engenheiro Wander Omena, 
da Greca Asfalto, que discorreu sobre Asfalto-borracha terceira geração. 

Outros palestrantes: Rita Moura Fortes, do Mackenzie; Osvaldo 
Tchumantel Júnior, da Betunel; Paulo Rosa Machado Filho (Ecovias); Dul-
tevir Guerreiro Villar de Melo (Ecorodovias); Roberto Cincerro (DER-SP); 
Everson Guilherme Grigoleto, da Divisão Regional do DER de São José do 
Rio Preto, e Paulo Sérgio Montoanelli, da divisão regional de Cubatão. 
Houve a participação também do engenheiro Alberto Ermida Franco, da 
Petrobras, e da engenheira Marlene dos Reis Araújo, da diretoria de pla-
nejamento do DER-SP, que mediou o debate.

Avaliação final 
Os engenheiros Estanislau Marcka e José Roberto Cincerre, ambos 

da diretoria do DER, disseram à revista O Empreiteiro que a viabilidade 
técnica do uso do asfalto-borracha apoia-se na relação custo/benefício; 
nas vantagens para o meio ambiente, uma vez que retira os pneus em 
desuso da natureza e no aumento da vida útil do pavimento.

Além disso, o material obtido dos pneus tem, nos exemplos de sua 
aplicação, demonstrado maior flexibilidade (menor incidência de trin-
cas); maior retorno elástico sem ocorrência de deformações plásticas; 
redução da aquaplanagem, o que se traduz em maior índice de seguran-
ça e redução de ruídos no pavimento. 

Os dois engenheiros acreditam que, para se obter, continuamente, 
um bom resultado com o emprego dessa tecnologia, se faz necessá-
rio maior controle tecnológico de todo o processo, principalmente em 
relação ao recebimento do produto que será transformado em asfalto-
-borracha e cuidados especiais no processo de usinagem, quando há 
necessidade de um maior controle de temperatura e de tanques de es-
tocagem com agitadores.

Eles chamam a atenção para o fato de que a aplicação da massa 
asfáltica requer sequência de equipamentos de compactação logo de-
pois da distribuição do asfalto, operação que exige uma temperatura de 
rolagem mais elevada. 

Segundo eles, o asfalto-borracha deve ser aplicado principalmente 
em rodovias de tráfego elevado, em razão do custo/benefício que ofere-
ce; nos serviços de pavimentação, desde que as obras tenham controle 
tecnológico adequado e utilizem equipamentos eficientes para o proces-
samento e emprego do material.

Algumas experiências do DER-SP com asfalto-borracha, consideradas 
bem-sucedidas, são observadas, no entendimento de Estanislau Marcka e José 
Cincerre, nas obras de duplicação da rodovia SP-320 (km 180) e nos trabalhos 
de restauração da SP-55, do km 344 (Peruíbe) ao km 390 (Miracatu). 

O DER-SP promete organizar outros seminários desse tipo para aju-
dar no processo da aplicação de novas tecnologias para melhorar a qua-
lidade do pavimento de estradas estaduais.  
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Renato Brandão 

Entre 1998 e 2001, o governo do estado de São Paulo construiu cerca 
de 150 escolas de “padrão de construção pré-fabricado com estru-
tura metálica”, também conhecida como escolas de “padrão Naka-

mura” ou ainda, popularmente, como escolas “de lata”, por causa do 
revestimento de suas paredes com metal.

Gestões seguintes fizeram a promessa de acabar com essas unida-
des, situadas, em sua maioria, em bairros de extrema vulnerabilidade 
socioeconômica da cidade de São Paulo. Contudo, o máximo realizado 
foram reformas para “aprimorar o conforto térmico e acústico”.

Segundo a assessoria de comunicação da Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação (FDE), órgão da Secretaria de Estado da Educação 
que gere projetos para as escolas, desde 2007 que essas unidades pas-

Rede estadual paulista 
ainda mantém escolas "de lata”
Estado diz que elas atendem normas de conforto do IPT

Escolas no “padrão Nakamura” são 
encontradas nas regiões periféricas 

da cidade de São Paulo

sam “por intervenções baseadas em avaliações e recomendações feitas 
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), mudanças estas que ter-
minaram por descaracterizar o padrão arquitetônico Nakamura”.

À revista O Empreiteiro, a FDE informou que, em “escolas térreas, 
todas as paredes metálicas foram substituídas por alvenaria”, mas admi-
tiu que, nas unidades de dois andares, o procedimento foi realizado ape-
nas nas paredes externas dos prédios, ou seja, apenas por fora, enquanto 
que internamente as salas mantêm as divisões de metal.

Não houve confirmação de quantas escolas nestas condições ainda 
existem no estado de São Paulo. Mas, de acordo com a Comissão de 
Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
durante 2011, seriam ao menos 70 unidades do tipo espalhadas pelo 
estado paulista, incluindo a capital.

A comissão recebeu numerosas queixas de pais e alunos dessas escolas, 
entre elas contra a alta variação de calor ou frio internamente e conforme 
o momento do dia - como exemplo, os colégios Gaivotas 1, 2 e 3, no Grajaú 
(extremo sul de São Paulo) -, ou falta de manutenção, como na escola Fa-
zenda do Carmo III, em Guaianases (extremo leste de São Paulo), que levou 

E d u c a ç ã o



o Ministério Público a pedir a suspensão das aulas nesta unidade no início 
do ano, até que fosse feita uma reforma no local.

A FDE afirmou que as reformas nas escolas de “padrão Nakamura” 
têm atendido normas de conforto térmico e acústico do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de ventilação e iluminação basica-
mente idênticas às das escolas de alvenaria, com a inserção de “isolantes 
térmicos tanto no forro do teto quanto no telhado, onde também foi 
acrescentada nova camada de telhas e feito o prolongamento dos beirais 
para aumentar o sombreamento”.

Solução provisória
Para o estado, as escolas construídas sob o “padrão Nakamura” fo-

ram a alternativa encontrada para atender alunos que vivem em bairros 
carentes, muitas vezes regiões populosas invadidas ou áreas de manan-
ciais. Nesses locais, há falta de terrenos públicos e restrições ambientais 
de áreas de preservação que proíbem construções fixas.

A secretaria da Educação diz que tem buscado, em conjunto com os 
municípios, “novos terrenos para as futuras construções, que envolvem 
muitas vezes ações de desapropriação até mesmo litigiosas, o que im-
pede a finalização de suas substituições em caráter definitivo”. Há casos 
até, diz o governo paulista, de “compartilhamento de espaços municipais 
e/ou estaduais para atendimento aos alunos, até que haja alterações nas 

legislações municipais ou se encontrem terrenos no mesmo local que 
possam atender as exigências de construção civil”.

Histórico
As escolas “de lata” estão presentes na rede pública de São Pau-

lo desde o final dos anos 1970, quando foram entregues as primeiras 
unidades construídas com estruturas de chapas metálicas – similares a 
contêineres modulados.

À época, a justificativa era cobrir emergencialmente a demanda por 
vagas na rede em regiões carentes de infraestrutura ou em locais de 
proteção ambiental ocupados pela população, com restrições legais à 
construção. Normalmente, eram construídas no mesmo terreno onde já 
havia uma escola de alvenaria.

A partir de 1998, o governo estadual começou a mudar aos poucos as 
unidades em forma de contêiner modulado, mas sua substituição se dava por 
um “novo paradigma”: prédios construídos com base naquilo que a secretaria 
da Educação convencionou chamar, informalmente, de “padrão Nakamura”.

O termo é uma espécie de homenagem ao nome da fabricante do 
modelo. O tal “padrão” nada mais consiste do que o uso de salas pré-
-moldadas com estrutura metálica no telhado e na vedação das chapas 
de aço e madeira. O nome técnico real é “padrão de construção pré-
-fabricado com estrutura metálica”.
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