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Palavra do presidente

Felizmente a questão do saneamento 
entrou na pauta da sociedade, que con-
vive há muitas décadas com problemas 
de poluição dos rios e também do mar, 

ao lado da falta de sistemas de recolhimento 
e tratamento do esgoto de mais de 100 mi-
lhões de brasileiros. Adicionalmente temos 
problemas na coleta de resíduos sólidos e em 
sua destinação, e mau escoamento de águas 
pluviais e do material que carregam.

A carência de infraestrutura é um ponto 
fraco do País: ferrovias, hidrovias, rodovias, 
portos, mobilidade urbana etc. precisam me-
lhorar e vêm recebendo atenção da mídia, e 
também nossa, por meio de debates e publi-
cações que vimos promovendo e editando. 

A falta de saneamento, já tratada por nós 
em várias ocasiões, continua a ser “o patinho 
feio” da infraestrutura, apesar dos problemas 
de saúde, contaminação e poluição dos rios 
que provoca. Em boa hora a sociedade e os 
governos acordaram para a necessidade de 
eliminar esse gargalo no nosso desenvolvi-
mento. Com este objetivo, um novo marco 
para o saneamento está em discussão no 
Congresso Nacional, por meio do Projeto de 
Lei 3261/19. Ele permite atrair a iniciativa pri-
vada, que pode e deve ser chamada a cola-
borar, contando com segurança jurídica.

Debate sobre o saneamento 
do Rio Pinheiros

Como parte dessa busca de soluções para 
o problema dos esgotos, o Instituto de Enge-
nharia recebeu em sua sede, neste primeiro 
semestre, ampla e interessante exposição e 
debate, promovidos pela EMAE, sobre o que 
tem sido feito e está planejado para recupe-

rar o Rio Pinheiros, um dos principais da capi-
tal paulista, hoje bastante poluído. Retificado 
nas décadas de 1930 a 1950, o Rio teve seu 
curso invertido durante anos para alimentar a 
represa Billings, processo descontinuado na 
década de 1970, tornando-se um canal sem 
vida aquática.

O tema vem sendo tratado numa Comissão 
Multidisciplinar que envolve, além da EMAE, 
órgãos públicos do setor como DAEE e Ce-
tesb, ao lado de organizações da sociedade 
civil. Esse nos parece ser o caminho recomen-
dável para todos os casos de saneamento, 
que dizem respeito a várias áreas de conheci-
mento e ação. 

Além da questão direta da despoluição do 
Rio, há em São Paulo, como em outras cida-
des que cresceram desordenadamente, o 
problema de ocupação irregular de áreas 
próximas aos cursos d´água, que deveriam 
ter sido preservadas e onde é difícil, ou im-
possível, o saneamento. Uma solução para 
essas habitações precisa ser encaminhada, o 
que é mais um aspecto onde o olhar e a ação 
da engenharia são fundamentais.

SANEAMENTO –  
PRIORIDADE 
NACIONAL

Eduardo Ferreira Lafraia
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Embora haja a impressão que pouco se fez 
para resolver o problema dos rios Pinheiros e 
Tietê, os expositores mostraram que estamos 
caminhando na direção certa. Há mais de 300 
córregos na cidade de São Paulo, afluentes 
do Pinheiros e do Tietê, que carregam esgo-
to não tratado, materiais descartados, terra 
e areia carregadas pelas chuvas etc. Desses, 
168 já foram despoluídos e estão com DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) razoável. 
Estamos progredindo, mas ainda falta muito 
para resolver.

Desenvolvimento de tecnologia
A despoluição de rios, em especial dos que 

atravessam áreas urbanas densamente po-
voadas não é tarefa fácil, mas é possível como 
mostram exemplos internacionais: Alemanha, 
Suíça e Holanda (Reno), Londres (Tâmisa), 
Paris (Sena), Seul (Cheonggyecheon e Han), 
Cleveland (Cuyahoga)e outros pelo mundo, 
que estavam contaminados por resíduos in-
dustriais,esgoto doméstico, águas pluviais e 
resíduos. 

Vale lembrar que o Reno, onde existem hoje 
peixes variados, chegou a ser chamado de 
cloaca da Europa, e o Tâmisa recebeu, antes 
da despoluição, o apelido de “grande fedor”.

De modo geral, esse é um processo que le-
vou tempo para chegar ao resultado deseja-
do, da ordem de 30 a 40 anos. Exceções mais 
rápidas existem, como em Seul, onde o pro-
cesso levou apenas quatro ou cinco anos. 

Isso indica que existem tecnologias disponí-
veis. Outra questão é dispor de recursos para 
enfrentar o problema, o que exige alocação 
prioritária pelos governos e busca de formas 
de financiar o trabalho.  

Despoluir o Rio Pinheiros, que abrange uma 
bacia hidrográfica com 3,3 milhões de habi-
tantes, levou a interessantes experimentos 
tecnológicos, que se mostraram positivos. 
Foram feitas seis experiências num canal cria-
do para os testes, e os seis chegaram a bom 
resultado. 

Assim, já dispomos de tecnologias próprias, 
mas devemos também utilizar a experiência 
internacional.

Um projeto de longo prazo do IE
Participante ativo do encaminhamento de 

soluções e sugestões de engenharia, além 
de outras questões nacionais, o Instituto de 
Engenharia criou um grupo de trabalho para 
entrevistar especialistas e desenvolver uma 
proposta de estratégia e ações para o sanea-
mento no País. As ideias recebidas e analisa-
das por esse grupo serão objeto de um de-
bate que o Instituto de Engenharia realizará 
em setembro. 

Nosso objetivo, como sempre, é colaborar 
com sugestões que possibilitem resolver os 
problemas nacionais, como fizemos nos estu-
dos sobre ferrovias e agronegócio, hidrovias, 
exportação de alimentos e outros.

Como o País tem limitação de recursos para 
os investimentos necessários, nosso projeto 
tem como foco 2060, quando o Brasil terá cer-
ca de 260 milhões de habitantes, segundo as 
estimativas. Assim, temos 40 anos para realizar 
o trabalho necessário, que deve ter um crono-
grama bem definido de etapas intermediárias, 
como fez, por exemplo, a cidade de Chicago, 
que começou em 1972 e tem sua última etapa 
prevista para ser inaugurada em 2022.

Resolver o problema exige estratégia, pla-
nejamento a longo prazo, recursos e, sobretu-
do, decisão de priorizar e executar o trabalho, 
sem interrupções decorrentes do calendário 
eleitoral. 

A falta de saneamento, já 
tratada por nós em várias 

ocasiões, continua a ser “o 
patinho feio” da infraestrutura, 
apesar dos problemas de saúde
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Palavra do leitor

Lembro-me com imensa saudade de 
meu querido pai, Brasílio, clínico geral 
e cirurgião na pequena Batatais, região 
de Alta Mogiana, estado de São Paulo.

Embora um exímio cirurgião, sua notorieda-
de maior, entre pacientes e colegas médicos 
de toda a região, era sua fantástica capaci-
dade de fazer e acertar diagnósticos. Seus 
colegas de outras cidades, muitas vezes, lhe 
traziam seus pacientes unicamente para ele 
opinar sobre o diagnóstico do mal com que 
lidavam.

Essa capacidade provinha de sua aborda-
gem clínica, ao entender que o organismo 
humano é composto de partes indissoluvel-
mente interligadas, de modo a prever que 
uma insuficiência renal decerto iria também 
se manifestar na serosidade da pele, nas pál-
pebras dos olhos... À época estavam entrando 
na moda os exames laboratoriais, e meu velho 
já adiantava seu veredicto sobre esse recurso 
médico: ótimos, mas somente como apoio à 
investigação das hipóteses iniciais de diag-
nóstico formuladas a partir do exame clínico.

Enfim, o grande ensinamento: antes de 
qualquer decisão, a certeza de se contar com 
o mais completo diagnóstico do problema 
enfrentado. Decisões sobre a melhor condu-
ta médica só poderiam ser tomadas a partir 
desse diagnóstico, do contrário graves con-
sequências poderiam advir para o paciente. 

Premiado por poder desfrutar dessa linha 
de conduta profissional como filho, nada mais 
natural que eu percebesse sua aplicabilidade 
nos campos técnico-científicos aos quais me 

dediquei: a geologia de engenharia e a geo-
tecnia. Por isso, preocupa-me sobremaneira 
perceber a falta de consideração, já um tanto 
generalizada, que a geotecnia brasileira vem 
dedicando à elaboração de diagnósticos se-
guros, os quais deveriam constituir a ativida-
de primeira no enfrentamento dos problemas 
que nos são apresentados.

Perante um problema geotécnico qualquer, 
a primeira conduta tem sido, em geral, a elei-
ção da solução a ser dada. Disso decorre a 
enorme frequência do total desencontro en-
tre o real fenômeno geológico-geotécnico em 
curso e a solução aventada para estabilizá-lo.

Já não é mais o problema que busca a solu-
ção, mas sim a solução prêt-à-porter (pronta 
para usar) que busca problemas, sejam eles 
quais forem, para se oferecer como desejada 
panaceia tecnológica. Como o caricato “mé-
dico de bula”, já habita entre nós o “geotécni-
co de catálogo”.

Sem dúvida alguma, o aperfeiçoamento de 
nosso leque de soluções técnicas é necessá-
rio e bem-vindo, por disponibilizar continua-
mente novas e eficazes ferramentas para o 
trato de novos e velhos problemas geotécni-
cos. A questão apontada não está na quali-
dade das soluções disponibilizadas, mas no 
risco de o profissional abordar um proble-
ma geotécnico predisposto a utilizar essa ou 
aquela solução. Donde se origina a profusão 
de situações de total insucesso técnico das 
consolidações geotécnicas pretendidas. Ca-
sos da mesma natureza são as situações de 
insucesso financeiro, nas quais a solução ado-
tada, ainda que possa ter resolvido o proble-
ma, tenha resultado num preço exorbitante, 
muito maior do que seria o decorrente de 
uma solução espontânea e fenomenologica-
mente correta. 

Uma desejada reversão dessa disfunção na 
abordagem técnica passa pela disposição 
dos geólogos de engenharia e engenheiros 
geotécnicos de retomar, em sua plenitude, as 
rédeas de seu exercício profissional, recupe-
rando na teoria e na prática o velho e sábio 

O médico clínico 
geral e a geotecnia 
brasileira
• Álvaro Rodrigues dos Santos*
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princípio de ordem metodológica: a execu-
ção de serviços geotécnicos, de qualquer 
natureza, inicia-se, indispensavelmente, pela 
exata compreensão qualitativa e quantitativa 
do fenômeno geológico-geotécnico que se 
está enfrentando. 
*Álvaro Rodrigues dos Santos é ex-diretor de Planejamento e Gestão 
do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), consultor em geologia de 
engenharia, geotecnia e meio ambiente e autor dos livros “Geologia de 
Engenharia: Conceitos, Método e Prática”, “A Grande Barreira da Serra 
do Mar”, “Diálogos Geológicos”, “Cubatão”, “Enchentes e Deslizamen-
tos: Causas e Soluções”, “Manual Básico para Elaboração e Uso da Carta 
Geotécnica” e “Cidades e Geologia”. Email: santosalvaro@uol.com.br

Extrusão de pastas 
cimentícias

• Heitor Montefusco Bernardo*

A busca por soluções tecnológicas no 
setor da construção civil direciona os 
processos construtivos para melho-
rar a eficiência produtiva, de forma 

a otimizar o consumo de insumos para gerar 
menores índices de resíduos, e as técnicas de 
processamento, de modo a resultar em me-
nor número de acidentes de trabalho.

Projeções para o ano de 2050 indicam que 
a população mundial crescerá cerca de 42% 
e a demanda por recursos naturais será cada 
vez mais intensa. Além disso, o setor cons-
trutivo é uma das áreas que mais geram re-
síduos. Estima-se que cada metro quadrado 
construído gera de 20% a 80% de resíduo. 
Por certo, grande parte dessa estimativa está 
atrelada à mão de obra artesanal, que tem 
grande representatividade no setor.

Soluções que priorizem tecnologia e meio 
ambiente serão fundamentais, pois o aumen-
to populacional instigará a necessidade de 
construir com maior velocidade, com melho-
res tecnologias e com materiais mais susten-
táveis, de modo a reduzir o consumo desen-
freado de recursos naturais e a demanda por 
infraestrutura. Construir de forma sustentável 
requer o domínio de técnicas e a otimização 
dos insumos, das matrizes energéticas e da 
geração de resíduos, sempre visando à quali-
dade do ambiente construído.

Atualmente, a construção civil é responsá-
vel pela extração de 40% a 75% das matérias-
-primas da natureza, que são transformadas 
em materiais de construção.  Estudos apon-
tam que a mecanização dos processos cons-
trutivos, atendendo a requisitos técnicos, am-
bientais e sociais, deve nortear as práticas da 
construção civil nas próximas gerações. No 
entanto, a implantação da tecnologia depen-
de das variáveis culturais, técnicas e locais, 
como o controle rígido no canteiro de obras 
e a capacitação profissional.

 Dessa forma, respeitando as diversas com-
posições dos materiais cimentícios, suas pro-
priedades físicas e químicas,  somadas aos 
desafios de sua utilização em impressoras 3D, 
há um potencial de extrusão de composições 
cimentícias para substituir até 50% do cimento 
por filler calcário. O efeito filler tem como obje-
tivo melhorar o empacotamento de partículas 
do sistema, potencializando suas proprieda-
des, tanto no estado fresco quanto no estado 
endurecido. Linhas de pesquisa no Brasil e no 
exterior estudam utilizar resíduos de concreto 
para reduzir os impactos ambientais causados 
pela indústria de cimento, que atualmente é 
responsável por cerca de 7% das emissões de 
CO2. Os resultados podem ocasionar redu-
ções significativas no consumo de cimento, na 
geração de resíduos e nas emissões de CO2.
*Heitor Montefusco Bernardo é engenheiro civil pela Universidade Brasil.
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Palavra do leitor

Resíduo cinza da 
construção civil
• Ana Maria Santos de Souza*

O desenvolvimento sustentável se 
tornou um grande desafio para a 
indústria da construção civil. O se-
tor é responsável pelo consumo 

de grande quantidade de recursos naturais 
e por grande parte dos impactos ambientais, 
causados pela geração de resíduos sólidos. 
Estatísticas apontam que no Brasil as perdas 
relacionadas aos insumos da construção tota-
lizam de 40% a 70%.

No entanto, uma das alternativas promisso-
ras para a redução dos impactos ambientais 
e do consumo de recursos naturais é o uso 
do agregado reciclado ou Resíduo da Cons-
trução Civil (RCC). A resolução nº 307 do Co-
nama (Conselho Nacional do Meio Ambien-
te), de 5 de julho de 2002 e em vigor desde 
2 de janeiro de 2003, estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil, disciplinando as 
ações necessárias para minimizar os impactos 
ambientais. Também determina que o objeti-
vo prioritário deve ser a não geração de resí-
duos e o secundário, a redução, a reutilização, 
a reciclagem e a destinação final adequada. 
Os resíduos da construção civil não podem 
ser dispostos em aterros de resíduos domici-
liares, áreas de bota-fora, encostas, corpos de 
água, lotes vagos ou áreas protegidas por lei.

Outro aspecto relevante da resolução é o 
estabelecimento da execução de um Plano In-
tegrado de Gerenciamento de RCC (PGRCC), 
cabendo aos municípios e Distrito Federal 
buscar soluções para o gerenciamento dos 
pequenos volumes de resíduos, bem como 
disciplinar as ações dos agentes envolvidos 
com os grandes volumes.

A resolução contribuiu para o setor da cons-
trução civil se interessar pela utilização do re-
síduo cinza, prática que já pode ser vista em 
várias cidades brasileiras. Após seu beneficia-
mento, esse resíduo é transformado em ma-
teriais diversos, como blocos, pisos e outras 
peças para acabamento. Ele pode ser utiliza-
do na própria obra ou comercializado, uma 
vez que o material reciclado apresenta um 
custo menor quando comparado ao mesmo 
material produzido com matéria-prima não 
reciclada. A única restrição, quanto ao seu 
uso, é que o material proveniente do resíduo 
cinza não deve ser usado na parte estrutural.

O aproveitamento dos resíduos prove-
nientes da construção civil ou de demolição, 
como agregados ou materiais para acaba-
mento, deve ser incluído nas práticas constru-
tivas, pois visa à sustentabilidade, proporcio-
na economia de recursos naturais e energia e 
minimiza o impacto ao meio ambiente. Assim, 
os ganhos podem ser muito benéficos tanto 
técnica como economicamente.
*Ana Maria Santos de Souza é engenheira civil pela Universidade Brasil.

Textos para esta seção podem ser enviados através do e-mail revistaengenharia@iengenharia.org.br.
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Curtas

Maior avião 
do mundo tem 
envergadura que 
ultrapassa um 
campo de futebol 

O maior avião do mundo em enver-
gadura voou pela primeira vez, em 13 
de abril, sobre o deserto de Mojave, 
na Califórnia (EUA), atingindo a velo-
cidade de 274 km/h e a altitude de 
4.572 metros.

Batizada de Stratolaunch, o mesmo 
nome da fabricante, a aeronave tem 
117 metros de envergadura – maior 
que um campo oficial de futebol (até 
110 metros) –, 73 metros de compri-
mento do nariz à cauda e duas má-

quinas gêmeas, sustentadas por seis 
motores a jato. 

A Stratolaunch é uma empresa cria-
da em 2011 por um dos cofundadores 
da Microsoft, Paul Allen (1953-2018). 
Segundo a fabricante, o objetivo é 
que o avião funcione como uma pla-
taforma móvel para lançamento de 
satélites.

Projeto desenvolvido 
no IPT estuda 
obtenção de bio-óleo  
a partir da pirólise 
de resíduos 
sólidos urbanos

Profissionais do Laboratório de Com-
bustíveis e Lubrificantes do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em 
parceria com a empresa Bioware, de-
senvolveram um projeto que estuda a 
produção de óleo a partir da pirólise de 
resíduos sólidos urbanos (RSU). 

A pirólise consiste na transformação 
termoquímica de compostos orgâni-
cos, como biomassa e RSU, em outras 
substâncias por meio de seu aqueci-
mento na ausência de oxigênio. Hoje, 
é uma das opções consideradas para 
o tratamento de resíduos, mas ainda 
pouco utilizada no Brasil. Embora a 
técnica produza apenas gás combus-
tível como produto final em tempe-
raturas mais elevadas (maiores que 
650 ˚C), nesse projeto foi utilizado no 
reator descontínuo um aquecimento 
mais baixo (500 ˚C), a fim de se obter 
como produto principal o bio-óleo.

Desenvolvido em escala laborato-
rial, o projeto aproveitou resíduos 
alimentares, papel, papelão e plástico 
(poliestireno e polipropileno), primei-
ro isolados e depois misturados para 
processamento no reator. Ao todo, 
foram feitos 27 processos diferentes.

Fábrica da 
New Holland 
Construction em 
Contagem (MG) 
chega a Aterro Zero

A fábrica da New Holland Construc-
tion em Contagem (MG) alcançou, 
neste início de ano, à marca de zero 
aterro, tratando 100% de seus resí-
duos. O projeto da marca da CNH 
Industrial, iniciado em 2016, passou 
pelo estudo de viabilidade de alter-
nativas para a destinação ambiental-
mente correta de resíduos e foi im-
plantado em fases. 

Para alcançar o resultado, são 
feitos internamente a separação, o 
acondicionamento e o transporte dos 
materiais. Uma equipe especializada 

cuida do gerenciamento de resíduos, 
com foco na maximização da recicla-
gem e da compostagem e na elimi-
nação do aterro.

Em 2018, o índice de reciclagem 
de resíduos da CNH Industrial na 
América do Sul foi de 98%. A média 
mundial da empresa já ultrapassa 
91%. Com ações como essa, a CNH 
Industrial ratifica o compromisso 
como empresa de bens de capital 
mais sustentável, conforme o Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI).
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Reconstrução de ponte no Pará custará R$ 113 milhões

A reconstrução da ponte sobre o 
rio Moju, no Pará, custará R$ 113 
milhões, segundo o governo do Es-
tado. No dia 6 de abril, uma balsa 
atingiu um dos pilares da terceira 
das quatro pontes que compõem o 
complexo da Alça Viária sobre o rio 
Moju, uma das principais artérias 

de escoamento de produção e de 
deslocamento de pessoas do esta-
do do Pará.

Equipes do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) e da área de engenharia do 
Exército deram o aval ao projeto e ao 
modelo de ponte a ser construída, 

que terá 264 metros compondo o to-
tal de 860 metros da estrutura.

A ponte que caiu tinha quatro pila-
res e um vão de 70 metros. Já a nova 
ponte terá um sistema de cabos de 
aço de sustentação, no modelo estaia-
do, com um pilar central e dois vãos 
de 132 metros.
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i Ministério da 
Infraestrutura 
destina R$ 2 bi 
para manutenção 
e pavimentação 
de rodovias

O governo federal vai recompor  
R$ 2 bilhões do orçamento do Minis-
tério da Infraestrutura para a conclusão 
de obras de pavimentação e manu-
tenção de rodovias. Os recursos extras 
fazem parte de um pacote de medidas 
anunciadas pelo governo em 16 de 
abril, em Brasília, para atender o setor 
de transporte de cargas.

Segundo o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Freitas, foram ma-
peados eixos de integração, onde 
há grande movimento de trans-

portadores. Um deles é a BR-163, 
importante eixo de escoamento da 
produção de grãos até o porto de 
Miritituba, no Pará.

O foco desses recursos será a finali-
zação das seguintes obras: conclusão 
da BR-381/MG; conclusão da duplica-

ção da BR-116/RS; entrega da segun-
da ponte do Guaíba/RS; conclusão da 
pavimentação da BR-163/PA; término 
da duplicação da BR-101/BA; constru-
ção de 8 pontes de concreto na BR-
242/MT; e complementação de trecho 
da BR-135/MA.
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Divisões técnicas

DEPTO. DE ENGENHARIA QUÍMICA
Diretor: Miguel Tadeu Campos Morata 
Vice-Dir.: Maurílio Luiz Vieira Bergamini  

Divisão de Geração e Transmissão
Divisão de Distribuição de Energia 
Coord.: Carlos Costa
Divisão de Telecomunicações 
Coord.:  Flavia Bartkevicius Cruz
Vice-Coord.: Maria Vanessa Sobral Nonato
Secretário: Ogelson Dias de Fonseca
Divisão de Instalações Elétricas 
Coord.: Paulo Barreto
Secretário: Oswaldo Boccia Junior 
Divisão de Controle e Automação 
Coord.: Aurea Lúcia Vendramin Georgi
Vice-Coord.: Gabriela Caetano dos Santos

DEPTO. DE ENGENHARIA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
Diretor.: Aléssio Bento Borelli

Divisão de Manutenção 
Coord.: Welton da Silva Marinho
Divisão de Equipamentos para Transporte de Carga e Urbano de Passageiros
Divisão de Materiais 
Coord.: Cláudio Ricardo Hehl Forjaz
Divisão de Equipamentos para o Agronegócio
Divisão de Equipamentos Automotores

DEPTO. DE ENGENHARIA DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS
Diretor.: Micelli Rodrigues Camargo

Divisão de Gerenciamento de 
Empreendimentos 
Coord.:  Sergio Luiz Azevedo Rezende 
Divisão de Avaliações e Perícias 
Coord.:  José Fiker 
Vice-Coord.: José Marques 
Secretário.: Alfredo Vieira da Cunha
Divisão de Qualidade e 
Produtividade 
Coord.: Everardo Ruiz Claudio
Vice-Coord.: Tatiana 
Lourenço Machado
Divisão da Planejamento e 
Engenharia Econômica 
Coord.: Vitor Platero Distasi 
Vice-Coord.: Rogério Carvalho 
Ribeiro Nogueira 
Secretária: Adriana Araujo

Divisão de Patologias das 
Construções 
Coord.: Stella Marys Della Flora 
Vice-Coord.: Odair dos 
Santos Vinagreiro 
Divisão de Informática 
Coord.:  Nilce Meire Garcia
Divisão de Engenharia de Incêndio 
Coord.: Carlos Cotta Rodrigues
Vice-Coord.: José Félix Drigo
Secretária.: Ana Paula de 
Camargo Kinoshita
Divisão de Compliance 
Coord.: Milene Costa Facioli
Vice-Coord.: Rodrigo 
Brandão Fontoura

DEPTO. DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Diretora: Debora Sanches de A. Marinello 

Secretário: Guilherme Blumberg Frajdrajck

Divisão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Engenharia 
Coord.: Marcos Moliterno 
Vice-Coord.: Fernando Bertoldi Corrêa
Secretária.: Miriana Marques

DEPTO. DE ARQUITETURA
Diretora: Bianca Giglio Beteloni 

Secretário: Olavo Suniga

Divisão de Construção Sustentável e 
Meio Ambiente 
Coord.: José Manoel de Oliveira Reis
Vice-Coord.:Daniele de 
A. de Villarim Lima
Secretário: Henrique Dias de Faria 
Divisão de Engenharia Sanitária, 
Recursos Hídricos e Biotecnologia 
Coord.: Paula Fernanda Morais 
Andrade Rodrigues
Vice- Coordenador: Filipe 
Geribello F. Cabral
Secretário: Rafael Homem de Mello
Divisão de Estruturas 
Assessor Especial: Natan 
Jacobsohn Levental 

Coordenador: Rafael Timerman
Vice-coordenador: Thomas Carmona
Secretário: Douglas Couto
Divisão de Segurança no Trabalho 
Coord.: Jefferson D. Teixeira da Costa
Vice-Coord.: Theophilo 
Darcio Guimaraes 
Divisão de Geotecnia e Mecânica dos 
Solos e Fundações 
Coord.: Francisco José 
Pereira de Oliveira 
Divisão de Acústica 
Coord.: Schaia Akkerman 
Vice-Coord.: Maria Luiza 
Rocha Belderrain 
Secretário: Ricardo Santos Siqueira

DEPTO. DE ENGENHARIA DO HABITAT E INFRAESTRUTURA
Diretor: Roberto Kochen 
Secretário: Habib Georges Jarrouge Neto

Divisão de Transportes 
Metropolitanos 
Coord.:  Fernando José de 
Campos Marsiglia
Divisão de Logística 
Coord.: José Wagner Leite Ferreira 

Divisão de Trânsito 
Coord.: Maria da Penha P. Nobre 
Divisão de Transporte Ativo 
Coord.: Reginaldo Assis de Paiva 
Vice-Coord.: José Ignácio 
Sequeira de Almeida

DEPTO. DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE E LOGÍSTICA
Diretor: Ivan Metran Whately 
Vice-Dir.: Neuton Sigueki Karassawa

Divisão de Cadastro Urbano e Rural 
Coord.: Fátima Alves Tostes 
Divisão de Sistemas de Informação Geográfica 
Coord.: Aristeu Zensaburo Nakamura

DEPTO. DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E  GEOMÁTICA
Diretor.: Miguel Prieto 
Vice-Dir.: Aristeu Zensaburo Nakamura 
Secretário.: Osiris Monteiro Blanco

DEPTO. DE ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS
Diretor.: Henrique José Boneti 
Vice-Dir.: Marcio Lacerda Gonçalves 
Secretário.: Paulo Bonini Boneti

DIRETORIA DE CURSOS
Diretor.: Marco Antonio Gulllo 
Vice-Dir.: Eny Kaori Uono Sanchez

DEPTO. DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS EXATAS
Divisão de  Sistemas e Inovação

DIRETOR PROGRAMAÇÃO - RICARDO HENRIQUE DE ARAÚJO IMAMURA

VICE-PRESIDENTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS - JERÔNIMO CABRAL PEREIRA FAGUNDES NETO

PRESIDENTE – EDUARDO FERREIRA LAFRAIA
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Acredito que, pelo senso comum, 
todo mundo compreende a manuten-
ção como o que eu preciso fazer para 
uma máquina continuar funcionando, 
como levar o carro no posto para tro-
car o óleo do motor. Mas, e do ponto 
de vista conceitual, qual é o significa-
do de manutenção?

Podemos definir manutenção como 
o conjunto de cuidados técnicos indis-
pensáveis ao funcionamento regular 
e permanente de máquinas, equipa-
mentos, ferramentas e instalações. 
Esses cuidados envolvem os conceitos 
de conservação, de adequação, de res-
tauração, de substituição e de preven-
ção. Para entender esses conceitos, va-
mos voltar ao exemplo do carro, que 
acredito ser familiar a todo mundo. 

Quando trocamos o óleo do motor, 
tornamos possível a correta lubrifi-
cação do motor e, portanto, estamos 
promovendo a conservação dele. 
Quando fazemos o alinhamento e 
a cambagem das rodas, estamos vi-
sando a adequação do sistema de 
direção. Quando acontece um supe-
raquecimento, é comum e frequente 
o cabeçote do motor empenar. Nessas 
situações, o mecânico faz a retificação 
do cabeçote, e esse processo é um 
exemplo de restauração. Já quando 
trocamos as pastilhas de freio, faze-

mos a substituição das peças. Por fim, 
quando mandamos fazer a limpeza de 
bicos injetores, objetivamos a preven-
ção de problemas no motor.

No meio industrial, a concepção é a 
mesma. Cada máquina, equipamento 
ou sistema tem um conjunto de peças 
e componentes, que passam por des-
gastes naturais, podem ser danifica-
dos por uma situação anormal, como 
o superaquecimento, ou podem ser 
aplicadas ações preventivas para que 
não ocorram problemas com eles.

Conceitualmente, existem três tipos 
principais de manutenções: a corretiva, 
a preventiva e a preditiva. Além disso, 
há várias técnicas de gestão de manu-
tenção, que vamos abordar em maior 
profundidade em artigos futuros.

Objetivos da manutenção
Já falamos do conceito de manuten-

ção, mas quais são seus objetivos?
Podemos dizer que os objetivos da 

manutenção se confundem com a 
sua definição, por ser a ação para se 
obter o que foi dito conceitualmente, 
ou seja, para manter os equipamen-
tos e as máquinas em condições de 
pleno funcionamento, garantindo a 
produção normal e a qualidade dos 
produtos. Para atingir esses objetivos 
são necessárias manutenções diárias, 
como serviços de rotina e reparos pe-
riódicos programados.

Não sei se você reparou, mas é nos 
objetivos da manutenção que encon-
tramos o seu maior desafio. De um 
lado, devemos manter o equipamento 
funcionando adequadamente e, para 
isso, é necessário desativá-lo por certo 
tempo. Por outro lado, temos que as-

segurar a produção normal de produ-
tos dentro da qualidade esperada.

Mas, afinal, o que é a manutenção 
ideal? Manutenção ideal é aquela 
que promove alta disponibilidade do 
equipamento com um custo adequa-
do. Hoje, esse é o maior desafio das 
empresas.

Tenho visto frequentemente empre-
sas utilizarem materiais menos ade-
quados às aplicações e terem proble-
mas sérios por causa disso.

Não é por acaso que a taxa de in-
cêndios aumentou nas empresas bra-
sileiras nos últimos anos. Buscando 
reduzir os custos, muitas empresas 
deixaram de fazer manutenções ou as 
fizeram de forma não recomendada, 
tornando seus sistemas mais perigo-
sos e suscetíveis a desastres.

* Micelli Camargo é engenheiro mecânico 
pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 
desde 2005. Possui MBA executivo em mar-
keting pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
2016, e especialização em metodologia do 
ensino superior pela Uniderp, 2010. É enge-
nheiro de vendas e aplicações com 13 anos de 
experiência em vendas técnicas, dos quais os 
últimos sete anos foram na John Crane, mul-
tinacional do segmento de vedações indus-
triais, além de atuar como professor e produtor 
de videoaulas, artigos e cursos relacionados à 
engenharia na Cursos Engenharia e Cia. É tam-
bém coordenador da Divisão Técnica de Manu-
tenção do Instituto de Engenharia.
www.linkedin.com/in/micellicamargo

www.cursosengenhariaecia.com.br

www.youtube.com/c/engenhariacia

www.facebook.com/cursosengenhariaecia

www.institutodeengenharia.org.br 

Divisões técnicas

Manutenção: 
conceitos e 
objetivos
• Por Micelli Camargo*
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O Brasil está crescendo e não há desenvolvimento sem um 
sistema de infraestrutura bem planejado. E, para que isso ocorra, 
o País precisa de pro� ssionais quali� cados em vários setores da 
Engenharia.

Para aproveitar essa oportunidade e crescer pro� ssionalmente, 
você precisa estar atualizado. O Instituto de Engenharia oferece 
cursos, que abordam temas de relevância para o aperfeiçoamento 
e a reciclagem do profissional, ministrados por profissionais 
reconhecidos no setor.

As 26 Divisões Técnicas realizam palestras e eventos, vários 
deles com transmissão ao vivo pela TV Engenharia, sobre 

assuntos fundamentais para o dia a dia do engenheiro. Muitos 
desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, auditórios 
e amplo estacionamento no local. Além disso, você tem a 

oportunidade de entrar em contato com profissionais que 
atuam no mercado, ampliando seu network.

Aprendizado e conhecimento o ano todo em um só lugar.

Informações sobre a agenda de 
cursos, palestras e eventos, acesse 
iengenharia.org.br ou ligue para 
o setor de cursos: 11 3466-9253 
e palestras 11 3466-9250
Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120 
São Paulo – SP

ENGENHARIA I

NESTA CASA O ENGENHEIRO 
PENSA, DISCUTE E SE ATUALIZA 
COM OS PRINCIPAIS TEMAS DA

ENGENHARIA BRASILEIRA

http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/as...
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/sLW1Z
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Linha de frente

DE APÁTRIDA A 
REITOR DA USP
UM DOS MAIORES 
ESPECIALISTAS DO MUNDO 
NO DESENVOLVIMENTO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
O ENGENHEIRO CIVIL VAHAN 
AGOPYAN CHEGOU AO BRASIL 
AOS 4 ANOS, SE NATURALIZANDO 
APENAS QUANDO ENTROU 
NA POLI, NO FINAL DOS 
ANOS 1960. HOJE É REITOR DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

• Por Leandro Haberli

De origem armênia, o engenheiro civil 
Vahan Agopyan nasceu em Istambul 
em 1951 e viveu na Turquia até os 4 
anos, quando veio para o Brasil com 

a família. A despeito das marcantes dificulda-
des para naturalização e adaptação da família 
no novo país, Vahan conseguiu no final dos 
anos 1960 ingressar na prestigiada Escola Po-
litécnica, da Universidade de São Paulo, onde 
se formou engenheiro civil em 1974. Hoje, 
Vahan Agopyan é o reitor desta, que é a maior 
universidade do Brasil. 

Detalhes instigantes dessa verdadeira saga 
são narrados na entrevista a seguir, que Vahan 

concedeu à REVISTA ENGENHARIA por te-
lefone, em meio a uma agitada agenda de 
compromissos. "Até comentei com o nosso 
presidente Eduardo Lafraia que chego a ficar 
envergonhado. Para poder sentar e conversar 
com ele, tive que marcar um horário à noite, 
depois do expediente", conta o reitor, que 
também faz parte do Instituto de Engenharia.

Considerado um dos maiores especialistas 
do mundo no desenvolvimento de materiais 
de construção, Vahan estudou a fundo a sus-
tentabilidade de materiais alternativos, espe-
cialmente para construção de habitações. Ele 
também é referência em engenharia urbana. 
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O engenheiro Vahan Agopyan assumiu a reitoria da USP em 2018
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Agopyan focou muitos de seus estudos nos 
problemas estruturais das grandes cidades. 
Realizada na Poli, em 1979, sua tese de mes-
trado foi sobre engenharia urbana e constru-
ções civis. Seu doutorado foi obtido na Ingla-
terra, em 1982, pelo King’s College London.

Na gestão acadêmica, pode-se dizer que 
a trajetória que o levou a reitor da USP co-
meçou em 2002, quando Vahan assumiu a 
diretoria da Escola Politécnica. Depois, foi 
diretor-presidente do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), pró-reitor de pós-gradua-
ção e vice do ex-reitor, Marco Antonio Zago.

Além das atividades na docência e na admi-
nistração de instituições, Vahan possui vasta 
produção acadêmica. Com mais de 70 publi-
cações sobre temas como materiais reforça-
dos com fibras, aproveitamento de resíduos 
na construção e qualidade da construção, o 
novo reitor coleciona ainda títulos honorá-
rios, incluindo a comenda da Ordem Nacio-
nal do Mérito Científico, os título de Eminente 
Engenheiro do Ano, de Personalidade da Tec-
nologia e de Cidadão Paulistano.

Na entrevista a seguir, ele comenta pontos 
de destaque em sua carreira: a participação na 
política estudantil, os principais focos de suas 
pesquisas acadêmicas e sua ativa participação 
em entidades de classe do setor de engenha-
ria, incluindo o Instituto de Engenharia. Sem se 
abster de responder a nenhuma pergunta, o 
reitor também fala sobre machismo na enge-

Linha de frente

nharia, a importância do investimento em pes-
quisa, o papel da engenharia na despoluição 
do rio Pinheiros e sobre as causas da tragédia 
nas obras da Linha 4 do Metrô de São Paulo.

Vahan era o responsável do IPT pelo estudo 
técnico que analisou as causas dessa tragé-
dia, e, por meio dela, ele explana sobre a im-
portância da gestão de riscos na engenharia. 
O engenheiro ainda aproveita para comentar 
as tragédias ocorridas nas barragens de mi-
neração da Vale, ressaltando que não apenas 
eram evitáveis, mas também inadmissíveis, 
quando consideramos o conhecimento cien-
tífico atual nesse tema.

VOCÊ VEIO PARA O BRASIL AINDA CRIANÇA. 
VOCÊ TEM MEMÓRIAS DA TURQUIA? AINDA 
POSSUI RAÍZES LÁ? 

É preciso dizer que as relações naquela região 
não são relações pátrias como as do Ocidente. 
Eu sou de origem armênia. Eu saí da Turquia 
numa situação não muito tranquila, inclusive 
fiquei apátrida alguns anos aqui no Brasil, até 
me naturalizar. Então, meu relacionamento com 
a Turquia e com a Armênia não é parecido com 
o relacionamento de alguém que nasce no Oci-
dente. Eu não tenho raiz, nenhum parente por 
lá. Só voltei lá como turista. Mas eu tenho bom 
relacionamento profissional e acadêmico com 
algumas universidades turcas.

POR QUE VOCÊ DECIDIU SER ENGENHEIRO?
Eu sou de uma geração que acabava optan-

do pelas profissões mais tradicionais. Como 
eu não gostava de biologia e não achava a 
profissão de advogado muito entusiasmante, 
resolvi ser engenheiro. Optei por engenharia 
civil talvez por perceber, ainda que de ma-
neira muito incipiente, que a engenharia civil 
estava se desenvolvendo, estava mudando 
o nosso país. No final da década de 60, nós 
tínhamos muitas obras de grande porte no 
Brasil. Isso entusiasmava os jovens e adoles-
centes a seguirem a engenharia civil. 

"Sempre que temos algum 
desastre de engenharia, ele 
é resultado da somatória 
de uma série de falhas, 
que, por sinergia, acabam 
ocasionando a catástrofe"
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VOCÊ MILITOU NO MOVIMENTO ESTUDAN-
TIL DURANTE A DITADURA?

Sim, mas era muito diferente do movimento 
estudantil atual. Os grupos todos estavam uni-
dos, discutindo a política nacional. Havia uma 
situação extremamente complicada no país. 
Depois, com a abertura, esses grupos come-
çaram a se separar e começou a haver certo 
radicalismo. O movimento estudantil, e isso 
acompanhei como professor, mudou sua es-
truturação, enfraqueceu bastante. Como curio-
sidade, lembro que, para o regime, qualquer 
um que fosse contrário era comunista. Mas, na 
verdade, no movimento estudantil havia pou-
cos comunistas. Nós éramos pessoas que pen-
sávamos, não tínhamos medo de pensar. Por 
isso, colocávamos em dúvida certas decisões, 
certas posturas dos governantes. A universida-
de é um ambiente propício para isso. Além de 
formar bons profissionais, a universidade pre-
cisa incentivar o jovem a pensar por si próprio. 
Isso os regimes extremistas, seja de direita ou 
de esquerda, odeiam.  

COMO FOI O INÍCIO DA SUA CARREIRA?
Me formei em 1974 e comecei em um es-

critório de projetos estruturais, onde fiquei 
poucos meses, pois achei que não era meu 
perfil. Depois, mudei para uma construtora. 
Paralelamente, comecei meu mestrado em 
1975. Também nessa época comecei como 
professor.

AO LONGO DE SUA CARREIRA, VOCÊ CON-
CILIOU AS ATIVIDADES ACADÊMICAS COM 
CARGOS EM ENTIDADES PÚBLICAS E ÓR-
GÃOS LIGADOS À ÁREA DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO. DE QUAIS ENTIDADES 
VOCÊ PARTICIPA ATUALMENTE? 

Eu tive oportunidade de participar do Co-
bracon (Comitê Brasileiro de Construção Ci-
vil), de ser um dos fundadores do ITQC [Ins-
tituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade 

da Construção Civil], que se preocupava com 
a qualidade da construção civil. O dr. Júlio 
Capobianco era o presidente, eu era o vice-
-presidente. Mais recentemente, participo do 
Conselho Brasileiro de Construção Sustentá-
vel. Pertenço ao Instituto de Engenharia, atuo 
no Sindicato, no CREA, mas as minhas ativida-
des profissionais nem sempre deixam tempo 
livre para me dedicar às entidades de classe e 
às entidades que representam a engenharia 
nacional. 

NA ÉPOCA DO EPISÓDIO DA CRATERA DO 
METRÔ, QUE DEIXOU SETE MORTOS, EM 
2007, VOCÊ PRESIDIA O INSTITUTO DE PES-
QUISAS TECNOLÓGICAS (IPT) E FOI O RES-
PONSÁVEL PELO LAUDO QUE INDICOU, 
ENTRE OUTROS PROBLEMAS, QUE EMPREI-
TEIRAS NÃO CONSIDERARAM A COMPLEXA 
GEOLOGIA DO TERRENO. POR FAVOR, CO-
MENTE A RESPEITO DESSA EXPERIÊNCIA. 

Sempre que temos algum desastre de en-
genharia, ele é resultado da somatória de 
uma série de falhas, que, por sinergia, aca-
bam ocasionando a catástrofe. Até escrevi 
meses atrás, em um jornal de grande circu-
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Linha de frente

lação, que o engenheiro é um profissional 
que usa ferramentas matemáticas para seus 
projetos, mas sempre assumindo riscos e to-
mando decisões na incerteza. No entanto, 
somos treinados para que essas decisões 
na incerteza não coloquem em risco, inicial-
mente, a vida humana, e não prejudiquem a 
sociedade, não tragam perdas e não desor-
ganizem a cidade e os diversos ambientes. 
A tragédia que ocorreu durante as obras 
da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo 
era evitável, desde que tomadas uma série 
de ações, começando pela etapa prelimi-
nar, até a própria obra. Foi necessário fazer 
um estudo amplo. O IPT foi contratado pelo 
Metrô para esse trabalho, que envolveu uma 
grande parte da equipe do Metrô e do IPT. 
Também tivemos apoio de consultores in-
ternacionais. O propósito do estudo não era 
procurar culpados, mas, sim, definir quais fo-
ram as causas. O que pode ter frustrado a 
imprensa é que não dissemos que a causa 
era isto ou aquilo. A causa era uma somató-
ria de várias causas menores. Talvez o relató-
rio tenha sido técnico demais e as pessoas 
estavam esperando uma solução simples. 
Lógico que não havia solução simples e tam-
bém não era tarefa do IPT fazer acusações. A 
Polícia Civil pegou esses dados do IPT e con-
tinuou seu trabalho de perícia para procurar 
os responsáveis pelo desastre.  

NOS ÚLTIMOS ANOS, TIVEMOS DIVERSOS 
ACIDENTES COM BARRAGENS DE MINERA-
ÇÃO E AS TRAGÉDIAS DE MARIANA E BRU-
MADINHO. FALTA FISCALIZAÇÃO? É NECES-
SÁRIO FAZER MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO?

Como eu disse, nunca as causas são sim-
ples. Por outro lado, muitas dessas tragédias 
não são mais admissíveis hoje. Tivemos pro-
blemas com barragens nas décadas de 50 
e 60, quando nós desconhecíamos teorias 
que hoje conhecemos. A mecânica dos solos 
é um conhecimento recente, da década de 
1930. Quer dizer, tem menos de 100 anos. 

E a mecânica das rochas, menos ainda. Tem 
só 50 anos. Agora, os desastres de Mariana 
e Brumadinho são consequência de uma sé-
rie de descasos. Eu não tiro a responsabilida-
de da própria empresa. Mas também [vejo a 
responsabilidade] da fiscalização, e nesse as-
pecto gostaria de ressaltar que, às vezes, nós, 
engenheiros, não damos a devida atenção a 
esse aspecto. Logicamente, se for comprova-
do que a legislação está falha, especialmen-
te de fiscalização, ela deve ser aperfeiçoada. 
Volto a repetir, das décadas de 50 e 60 para 
cá, os princípios teóricos de projeto e exe-
cução de barragens evoluíram bastante e a 
legislação foi modificada substancialmente. 
Por isso, eu não sei afirmar hoje se estamos 
diante de uma falha de legislação ou de uma 
falha de aplicação da legislação. 

EM OUTRA ENTREVISTA, VOCÊ DISSE QUE, 
NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, O BRASIL DESPRE-
ZOU SUA ENGENHARIA E QUE EMPRESÁ-
RIOS PREFEREM COMPRAR PATENTES DO 
EXTERIOR, QUE SÃO MAIS BARATAS, DO QUE 
APOSTAR EM SEU DESENVOLVIMENTO LO-
CAL. DE QUE FORMA ISSO AFETA A ENGE-
NHARIA NO BRASIL? 

Eu costumo dizer que você consome en-
genharia e precisa de engenheiros, quando 
você faz desenvolvimento. A operação em si é 
possível executar com número menor de pro-
fissionais. Eu não tenho nada contra patentes 

"A tragédia que ocorreu durante 
as obras da Linha 4-Amarela do 
Metrô de São Paulo era evitável, 
desde que tomadas uma série 
de ações, começando pela etapa 
preliminar, até a própria obra"
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"Toda empresa com 
grande repercussão 

internacional 
tem por trás um 

desenvolvimento 
nacional"

do exterior, o que eu lamento é que nunca, 
em nenhuma hipótese, alguém vai oferecer 
para uma empresa, independente dos valores 
de mercado, a versão última de determinado 
conhecimento. A pessoa só recebe a versão 
anterior. As subsidiárias das multinacionais di-
ficilmente têm as patentes de última geração 
aplicadas aqui no Brasil. Então, falando em 
português claro: se uma empresa brasileira 
quer ser internacionalmente competitiva, e 
não apenas uma reprodutora de mão de obra 
muitas vezes barata, ela tem, sim, que investir 
em desenvolvimento do conhecimento. Mui-
tas vezes, empresas bastante representativas 
compram uma patente para começar a produ-
zir e vão pouco a pouco entendendo o funcio-
namento da patente, criando suas próprias pa-
tentes e seu próprio conhecimento. Às vezes, 
as patentes que eles compram no exterior são 
patentes fechadas, que obriga você a traba-
lhar com matérias-primas e equipamentos es-
pecíficos; portanto, você tem que importá-los. 
Algumas empresas brasileiras são obrigadas a 
utilizar patente do exterior enquanto estão de-
senvolvendo conhecimento totalmente novo 
com equipamentos desenvolvidos no Brasil 
e com matérias-primas adequadas à realida-
de nacional. Essa é a realidade: toda empre-
sa com grande repercussão internacional tem 
por trás um desenvolvimento nacional. A pró-
pria Vale, que citei há pouco negativamente, 
merece nesse aspecto uma menção positiva. 
Suas tecnologias são nacionais. Também po-
demos citar a Embraer e até o agronegócio. 
Neste caso, parece que estamos exportando 
apenas commodities, mas, na verdade, essas 
commodities têm alta tecnologia embutida 
nelas. Nós só somos competitivos no agrone-
gócio porque nós somos muito bons nessa 
área. O conhecimento é nosso. A carne bovina 
brasileira é um ótimo exemplo. Nenhum outro 
país consegue produzir ao nosso custo. Isso 
mesmo adicionando o custo Brasil: rodovias 
péssimas, portos não satisfatórios e taxações às 
vezes não muito lógicas. Isso tudo ocorre gra-
ças à tecnologia e ao conhecimento nacionais. 

NOS ÚLTIMOS ANOS HOUVE FORTE CRES-
CIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO BRA-
SIL. NESSE CENÁRIO, COMO VOCÊ CLASSI-
FICA A FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS NO 
BRASIL?

Ainda digo que a formação está aquém da 
necessária se o Brasil quiser de fato se de-
senvolver. Esse é um ponto importante. A 
engenharia é a profissão do desenvolvimen-
to. Não estou criticando as outras profissões. 
Apenas constatando que, para desenvolver o 
país como um todo, inclusive com melhoria 
da qualidade de vida, você vai precisar de 
engenheiros. E nós temos um número ainda 
pequeno de engenheiros. Quanto à qualida-
de da formação do engenheiro, ela é reflexo 
da qualidade do ensino brasileiro. Não vou 
formar bons engenheiros se eu não tiver ado-
lescentes bem formados. Uma faculdade que 
não consegue fazer um exame vestibular, de 
seleção, rigoroso, como felizmente a Facul-
dade de Engenharia da USP – tanto a Politéc-
nica quanto a Escola de Engenharia de São 
Carlos, a Escola de Engenharia de Lorena e a 
Esalq de Pirassununga – consegue fazer, vai 
admitir alunos que não têm condições de se-
guir em um curso de engenharia coerente e 
adequado. Daí vem o problema na qualidade 
da formação. Eu, como reitor da USP, vejo as 
cotas como temporárias. Nós temos que lutar 
para melhorar o ensino básico e o ensino mé-
dio (sic) no país. 
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PELA PRIMEIRA VEZ EM 125 ANOS, A POLI 
(ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO) É ADMINISTRADA POR UMA 
MULHER, A LIEDI LEGI BARIANI BERNUCCI. 
EXISTE MACHISMO NA ENGENHARIA? 

A Liedi é uma excelente gestora e uma ex-
celente engenheira. Mas eu diria que é muito 
mais que machismo, é preconceito. Na minha 
geração, quando a gente visitava as obras, in-
clusive do metrô, as minhas colegas – na épo-
ca, eu tinha apenas duas colegas de classe 
– não podiam ir conosco. Se elas fossem, os 
operários paravam de trabalhar. Isso na déca-
da de 70. Felizmente, na década de 90, eu vi 
uma ex-aluna à frente das obras de uma rodo-
via. Isso repercute muito. As adolescentes ga-
nham motivação para estudar engenharia. As 
empresas deixam de ter preconceito na hora 
de contratar engenheiras. Mas essa mudança 
demandou um tempo. Na Politécnica, nós ti-
vemos a primeira professora titular somente 
no final dos anos 90. Felizmente, agora as coi-
sas se modificaram. Eu tenho uma chefe de 
departamento que é uma professora, a minha 
diretora é uma professora. Estamos tendo 
mudanças importantes. O preconceito é mui-
to mais forte do que o machismo. Desde que 
comecei a estagiar, em 1971, eu nunca preci-
sei usar a força física para ser engenheiro.   

COMO TEM EVOLUÍDO A PROPORÇÃO HO-
MEM VERSUS MULHER NA POLI EM PARTICU-
LAR E NOS CURSOS DE ENGENHARIA?

Na minha época era 1% de colegas, agora 
subiu para 30%. Ainda continua sendo uma 
profissão extremamente masculina. Mas não 
é nosso objetivo garantir 50% para as mulhe-
res. Enfermagem, por exemplo, é uma pro-
fissão em que se dá o contrário. O caminho 
não é obrigar, mas mostrar que não existem 
profissões masculinas ou femininas. Todas as 
profissões são válidas para ambos os sexos. 

NO ANO PASSADO, A POLI APRESENTOU A 
PROPOSTA DE UM NOVO CURSO, O DE EN-
GENHARIA DA COMPLEXIDADE. DO QUE SE 
TRATA ESSE NOVO CURSO? QUANDO ELE 
DEVE COMEÇAR A SER OFERECIDO? O QUE 
É UM ENGENHEIRO DO FUTURO? 

Essa é uma ideia que estamos desenvolven-
do na Poli há cerca de 20 anos. O engenheiro 
do futuro é uma pessoa que tem uma forma-
ção básica extremamente sólida, que con-
segue se adequar e resolver problemas que 
nem sabemos ainda que existem. Ele também 
sabe trabalhar em equipes multidisciplinares. 
Não tem medo da multidisciplinaridade. Para 
o engenheiro do futuro, cada problema é um 
desafio a ser resolvido. É um perfil um pouco 
diferente do engenheiro de 20, 30 anos atrás, 
especialista em um assunto específico. Até 
porque as especialidades hoje mudam mui-
to rapidamente. O que era uma especialida-
de há 30 ou 40 anos, hoje, com o advento da 
facilidade de se trabalhar com dados e com 
o desenvolvimento da computação, pode ser 
uma tarefa simples. Então, estamos falando de 
uma nova postura da formação do engenhei-
ro. Uma pessoa que vai resolver problemas 
que ainda não sabemos quais serão. O curso 
de engenharia da complexidade está inserido 
nessa mesma linha. Ele vai formar um enge-
nheiro que vai atuar para resolver problemas 
complexos, de todas as áreas possíveis. Então, 
já está dentro dessa nova concepção. No ex-

"O engenheiro do futuro é uma 
pessoa que tem uma formação 
básica extremamente sólida, 
que consegue se adequar e 
resolver problemas que nem 
sabemos ainda que existem"
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terior, algumas universidades já começam a 
formar engenheiros sem muitos adjetivos. En-
genheiro apenas, não é civil, mecânico, elétri-
co, nada. A ideia é essa: formar um profissional 
que se adeque a todas as realidades. 

UM DOS ESTUDOS DO QUAL VOCÊ PARTI-
CIPOU, SOBRE DESPERDÍCIO DE MATERIAIS, 
MOSTRAVA QUE, EM MÉDIA, GASTAVA-SE 
DE 3% A 8% A MAIS EM MATERIAL DO QUE 
O NECESSÁRIO POR CAUSA DAS PERDAS. DE 
LÁ PARA CÁ, HOUVE AVANÇO NESSE SENTI-
DO? OS CANTEIROS ESTÃO MAIS VERDES? 

Na área civil o avanço foi marcante. Nós 
melhoramos na parte de projeto, os cantei-
ros de obras passaram a ser encarados de 
um ponto de vista mais industrial. Portanto, 
nós sabemos lidar de forma mais estrutura-
da e organizada com canteiros de obras. E, 
como consequência, a perda e o desperdício 
de material diminuíram. Aliás, desperdício de 
material não é o entulho que sai da obra. É 
todo o material que fica, que nós colocamos 
a mais na obra. 

VOCÊ FOCOU MUITOS DE SEUS ESTUDOS 
NOS PROBLEMAS URBANOS E ESTRUTURAIS 
QUE A METRÓPOLE PAULISTANA APRESEN-
TA. DE QUE FORMA A ENGENHARIA PODE 
CONTRIBUIR NAS SOLUÇÕES URBANAS? 

Esse assunto é complexo e mereceria uma 
entrevista inteira. O aspecto urbano, prin-
cipalmente de país em desenvolvimento, é 
hoje o problema mais sério que nós temos. 
Ele é multidisciplinar. Envolve transporte, sa-
neamento, poluição, microclimas, enfim, tra-
ta-se de algo muito complexo. Infelizmente, 

"Desperdício de material não 
é o entulho que sai da obra. É 
todo o material que fica, que 

nós colocamos a mais na obra"
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Linha de frente

no nosso país esses problemas são ainda 
mais graves, como mostram os casos de nos-
sas grandes metrópoles, como Rio [de Janei-
ro] e São Paulo. Basta dizer o que aconteceu 
nessas últimas semanas [o desabamento em 
Muzena, Rio de Janeiro]. A engenharia, junta-
mente com a área da saúde, da arquitetura e 
outras, precisa convencer os políticos de que 
o trabalho é muito mais complexo. É o típi-
co caso em que não dá para resolver melho-
rando apenas um dos aspectos. Nos últimos 
anos, além de resolver o problema urbano, a 
nova abordagem que se tem é tornar o es-
paço urbano mais resiliente. Ou seja, quando 
tem uma chuva atípica, um evento não pre-
visto, um tremor de terra, uma coisa dessas 
que não é esperada com frequência, a cidade 
consiga sobreviver. Além de resolver os pro-
blemas crônicos que nós temos, precisamos 
adequar nossas cidades para que quando 
alguma coisa atípica aconteça, não crie de-
sastres. É um problema muito complexo. A 
engenharia é uma parte da solução. Ela não é 
a solução total. Mas é uma parte fundamental 
dessa solução. 

"A crise hídrica que tivemos 
alguns anos atrás foi 
solucionada com acúmulo 
de conhecimento que havia 
disponível na universidade. 
Então, essa cooperação está 
sendo feita. O que talvez 
não saibamos é mostrar 
isso para a sociedade. Nisso 
podemos estar falhando"

ANTES DE CHEGAR À REITORIA DA USP, 
VOCÊ PASSOU POR VÁRIOS CARGOS DE 
GESTÃO NA USP, QUAL É O SEU MAIOR DE-
SAFIO À FRENTE DA REITORIA?

A USP é uma das maiores universidades do 
mundo, em tamanho e quantidade de pes-
quisa. Em uma universidade de grande pro-
porção como a USP, o maior desafio é man-
ter a qualidade e a excelência. Esse é o foco 
da gestão. 

A USP TEM UM ENORME REPERTÓRIO 
CIENTÍFICO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO. 
COMO ISSO PODE AJUDAR A AVANÇAR 
NESSE TEMA TÃO URGENTE PARA O PAÍS?  

Isso tudo já está sendo repassado. À frente 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestru-
tura [do Estado de São Paulo], que cuida da 
área de saneamento, estão profissionais que 
foram formados ou passaram parte de sua 
formação nas universidades públicas pau-
listas, principalmente na USP. Os dirigentes 
dessas entidades são docentes nossos e isso 
tudo está sendo transladado (sic). A crise hí-
drica que tivemos alguns anos atrás foi solu-
cionada com acúmulo de conhecimento que 
havia disponível na universidade. Então, essa 
cooperação está sendo feita. O que talvez 
não saibamos é mostrar isso para a socieda-
de. Nisso podemos estar falhando.

QUAL O ENVOLVIMENTO DA USP COM A 
DESPOLUIÇÃO DO RIO PINHEIROS?

O envolvimento é total. Basta dizer que a 
pessoa responsável por esse tema hoje é um 
professor da USP, que acaba de se aposentar 
para poder assumir a presidência da Sabesp. 
Trata-se do professor [Benedito] Braga. Mas 
é importante frisar que esse envolvimento é 
contínuo. Não é pontual. A USP está sempre 
formando pessoas que estão cuidando des-
se assunto.

24  ENGENHARIA  |  www.iengenharia.org.br Nº 641 / 2019



Coluna

A gente se pergunta como serão as ci-
dades do futuro. Uma coisa é certa, 
talvez se pareçam com as cidades 
do presente em sua configuração 

física, mas serão profundamente diferentes 
nas relações interpessoais, nos seus símbo-
los, nas questões de mobilidade, distribuição 
dos espaços verdes, na consciência dos cida-
dãos. Para viver nas cidades do futuro, temos 
de nos preparar para uma vida mais compac-
ta, para facilitar o nosso dia a dia. Moradia e 
trabalho serão mediados por comércio, ser-
viços, cultura e lazer; tudo junto e misturado.

 Afinal, a consciência humana, como as ca-
pacidades de compreensão do novo tempo, 
anda muito mais lentamente do que os avan-
ços tecnológicos. Quem não se assusta ao 
ver um patinete elétrico cruzando a calçada, 
uma bicicleta parada no poste do prédio? A 
difícil convivência entre o pedestre, o carro, 
o ônibus.

Temos que reinventar o jeito de viver nas 
cidades. Aumentar as áreas de convivência e 
convergência. Tornar permeáveis os grandes 
blocos edificados, permitindo que, por entre 
as ruas, os edifícios e as praças a nossa vida 
surja e siga sendo vivida.

A cidade de hoje extrapola muitas vezes o 
conhecimento de urbanização, de arquitetu-
ra, de engenharia de tráfego, de geografia, 
para acolher todas as dimensões do conheci-
mento humano.

POR CIDADES 
MAIS GENTIS

É impossível pensar a cidade do futuro 
como um mero exercício de modelo cientí-
fico, experimental. 

Precisamos mais que nunca do trabalho co-
letivo. Nós já podemos assistir o que enge-
nheiros, arquitetos e urbanistas brasileiros 
realizam quando convocados para concreti-
zar grandes ideias.

Com as experiências do Rio de Janeiro nos 
anos 30, Pampulha nos 40 e da magnífica Bra-
sília nos 50, aprendemos o que nossa própria 
gente pode realizar, e fizemos o mundo reco-
nhecer nosso talento plural.

O desafio nunca termina. Pela frente, a meta 
é imaginar o que podem ser as cidades futuras.

Cidade é gente; cidadania se constrói com 
autoestima. A cidade não vai mais aceitar mu-
ros e proteções medievais convivendo com a 
conectividade imediata da nossa vida urbana 
no mundo contemporâneo. 

A engenharia, a arquitetura e o urbanismo 
encontram aí o desafio maior, o de pensar a 
cidade humanizadamente, pautando-se na  
qualidade e no compromisso. Precisamos 
criar novas leituras dos lugares existentes 
para encarar novos tempos e desafios, usan-
do a tecnologia de ontem, hoje e amanhã.

Afinal, mais do que nunca precisamos ter os 
pés no chão, os olhos no horizonte e a cabeça 
nas estrelas.
*Gustavo Penna é arquiteto e urbanista.  
Vencedor do World Architecture Festival  (WAF) de Cingapura

• Por Gustavo Penna*
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O PROJETO DE DESPOLUIÇÃO DO RIO PI-
NHEIROS É VOCACIONADO A SER O PRO-
GRAMA CARRO-CHEFE DAS POLÍTICAS PÚ-
BLICAS DO GOVERNO DORIA?

Sim. É um projeto de extrema relevância 
por vários fatores: o impacto ambiental e na 
qualidade de vida da população, a importân-
cia do rio na paisagem urbana da maior ci-
dade do país e a excelência técnica e tecno-
lógica que a sua realização demanda. Além 
de inovação e expertise das diversas áreas do 
governo envolvidas, o projeto exigirá grande 
mobilização e união da sociedade. Só será 
possível despoluir o Pinheiros, e em seguida 
o Tietê, se todos fizerem a sua parte. É uma 
empreitada difícil, mas perfeitamente factível.

Projeto do futuro

O RIO 
PINHEIROS  
É DE TODOS

COMO TRANSFORMAR O PROJETO EM OB-
JETO DE DESEJO DA INICIATIVA PRIVADA? 
ALÉM DO SETOR IMOBILIÁRIO, QUE OU-
TROS SETORES DA ECONOMIA TERIAM IN-
TERESSE EM INVESTIR NO PROJETO?

O rio Pinheiros é um dos símbolos da nossa 
região metropolitana e para todos os paulis-
tas. Com a participação da iniciativa privada, 
sem dúvida, as ações se encaminharão com 
mais celeridade. A despoluição do rio e sua 
integração efetiva à cidade vão gerar valori-
zação imobiliária e alavancar o turismo, um 
setor da economia que é grande gerador de 
emprego e renda. Por isso, todas as áreas (sic) 
diretamente envolvidas no projeto, como a 
Emae (Empresa Metropolitana dee Águas e 
Energia) e a Sabesp, já estão desenvolvendo 
os planos para execução das obras.

A DESPOLUIÇÃO DOS RIOS DEPENDE, 
ALÉM DA UNIVERSALIZAÇÃO DA COLETA E 
DO TRATAMENTO DE ESGOTO, DE UMA MU-
DANÇA DE COMPORTAMENTO DA POPULA-
ÇÃO. COMO TORNAR ISSO POSSÍVEL?

Despoluir o rio exigirá a participação de to-
dos no combate à chamada poluição difusa. 
Envolve desde a pessoa que joga uma bituca 
de cigarro na rua até as prefeituras que não 
fazem a coleta e destinação corretas do lixo, 
passando pelos loteamentos clandestinos 

UMA DAS PRIORIDADES DO GOVERNO 
JOÃO DORIA NA ÁREA AMBIENTAL, A 
DESPOLUIÇÃO DO RIO PINHEIROS VAI 
PERMITIR SUA INTEGRAÇÃO À CIDADE, 
GERAR VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
E ALAVANCAR O TURISMO NO SEU 
ENTORNO.  O GOVERNADOR QUER CONTAR 
COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA 
PRIVADA PARA DAR CELERIDADE AO 
PROJETO, QUE DEVE SERVIR DE EXEMPLO 
PARA INICIATIVAS SEMELHANTES.

• Por Larissa Féria

Para o governador João Doria, o projeto é de extrema relevância
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em áreas de mananciais e as indústrias que 
descarregam poluentes diretamente em cór-
regos. Haverá um esforço conjunto para que 
esses maus comportamentos mudem. O rio 
Pinheiros não é do Governo do Estado de 
São Paulo, não é da Prefeitura. É de todos. E 
todos devem ser chamados a assumir suas 
responsabilidades. 

INTEGRAÇÃO É A CHAVE PARA OS ÓRGÃOS 
ENVOLVIDOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
HÍDRICAS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO ES-
TADUAL. ESSE DEVERÁ SER UM DOS SEGRE-
DOS DE SUCESSO DA NOVA INICIATIVA DE 
DESPOLUIR O PINHEIROS?

Na mesma secretaria de Estado, nós já 
unimos energia, infraestrutura, meio ambien-
te e saneamento. Tudo é coordenado hoje 
pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Am-
biente – porque não fazia sentido ter áreas 
tão conectadas trabalhando separadamente. 
O projeto de despoluição do Pinheiros ganha 
com essa sinergia. Agora, queremos que essa 
integração vá além dos muros do governo. 
Envolveremos toda a sociedade no projeto, 

integrando pessoas, empresas e organiza-
ções sem fins lucrativos.

UM FINAL FELIZ DENTRO DO CRONOGRA-
MA PREVISTO PARA A DESPOLUIÇÃO DO 
RIO PINHEIROS SERIA A ALAVANCA PARA, 
NOS PRÓXIMOS GOVERNOS, APLICAR UMA 
SOLUÇÃO EM ESCALA ESTADUAL PARA A 
MANCHA DO TIETÊ, NA GRANDE SÃO PAU-
LO E NO RESTO DE SEU CURSO?

A despoluição do Tietê já está em marcha, 
com o Projeto Tietê e o Córrego Limpo, que 
tem participação da Prefeitura de São Paulo. 
No interior, o Projeto Tietê já reduziu a man-
cha de poluição em mais de 400 quilôme-
tros, de 530 quilômetros para 122. Mas há o 
problema da concentração urbana na Gran-
de São Paulo, e por isso os grandes avanços 
conquistados ainda não são visíveis aqui. Para 
avançar mais depressa na capital, o Governo 
quer contar com a iniciativa privada e toda a 
população. Com isso, tenham certeza, a des-
poluição do rio Pinheiros será um bom exem-
plo para outras iniciativas semelhantes no Es-
tado de São Paulo, no Brasil e no mundo.

A despoluição do rio Pinheiros servirá de exemplo para iniciativas semelhantes

Em
ae
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UNIÃO QUE FAZ 
A DIFERENÇA NA 
DESPOLUIÇÃO DO 
RIO PINHEIROS

Vinte e cinco quilômetros de extensão, 
85 metros de largura, 4,5 metros de 
profundidade e... índice de qualida-
de de água “péssimo”, segundo me-

dida da Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo). 

Esse é o raio X de hoje do rio Pinheiros, que 
serpenteia por alguns dos bairros mais no-
bres das zonas sul e oeste da capital e tem 
diversos trechos degradados e muitas áreas 
sem saneamento.

Agora, imagine o mesmo rio despoluído, 
impulsinando a valorização imobiliária do en-
torno, gerando água e energia e até servin-
do como modal de transporte e para turismo 
– uma visão mais ou menos utópica na atua-
lidade, mas que pode se tornar realidade e 
trazer benefícios no futuro.

Essa é a meta do comitê multidisciplinar ou, 
melhor dizendo, de uma espécie de força-tare-
fa, composta da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, da Cetesb, da Emae (Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia), da Sabesp 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) e do DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica), cujo foco é a revita-
lização do rio Pinheiros.

Promessa de campanha do governador João 
Doria (PSDB-SP), esse projeto de requalifica-
ção já está em busca de capital – cerca de R$ 
1,2 bilhão, estima-se – para ser executado em 
pelo menos três anos, segundo o engenheiro 
civil Marcos Penido, secretário da pasta e um 
dos maiores entusiastas dessa revitalização. 
Esse é o primeiro passo da “maratona” de cui-
dados com os rios paulistas. 

“Vamos começar por onde é factível: o 
Pinheiros tem 25 quilômetros, cinco vezes 
menos que a mancha de poluição do Tietê”, 
afirma. “Aplicaremos todas as soluções que 
mostrarem resultado nele e, na hora em que 
esta realidade estiver implantada, vamos le-
var para o Tietê”, sinaliza. 

Em sua entrevista à REVISTA ENGENHARIA, 
o secretário detalha os caminhos que devem 
contribuir para o sucesso dessa meta. Porém, 
mais do que a união talvez inédita no projeto 
de gestão hídrica de São Paulo, da Secretaria 
com empresas focadas no mesmo objetivo de 
projeto sustentável, o trabalho desse grupo é 
muito maior: o de conscientização ambiental.

De acordo com Penido, mais do que a carga 

Entrevista

FORÇA-TAREFA COMPOSTA DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
MEIO AMBIENTE, DA EMAE, DA SABESP, 
DA CETESB E DO DAEE PRETENDE 
DEIXAR O RIO LIMPO EM TRÊS ANOS

• Por Karina Lignelli

Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado 
de São Paulo
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“Porque se o rio é sujo, ele vira 
mesmo um ponto de descarte 

de esgoto, as pessoas jogam lixo 
sem nenhuma preocupação. 

[...] Mas, a partir do momento 
que ele estiver limpo, elas criam 

uma ‘trava mental’ para isso”

de esgoto, um dos grandes focos de poluição 
física de rios como o Pinheiros é o descarte 
irregular. “Isso é um trabalho de cultura e de 
conscientização de anos que deve ser feito, 
mas não temos esse tempo”, afirma. 

A ideia para que a despoluição se concreti-
ze – e se mantenha, segundo o secretário – é 
“entrar” logo no rio e mostrar que é possível 
ele ficar limpo. “Porque se o rio é sujo, ele vira 
mesmo um ponto de descarte de esgoto, as 
pessoas jogam lixo sem nenhuma preocupa-
ção. [...] Mas, a partir do momento que ele es-
tiver limpo, elas criam uma ‘trava mental’ para 
isso”, acredita.

A seguir, confira os principais trechos da en-
trevista:

EM UM RECENTE DEBATE SOBRE A REVI-
TALIZAÇÃO DO RIO PINHEIROS NO INSTI-
TUTO DE ENGENHARIA, O SENHOR DESTA-
COU QUE ESSE É “UM MOMENTO CRUCIAL” 
PARA A REALIZAÇÃO DESSE TRABALHO. 
POR QUE AGORA?

MARCOS PENIDO - Porque nós estamos 
num momento que é latente. Está madura 
na sociedade a necessidade dessa mudança 
toda. Todo mundo clama por essa questão 
do rio Pinheiros, que é preciso tomar uma 
decisão. Não tem cabimento que uma cidade 
como São Paulo, com o tamanho e a dimen-
são que ela tem dentro do nosso estado, do 
nosso país, tenha um rio localizado na região 
mais nobre da cidade colocado como uma 
coisa à parte, como uma coisa feia. Então, o 
momento está claro: temos que revitalizar os 
nossos rios e temos que começar por onde? 
Por onde é factível. A gente tem que começar 
por onde temos consciência de que dá para 
fazer. Vamos começar pelo Pinheiros para 
depois ir para o Tietê, dar o primeiro passo. 
Eu brinco que uma maratona são os 42 quilô-
metros, mas ela começa pelo primeiro passo. 
Temos uma maratona para cuidar dos rios de 
São Paulo. Vamos começar por onde dá para 
exemplificar, onde há meta; por isso, vamos ini-
ciar pelo rio Pinheiros. Essa é a lógica.

QUAIS AS DIFICULDADES DE DESPOLUIR O 
RIO TIETÊ?

Tem a ver com tamanho, com logística. O 
Tietê é um rio com 534 quilômetros, com uma 
mancha de poluição de 120 e tantos quilô-
metros e temos afluentes mais complicados. 
O Tietê nasce lindo e maravilhoso em Sale-
sópolis, mas vem sendo maltratado e judiado 
ao longo do seu caminho, e ele vai passando 
por grandes cidades que não estão dando o 
destino correto para suas águas (sic). Cami-
nhamos por Mogi, Arujá, Guarulhos, onde 
temos um percentual de tratamento de esgo-
to baixo. O Tietê também recebe muita car-
ga do Tamanduateí, que é um contribuinte 
grande, que vem com todo o ABC. São Ber-
nardo do Campo é uma grande parceira da 
Sabesp, tem um percentual de limpeza muito 
grande [de esgoto], mas ela [a cidade de São 
Bernardo do Campo] vem com Santo André, 
com Mauá, São Caetano. Como ela vem com 
outras contribuições, na hora em que entra 
no Tietê traz uma carga muito pesada, assim 
como outros afluentes muito grandes do Tie-
tê que trazem uma carga de poluição muito 
grande. Então, vamos começar pelo Pinhei-
ros, onde temos afluentes como o Jaguaré 
e o Pirajuçara, que têm uma contribuição de 
poluição grande, mas controlável; o Água Es-
praiada, que é controlável. 
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O rio Pinheiros tem 25 quilômetros, então 
dá para trabalhar, contra os 120 e tantos da 
mancha do Tietê. Ela [a mancha] é cinco ve-
zes maior do que a realidade do Pinheiros. 

E como nós somos muito São Tomé, gos-
tamos de ver pra crer, na hora em que essa 
realidade estiver implantada, nós vamos abrir 
os olhos e dizer: “dá para fazer”. Vamos apli-
car no Tietê todas as soluções que mostra-
rem resultado no Pinheiros. Sem contar que 
colocaremos brilho num setor extremamente 
pujante, que é o imobiliário. A hora em que 
começar a ficar bonito, a mostrar o valor que 
se agregará ao metro quadrado, vamos abrir 
os olhos para as margens do Tietê.

DE QUE FORMA?
Como é a marginal do rio Pinheiros hoje? 

Nós temos uma margem de respeito, temos 
ali [as torres corporativas] Rochaverá, a sede 
do Santander... Será que não dá pra fazer isso 
no Tietê? Quanto que passaria a valer o me-
tro quadrado? Ou seja, vamos ter isso aqui 
também, vai ter um atrativo muito grande, vai 
movimentar a economia. Vamos fazer isso co-
meçar a valer.

A FUSÃO DE TODOS OS AGENTES, DE TO-
DOS OS PLAYERS, NA PROCURA DE UMA SO-
LUÇÃO PARA O RIO ATRIBUIU O FRACASSO 
DE PROJETOS ANTERIORES AO PINHEIROS 
LIMPO, PROJETOS NOS QUAIS FORAM GAS-
TAS FORTUNAS E QUE TIVERAM BAIXO RE-
SULTADO. A RAIZ DO PROBLEMA É A FALTA 
DE INTEGRAÇÃO? QUAL É A LÓGICA DES-
SA FUSÃO E COMO ELA PODE CONTRIBUIR 
PARA A GESTÃO HÍDRICA DE SÃO PAULO?

Temos uma somatória de agentes e atores 
que têm o mesmo foco. Temos hoje sob a tute-
la, o guarda-chuva, da Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente a Cetesb, que é a grande 
orientadora, e empresas operacionais, como a 
Emae, o DAEE e a Sabesp. Estão as três sob a 
mesma gestão, e agora vamos trabalhar jun-

tos. A Emae é a grande capitã desse processo; 
é ela quem toca o dia a dia do Pinheiros. É ela 
quem regula a Usina de Traição e o nível de 
vazão. Sem contar que ela tem ativos ao longo 
do Pinheiros. Nós temos a Sabesp, que cuida 
da questão de coleta e tratamento de esgoto, 
que tem o Projeto Tietê contribuindo para que 
não venha o esgoto do rio. E temos o DAEE re-
gulando as questões de água e energia elétri-
ca. Ou seja, temos todas essas empresas com 
o mesmo foco e objetivo. E quem é o nosso 
orientador, que diz para onde o projeto vai, 
como vai e como fazer? A Cetesb, porque ela 
é quem vai garantir que essas ações se deem 
de modo sustentável. Todas essas empresas 
estão focadas no mesmo objetivo e sob a 
mesma gestão, e nós [da secretaria] somos os 
guardiões para que essas ações sejam feitas. 
Já construímos o projeto de maneira que seja 
feito desde o início com sustentabilidade. Se 
a Sabesp está aqui coletando esgoto, vamos 
garantir água limpa. Se estamos com a Emae, 
vamos garantir que a questão do assoreamen-
to seja efetiva. Temos o DAEE, que vai garantir 
toda a expertise e a regulação para desasso-
rear o rio, como é feito no Tietê. Vamos somar 
ações que estão dispersas e colocar dentro 
desse objetivo, ou seja, colocamos todos para 
trabalhar juntos. Desde aquele encontro [na 
Instituto de Engenharia, em março último], fi-
zemos seis reuniões entre o grupo que foi cria-
do, vendo como poderemos trabalhar de uma 
forma objetiva e prática. O importante dessa 
união entre Secretaria e empresas é atingir o 
mesmo objetivo.

VOLTANDO UM POUCO NO TEMPO, DESDE 
1992, QUANDO FOI ANUNCIADO O PRO-
JETO TIETÊ, BILHÕES FORAM GASTOS EM 
UM PROJETO DE DESPOLUIÇÃO (QUE IN-
CLUIRIA O PINHEIROS), MAS POUCA COISA 
MUDOU. QUAIS EMPECILHOS IMPEDIRAM O 
AVANÇO? 

Primeiro, seria preciso “entrar” no rio, mas 
foram atacando a consequência, não a causa. 
Não adianta querer [apenas] limpar e fazer 
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flotação: ele fica limpo por um tempo, mas 
continua entrando sujeira. Não adianta. Pre-
cisa ter sinergia entre todos os atores, como 
está acontecendo agora na questão do lixo. 
Por isso, foi criado esse comitê multidiscipli-
nar, que está direto estudando e procurando 
soluções para o rio.

UMA DAS CRÍTICAS FEITAS POR ENTIDADES 
LIGADAS AO MEIO AMBIENTE, NA ÉPOCA 
DA FUSÃO ENTRE A SECRETARIA E AS EM-
PRESAS PÚBLICAS, É DE QUE PODERIA HA-
VER CONFLITO DE INTERESSE NA FISCALI-
ZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE LICENÇAS. COMO 
ISSO PODE SER EVITADO DO PONTO DE 
VISTA AMBIENTAL E DO PONTO DE VISTA 
BUROCRÁTICO?

Vamos entender uma coisa: temos aqui o 
profissional da Cetesb, que faz liberação do li-
cenciamento; o do DAEE, que faz liberação da 
outorga. O fato de estarem ligados a A, B ou 
C muda o que na responsabilidade dele? Um 
profissional, engenheiro, agrônomo ou advo-
gado, tem a responsabilidade de liberar um 
licenciamento. Ele continua lidando com base 
nas mesmas leis. O importante é que vamos 
estar juntos no desenvolvimento do projeto, 
nos estudos, de uma maneira para que ele 
seja realizado obedecendo todos os ditames e 
diretrizes de sustentabilidade. Isso é o impor-
tante, que seja feito dentro dessas diretrizes. 
Que [o projeto] já vá sendo construído de uma 
maneira sustentável e possa ser aprovado. 
Essa é a questão que importa.

DO PONTO DE VISTA DOS INTERESSES, ATÉ 
ONDE O CAPITAL QUER QUE O RIO PINHEI-
ROS SEJA DESPOLUÍDO? SÓ PELO INTERES-
SE IMOBILIÁRIO?

Tem o interesse imobiliário, o interesse am-
biental, o turístico. Tem uma soma de fatores. 
O interesse imobiliário, que vai valorizar toda 
aquela região, o interesse de infraestrutura, 
que deve fazer toda a coleta de esgoto e le-

var para tratamento. Tem o interesse de toda 
a sociedade para que isso funcione e tem o 
interesse dessa bacia, de que tenha o trata-
mento da água feito da maneira correta. O 
capital vai ser investido para acabar com essa 
situação horrível, vai ser investido para que 
sejam colocadas estações compactas de tra-
tamento de esgoto, para que essa água que 
vem do rio seja tratada e, a partir do momen-
to que ela vem da estação, seja limpa. Vamos 
montar toda uma estrutura para que a sujei-
ra não chegue no rio. Porque as pessoas fa-
lam: “ah, o rio está sujo”, como se o rio fosse 
o culpado, mas ele não é culpado. Ele é víti-
ma de todo esse processo. E o investimento 
será justamente nesse sentido: para que toda 
essa poluição, toda essa carga não venha 
mais para o rio. Então, temos investimento da 
Sabesp, da Cetesb, da Emae para que seja 
feito tudo isso. Esse investimento, junto com 
o setor público, qual retorno terá? No inves-
timento imobiliário, nos ativos para geração 
de energia e na própria água. Ou seja, você 
tem uma soma de fatores que podem gerar 
compensação nessa aplicação.

EM RELAÇÃO À MATRIZ FINANCEIRA DOS IN-
VESTIMENTOS PARA DESPOLUIÇÃO DO RIO 
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PINHEIROS, QUAL O PONTO-CHAVE DE RE-
TORNO PARA QUE O CAPITAL SE INTERESSE 
EM INVESTIR? O FINANCIAMENTO DEVE SER 
FEITO POR MEIO DE UMA PPP (PARCERIA PÚ-
BLICO-PRIVADA)?

É uma PPP, mas a matriz é o quanto de recur-
so é preciso para bloquear a entrada de car-
ga poluidora no rio Pinheiros, ou seja, vamos 
combater a causa, não a consequência. O rio 
é uma bacia de 3,3 milhões de pessoas, onde 
nós temos 90 e poucos por cento do esgoto 
coletado. E 91%, 92% desse esgoto é trata-
do. Tudo isso, mais o volume de sujeira que é 
colocado geram alguns pontos complicados. 
Temos o Água Espraiada, que lança muito es-
goto; o Pirajuçara e o Jaguaré, que lançam 
[esgoto] na região do Capão Redondo.Nós 
vamos trabalhar nessa causa para buscar o 
seguinte: enquanto o Projeto Tietê caminha 
– e ele não para –, além de buscar a despolui-
ção do rio Pinheiros, temos que garantir que 
todo esse esgoto seja 100% coletado e 100% 
tratado. A busca do saneamento básico é a 
universalização do serviço. Então, a Sabesp 
continua buscando esse esgoto com que nós 
vamos trabalhar para fazer essa despoluição, 
seja dentro do córrego ou dos piscinões. Nós 
temos esse piscinão do Pirajuçara, por exem-
plo: põe-se a estação compacta ali e, a par-
tir do momento em que a carga entra, ela sai 

sem poluição dos piscinões, criando bolsões 
ao longo do rio, tratando dele e buscando a 
causa [a partir] da matriz. Quando o rio estiver 
limpo, essa carga diminui de forma paralela, 
dragando e limpando esse rio e oxigenan-
do essa água. Ao aumentar a capacidade do 
rio, dragando e tirando o material assoreado, 
você ganha mais água. À medida que essa 
água que entra é boa, a natureza se recupera 
de maneira absurda. Quando você joga água 
limpa, a natureza responde rapidamente. E 
nesse investimento que vai ser feito, a ideia é 
colocar nessa PPP os ativos que a Emae tem 
ao longo do rio, que são ativos usados como 
bota-fora. Por conta dessa qualidade do rio, 
você tem uma nova visão: ele passa a ter um 
patrimônio imobiliário fantástico. Também 
tem a questão da energia hidrelétrica de Pi-
ratininga, onde tem espaço para entrar gás 
e incluir nesse processo a própria geração 
da água. A partir do momento em que entra 
água limpa, você pode vender e começa a 
perceber outra realidade nas nossas represas.

QUEM RESPONDE PELA CARGA DE SUJEIRA 
QUE CHEGA NO RIO SEM SER PELOS CA-
NAIS HÍDRICOS?

A poluição física vem dos lixões e aterros. 
Colocamos redes ao longo dos rios para que 
a sujeira não chegue. Isso aí é descarte irregu-
lar, mas um problema solucionável. Temos que 
atuar nos rios. O grande projeto é chegar nes-
sas 3,3 milhões de pessoas, colocando [trata-
mento de] esgoto em cada casa e tendo o lixo 
100% coletado, eliminando todos os pontos 
de esgoto. Isso é um trabalho de cultura e de 
conscientização de anos que deve ser feito, 
mas não temos esse tempo. Então, a gente tem 
que mostrar um novo paradigma: temos que 
“entrar” no córrego, mostrar onde tem descar-
te ilegal, colocar rede para tirar esse material. 
Se está entrando poluição de esgoto no rio, a 
gente tem que colocar estação compacta para 
limpar esse rio, vou ter que “entrar” nele para 
limpar tanto a poluição difusa, quanto a polui-
ção de esgoto. E aí, a partir do momento em 
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que começar a ficar mais limpo, é preciso mos-
trar que é possível o rio ficar limpo, e tentar 
criar um paradigma. Porque se o rio é sujo, ele 
vira mesmo um ponto de descarte de sujeira, 
as pessoas jogam lixo sem nenhuma preocu-
pação. “Ah, já tá sujo mesmo.” Mas, a partir do 
momento em que ele estiver limpo, criam uma 
“trava mental” para isso.

SERÁ TÃO SIMPLES ASSIM CONSCIENTIZAR 
A POPULAÇÃO NESSE SENTIDO?

Quando eu estive na Secretaria de Prefeitu-
ras Regionais e nós limpamos muitos pontos 
de descarte de lixo, requalificamos e pintamos, 
colocando ações de integração de lazer com a 
família, nos outros pontos mais próximos, a po-
pulação já ficava indignada. Porque mostramos 
que a mudança era uma realidade. Quando as 
pessoas passavam por vários pontos de des-
carte de lixo, não tinham parâmetro de uma coi-
sa boa; aquilo era normal e natural, mas, para 
outros, foi uma experiência transformadora: 
a gente pulava [a limpeza de] um, pulava dois 
e fazia outro. Aí questionavam: “Mas por que 
aquele não? Aquele dá para fazer também.” A 
própria comunidade começou a se conscien-
tizar disso, mas nós não conseguimos “entrar“ 
em cada comunidade, em cada bairro. Então, 
eu vou buscar: para onde vai toda essa polui-
ção? Para dentro do córrego. 

QUAIS SERIAM ESSAS RENDAS ACESSÓRIAS?
Se o rio estiver bom, estiver limpo, pode exis-

tir uma gestão fluvial, com toda a capacidade 
turística que ele pode gerar. Mas, nesse primei-
ro momento, a ação potencial se baseia em três 
itens que podem gerar renda: incorporação 
imobiliária, geração de energia e de água.

O MODAL DE TRANSPORTE NÃO SE APLICA-
RIA TAMBÉM?

Sim, mas também entraria como renda 
acessória. As diretas são geração de energia, 
tanto termoelétrica quanto geração hídrica, 

valorização imobiliária em terrenos e ativos e 
a geração de água boa. Aí você pode vender 
até para a própria Sabesp e para os municí-
pios que não têm uma Sabesp. 

VOLTANDO UM POUCO, O SENHOR DISSE 
QUE NÃO DÁ PARA ENTRAR EM TODAS AS 
COMUNIDADES PARA CONSCIENTIZAR SO-
BRE O LIXO E A ÁGUA. ESPECIALISTAS DIZEM 
QUE O DESAFIO MAIOR É DESPOLUIR OS 23 
AFLUENTES DO RIO PINHEIROS. TUDO NÃO É 
UMA COISA SÓ? OU QUAL O MAIOR EMPECI-
LHO QUE IMPEDIU QUE ESSE TRABALHO DE 
DESPOLUIÇÃO ACONTECESSE ANTES?

Sim, é tudo uma coisa só. Essas comunida-
des, toda a carga difusa delas, seja de esgoto, 
seja de lixo, está indo para os 23 afluentes; en-
tão, temos que “entrar” em todos. Mas nossa 
briga é “entrar” principalmente nos maiores, 
como o Pirajuçara, o Jaguaré, o Água Espraia-
da. Esses são os grandes responsáveis. Se 
conseguirmos “entrar” neles, a situação vai 
melhorar de maneira sensível, porque abar-
cam grande população e um grande volume 
de carga poluidora.

ALÉM DA DESPOLUIÇÃO EM SI E DA NAVE-
GABILIDADE, EXPLIQUE COMO O PROJETO 
PODE ELEVAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO 
DAS USINAS, COMO A DE CUBATÃO (A HEN-
RY BORDEN)?

A partir do momento em que se comprova 
que a água está limpa, você pode lançar ela 

"E nesse investimento que vai 
ser feito, a ideia é colocar nessa 

PPP os ativos que a Emae tem 
ao longo do rio, que são ativos 

usados como bota-fora"
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direto para a represa, mas por que parou de 
lançar? Porque a água ficou muito suja, então 
ela volta para o Tietê. Se fizermos uma trava no 
rio Tietê, colocando uma rede de tratamento 
para que a água não venha poluída, encon-
tramos uma solução nessa entrada. Quando 
entra água mais limpa, você tem um potencial 
de carga muito maior de limpeza. Se essa água 
puder ser lançada na represa, você imediata-
mente aumenta a sua vazão, e imediatamente 
pode lançar os 700 megawatts da Henry Bor-
den. Mas essa é uma consequência. Para voltar 
a tocar a Henry Borden, você tem que ter a ga-
rantia de que a água está limpa para poder lan-
çar. É todo um processo: tem que começar do 
afluente e tratar todos. É necessário tratar o rio 
muito assoreado, sujo, para tirar aquela carga 
de 3,3 milhões de metros cúbicos [de esgoto] 
que precisam ser removidos, para aumentar a 
capacidade de gerar água limpa.

VOLTANDO À MATRIZ FINANCEIRA, O BID 
(BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOL-
VIMENTO) JÁ EMPRESTOU DINHEIRO E FEZ 
VÁRIAS INJEÇÕES DESDE O GOVERNADOR 
ORESTES QUÉRCIA. O GOVERNADOR MÁ-
RIO COVAS PEGOU EMPRESTADO PARA 
CUIDAR PRINCIPALMENTE DO TIETÊ E ES-
TAMOS PAGANDO AINDA HOJE... QUAL O 
MONTANTE QUE SE IMAGINA NECESSÁRIO 
PARA DESPOLUIR O PINHEIROS? 

Para o Pinheiros, estamos estimando algo 
em torno de R$ 1,2 bilhão. A ideia é fazer uma 
PPP em que o tomador seja o concessionário.

PARA O INVESTIDOR QUE VAI QUERER DE-
SEMBOLSAR R$ 1,2 BILHÃO, EM QUANTO 
TEMPO ELE RECEBERÁ O RETORNO? VOCÊS 
TÊM ALGUMA IDEIA DISSO?

Depende da modelagem. O número esta-
mos construindo, e mostramos opções das 
quais falamos, como energia, valorização 
imobiliária e a capacidade do rio de gerar 
renda acessória com transporte pluvial no 
futuro. O investimento tem um calendário de 
ressarcimento de 25 a 30 anos na concessão, 
mas o breakeven [ponto de equilíbrio] deve 
acontecer bem antes. O maior interessado 
hoje é o investidor imobiliário. Nosso grupo 
já fez a sexta reunião discutindo a questão de 
capacidade e geração de energia, mas o imo-
biliário é um grande fator, e vamos mostrar a 
equação desse funcionamento.

ESSA REUNIÃO QUE VOCÊS TIVERAM COM 
OS INVESTIDORES CANADENSES, DEMONS-
TROU QUE ELES ESTÃO INTERESSADOS NO 
PROJETO OU EM VENDA DE TECNOLOGIA?  

Eles queriam conhecer o projeto, pois há 
fundos de servidores públicos interessantes 
naquele país, que podem ser os garantidores 
para tudo isso. Estamos trabalhando nesse 
sentido. Tivemos essa reunião, mas ela não é 
exclusiva dos canadenses. Também tivemos 
com o BID, com o Banco Mundial. Estamos 
conversando com Deus e todo mundo, abrin-
do o leque tanto para agentes financiadores 
como para agentes investidores. Como o 
BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social], que patrocinou grandes 
concessões no Brasil nos últimos anos.

VOCÊS ESTÃO FALANDO COM O BNDES 
TAMBÉM?

Com o BNDES ainda não, mas não descar-
tamos a capacidade de ele ser concessioná-
rio através da PPP. Normalmente, ele prevê 
um investimento, que é o Capex, e o retorno 
ao longo da operação, que é o Opex. Para 
o Capex, o concessionário se vale de vários 
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investidores, busca em bancos, em fundos 
de pensão, em fundos majoritários. Os fun-
dos têm a função de garantir fluxo financeiro 
para o projeto. E qual é a ideia do Opex? A 
geração de energia, dos atrativos imobiliá-
rios e da água e as rendas acessórias, que 
podem ser transporte modal, turismo. Por 
exemplo, a Usina de Traição, com um rio 
Pinheiros limpo e um restaurante em cima. 
Ao lado do shopping Cidade Jardim? Isso é 
uma renda acessória, mas eu não posso co-
locar isso ainda no projeto. Precisamos ter 
ele pronto. É depois da operação, não du-
rante a rodada de investimentos.

COM QUANTO O GOVERNO ENTRA NESSE 
PROJETO?

Com os ativos, com a concessão, com o pró-
prio rio para explorar. Aí vem a modelagem: 
de repente, ela aponta que, para poder se sus-
tentar, o governo vai ter que entrar com x. Mas 
é só a modelagem que vai dizer.

OUVIMOS DECLARAÇÕES, INCLUSIVE DO 
PRÓPRIO GOVERNADOR, JOÃO DORIA, 
QUE ESSE PROJETO DE DESPOLUIÇÃO SE-
RIA FEITO EM TRÊS ANOS. ISSO É POSSÍVEL? 

Estamos correndo para entrar com tudo neste 
ano. A previsão é entrarmos com o lançamento 
desse projeto ainda neste ano, porque temos 
que passar por consulta pública, tem todo um 
rito para aprovar. Temos até o ano que vem 
para fechar essas operações, e até o final de 
2020 queremos estar com isso em andamento.

ALÉM DO PROJETO DO RIO PINHEIROS, 
QUAL OUTRO DESAFIO É IMPORTANTE 
PARA A SECRETARIA?

Há vários projetos importantes, com foco 
grande na questão da educação ambien-
tal. Essa é uma preocupação nossa. Temos, 
em parceria com a Secretaria da Educação, 
o projeto de alfabetização ambiental. Nele, 
cada criança matriculada na escola estadual, 
quando for alfabetizada, vai plantar uma 

árvore. Só neste ano são 50 mil árvores em 
locais determinados. A criança vai entender 
por que ela está plantando aquela árvore. 
Ela vai sair em grupo para plantar na beira de 
um córrego ou numa recomposição de área 
florestal. Ela vai entender o porquê de estar 
plantando um ipê, um jequitibá ou um jeri-
vá. Vai entender que uma árvore serve como 
uma caixa-d’água para reservar água ou que 
a outra serve para combater a erosão. E aí a 
criança vai ter essa árvore georreferenciada.

DETALHE UM POUCO MAIS OS CAMINHOS 
DA GESTÃO HÍDRICA EM SÃO PAULO E 
ONDE ELA DEVE CHEGAR? 

É controlar, é acompanhar, zelar pelo que 
nós temos. Somos um estado muito rico nessa 
questão, temos vários pontos de água. Você 
vai para o interior e vê o pessoal pescando. 
Nós temos que garantir que esse sistema este-
ja limpo e funcionando. Aqui na região metro-
politana, vamos atacar seriamente, principal-
mente, a questão do assoreamento, aumentar 
a capacidade e a calha dos rios. Se tirar o as-
soreamento, se diminuir essa carga, vamos ter 
um rio mais limpo, inclusive nos mananciais.
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Capa

Quem passa pela marginal Pinheiros 
pode não conseguir imaginar, mas 
o malcheiroso rio que por ali pas-
sa era um dos lugares preferidos 

dos paulistanos para pescar, nadar e praticar 
remo até o início da segunda metade do sé-
culo passado. Agora, depois de muitas tenta-
tivas frustradas de despoluir o rio Pinheiros, a 
população pode sonhar em vê-lo novamente 
limpo e navegável.

O rio Pinheiros recebe esgoto doméstico e 
resíduos industriais ao longo de quase todos 
seus 25 quilômetros de extensão na cidade 
de São Paulo. O odor ruim, provocado pela 
formação de gás sulfídrico, se tornou um pro-
blema constante na vida de quem mora pró-
ximo da marginal ou simplesmente precisa 
passar por ela. Além disso, a poluição ocasio-
na a grande presença de mosquitos em todo 
seu curso. 

A despoluição do Pinheiros deve começar 
a ser uma realidade possível em breve, gra-
ças à parceria com a iniciativa privada para 
o seu financiamento. A ideia é conceder a 
exploração do rio em troca da despoluição. 
O projeto está sendo elaborado por uma 
Comissão Multidisciplinar de Estudos, que 

O RENASCIMENTO 
DO RIO PINHEIROS

conta com integrantes da Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, da Emae (Em-
presa Metropolitana de Águas e Energia), da 
Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), da Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo) e 
do DAEE (Departamento de Águas e Energia 
Elétrica). 

Com passagens pelo Departamento Nacio-
nal de Trânsito do Ministério das Cidades, na 
Secretaria de Coordenação das Subprefeitu-
ras de São Paulo e, por último, na Finep (vin-
culada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações), o atual presi-
dente da Emae e coordenador da Comissão, 
Ronaldo Camargo, chega com ampla baga-
gem para ajudar a transformar esse propósito 
em realidade.

A missão da Emae, empresa encarregada de 
controlar o volume da água do rio Pinheiros 
por meio de usinas, é “nobre”, em sua opi-
nião, já que é ela quem fará o equilíbrio entre 
água de abastecimento e água de geração de 
energia ao longo do processo. “A energia ter-
moelétrica é mais cara, mas nós vimos o que 
esse desequilíbrio significa, com a crise hídri-
ca que tivemos há pouco tempo.”

• Por Karina Lignelli e Silvério Moraes

COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS DO PROJETO DE DESPOLUIÇÃO VAI DEFINIR OS 
MÉTODOS TÉCNICOS DE LIMPEZA DAS ÁGUAS E A ZELADORIA DAS MARGENS. PROCESSO 
VAI AUMENTAR O POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RIO PINHEIROS
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Segundo o presidente da Emae, não há 
mais tempo para protelar a revitalização do 
rio, agora é hora, de “arregaçar as mangas“. 
“Está na hora de parar de comprar projeto, 
projeto, projeto e não executar. Afinal, não 
podemos mais ficar com o rio mais nobre do 
Brasil tendo mau cheiro, pernilongos e sendo 
mal mantido”, destaca.

De experiência amplamente técnica, Ro-
naldo Camargo reforça o trabalho conjunto 
da Sabesp, da Cetesb e do DAEE, com uni-
versidades como a FGV, USP e Fipe, além 
de costurar parcerias e negociar o apoio da 
iniciativa privada – inclusive internacional, 
oriunda de países como China, Canadá e 
Suiça – para que todos abracem igualmen-
te a ideia de um rio limpo, ambientalmente 
sustentável e lucrativo, claro. 

O desafio, segundo Camargo, traz motiva-
ção porque, das várias tentativas, nenhuma 
teve sucesso. Daí a estratégia de se aliar ao 
interesse em gerar lucro pela concessão para 
iniciativa privada. “Sem concessão, continua-
remos com tentativas inócuas que não che-
gam a lugar nenhum. É uma missão difícil, 
mas não impossível”, afirma.

Em entrevista à REVISTA ENGENHARIA, Ca-
margo destaca os principais pontos desse 
ambicioso projeto, que é uma das principais 
bandeiras ambientais do governo João Doria.

Integração
Com reuniões constantes, a Comissão Mul-

tidisciplinar de Estudos está definindo os 
métodos técnicos de limpeza das águas e 
como será feita a zeladoria das margens. Ou-
tra determinação é que o projeto seja inicia-
do em um trecho piloto, ainda a ser escolhi-
do. A ideia é despoluir gradativamente o rio 
para que suas águas passem de classe 4, o 
pior nível de poluição, segundo parâmetros 
da Cetesb, para classe 2, na qual já podem 
ser utilizadas para abastecimento humano, 
após tratamento convencional, e atividades 
de recreação. 

"Já tivemos várias 
tentativas de despoluir 
o Pinheiros e nenhuma 
teve sucesso, porque o 
poder público não tem 

possibilidade de dar 
continuidade a políticas 

públicas, quaisquer 
que sejam elas, por 

melhores que sejam"

Ronaldo Camargo, presidente da Emae e coordenador da Comissão 
Multidisciplinar de Estudos
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“Já tivemos várias tentativas de despoluir o 
Pinheiros e nenhuma teve sucesso, porque o 
poder público não tem possibilidade de dar 
continuidade a políticas públicas, quaisquer 
que sejam elas, por melhores que sejam. To-
das as últimas experiências de concessão, na-
cionalmente falando, têm dado muito certo. E 
o nível de eficiência tem sido muito bom”, res-
salta Camargo, que é formado em arquitetura 
e urbanismo e em engenharia de segurança, 
além de ter mestrado em transportes terres-
tres pela Escola Politécnica da USP.

Camargo chama nossa atenção aos espe-
cialistas de ótimo nível, que entendem o que 
é melhor na engenharia, na bioquímica e em 
qualquer processo despoluidor. Ou seja, a 
Cetesb, a Sabesp, a EMAE e o DAEE sabem o 
que fazer para dar certo. 

“Cada projeto é melhor que o outro, e cada 
autoridade sabe o que é mais adequado no 

tratamento biológico, físico ou químico. Não 
deveremos fixar uma tecnologia. Vamos fazer 
por mérito, por demanda, e não se atingiu o 
nível de oxigênio dissolvido ou de DBO (De-
manda Bioquímica de Oxigênio), se usou pó 
de pirlimpimpim, nanobolha ou qualquer ou-
tra tecnologia. O importante é fazer.”

Iniciativa privada
A concessionária que for escolhida para o 

projeto poderá ter lucros com a participação 
em ativos da Emae, que é encarregada de 
controlar o volume de água do rio, e ainda 
terá o direito de explorar o transporte pelo 
Pinheiros. Camargo salienta que a Emae tem 
mais de 2,5 milhões de metros quadrados 
de imóveis e usinas geradoras de energia. 
Segundo ele, existem também receitas alter-
nativas, que estão sendo estudadas por par-
cerias com a Fundação Getulio Vargas (FGV), 

Capa

Emae tem mais de 2,5 milhões de metros quadrados de imóveis e usinas geradoras de energia
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a Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe) e a USP. 

“Temos três ‘pesos pesados’. A FGV fazen-
do modelagem econômico-financeira. A Fipe 
fazendo todo o inventário financeiro e valora-
ção dos nossos ativos. E a USP vendo toda a 
parte técnica, estudando não só se há possibi-
lidade de navegabilidade do Pinheiros como 
também apoiando em obras estruturantes. 
Esse é um desafio real, que exige um diálogo 
permanente, proativo... Partindo do princípio 
que uma concessionária tem que ter lucrati-
vidade e que o governo, qualquer que seja, 
não tem condição de deixar uma política pú-
blica irreversível, e se não privatizar não vai 
dar certo. Simples assim”, explica Ronaldo. 

O presidente da Emae também menciona 
o que a parceria público-privada em torno 
da despoluição do rio pode gerar de receitas 
acessórias. Uma delas é a possibilidade de 
fazer um grande projeto de logística para o 
porto de Santos. Uma outra alternativa seria 
transformar a Billings, imaginando um futuro 
de navegação em diversos pontos para mo-
dais de transporte coletivo, de carga, de ma-
nutenção e assim por diante. 

“E é algo que não é impossível. Pelo contrá-
rio, a gente só tem que avaliar essas estruturas, 
saber quanto custa.”

Investimento pesado
Até setembro deste ano, deve ser concluído 

o cronograma para apresentar a estruturação 
financeira do projeto, estudada pelos escritó-
rios da FGV do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
O valor inicial do investimento é superior a  
R$ 1 bilhão. 

“Estamos estudando tudo, objetivando ba-
sicamente alicerçar o interesse de gerar lucro 
para o empresário ou o consórcio que futura-
mente ganhar essa concessão”, conta o presi-
dente da Emae. Camargo confia que até 2022 o 
Pinheiros deve voltar a ser parecido com o que 
era na década de 50, época em que o pai dele 
remava no rio Tietê ao lado de João Havelange.

“Com a expansão imobiliária não planeja-
da, São Paulo começou a crescer além do rio, 
sem infraestrutura. O que gerou essa polui-
ção foram as ligações clandestinas e o esgoto 
jogado no rio 'in natura'. Queremos voltar a 
ter água limpa nesse rio, com vida subaquá-
tica, sem cheiro, sem pernilongo, com vida 
turística, em pequeno espaço de tempo”, diz 
Ronaldo Camargo. 

Reflexo na geração de energia 
A limpeza do rio Pinheiros vai possibilitar que 

suas águas possam ser revertidas permanen-
temente para a Represa Billings, como ocorria 
até a década de 90, aumentando o potencial 
de geração de energia elétrica na Usina Henry 
Borden, em Cubatão. Desde 1992, o comple-
xo opera com apenas 15% da capacidade, por 
causa da proibição do uso de água poluída. 
Hoje, as bombas da Usina Elevatória de Pedrei-
ra só podem ser acionadas para conter a cheia 
do Pinheiros e impedir enchentes na capital. 

Perguntado sobre a receita atual de gera-
ção de energia elétrica da Emae e quão seu 
respectivo lucro com o projeto implantado 
no rio agregará para futuras receitas, Camar-
go afirma que ainda será estabelecido o re-
sultado da outorga que irá para o governo. 
Só então, será decidido se a Emae será a ges-
tora ou não.  

"Queremos voltar a ter água 
limpa nesse rio, com vida 

subaquática, sem cheiro, sem 
pernilongo, com vida turística, 
em pequeno espaço de tempo"
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“A gente pode aportar a geração de algu-
mas plantas novas que estamos fazendo. A 
Emae é proprietária de uma empresa chama-
da Pirapora, que tem uma usina própria e é 
100% nossa. Ela pode captar ou disponibili-
zar um percentual dessa geração para o con-
cessionário como participação. Isso durante o 
processo e ao longo dessa concessão.”

Nova usina
A Emae, que teve lucro líquido de R$ 102 

milhões no ano passado, quer chegar em 
R$ 363 milhões em 2022. Ou seja, três vezes 
mais. “Estamos com muitos projetos. Um de-
les é o da maior usina termoelétrica do Bra-
sil”, conta Ronaldo Camargo. 

Segundo o presidente, a nova usina deve 
funcionar no bairro de Pedreira, na zona sul 
de São Paulo, junto à sede da Emae. Com po-
tência estimada em 1.700 MW, a unidade vai 
utilizar tecnologias avançadas de geração de 
energia termoelétrica por meio de gás natu-
ral, com baixa emissão de poluentes. 

O local conta com duas usinas termoelétri-
cas, que têm juntas 580 MW de capacidade 
instalada: Piratininga (da  Emae) que  está  ar-
rendada para a Petrobras e Fernando Gaspa-
rian  (Petrobras) com lucro de R$ 90 milhões 
ao ano. Além delas, ainda há no local a Usina 
Elevatória de Pedreira, primeira do mundo a 
possuir uma unidade reversível capaz de fun-
cionar como geradora de energia e também 
como bomba de água.

A região conta com facilidades para a implan-
tação de termoelétricas por causa do canal Pi-
nheiros e do Reservatório Billings, que podem 
ser utilizados no fornecimento de água para 
os sistemas de refrigeração, condensação, cal-
deira e serviços em geral, além de subestação 
para transmissão da energia geradora. 

Segurança energética
A estimativa é que o Parque Térmico Pedrei-

ra consuma cerca de 6 milhões de metros 

cúbicos de gás natural por dia, ampliando o 
consumo de gás do estado de São Paulo, que 
hoje em dia é de cerca de 19 milhões de me-
tros cúbicos por dia. A usina deverá entrar em 
operação entre 2023 e 2024. 

Com a futura usina, o governo espera ob-
ter segurança energética para toda a região 
metropolitana. Atualmente, o estado importa 
63% da energia elétrica que consome.

A responsabilidade pela nova usina ter-
moelétrica será da Emae e da empresa 
Gasen. O consórcio realiza os estudos de 
viabilidade ambiental, técnica e econômica 
da usina. Os passos seguintes são a obten-
ção da licença prévia (em processamento), 
a elaboração do plano de negócios, a con-
tratação de fornecedores, a negociação do 
fornecimento de gás natural e a participa-
ção em um leilão realizado pela Aneel, pre-
visto para setembro deste ano. 

A Emae selecionou o projeto da Gasen 
pelos critérios técnico-operacionais e am-
bientais, pelo prazo para implantação, pelo 
modelo de gestão e pela estrutura de go-
vernança e de negócio, que deve ser com-
patível com a capacidade de investimento 
da empresa. Além disso, as práticas de sus-
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A Usina Henry Borden, em Cubatão, começou a funcionar em 1926
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tentabilidade ambiental e de responsabili-
dade social foram determinantes na esco-
lha da empresa. 

Segundo Ronaldo Camargo, a concessioná-
ria que for escolhida para explorar o rio Pi-
nheiros em troca da despoluição poderá con-
tar, inclusive, com participação nessa usina.

Usina Edgard de Souza
Também está nos planos da Emae reativar 

em breve a Usina Edgard de Souza, que fica 
em Santana de Parnaíba, na região metro-
politana de São Paulo. Inaugurada em 1901, 
foi a primeira usina hidrelétrica a abastecer 
a capital paulista. A capacidade de geração 
da Edgard de Souza começou com 2 MW e 
chegou a 12,8MW.

Desativada desde 1982, a unidade ope-
ra apenas como barragem atualmente. No 
local, foram construídas três comportas de 
fundo e uma testada de eclusa, com a fina-
lidade de aumentar a capacidade de escoa-
mento do rio Tietê, auxiliando, assim, a evitar 
enchentes na cidade de São Paulo. A reati-
vação já foi autorizada recentemente pela 
Aneel, após 17 anos de espera.

Marco zero 
Uma resolução de 1992 só permite o bom-

beamento do rio Pinheiros para a Represa 
Billings para o controle de cheias. Isso reduz 
em 75% a produção de energia, que precisa 
de água despoluída para funcionar, na mais 
antiga das usinas paulistas, a Henry Borden, 
fundada em 1926 pela Light, em Cubatão. 

Porém, com o projeto de despoluição do 
rio, a usina assumiria um papel importante – 
uma espécie de marco zero na religação do 
sistema energético brasileiro, explica Ronal-
do Camargo. “Hoje, as regiões Sudeste e Sul 
vivem da energia gerada em Itaipu. Agora, 
imagine um interruptor de luz em uma casa 
que sofreu um apagão – no caso, Itaipu. Se  
apagar, é preciso acionar um interruptor 
para religar essa luz. E quem faz isso? A Hen-
ry Borden.”

Segundo Camargo, hoje a água da Hen-
ry Borden sai do zero, começa a alimentar a 
rede e energizá-la – uma rede de contingên-
cia, de segurança, projetada no passado na 
região metropolitana, para ser usada numa 
falta de energia ou apagão grande. 

Com a despoluição do Pinheiros, a Henry 
Borden não só aumentaria sua capacidade, 
mas seria uma das grandes beneficiárias des-

Com a futura usina, o governo 
espera obter segurança 

energética para toda a região 
metropolitana. Atualmente, 

o estado importa 63% da 
energia elétrica que consome

Ronaldo Camargo participa de evento no Instituto de Engenharia
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sa tecnologia, diz o presidente da Emae. 
“E não só para gerar energia, mas turistica-
mente, em termos de logística, se houver 
viabilidade... É o que estamos estudando, 
e se for viabilizado, será um ganha-ganha 
violento.” 

Há ainda outras possibilidades nessa 
equação com potencial de serem realiza-
das, segundo Camargo, em transporte de 
cargas, por exemplo. Um porto seco, com 
base em Cubatão, poderia caminhar para o 
Porto do Santos com entrada pelo Guarujá. 
“Se isso for viabilizado, teremos um grande 
avanço nesse sentido, e servirá de exem-
plo nacional e internacional”, acredita. 

Tecnologia internacional
O presidente da Emae garante que a aju-

da de fora vai representar um grande avan-
ço de engenharia. “Na década de 1970, fa-
lava-se que em 2000 teríamos esgoto zero 
no rio Pinheiros, mas só aumentou. Não 
adianta só ter uma empresa muito compe-
tente como a Sabesp, que é a quarta maior 
do mundo no gênero e, inclusive, gera lucro 
para o governo, assim como a Emae. Preci-
samos de um programa privado”, reforça.

Em um workshop recente realizado no 
Instituto de Engenharia, participaram 
seis países que demonstraram um inte-
resse muito grande no projeto, afirma 
Camargo. “Para se ter uma ideia, o go-
verno chinês possui cinco grandes em-
presas do ramo e três estiveram conosco. 
Uma delas conta com a maior tecnologia 
mundial em desassoreamento. A China 
está tão interessada em São Paulo, que o 
governador (João Doria) vai até inaugu-
rar um escritório do Governo na China no 
segundo semestre”, comenta. 

Participaram também do workshop o 
conjunto dos maiores fundos de pensão 
canadenses, lembra Camargo. “Eles mos-
traram disponibilidade de aportar mais de  
5 bilhões de euros em infraestrutura por 

Com extensão de 25 quilômetros, o rio Pinheiros nasce 
do encontro do rio Guarapiranga com o rio Grande e 
desagua no rio Tietê.
Em 1560, os jesuítas criaram um aldeamento indígena de 
nome Pinheiros – e assim também nomearam o rio –, por 
causa da grande quantidade de araucárias (ou pinhei-
ros-do-brasil) que cobriam a região.

RIO PINHEIROS
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aqui, e querem [explorar] energia e água, ou 
um ou outro. E também temos a Suécia, com 
equipamentos que já estamos testando. Inte-
ressados não faltam.”

Participação de todos
Além da sinergia entre os órgãos do gover-

no envolvidos, a despoluição do rio deve en-
volver a participação da população para evi-
tar a chamada poluição difusa, que é a sujeira 
levada aos rios através das chuvas, e das in-
dústrias que despejam poluentes diretamen-
te em córregos. 

“Vamos fazer grandes programas não só de 
cunho educativo, mas programas para mos-
trar aos usuários da marginal, para as pessoas 
que moram e trabalham às margens do rio, 
que ele começou a mudar. Temos que co-
meçar a gerar credibilidade para as pessoas 
perceberem que o rio está mudando e que é 
possível atingir esse objetivo.”

Legado
Para Camargo, o rio Pinheiros já foi mais 

do que estudado, e, mesmo assim, até hoje, 
nenhum projeto de despoluição chegou 
a vingar. Mas as coisas mudaram, e agora 
“a Manhattan paulista, com o maior PIB do 
Brasil concentrado em suas margens”, con-
forme diz, caminha para um futuro diferen-
te, que inclui a valorização imobiliária do 
entorno e a geração de energia, por exem-
plo – um objetivo com previsão de ser atin-
gido até 2022. 

O presidente da Emae também acredita 
que a despoluição do rio Pinheiros, assim 
que concretizada, deverá ser a maior e mais 
sustentável do Brasil, para rios, lagos, lagoas 
e até represas. “Ele pode ser exemplo para o 
próprio Tietê, para a mancha que foi reduzida 
mas não está sanada, como também para a 
lagoa Rodrigo de Freitas, pode ser para a Ma-
rina da Glória, para as represas que estão se 
perdendo”, diz. 

Camargo afirma ainda que tem “certeza ab-
soluta” de que as dragas que hoje tiram asso-
reamento do rio e colocam no caminhão para 
jogar no destino final são as mesmas de 60 
anos atrás – o que é um absurdo, frente à tec-
nologia atual.

“Hoje, os chineses pegam dutos flexíveis, 
colocam em barcaças e mandam embora 
para processar e fazer tijolo e pedrisco, a 
areia vai para mineração em geral... É muito 
rudimentar a gente ainda estar pensando, 
por exemplo, em logística de pneus ou em 
manutenção de água com métodos arcai-
cos. Mas o que eu quero é ver meus netos 
nem enxergarem a manutenção do rio Pi-
nheiros no futuro." 

“Vamos fazer grandes 
programas não só 

de cunho educativo, 
mas programas para 

mostrar aos usuários 
da marginal, para as 
pessoas que moram 

e trabalham às 
margens do rio, que ele 

começou a mudar"
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Criado há 26 anos para ampliar 
a infraestrutura de coleta, trans-
porte e tratamento de esgoto, com 
o objetivo de revitalizar o rio Tietê, 
o Projeto Tietê conta com interven-
ções em 29 municípios metropoli-
tanos e recebeu investimentos de 
US$ 2,9 bilhões até 2018. As ações 
incluem todos os seus afluentes na 
região metropolitana de São Paulo, 
sendo os principais o Pinheiros e o 
Tamanduateí.  

“Desde o início do projeto, já 
foram investidos cerca de R$ 2 bi-
lhões na área da bacia do Pinheiros, 
em obras como o sistema de inter-
ceptação de esgotos do Pinheiros, 
coletores-tronco e redes coletoras 
de esgotos, numa extensão de mais 
de 530 km de tubulações”, afirma 
Benedito Braga, presidente da Sa-

Capa

Projeto Tietê já investiu  
R$ 2 bi na bacia do Pinheiros

besp. Com a conclusão de obras 
complementares que estão sendo 
executadas, essas intervenções 
vão permitir direcionar um volume 
maior de esgoto para tratamento na 
Estação de Tratamento de Esgotos 
de Barueri, cuja abrangência cor-
responde a cerca de 55% da RMSP.

A ampliação da ETE Barueri, de 
9,5m³/s para 16m³/s, foi planejada 
para ter condições de prover condi-
ções para receber os esgotos cole-
tados em grande parte da bacia do 
Alto Tietê e, em especial, da bacia 
do rio Pinheiros.

Afluentes
A Sabesp está implantando um 

coletor-tronco que vai transportar o 
esgoto da bacia do Ribeirão Pirajus-

sara e beneficiar diretamente mais 
de 416 mil pessoas em Embu das 
Artes, São Paulo e Taboão da Ser-
ra. “O ribeirão Pirajuçara é o maior 
afluente ao rio Pinheiros e repre-
senta o maior volume de poluição 
afluente ao Pinheiros. A conclusão 
das obras deste coletor-tronco é 
de vital importância para a melho-
ria da qualidade de suas águas  e 
consequentemente do  Pinheiros. 
As obras estão em execução com 
previsão de conclusão até o início 
de 2021”, afirma Braga. 

Para acelerar o processo de despo-
luição do Pinheiros e tratar a vazão 
dos afluentes em áreas de habita-
ções informais, a Sabesp estudo 
alternativas como ETEs compactas, 
poço de visita de tempo seco, uni-
dade de tratamento de rio. “Estu-
damos essas ações de curto prazo, 
onde é  impossível chegar com a so-
lução estruturante”, finaliza Braga. 
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Abrangência da Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri corresponde a 55% da região metropolitana

Benedito Braga, presidente da Sabesp
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O projeto de  despoluição  e desas-
soreamento do  rio Pinheiros deve 
contar com a experiência interna-
cional.  Segundo Sérgio Bresser 

Pereira, é necessário retirar 3,5 milhões de 
metros cúbicos de sedimentos para deixar o 
rio com 3,5 metros de profundidade e torná-
-lo navegável. “Com draga, não vamos retirar 
isso nunca. Chegou a proposta de um grupo 
chinês que faz esse trabalho com bombas. Um 
negócio muito eficiente, porque eles já cons-
truíram praias, construíram ilhas. E vai ser mui-
to importante, porque tempo para nós é ouro”.

O coordenador do projeto de despoluição 
comenta ainda que está em estudo onde co-
locar a areia retirada do rio. A Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo) 
estima que ela pode representar mais de 85% 
dos sedimentos do fundo do rio. “Se for tra-
tada, essa areia pode até ser vendida”, conta.

 A Emae (Empresa Metropolitana de Águas 
e Energia) também iniciou, no dia 25 de abril, 
testes com uma máquina sueca de retenção 
de resíduos em um dos afluentes do rio Pi-
nheiros, conhecido como córrego do Curtu-
me. Esse é o primeiro teste em um afluente. 
O aparelho, que permite vazão de até 8 mil 
m3/h, é apenas uma das ações para auxiliar 
na limpeza das águas. A ideia é verificar a fun-
cionalidade e levar a experiência para outros 
locais do Pinheiros e, posteriormente, para as 
estruturas em Pirapora, Traição e Porto Góes.

Exemplos internacionais
O projeto de revitalização do Pinheiros 

deve seguir os moldes do Puerto Madero, em 
Buenos Aires, ou do rio Tejo, que nasce em 
Albarracín, Espanha, e desagua em Lisboa, 
Portugal. 

Rio mais extenso da Península Ibérica, com 
1.007 quilômetros e com uma bacia hidrográ-
fica que ocupa 80,6 mil quilômetros quadra-
dos, o Tejo voltou a ter vida em vários trechos 
em que estava seco, graças a um esforço con-
junto do poder público com o empresariado, 
a sociedade e o terceiro setor. 

O maior rio da Europa ocidental começou 
a ser despoluído com a criação da Reserva 
Natural do Estuário do Tejo, em 2000. Em 
Lisboa, foram investidos €800 milhões para 
a revitalização, que se encerrou em 2012 e 
incluiu obras de saneamento e renovação da 
rede de distribuição de águas e de tratamen-
to de esgoto. Foram beneficiados com o pro-
jeto 3,6 milhões de habitantes.

TECNOLOGIA 
INTERNACIONAL 
PARA AUXILIAR 
NA LIMPEZA 
DO RIO

Sérgio Bresser Pereira, coordenador do projeto de despoluição e 
desassoreamento do rio Pinheiros
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Capa

EXEMPLOS PELO MUNDO

Rio Tâmisa, Londres
(Reino Unido)

O Tâmisa tem quase 350 quilômetros 
de extensão e um longo histórico de 
poluição. As águas do rio deixaram de 
ser consideradas potáveis ainda em 
1610, pela falta de saneamento básico 
da Inglaterra. A poluição ocasionava 
até mesmo mortes por cólera naquela 
época. Em 1858, os governantes co-
meçaram a querer resgatar a vida no 
rio. Esse desejo foi ocasionado pela 
suspensão de reuniões parlamentares 
por conta do mau cheiro das águas. 
Na época, foi colocado em prática um 
projeto que não teve êxito, porque o 
sistema de coleta de esgoto despeja-
va os dejetos recolhidos no rio, a certa 
distância abaixo da cidade. No entan-
to, entre 1964 e 1984, novas ações de 
revitalização surtiram efeito. Foram 
criadas duas estações de tratamento 
de esgoto por meio do investimento 
de 200 milhões de libras. Quinze anos 
depois, um incinerador passou a dar 
destino aos sedimentos vindos do tra-
tamento das águas, gerando energia 
para alimentar as estações. Ademais, 
hoje dois barcos percorrem o Tâmisa 
e retiram 30 toneladas de lixo por dia.

O plano envolveu a construção de infraes-
trutura de saneamento de águas residuais e 
a renovação de condutas de abastecimento. 
Hoje, até golfinhos voltaram a saltar no rio 
europeu (veja outros exemplos no quadro 
ao lado). 

Sérgio Bresser acredita que o Pinheiros 
também passará a ser referência para outros 
rios, baías e lagoas depois da despoluição. 
“Será um investimento muito grande, que 
envolve muita coisa, além da limpeza do rio”, 
completa, prevendo novos parques, jardins, 
centros esportivos e pontes na marginal. “Va-
mos trazer as pessoas para as margens do rio, 
o que vai ajudar a darem mais importância e 
parar de jogar lixo. Aos poucos, verão a im-
portância de um rio limpo e entrarão na luta 
por um novo Pinheiros”, acredita Bresser, que 
também planeja uma campanha educativa 
constante. “O interesse em ter esse rio limpo 
é de toda a população, já que proporcionará 
impulso à economia, atração de investidores 
e criação de empregos”, completa.

“Vamos trazer as pessoas 
para as margens do rio, 
o que vai ajudar a darem 
mais importância e parar 
de jogar lixo. Aos poucos, 
verão a importância de um 
rio limpo e entrarão na luta 
por um novo Pinheiros”
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Rio Sena, Paris (França)

O Sena foi degradado por conta da poluição industrial 
e do recebimento de esgoto doméstico. Em 1960, os 
franceses passaram a investir na revitalização do rio, 
construindo estações de tratamento de esgoto. Hoje, 
existem várias espécies de peixe no Sena. Como parte 
do processo de tratamento de esgoto, o governo criou 
leis que multam fábricas e empresas que despejarem 
substâncias nas águas. Além disso, há um incentivo fi-
nanceiro para que agricultores que vivem às margens 
do rio não o poluam.

Rio Cheonggyecheon, Seul
(Coreia do Sul)

Os 5,8 quilômetros do rio que corta a gran-
de metrópole de Seul foram totalmente re-
vitalizados em apenas quatro anos. Hoje, o 
Cheonggyecheon conta com cascatas, fontes, 
peixes e é ponto de encontro de crianças e 
jovens. Esse renascimento começou em julho 
de 2003, quando o governo da cidade implo-
diu um enorme viaduto (com cerca de 620 mil 
toneladas de concreto) que ficava sobre o rio 
e começou, em paralelo, um grande projeto 
de renovação da política de transporte público 
e a construção de diversos parques lineares, 
ampliando a quantidade de áreas verdes nas 
ruas para tornar a cidade sustentável. Todo o 
processo teve um investimento de 370 mi-
lhões de dólares. Com as melhorias ambien-
tais, a temperatura em Seul diminuiu 3,6 °C e 
a economia da cidade ascendeu. 

Rio Han, Seul (Coreia do Sul)

Formado pela confluência dos rios Namhan e Bukhan, o Han passa 
por Seul e se junta ao rio Imjin, que em seguida desagua no mar 
Amarelo. Com 514 quilômetros de extensão, sendo 320 navegá-
veis, o rio sempre teve papel fundamental para o desenvolvimento 
da região, mas sofreu grande degradação durante a Segunda Guerra 
Mundial e a Guerra da Coreia, além de receber o despejo de esgoto. 
No entanto, em 1998, com o Plano de Desenvolvimento e Imple-
mentação de Gestão da Qualidade da Água, houve uma reviravolta 
no destino do rio. Com a revitalização do rio Cheonggyecheon, o 
Han também passou por mudanças. Hoje, o rio é considerado limpo 
e já tem algumas espécies de peixe. 

EXEMPLOS PELO MUNDO

Rio Reno
(várias cidades da Europa)

Com cerca de 1,3 mil quilômetros de 
extensão, o rio nasce nos Alpes Suí-
ços e banha seis países europeus até 
desaguar no mar do Norte, nos Países 
Baixos. Durante muitos anos o Reno 
recebeu dejetos de zonas industriais, o 
que o levou a ser conhecido, em 1970, 
como a cloaca a céu aberto da Europa. 
Um dos principais casos de contami-
nação aconteceu em 1986, quando 20 
toneladas de substâncias altamente 
tóxicas foram despejadas no rio por 
uma empresa suíça. Com o ocorrido, 
os governos das cidades banhadas 
pelo Reno se reuniram e criaram o Pro-
grama de Ação para o Reno, em 1987, 
investindo mais de U$ 15 bilhões em 
sua recuperação, que contou com a 
construção de estações de tratamento 
de água monitoradas. O resultado são 
95% dos esgotos das empresas trata-
dos e a existência de dezenas de espé-
cies de peixes vivendo por lá hoje.
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APROVEITAMENTO 
MÚLTIPLO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS

Com a missão de gerir recursos ener-
géticos e sistemas hídricos de forma 
sustentável, a Emae (Empresa Metro-
politana de Águas e Energia S.A.) tem 

aproveitado de forma múltipla os recursos hí-
dricos disponíveis, integrando a geração de 
energia, o controle de cheias e o fornecimento 
de água bruta para abastecimento público.

A concessionária, que explora os serviços 
públicos de produção de energia elétrica em 
parte de São Paulo desde 1998, opera um sis-
tema hidráulico e gerador de energia elétrica 
constituído de reservatórios, canais, usinas e 
estruturas associadas. Esse sistema está loca-
lizado na região metropolitana, no Alto Tietê, 
na Baixada Santista e no Vale do Paraíba. O 
parque gerador de energia da Emae tem ca-
pacidade instalada de 960,8 MW e é formado 
pelas usinas hidrelétricas Henry Borden, Pira-
pora, Rasgão e Porto Góes.

O maior aproveitamento do sistema vem 
da Henry Borden, que faz parte do Projeto 
da Serra. Localizada em Cubatão, na Baixada 
Santista, a usina está em funcionamento des-
de 12 de outubro de 1926 e teve grande im-
pacto econômico, social e ambiental em São 
Paulo no século passado, tendo sido a princi-

pal fonte de energia e luz no Estado durante 
66 anos.

A Henry Borden se tornou um complexo 
hoje composto de duas usinas de alta que-
da. Juntas, elas têm 14 grupos de geradores 
e capacidade instalada de 889MW, para uma 
vazão de 157 m³/s. A Usina Externa é a mais 
antiga das duas e tem oito grupos geradores, 
com capacidade instalada de 469 MW. A ou-
tra é a Usina Subterrânea, capaz de produzir 
420 MW. Esta é composta de seis grupos ge-
radores, com capacidade de 75 MVA cada, e 
seu nome se deve ao lugar onde foi construí-
da, uma caverna de 120 metros de compri-
mento, 21 metros de largura e 39 metros de 
altura, dentro do maciço rochoso da Serra do 
Mar. Para sua construção, foram escavados 
163 mil metros cúbicos de rocha e 212 mil 
metros cúbicos de terra e consumidos 67 mil 
metros cúbicos de concreto, além de 1.390 
toneladas de aço na concretagem e outras 
2.750 toneladas na blindagem do túnel de 
pressão e do túnel distribuidor.

Os geradores são movidos por turbinas Pel-
ton. Classificadas como turbinas hidráulicas 
de ação, foram inventadas pelo americano 
Lester Allan Pelton na década de 1870. Esse 

EMAE EXPLORA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ATUA NO 
CONTROLE DE CHEIAS E NO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO

• Por Silvério Moraes

Especial
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tipo de turbina é constituído por uma roda e 
injetores. Muito semelhante às antigas rodas-
-d’água, elas transformam a energia cinética 
portada por um fluido em energia mecânica. 

A Pelton opera com velocidade de rota-
ção maior do que outras turbinas. Os jatos 
de água vindos dos injetores, quando se 
chocam com as pás do rotor (em forma de 
dupla colher), geram o impulso que faz com 
que a roda se mova. Esse modelo de turbi-
na é mais adequado para grandes quedas 
úteis (entre 350 metros e 1.100 metros). No 
caso do complexo em Cubatão, as águas 
percorrem 720 metros entre o topo da serra 
e o nível do mar. 

Quem viaja pelas estradas entre a Baixada 
Santista e a capital paulista consegue avistar 
as tubulações erguidas no gigantesco pare-
dão rochoso da Serra do Mar. Muita gente 
não sabe, mas esses oito longos tubos que 
passam no meio da Mata Atlântica transpor-

tam água para uma das mais antigas usinas 
hidrelétricas do país.

A água é captada do Reservatório de Rio das 
Pedras, que tem uma área de 7,6 quilômetros 
quadrados e capacidade de 30 milhões de 
metros cúbicos. Localizado em São Bernardo 
do Campo, é interligado à Represa Billings. 
Como não fica junto à serra, existe um túnel 
adutor de aproximadamente 500 metros de 
extensão por cinco metros de diâmetro por 
onde a água do reservatório corre.

Criada a partir da Barragem do Rio Grande 
(ou Jurubatuba), a Billings tem um espelho 
de água de 106,6 quilômetros quadrados e 
uma capacidade de armazenamento de 995 
milhões de metros cúbicos. A área de drena-
gem abrange integralmente o município de 
Rio Grande da Serra e parcialmente as cida-
des de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, 
São Bernardo do Campo e São Paulo.

Emae assumiu os serviços públicos de produção de energia elétrica de São Paulo em 1998
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NÍVEL DO MAR

RESERVATÓRIO BILLINGS
N.A. Max. Útil = 746,50m

RESERVATÓRIO DO
RIO DAS PEDRAS
N.A. Max. Útil = 728,50m

USINA HENRY BORDEN
EXTERNA - 469 MW
1 Unidade de 40 MW
1 Unidade de 35 MW
1 Unidade de 66 MW
1 Unidade de 68 MW
4 Unidade de 65 MW

CASA DE VÁLVULAS

BARRAGEM REGULADORA
BILLINGS-PEDRAS
3 Comportas Fundo
Qmax = 398 m³/s

 

RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA
N.A. Max. Útil = 736,62m

CANAL
PINHEIROS
INFERIOR
N.A. Max. Útil
= 716,00m

CANAL
PINHEIROS
SUPERIOR
N.A. Max. Útil
= 721,00m

USINA DE PORTO GÓES - 24,3 MW
2 Unidades de 5,5 MW Qmax = 56 m³/s
1 Unidade de 13,3 MW Qmax = 60 m³/s
2 Comportas Qmax = 464 m³/s
7 Vãos com Stop Logs Qmax = 420 m³/s
8 Vertedouros Livres Qmax = 471 m³/s

USINA DE RASGÃO - 22 MW
2 Unidades de 11 MW Qmax = 130 m³/s
2 Comportas Superfície Qmax = 104 m³/s
2 Comportas Fundo Qmax = 1210 m³/s

 

BARRAGEM E TÚNEL
DE PIRAPORA
2 Comportas Superfície
Qmax = 1177 m³/s
2 Comportas Fundo
Qmax = 532 m³/s

 

BARRAGEM
EDGARD DE SOUZA
3 Comportas Superfície
Qmax = 1545 m³/s
2 Comportas Fundo
Qmax = 1724 m³/s

BARRAGEM
MÓVEL (DAEE)
9 Comportas Superfície
Qmax = 800 m³/s
2 Comportas Fundo
Qmax = 400 m³/s

H=22,00m

ESTRUTURA
DE RETIRO
3 Comportas
Qmax = 387 m³/s

RIO TIETÊ

RIO TIETÊ

RIO CUBATÃO

USINA HENRY BORDEN SUBTERRÂNEA  - 420 MW
6 Unidades de 70 MW Qmax = 69,3 m³/s

H=717,86m

BARRAGEM DO
RIO DAS PEDRAS
3 Comportas Fundo
Qmax = 113 m³/s 

USINA ELEVATÓRIA
DE TRAIÇÃO
4 Unidades x 70 m³/s
Qmax = 280 m³/s
1 Sangradouro
Qmax = 153 m³/s

USINA ELEVATÓRIA DE PEDREIRA
6 Unidades x 50 m³/s
1 Unidade x 75 m³/s
1 Unidade x 10 m³/s

BARRAGEM DO GUARAPIRANGA
3 Comportas Superfície Qmax = 303 m³/s
3 Comportas Fundo Qmax = 79 m³/s
1 Vertedouro Livre Qmax = 137 m³/s

Qmax = 385 m³/s

H=24,35m

RESERVATÓRIO DE
PORTO GÓES
N.A. Max. Útil = 519,43m

N.A. Max. Útil
= 662,00m

N.A. Max. Útil
= 698,00m

N.A. Max. Útil
= 716,00m

Qmax = 81,3 m³/s

SALTO

USINA DE
PORTO GÓES

RIO TIETÊ

RIO TIETÊ 
RIO TIETÊ 

USINA DE RASGÃO

BARRAGEM
E TÚNEL
DE PIRAPORA

BARRAGEM DE EDGARD DE SOUZA

BARRAGEM
MÓVEL (DAEE)

USINA
ELEVATÓRIA
DE TRAIÇÃO

ESTRUTURA
DE RETIRO BARRAGEM

DA PENHA

USINA TERMOELÉTRICA
PIRATININGA 

RESERVATÓRIO
BILLINGS

RESERVATÓRIO
PONTE NOVA

RESERVATÓRIO
DO GUARAPIRANGA

BARRAGEM
DO RIO
DAS PEDRAS

CASA DE VÁLVULAS
RESERVATÓRIO DO RIO DAS PEDRAS

USINA
HENRY BORDEN
EXTERNA

USINA HENRY BORDEN
SUBTERRÂNEA

CANAIS
DE FUGA

RIO CUBATÃO

SALESÓPOLIS

BARRAGEM DO
GUARAPIRANGA

RIO SÃO
JOÃO

RIO JUQUERI

SÃO PAULO

CANAL PINHEIROS
(SUPERIOR)

USINA ELEVATÓRIA
DE PEDREIRA

CAPTAÇÃO SABESP

CAPTAÇÃO SABESP

CAPTAÇÃO
SABESP

BARRAGEM
REGULADORA

BILLINGS-PEDRAS

RESERVATÓRIO
SALESÓPOLIS

RIO TAMANDUATEÍ RIO
COTIA

CÓRREGO
ITAIM  RIBEIRÃO

PONUNDUVA 

CANAL
PINHEIROS
(INFERIOR)

RIO
JUNDIAÍ 

Especial
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Além de ser importante para a geração de 
energia, a Billings tornou-se um dos princi-
pais mananciais de São Paulo. Quando cheia, 
envia água para a Represa de Guarapiranga, 
que é responsável por 20% da produção de 
água da região metropolitana e atende às zo-
nas sul, oeste e centro.

Parte das vazões da Represa Billings é trans-
ferida para a Baixada Santista através da Usi-
na Hidrelétrica Henry Borden. Após gerar 
energia, a água é lançada no rio Cubatão, 
principal manancial que abastece as cidades 
de São Vicente, Santos, Cubatão e parte de 
Praia Grande, assim como as atividades in-
dustriais do polo local.

Estratégica
A localização e as características da Hen-

ry Borden fazem dela uma usina estratégica 
para o Sistema Interligado Nacional (SIN), 
que é controlado pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) dentro de proce-
dimentos de rede aprovados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A inter-
conexão dos sistemas elétricos, por meio da 
malha de transmissão, propicia a transferên-
cia de energia entre os subsistemas. 

Embora a energia gerada para o sistema 
seja baixa, se comparada com toda a geração 
hidráulica do país, a Henry Borden contribuiu 
para o aumento da confiabilidade operacio-
nal do SIN por ser capaz de se autorestabe-
lecer em caso de colapso (blackout) e enviar 
tensão ao sistema. Esse processo é chamado 
de black start.

Segundo o gerente do Departamento de 
Planejamento Energético e de Operação da 
Emae, José Hélio Luppi Junior, a usina foi res-
ponsável por alimentar as cargas prioritárias 
da cidade de São Paulo durante a crise do 
setor elétrico. Além disso, ela contribuiu para 
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o processo de recomposição do sistema nes-
se período de crise, que durou de março de 
1999 a janeiro de 2002.

“Nossa localização, no importante centro de 
carga do Estado de São Paulo, é estratégica 
para o Sistema Interligado Nacional”, desta-
ca Luppi. Se atuasse de forma isolada, a Usi-
na de Cubatão atenderia aproximadamente 4 
milhões de residências, de acordo com a EPE 
(Empresa de Pesquisas Energéticas).

“A Henry Borden se comprovou uma impor-
tante fonte de suprimento, controle de ten-
são e carregamento, agregando maior flexi-
bilidade e segurança para a operação do SIN, 
bem como um fundamental recurso no resta-
belecimento do sistema”, completa o coorde-
nador de planejamento e análise eletroener-
gética da Emae, Jackson Mariani de Carvalho.

Outras usinas
Além da Henry Borden, a Emae possui ou-

tras três usinas em São Paulo. A Usina de 
Rasgão teve suas estruturas recuperadas, em 
1989, e a capacidade instalada ampliada de 
14,4 MW para 22 MW. Ela tem duas unida-
des geradoras dotadas de turbinas Francis 

de eixo vertical, vazão turbinada de 130 m³/s 
e desnível nominal de 22 metros. Em 2009, 
Rasgão passou por modernização dos siste-
mas de excitação, regulação de velocidade 
e tensão.

A Usina de Porto Góes começou a operar em 
novembro de 1928 com duas unidades gera-
doras, com turbinas Francis de eixo vertical, 
com capacidade instalada de 11 MW, vazão 
turbinada de 56 m³/s e desnível nominal de 
25 metros. A abertura do canal de descarga 
dessa usina resulta numa ilha – a reserva de 
vegetação natural – que compõe, junto com a 
praça Paula Souza, um ponto de referência da 
cena urbana na margem direita do rio Tietê na 
cidade de Salto. Em 1998, a usina foi moderni-
zada e se tornou a primeira da Emae a ser au-
tomatizada. Com a instalação de uma terceira 
unidade geradora, que entrou em operação 
em novembro de 2005, a capacidade instala-
da passou de 11 MW para 24,3 MW e a vazão 
turbinada de 56 m³/s para 116 m³/s.

Inaugurada em dezembro de 2014, a Pe-
quena Central Hidrelétrica (PCH) Pirapora, no 
município de Pirapora do Bom Jesus, aumen-
tou a oferta de energia e trouxe mais segu-
rança e estabilidade para o fornecimento da 
região metropolitana. A potência instalada é 

Especial

Coordenador de planejamento e análise eletroenergética da Emae, Jack-
son Mariani de Carvalho
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Gerente do Departamento de Planejamento Energético e de Operação da 
Emae, José Hélio Luppi Junior
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Carlos Eduardo Gomes da Rocha, coordenador de meio ambiente da Emae

de 25 MW, suficiente para atender cerca de 
300 mil pessoas, com energia limpa e reno-
vável. A hidrelétrica foi construída na ombrei-
ra esquerda da Barragem de Pirapora, com a 
implantação de uma tomada d’água em con-
creto armado que aproveita a estrutura da 
Barragem de Pirapora, construída em 1958. 
Essa barragem servia apenas para regulariza-
ção das águas do rio Tietê, não para a gera-
ção de energia elétrica. A Hidrelétrica Pirapo-
ra possui um sistema de captação que desvia 
a água por um túnel até a casa de força, local 
onde as turbinas são acionadas para a gera-
ção da energia. Por fim, a energia gerada é 
transferida para a subestação e, posterior-
mente, para a rede.

Por rios mais limpos
Desde 1992, devido ao aumento da polui-

ção dos mananciais da Grande São Paulo, a 
operação desse sistema vem atendendo a 
condições estabelecidas por resoluções am-
bientais, que só permitem o bombeamento 
das águas do Pinheiros rumo à Billings em 
situações excepcionais, como controle de 

“A usina diminuiu em 
75% a produção de 

energia para reduzir o 
acúmulo de poluição 
na Represa Billings”

cheias. Com exceção desses casos, a água 
dos rios segue o curso normal para o interior.

“A usina diminuiu em 75% a produção de 
energia para reduzir o acúmulo de poluição 
na Represa Billings”, explica Carlos Eduardo 
Gomes da Rocha, coordenador de meio am-
biente da Emae.  

De acordo com Carlos Eduardo, várias me-
didas vêm sendo executadas para compatibi-
lizar a preservação do meio ambiente com a 
geração de energia, o uso múltiplo das águas 
e as políticas de saneamento. O maior desa-
fio, segundo ele, é fazer a gestão ambiental e 
de patrimônio imobiliário em meio ao cresci-
mento urbano no seu entorno. O patrimônio 
imobiliário da Emae cobre uma área de cer-
ca de 250 quilômetros quadrados, dos quais 
95% estão em regiões de proteção ambien-
tal. Desse total, 77% está diretamente ligado 
aos serviços de geração de energia elétrica, 
denominados “áreas operadas”. 

Uma das práticas adotadas pela compa-
nhia é o gerenciamento de resíduos, que 
são recolhidos e enviados para cooperati-
vas que trabalham com recicláveis. Os re-
síduos de poda e demais detritos são en-
caminhados para compostagem ou para 
aterros sanitários.

Outra ação importante promovida pela 
Emae é a constante retirada da vegetação e 
do lixo que chega a suas estruturas e seus 
reservatórios, principalmente nos períodos 
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chuvosos. Nos últimos três anos, foram reti-
radas mais de 11 mil toneladas de lixo das 
usinas de Pedreira e Traição, no Pinheiros, 
além de 10 mil toneladas de resíduos das 
usinas de Rasgão, Porto Góes e PCH Pirapo-
ra, no Tietê. 

No Dia Mundial da Água deste ano, a Emae 
começou a testar um equipamento de reten-
ção de resíduos que vai auxiliar no processo 
de limpeza do rio Pinheiros. Instalado na Usi-
na Elevatória de Traição, o equipamento con-
some pouca energia e tem tempo de vida útil 
longo, além de ser autolimpante e fabricado 
com material reutilizável.

Especial

Uma das práticas adotadas pela 
companhia é o gerenciamento 
de resíduos, que são recolhidos 
e enviados para cooperativas 
que trabalham com recicláveis

Presente
“Nosso grande desafio é a despoluição do 

Rio Pinheiros. Vamos testar novas tecnologias 
em breve”, diz o diretor de Geração da Em-
presa, Itamar Rodrigues. Ele destaca que a 
EMAE faz parte - juntamente com DAEE, Ce-
tesb e Sabesp - da Comissão Multidisciplinar 
de estudos para despoluição do Pinheiros, 
instituída pela Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente.

Engenheiro mecânico com mais de 30 anos 
de atuação no setor elétrico, Rodrigues é um 
dos diretores mais experientes da Emae e 
vem trabalhando diretamente nesse projeto 
audacioso de despoluir o Pinheiros. O profis-
sional, que atuou no gerenciamento de cons-
trução de usinas hidrelétricas na Cesp (Com-
panhia Energética de São Paulo), também 
está engajado na construção da maior usina 
termoelétrica do Brasil, que a Emae deve 
construir em breve junto à sede da empresa, 
na zona sul de São Paulo.

Para Manoel Victor de Azevedo Neto, chefe 
de gabinete da presidência "a EMAE é uma 
empresa enxuta, com alto valor agregado, 
através do conhecimento de seu corpo técni-
co, adquiridos nos seus 21 anos de existência 
e experiência centenária na geração de ener-
gia e controle hidráulico, que tenho certeza 
a motiva e a capacita a vencer esse grande 
desafio”.

Controle de cheias
O sistema hidráulico da Emae também tem 

impacto na prevenção de enchentes. Os re-
servatórios da empresa colaboram para o 
amortecimento das cheias. Entende-se como 
um cenário de risco quando a vazão previs-
ta no rio Tietê, no ponto de sua confluência 
com o Pinheiros, é superior a 160 m³/s ou 
quando a sobrelevação do nível de água é 
superior a 30 centímetros.

Nesses casos, o excesso é bombeado para 
a Represa Billings. Para isso, a água passa 
pela Usina Elevatória de Traição – que reverte Diretor de Geração da Emae, Itamar Rodrigues
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o curso dos rios Tietê e Pinheiros – e é enca-
minhada à Usina Elevatória de Pedreira, para 
então chegar à represa. 

Para melhorar a capacidade de escoamento 
das vazões no canal Pinheiros, a Emae execu-
ta permanentemente o seu desassoreamento 
e a remoção do lixo que chega ao rio. Esse 
procedimento é importante para não prejudi-
car o trabalho das bombas no momento em 
que sua utilização plena é necessária.

Esse esquema de controle de cheias inclui 
a separação das bacias dos rios Pinheiros e 
Tietê por meio do fechamento da Estrutura 
de Retiro, na altura do complexo viário co-
nhecido como Cebolão. Outra medida é a 
antecipação da abertura total das comportas 
da Barragem Edgard de Souza, localizada em 
Santana de Parnaíba, o que promove o escoa-
mento natural das águas do Tietê.

Estrutura
A Emae é uma empresa de capital aberto, 

de direito privado, que incorporou parcelas 
do patrimônio cindido da Eletropaulo e cujo 
controle acionário é exercido pelo Governo 
do Estado de São Paulo. 

O diretor administrativo, Marcio Rea, que 
tem 33 anos de experiência no setor elétrico, 

conta que estão sendo realizadas melhorias 
nas usinas e modernização de equipamentos. 
Segundo ele, a empresa também contratou 
novos funcionários.  Há um novo concurso 
em fase de estudo.  “Um desafio é tornar a 
empresa mais humana, eficaz e que apresen-
te resultados cada vez melhores com menos 
custos”, observa Rea.

Atualmente, a Emae conta com cerca de 
470 colaboradores. “Temos um corpo de fun-
cionários reduzido, mas muito qualificado”, 
destaca o diretor administrativo. Também 
está entre as metas da diretoria realocar a 
sede da empresa para um edifício mais per-

Manoel Victor de Azevedo Neto, chefe de gabinete da presidência da Emae
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O diretor administrativo da Emae, Marcio Rea
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de escoamento das vazões no 

canal Pinheiros, a Emae executa 
permanentemente o seu 

desassoreamento e a remoção 
do lixo que chega ao rio
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Especial

to do centro. No momento, os setores estão 
distribuídos em 24 casas na região do bairro 
Pedreira, junto à Represa Billings. 

O diretor financeiro e de relações com inves-
tidores, Luigi Lazzuri Neto, enfatiza que o re-
sultado de 2018 consolidou a trajetória positi-
va do desempenho econômico e financeiro da 
Emae. O incremento de 51% na receita líquida, 
que atingiu R$ 316,4 milhões, contribuiu para 
o lucro bruto de R$ 61,2 milhões, que resultou 
no lucro líquido de R$ 101,5 milhões. 

“Esses resultados atestam o compromis-
so da empresa em gerar riqueza para seus 
acionistas e contribuíram para a percepção 
positiva do mercado”, afirma Luigi. O diretor 
destaca também que a Emae está preparada 
para atender às demandas regulatórias para 
modernização e melhoria das usinas que es-
tão sob gestão da empresa. 

“A visão e o trabalho integrado da nova di-
retoria se somam à liderança e à grande ex-
periência de sucesso do presidente, Ronaldo 
Camargo. Esses atributos estão alinhados 
com a intenção da efetivação de parcerias 

Sede da Emae, na zona sul de São Paulo

com grandes empresas e instituições, para 
que a Emae dê um salto tecnológico, que 
proporcionará ganho de eficiência nas unida-
des de produção de energia elétrica”, diz o 
diretor financeiro. 
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O diretor financeiro e de relações com investidores da Emae, Luigi Lazzuri Neto
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Destaque em todo o país após 
rompimentos das barragens de 
rejeitos da Vale – que provocaram 
mortes e destruição em Minas Ge-
rais –, a segurança das barragens 
virou tema de discussão entre as 
prefeituras e os moradores das cida-
des onde são operadas.

A Emae é responsável por manter 
e operar barragens nas áreas em 
que atua no Estado de São Paulo. As 
barragens do Rio das Pedras, do Rio 
Grande e a Reguladora Billings-Pe-
dras são as três principais operadas 
pela Emae. Assessor da presidência, 
o engenheiro mecânico Fernando 
José Moliterno é um dos profissio-
nais mais experiente do assunto 
na empresa. Com 35 anos de casa 
– começou quando a empresa era 
ainda a Eletropaulo, em 1984 –, 
ele garante que a população está 
segura. “Nossas barragens são mo-
nitoradas semanalmente por uma 

equipe técnica”, afirma. Segundo 
ele, esse trabalho assegura que 
qualquer alteração seja rapidamen-
te identificada. 

Moliterno lembra que, além da 
segurança das pessoas que traba-
lham nesses locais ou moram na 
região, uma preocupação com as 
barragens do setor elétrico se deve 
ao fato de armazenarem a principal 
matéria-prima da empresa. O enge-
nheiro afirma que nunca foi regis-
trado um acidente grave em nenhu-
ma delas. “Houve alguns casos nos 
Estados Unidos e cada um deles nos 
serviu de aprendizado”, recorda. 

A  Barragem  do  Rio  Grande  e  
a Barragem  Reguladora  Billings-
-Pedras são formadoras  do  reser-
vatório Billings que tem volume 
útil  de  1.131  milhões  de  metros 
cúbicos. Na Barragem de Rio das 
Pedras, em São Bernardo do Cam-
po, que conta com um paredão de 

35 metros de altura, o volume útil 
é de 29 milhões de metros cúbicos. 
Lá, quando o nível do reservatório 
sobe muito, a água é jogada serra 
abaixo para o rio Cubatão. 

Segundo Moliterno, essas barra-
gens estão enquadradas com Dano 
Potencial Associado (DPA) alto, mas 
com categoria de risco B, justamente 
por causa das medidas de segurança 
adotadas pela empresa.

De acordo com o engenheiro, 
fiscais da Aneel fizeram vistorias re-
centemente em todas as barragens 
do sistema – principalmente devi-
do aos rompimentos de barragens 
de rejeitos da Samarco, em Maria-
na, e da Vale, em Brumadinho – e 
não identificaram nenhum tipo de 
ameaça. Moliterno ainda afirma 
que são elaborados estudos técni-
cos periódicos para atestar a segu-
rança das barragenspara atender os 
níveis internacionais de segurança.

Barragens são monitoradas semanalmente

"São elaborados 
estudos técnicos 
periódicos para 
atestar a segurança 
das barragens"

Com 35 anos de casa, o engenheiro mecânico Fernando José Moliterno é um dos profissionais mais 
experiente sobre barragens na Emae

Nº 641 / 2019 www.iengenharia.org.br  |  ENGENHARIA  57



ENGENHEIRO 
BILLINGS E O 
DESENVOLVIMENTO 
DO SISTEMA DE 
ENERGIA BRASILEIRO
CONTRATADO PELA LIGHT, DESENVOLVEU O 
AMBICIOSO PROJETO DE REVERSÃO DOS RIOS, QUE 
FOI ESSENCIAL PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA E 
O CRESCIMENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO

• Por Plinio Delphino

Engenheiro Asa White Kenney Billings ao lado da placa inaugurada, dando 
o seu nome à Represa do Rio Grande em 1949
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O engenheiro americano Asa Whi-
te Kenney Billings foi um dos pio-
neiros no desenvolvimento dos 
sistemas de energia no Brasil. Ele 

chegou ao país, em fevereiro de 1922, contra-
tado pela canadense Light, empresa respon-
sável na época pelo fornecimento de energia 
elétrica na cidade de São Paulo. 

Na década de 20, São Paulo vivia um mo-
mento de forte expansão de suas atividades, 
que só aumentava a demanda por energia 
elétrica. A opção pelo uso das hidrelétricas 
(no censo de 1920, São Paulo tinha 65 instala-
ções hidrelétricas e apenas 19 termoelétricas) 
foi intensificada por conta das dificuldades 
causadas pela Primeira Guerra Mundial para 
a importação de carvão mineral, matéria-pri-
ma das usinas termoelétricas.

Ao mesmo tempo, entre 1924 e 1925, a ci-
dade sofria uma forte e prolongada seca, que 

Construção da Barragem de Santo Amaro, atual barragem da Represa Guarapiranga. Vista panorâmica da barragem em 1908

reduziu as vazões dos rios Tietê e Sorocaba 
em 40%, obrigando a Light a racionar o forne-
cimento de energia elétrica. Para tentar supe-
rar a crise, a concessionária ampliou ao máxi-
mo a capacidade da Usina de Itupararanga, 
que recebeu mais uma turbina, ganhando 
19.000 kW, e iniciou a construção de novas 
usinas de grande porte. 

Foi escolhida a curva do rio Tietê, em Pirapora 
do Bom Jesus, onde há quase dois séculos ha-
via sido feito um rasgão que desviaria as águas 
do leito original do rio para buscas infrutíferas 
por ouro. Em novembro de 1925, entrou em 
operação a Usina do Rasgão, com capacidade 
instalada de 22.000 kW e duas linhas de trans-
missão, que transportavam a energia gerada 
para a Usina de Parnaíba. A conclusão da usi-
na coincidiu com a volta das chuvas, possibi-
litando, assim, acabar com todas as restrições 
no fornecimento de energia. Ela funcionou até 
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História

1961, quando a infiltração de água pelo canal 
provocou sua desativação até 1989, ano em 
que as suas estruturas foram recuperadas.

O projeto serra
Billings desenvolveu um projeto ambicioso 

para a década de 20, que consistia na inédita 
e revolucionária reversão das águas dos rios 
próximos à capital, que seriam lançadas mon-
tanha abaixo, na Serra do Mar, gerando ener-
gia elétrica. Em 1923, com interceptação de 
águas de outros rios para o rio das Pedras foi 
formado o Reservatório Rio das Pedras.

Em 10 de outubro de 1926, o então pre-
sidente do Estado de São Paulo, Carlos de 
Campos, inaugurou a Usina de Cubatão, cuja 
ampliação se estenderia até 1962, hoje deno-
minada Henry Borden. Estima-se que a usina 
foi construída entre 15 e 18 meses, tempo 
considerado incrivelmente rápido para todo 

o trabalho que demandava: desmatar toda a 
encosta e os locais das instalações; construir 
os diques, a Barragem de Rio das Pedras, as 
linhas férreas (usadas para transporte de ma-
terial ao longo do desnível da Serra do Mar) 
e 14 pilastras de concreto no plano inclinado; 
subir com 1.500 metros de adutora; levantar 
a parte física da usina; e, ainda, instalar a uni-
dade e seus equipamentos auxiliares.

Seis meses depois da instalação do primei-
ro gerador, a usina receberia sua segunda 
unidade e, em abril de 1927, seria inserida co-
mercialmente ao sistema, sendo sua primeira 
etapa de construção finalizada. Havia, nessa 
primeira fase, três excitatrizes (todas hidráu-
licas), uma para cada gerador e uma reserva. 
O sistema ainda seria implementado, sendo 

Vista geral da Usina de Cubatão. Data: 1948
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instaladas, na década de 30, as unidades 3, 5 
e 7 e, no pós-guerra, as unidades 4, 6 e 8. 

Ainda em 1927, a Light foi autorizada a au-
mentar a capacidade do sistema e iniciou o 
processo de canalização do rio Pinheiros, com 
a sua completa retificação.  No início da dé-
cada de 30, foi construída a Barragem do Rio 
Grande, formando o Reservatório Billings, que 
propiciou grande acréscimo à capacidade de 
armazenamento e geração de eletricidade, 
ao ser ligado ao Reservatório Rio das Pedras. 
As águas represadas eram lançadas de gran-
des tubos adutores, percorrendo, em queda 
na serra, aproximadamente 720 metros para 
acionar as turbinas da Usina de Cubatão.

Em 1939, a empresa colocou em operação a 
primeira unidade da Usina Elevatória de Pedrei-
ra e, em 1940, a Usina Elevatória de Traição. O 
projeto viabilizou o lançamento das águas do 
rio Tietê na Represa Billings. Foram as primeiras 
unidades reversíveis em todo o mundo.

Essas obras permitiram aumentar a capaci-
dade do desvio Tietê-Billings, para promover 
o melhor aproveitamento das águas do rio 
Tietê. Tal aproveitamento decorria da regula-
rização do bombeamento em Traição, propi-
ciado pela manutenção de níveis adequados 
na confluência com o canal Pinheiros em épo-
cas de estiagem. Ainda ajudava esse sistema 
o aproveitamento das águas do rio Juqueri, 
afluente do Tietê, e da jusante de Edgard de 
Souza. Esse processo permitiu novo acrésci-
mo de capacidade geradora à Usina Henry 
Borden, em Cubatão. Iniciou-se, então, a ins-
talação da unidade subterrânea da usina.

Usina Subterrânea Henry Borden
As obras da seção subterrânea da Usina Hen-

ry Borden foram iniciadas na década de 40, e 
ela foi inaugurada em 19 de março de 1956, 
com a integração da unidade 11 ao sistema. 
Três dias depois, entrava em funcionamento a 
unidade 12 e, no mês subsequênte, as unida-
des 13 e 14. Em março do ano seguinte so-
mou-se, ainda, a unidade 15 e, em outubro de 

Uma das hipóteses 
 aventadas para a construção 

da Usina Subterrânea seria 
a proteção contra eventuais 

ataques em caso de conflitos 
armados em São Paulo

Obras da Usina Subterrânea de Cubatão. Data: 1954
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1961, a 16. Para acessar a seção, percorre-se 
um túnel de aproximadamente 120 metros, 
que termina no salão das unidades geradoras, 
com cerca de 40 metros de altura.

Uma das hipóteses aventadas para a cons-
trução da Usina Subterrânea seria a proteção 
contra eventuais ataques em caso de conflitos 
armados em São Paulo – usinas de energia são 
sempre alvos visados pelo inimigo por serem 
vitais para o funcionamento das cidades. Po-
rém, engenheiros que participaram da constru-
ção dessa usina declaravam que o motivo prin-
cipal da obra naquele formato era econômico.  

Em 1942, a Light concluiu a construção da 
Estrutura de Retiro, no canal Pinheiros e nas 
proximidades da confluência com o rio Tietê, 
dotada de comportas para separar as águas 
desses dois rios, quando necessário. Na dé-
cada de 50, na última etapa do sistema de re-
versão, a Light alterou a Barragem de Santana 
de Parnaíba (atual Edgard de Souza), cons-
truiu o Reservatório de Pirapora e desmontou 
a Usina de Parnaíba, substituindo suas unida-
des geradoras por um grupo reversível.

Em 1955, esta usina é transformada em Bar-
ragem Edgard de Souza e passa a integrar o 
sistema de aproveitamento hidrelétrico do 
rio Tietê e afluentes, voltado para a Usina de 
Cubatão. O nome foi em homenagem ao en-
genheiro brasileiro que assumiu a superin-
tendência geral da Light em 1924.

Chegada da Light em São Paulo
No final do século XIX, São Paulo passava 

por profundas transformações. Surgem as fer-
rovias para escoamento eficaz do café, o que 
traz grande afluxo de capital para a cidade e, 
por consequência, as indústrias começam a 
se instalar nesse incipiente centro financeiro 
e crescer vertiginosamente, impulsionadas 
pela formação de um mercado interno, pelo 
avanço das técnicas construtivas e pela gran-
de disponibilidade de mão de obra qualifica-
da. É nesse contexto, com terreno fértil para 
investimentos, que a Light surge. Com ela 

História

Vista da ladeira São João, atual avenida São João, a partir da rua São Bento 
em direção ao Vale do Anhangabaú, destacando as obras de construção de 
caixa para transformador das linhas subterrâneas de transmissão de ener-
gia para alimentação da linha de bonde elétrico. Data: 10/02/1900

chega o progresso, acompanhado por seus 
benefícios, desconfortos e desafios.

 Os serviços de transporte coletivo, que eram 
explorados pela Companhia Viação Paulista, 
funcionavam por meio de carros de tração 
animal. A população, na época já em torno de 
230 mil habitantes, não se satisfazia com o ser-
viço prestado. Os pequenos carros – a maioria 
tinha apenas cinco bancos, com capacidade 
para quatro passageiros cada – circulavam em 
módicos 60 quilômetros de trilhos, muitos de-
les com colocações defeituosas. 

As viagens eram demoradas e exigiam a tro-
ca de animais. A cidade crescera demais. Che-
gara o momento de progredir. Foi nesse con-
texto que, nas mentes mais ousadas, se fez luz. 
A eletricidade seria o caminho para o futuro. 

O comendador Antônio Augusto de Souza 
revelara a amigos que tinha intenção de formar 
uma companhia para explorar o serviço de via-
ção por eletricidade na cidade de São Paulo. 
Américo de Campos, membro de família in-
fluente do cenário político da época (Primeira 
República), sabia dos planos do comendador 
e, numa viagem para Montreal, no Canadá, 
convidou o capitão da Marinha italiana Francis-
co Antonio Gualco a vir a São Paulo estudar a 
possibilidade de viabilizar o empreendimento.
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Largo São Bento em 1900, mostrando à esquerda o Mosteiro e ao fundo o 
casario da rua Florêncio de Abreu

 Em junho de 1897, Gualco e Souza conse-
guiram a concessão para explorar o serviço 
de transporte por eletricidade por 40 anos, 
mas teriam que iniciar a construção de uma 
linha para a Penha no prazo de um ano, em 
contrapartida. Como não conseguiram levan-
tar o capital necessário para essa empreitada, 
Gualco voltou ao Canadá e começou a conta-
tar capitalistas para organizar a nova empre-
sa. James Gunn, William Mackenzie e outros 
investidores ouviram atentamente os relatos 
do capitão da Marinha e gostaram. Nascia, 
assim, a The São Paulo Railway Light & Power 
Co. Ltd. Em abril de 1899, a empresa obteve 
sua carta patente de incorporação, concedi-
da pela rainha Vitória, do Reino Unido.

Distribuição de energia
A empresa ainda conseguiria extensão da 

concessão original e, além de explorar o ser-
viço de transporte, a Light obteve permissão 
de trabalhar com geração e distribuição de 
energia elétrica.

Com o capital de U$ 6 milhões e a aquisi-
ção de terras no município de Parnaíba, que 
continha uma queda-d’água do rio Tietê, a 
companhia pretendia desenvolver um pro-
jeto para abastecer São Paulo de eletricida-
de. Essas informações constavam do pedido 
feito pela diretoria da empresa ao presidente 
da República para que a Light pudesse fun-
cionar no território brasileiro. 

Em julho de 1899, a Presidência fez a con-
cessão e a companhia passou a operar no 
Brasil em dezembro daquele ano. A história 
da Light, então, passa a seguir um curso de 
sucesso: em 1901, a empresa liquida a Viação 
Paulista; em 1909, compra a Companhia de 
Água e Luz; e, em 1913, toma a forma de uma 
holding, a Brazilian Traction Light and Power.

O primeiro bonde elétrico
Para inaugurar a primeira linha de bonde 

elétrico no tempo exigido pelo município, a 
Light não poderia esperar a finalização das 

Obras do conduto forçado, entre os dois reservatórios da UHE Parnaíba, em 
trecho sobre antigo leito do rio Tietê. Data: 22/08/1900   

Fábrica de postes do Glicério. Retirada de poste de 35 polegadas. Data: 1930
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complexas obras de construção da usina hi-
drelétrica em Parnaíba. Por isso, construiu 
uma usina provisória a vapor, em um terreno 
alugado na rua São Caetano. Com ela, pre-
paravam-se, simultaneamente, quinze carros 
elétricos de onze bancos, equipados com 
dois motores da General Eletric, tipo 58.

Em 7 de maio de 1900, a primeira linha de 
bonde elétrico foi inaugurada. Saía do largo 
São Bento e ia até o final da alameda Barão 
de Limeira. A novidade foi um sucesso e, em 
pouco tempo, a população demandava ou-
tras linhas e ampliações do serviço pioneiro 
no município. E assim foi feito. O bonde elé-
trico entrava na vida da cidade. A companhia, 
porém, já tinha projetos mais ambiciosos, 
que não se restringiam ao transporte público. 
A Light queria fornecer eletricidade para con-
sumo residencial. Para tanto, precisava gerar 
mais energia.

A Usina Hidrelétrica de Parnaíba
Para suprir o consumo residencial de eletri-

cidade, o plano da Light era ousado. E a cons-
trução da Usina Hidrelétrica de Parnaíba, a 
primeira a utilizar uma barragem com mais de 
15 metros de altura, era um feito notável para 

História

a época. A usina, inaugurada em 1901, entrou 
em funcionamento com duas turbinas Stilwell 
Bierce, acopladas a dois geradores General 
Eletric (GE) de 1.000 kW cada. As linhas de 
transmissão estendiam-se até a subestação de 
Paula Souza, na região central de São Paulo. 

O crescente aumento pela demanda de 
energia fez com que a usina sofresse sucessi-
vas ampliações, recebendo mais dois grupos 
de turbina-gerador e, posteriormente, outros 
grupos, formados por turbinas Escher Wyss e 
geradores GE e Westinghouse, com capaci-
dade de 2.000 kW. Em 1912, a usina atingiu a 
potência de 16.000kW, com oito turbinas de 
4.500 cavalos-vapor, permanecendo assim 
até 1954, quando foi desmontada. 

Reservatório Guarapiranga
Com a finalidade de regularizar a vazão do 

rio Tietê – que em certas épocas do ano era 
insuficiente para alimentar a Usina de Parnaí-
ba – a Light constrói, em 1908, o Reservatório 
do Guarapiranga, na região de Santo Amaro, 
zona sul de São Paulo. Mais tarde, a represa 
assumiria nova função, como fornecedora de 
água para a usina de Cubatão.

Embora tivesse aumentado constantemente 
a capacidade de suas instalações, a compa-
nhia tinha dificuldades em manter um serviço 
adequado devido ao grande aumento no nú-
mero de indústrias na cidade, que substituí-
ram o vapor pela energia elétrica nas fábricas. 

Em 1912, pela primeira vez desde o início 
do fornecimento de energia, a companhia foi 
obrigada a restringi-lo por dias. A vazão média 
do rio Tietê com a reserva de Guarapiranga, 
em Santo Amaro, tornara-se insuficiente. Para 
suprir o problema imediato da falta de ener-
gia, a Light montou uma usina auxiliar a vapor 
num terreno contíguo à estação distribuidora 
principal de Parnaíba. Nela, havia dois grupos 
de turbo-geradores de 2.500 kVA cada um e 
dois grupos de turbo-excitadores de 100 kW, 
com caldeiras, componentes condensadores 
e outros auxiliares. A usina a vapor foi coloca-

E a construção da Usina 
Hidrelétrica de Parnaíba, a 
primeira a utilizar uma barragem 
com mais de 15 metros de 
altura, era um feito notável 
para a época. As linhas de 
transmissão estendiam-se até 
a subestação de Paula Souza, 
na região central de São Paulo
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da em funcionamento em setembro de 2012 
e, no ano seguinte, foi responsável pela pro-
dução de 15% da energia total gerada. 

Itupararanga
A usina a vapor auxiliou Parnaíba até que em 

1914 fosse concluída e inaugurada a Usina de 
Itupararanga, no rio Sorocaba, afluente do Rio 
Tietê, então com 37 MW instalados. A usina, 
com barragem de 415 metros de comprimen-
to 35 metros de altura atingiu potência de 56 
MW em 1925. Ela chegou a ser considerada 
a quinta maior do mundo à época. Em 1974, 
a usina foi vendida para o Grupo Votorantim.

Mudanças econômicas, 
mudanças políticas

A crise econômica de 1929 enfraqueceu 
a oligarquia cafeeira e pôs fim ao chamado 
“império dos fazendeiros”. As mudanças eco-
nômicas vieram junto às mudanças políticas. 
O fim da chamada “política café com leite” é 
ocasionado pela tentativa dos paulistas de 
permanecerem no poder, com a candidatura 
de Júlio Prestes. Na oposição, entrava em cena 
a Aliança Liberal em prol de Getúlio Vargas. 

Prestes ganha a eleição, mas um grande mo-
vimento oposicionista, e essencialmente mili-
tar, evolui muito rápido se autodenominando 
“Revolução de 30”. O movimento depõe o en-
tão presidente, Washington Luís, e Vargas as-
sume o governo provisório. No ano seguinte, 
sua política passava a ter rumos centralizado-
res, com medidas intervencionistas. Em São 
Paulo, a discussão sobre a elaboração de uma 
nova Constituição se intensificava se radicali-
zando. Em 1932, a elite paulistana, sentindo-
-se insatisfeita com a política de Vargas e com 
a demora do restabelecimento do estado de 
direito, iniciou a Revolução Constitucionalista. 

Embora simpatizante da causa paulista, a 
Brazilian Traction assustou-se com a rebelião. 
A área de concessão da Light foi dividida em 
duas. Com a Rio Light sob controle federal, e 
a São Paulo Light em território rebelde, a em-

Unidade auxiliadora da usina geradora de Cubatão. Data: 16/08/1941

Vista interna da Usina de Recalque de Pedreira, com destaque para o motor 
número 5 desta unidade. Data: 08/09/1942.

Usina Elevatória de Traição, vista leste. Data: 1962.
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presa viu-se numa posição muito vulnerável. 
A crise provocou falências, mas a Light, 

apesar de alguma queda nos lucros, resistiu a 
esse período por ser uma empresa grande e 
de investidores fixos.

Usina sob ataque aéreo
A empresa acabou optando por uma posi-

ção de neutralidade. No entanto, a esperança 
de uma retomada tranquila da normalidade 
foi rompida na manhã de 28 de julho. Nesse 
dia, um hidroavião da Marinha brasileira so-
brevoou Cubatão e bombardeou a usina ge-
radora e suas tubulações. A maior parte das 
bombas errou o alvo e não causou grandes 
danos, apenas abriu crateras no solo frágil 
que havia no torno das tubulações. Contudo, 
uma única bomba atingiu o teto de cimento e 
explodiu dentro da usina, ao lado da principal 
sala de controle. Não houve vítima fatal, mas 
um engenheiro canadense foi lançado de sua 
cadeira contra a parede da sala de controle e 
perdeu temporariamente a audição. 

No dia seguinte, o avião voltou a bombar-
dear a usina. Mas, dessa vez, errou todos os 

alvos. Os prejuízos materiais com os ataques 
não chegaram a U$ 2.500, segundo estima-
tiva. Apesar disso, o bombardeio causou 
um grande dano à empresa: a destruição 
da crença de que as instalações da Brazilian 
Traction eram imunes aos aspectos violentos 
da política brasileira. A Light ainda seria alvo 
do conflito em agosto, quando três aviões 
bombardearam, sem êxito, a pequena Usina 
de Bocaina, nas proximidades de São Paulo. 
A empresa tentou resolver a situação com o 
governo diplomaticamente. 

Nacionalismo e mudança de estratégia
No entanto, o que atingiu em cheio a compa-

nhia foi um ataque menos ruidoso e posterior 
à revolução. No decorrer de 1934, o anúncio 
de um código para controle dos recursos na-
turais no Brasil sinalizava as dificuldades pelas 
quais a Light teria que passar. A característica 
arbitrária do Estado Novo e a diplomacia ex-
cêntrica de Getúlio Vargas obrigaram a com-
panhia a mudar de método de ação no país, 
mas não de objetivo. A Light acatou as novas 
regras políticas e nunca as violou. 

História

Soldados e coronéis com seus armamentos de guerra, a arma em que estão sentados foi identificada no verso da foto como 'peça 75'. Data: 1932 . Imagem 
de avião utilizado durante a Revolução de 1932.
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Os desafios de Henry Borden
O nacionalismo da época fez com que a 

Light iniciasse um processo de “abrasileira-
mento” de seus funcionários. Para sobrevi-
ver, a companhia decidiu reduzir a área ad-
ministrativa da Light ao mínimo de pessoal 
possível. Em sua primeira visita ao Brasil, em 
1946, Henry Borden encontrou o seguinte 
quadro: a Light, que presidiria na década de 
50, fornecia 60% do total de energia produzi-
da no Brasil; era responsável por, aproxima-
damente, 75% dos telefones do país; e tinha 
concessões no Rio de Janeiro, em Minas Ge-
rais, em São Paulo e no Distrito Federal, que 
abrangiam 885.780 quilômetros quadrados. 
Além disso, seus ônibus e trens transporta-
vam mais de 455 milhões de paulistanos e 
cariocas por ano. A Light tinha receita líqui-
da de U$ 23,1 milhões e um quadro de apro-
ximadamente 50 mil funcionários.

O novo presidente Borden, porém, teria 
que enfrentar três tarefas assustadoras: ex-
pandir o sistema energético, financiar essa 
expansão e estabelecer um regime de re-
muneração regulatório ao investidor e acei-
tável para o político brasileiro. Era inegável 
a necessidade de aumentar a capacidade 
energética em 1946, quando as vendas de 
energia haviam aumentado em 3,8%. Para 
a Light, a imobilidade significaria o colapso 
do sistema. Em contrapartida, a expansão ti-
nha o risco de acarretar um declínio lento, 

em direção da falência, à medida que a ina-
dequação das tarifas da companhia (ainda 
encurralada pelo Código das Águas e pelo 
custo histórico) convergisse com o ônus de 
seu financiamento. 

Borden decidiu expandir. Vieram as dívi-
das, empréstimos salvadores, novos gover-
nantes autoritários e inflação altíssima. A 
Light, então, caminharia para um processo 
de nacionalização. 

Desenvolvimentismo
A industrialização e o crescimento urbano 

exigiam a criação de uma infraestrutura vol-
tada para o fornecimento de energia, trans-
porte e saneamento, o que se tornou a meta 
principal de todos os níveis do poder públi-
co. As correntes de pensamento em defesa 
do desenvolvimentismo divergiam quanto ao 
método para alcançar essa meta.

A construção de hidrelétricas no estado de 
São Paulo na década de 50 seguiu o mode-
lo que defendia que os serviços de utilidade 
pública deveriam ser realizados por empre-
sas de economia mista – de capital majori-
tariamente estatal, mas com participação da 
iniciativa privada nacional. 

A empresa encerrou as atividades de trans-
porte urbano, em 1951, mas foi autorizada a 
continuar funcionando no país sob a denomi-
nação São Paulo Light and Power Company 
Ltd.  Através do decreto federal nº 40.440, a 
companhia foi nacionalizada, em 1956, e pas-
sou a ser denominada São Paulo Light S.A. 
(Serviços de Eletricidade), com sede em São 
Paulo/SP. 

Em 1967, a companhia incorporou, para for-
mação da Light Serviços de Eletricidade S.A., 
as empresas Cidade de Santos – Serviços de 
Eletricidade e Gás S.A. (City de Santos), S.A. 
Força e Luz Vera Cruz, Rio Light S.A. (Serviços 
de Eletricidade), Companhia Fluminense de 
Energia Hidrelétrica, São Paulo (Serviços de 
Eletricidade S.A.), Empresa de Luz e Força de 
Jundiaí S.A. e Companhia de Eletricidade São 
Paulo e Rio (Cesper). 

A construção de hidrelétricas 
no estado de São Paulo 

na década de 50 seguiu o 
modelo que defendia que os 
serviços de utilidade pública 
deveriam ser realizados por 

empresas de economia mista
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“Ó MAGIA DE CONDÃO DE FADAS, 

A BELA REGIÃO DOMINAS 

O OURO NEGRO REFINAS 

ÉS FONTE DE FORÇA LUZ.”
Trecho do hino de Cubatão.  

Autores: Edístico Dias Rebouças Filho e João Batista Curtis

“A ENGENHOCA TODA – 

CHAMAM-NA RODA DE PELTON 

– É MOVIDA COM RAPIDEZ. DUAS 

RODAS COMO ESSA DÃO VIDA AO 

DEMÔNIO ENCAPUZADO – ABU 

BJIL, O DEUS DOS RELÂMPAGOS…”
Joseph Rudyard Kipling, Nobel de Literatura, 

na obra “Brazilian Sketches”

 “ACHO, OS PRINCIPAIS HOMENS 

DO GOVERNO ESTÃO BEM 

CONSCIENTES DA TOLICE EM 

AMEDRONTAR O CAPITAL 

ESTRANGEIRO COM ATAQUES 

ÀS CONCESSÕES […]” 
Miller Lash, autoridade da Light, em 1931, sobre pressão política 

para investigação de concessão da empresa

“O BRASIL VIVE HOJE UM DILEMA. 

OU PROGRIDE, CONTANDO 

QUE SUA NECESSIDADE DE 

ENERGIA SEJA ATENDIDA. OU 

FICA PARALISADO ANTE UMA 

TERRÍVEL ESCASSEZ DE ENERGIA”
Henry Borden, em 1946

“MINHA FILOSOFIA ERA QUE 

TÍNHAMOS QUE APROVEITAR AS 

OPORTUNIDADES, SEGUIR EM 

FRENTE E ORGANIZAR DEPOIS”
Henry Borden, presidente da Light na década de 50, 

sobre a decisão de expandir

“A USINA DE ITAIPU, A SEGUNDA 

MAIOR DO MUNDO, POR CONTA 

DE SUA MAGNITUDE, NÃO 

CONSEGUE ENTRAR SOZINHA NO 

SISTEMA (ONS). SE COMEÇAR O 

SISTEMA COM ELA, QUEIMA TUDO. 

DEPENDE DE HENRY BORDEN PARA 

PARTIR COM ESTABILIDADE.”
Márcio Galdino, 55 anos, tecnólogo, há 40 na empresa

História
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“A VIDA NA USINA HENRY 

BORDEN CONTAVA COM UMA 

VILA COM 160 CASAS PARA 

ABRIGAR FUNCIONÁRIOS, 

COM ESCOLA, UM POSTO 

MÉDICO, CLUBE, CAMPO 

DE FUTEBOL, MERCADO. A 

LIGHT SEMPRE SE PREOCUPOU 

COM A EXCELÊNCIA. 

PROCURAVA TRAZER OS 

MELHORES PROFISSIONAIS 

DO MUNDO PARA ATUAR NA 

EXPANSÃO BRASILEIRA. E AS 

INSTALAÇÕES PARA ABRIGAR 

OS TRABALHADORES ERAM 

DE PRIMEIRA LINHA. ALEMÃES, 

INGLESES, ITALIANOS, 

ESPANHÓIS. HAVIA TODOS 

OS TIPOS DO MUNDO.” 
Mário Luiz do Nascimento Oliveira, 51 anos, 
gerente de comunicação, há 33 na empresa

Em 1979, a empresa foi vendida para as 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), 
que, em 1981, passou o controle das opera-
ções dos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica nos muni-
cípios da área de concessão da antiga Light 
no estado de São Paulo para a Eletropaulo 
(Eletricidade de São Paulo S.A.). A partir des-
se ano, a Light passa a operar apenas no Rio 
de Janeiro. 

Com o processo de privatização das compa-
nhias energéticas do governo do Estado, em 
1998, a empresa foi dividida em quatro em-
presas: uma de geração, a Empresa Metropo-
litana de Águas e Energia S.A. (Emae);  uma 
de transmissão, a Empresa Paulista de Trans-
missão de Energia Elétrica S.A. (EPTE); e duas 
de distribuição, a Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A. e a Empresa 
Bandeirante de Energia S.A. (EBE). 

E, assim, se inicia a história de sucesso, que 
já dura 21 anos.

REFERÊNCIAS
Pesquisa feita na Fundação Energia e Saneamento.
HISTÓRIA E ENERGIA: rios/Reservatórios/Enchentes. São Paulo: Eletro-
paulo: Departamento de Patrimônio Histórico, n. 5, 1995.
MCDOWALL, Duncan. Light: a história da empresa que modernizou o 
Brasil. Ediouro Publicações, 2008.
DE SOUZA, Edgard Egydio. História da Light: primeiros 50 anos. Eletrici-
dade de São Paulo, 1989.

A Usina Hidrelétrica de Rasgão está localizada no rio Tietê, município de 
Pirapora do Bom Jesus, bairro de Rasgão a 6 quilômetros do centro
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eventoeventoVocê conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

Restaurante – Capacidade 
para 220 pessoas. Recém 
reformado, possui amplo 
espaço coberto com cerca 
de 300m2. 
Utilização para co� ee-
break, coquetéis e jantares. 
Aberto ao público no 
horário de almoço. 

Auditório Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, 
espaços reservados para cadeirantes 
e obesos. Equipado com três mesas 
centrais, púlpito, data-show, sistema wi-� , 
sonorização e microfones, TV LCD para 
retorno, e interligação com o espaço do 
mini-auditório para transmissão simultânea 
e cabine para tradução simultânea. 

Terraço –
Esse espaço 
comporta até 
80 pessoas e 
� ca localizado 
em área 
cercada de 
verde, com 
chafariz. 

Terraço –

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de
 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo 

perfeitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com capacidade para 
mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos

 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

WWW.BRASILENGENHARIA.COM

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
Telefone: (11) 3466-9254 

Auditório Antonio 
Francisco de Paula Souza – 
Capacidade para 56 pessoas, 
é equipado com tela de 
projeção, quadro branco, 
mesa central, cadeiras 
universitárias, � ip-chart, 
sistema wi-�  , persianas 
black-out e ar-condicionado.

Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/m6DJP

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Salas – Dispomos de três salas 
com capacidade para 25, 39 e 
40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro 
branco, mesa central, cadeiras 
universitárias, data-show, � ip-
chart, sistema wi-� , sonorização, 
microfones, persianas black-out e 
ar-condicionado.

RestauranteAuditório Francisco de Paula Ramos de 
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BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO 
DE PAINÉIS TRELIÇADOS 
NA EXECUÇÃO DE LAJES
MATERIAL PODE REDUZIR O VOLUME DE RESÍDUOS, ALÉM DO TEMPO 
E DO CUSTO DE EXECUÇÃO DAS LAJES

• Edicarlos da Costa Carvalho*

No Brasil, cada habitante produz por 
ano uma média de 0,5 tonelada de 
RCC (Resíduos da Construção Civil), 
segundo dados do Ipea (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada). A monta-
gem e a execução de lajes são responsáveis 
por esse alto índice. O método tradicional de 
execução de lajes moldadas in loco, princi-
palmente as maciças, produz um elevado vo-
lume de resíduos. 

Outros determinantes, como o tempo gas-
to na montagem das fôrmas, as armaduras, 
os escoramentos e o processo de execução 

em si, resultam em um custo alto. O objetivo 
deste trabalho é apresentar o painel treliça-
do, uma tecnologia para a execução de lajes 
nervuradas, como alternativa para reduzir o 
volume de resíduos, além do tempo e do cus-
to da execução de lajes. 

O assunto será abordado analisando seus 
principais aspectos. Pesquisamos a biblio-
grafia existente, ou seja, artigos, teses, livros, 
monografias e catálogos de fabricantes, para 
que os preceitos normativos sejam sempre 
preservados. Após o estudo, pudemos verifi-
car a eliminação de fôrmas, a redução consi-
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derável de escoras, a economia de tempo e a 
redução de custo nessa etapa da construção.

Introdução
O painel treliçado é um tipo de pré-laje 

desenvolvido de maneira pré-moldada, pro-
duzido normalmente por empresas especia-
lizadas. Ele também pode ser fabricado no 
canteiro de obra. Contudo, neste modo de 
produção, é necessário acompanhamento 
técnico, para que seja efetivada de acordo 
com o exigido no projeto estrutural.

Essa tecnologia trata-se de uma placa de con-
creto com largura que varia de 25 a 30 centí-
metros e com espessura de 3 a 4 centímetros. 
Essa placa envolve uma estrutura tridimensio-
nal metálica, eletrossoldada, cuja altura varia 
entre 80 e 250 milímetros, chamada de treliça. 
As treliças começaram a ser usadas na Europa, 
após a Segunda Guerra Mundial, e chegaram 
ao Brasil com o intuito de eliminar algumas li-
mitações dos sistemas até então utilizados. Se-
gundo Vasconcellos (2013), caso os cálculos de 
sobrecarga sejam respeitados, a laje treliçada 
pode suportar vãos maiores que 12 metros. 

O sistema de painéis treliçados deve ser 
dimensionado, segundo a NBR 6118 (2014), 
de modo a resistir aos esforços ao qual será 

submetido. Os esforços atuantes serão os 
que agem de maneira permanente, como o 
próprio peso da estrutura, os equipamen-
tos dispostos sobre esta etc., e os que agem 
de forma variável, como pessoas, animais, 
ventos etc.

Quando necessário, os painéis permitem o 
acréscimo de armaduras capazes de absorver 
os esforços de tração. Esses complementos 
são denominados armaduras adicionais, as 
quais devem ser alocadas na base do painel, 
em quantidade, volume e direção determina-
dos pelo projetista. Os aços utilizados para ela-
boração dessas armaduras podem ser CA-50  
ou CA-60. Além disso, as lajes em painel tre-
liçado podem se comportar de forma unidi-
recional ou bidirecional, conforme caracteri-
zado nas normas NBR 14859-1 (2016) e NBR 
14859-2 (2016).

A revisão bibliográfica proposta por este 
trabalho visa demonstrar os benefícios da uti-
lização de painel treliçado como alternativa 
para a execução de lajes, tendo em vista que 
estas representam cerca de 50% do custo de 
uma estrutura.

Versatilidade do painel treliçado
Caixeta (1999) define o painel treliçado 

como um sistema criativo, que oferece gran-
de flexibilidade de projeto, na construção 
de casas, edifícios, estacionamentos, pontes, 
shopping centers etc.

Segundo Alves (2008), a pré-fabricação é 
atualmente uma solução muito competiti-
va em relação aos métodos tradicionais de 
construção, porque, além de assegurar uma 
melhor aparência para as peças ou elemen-
tos, acarreta em maior rapidez à execução da 
obra. Alves ainda afirma que esse método de 
produção terá maior impacto no futuro, em 
comparação com as soluções tradicionais, se 
projetistas se informarem mais sobre ele e o 
aprovarem como método de construção.

Como solução para execução de lajes, o pai-
nel treliçado se apresenta de forma muito ver-
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sátil, permitindo variados comportamentos e 
arranjos estruturais. Com esse modelo de pai-
néis, as lajes podem ser executadas de manei-
ra nervurada, com materiais inertes na região 
tracionada, e maciça. Essa segunda maneira se 
trata do método tradicional de execução, em 

que a seção transversal da laje é totalmente 
preenchida por concreto. Quanto à disposi-
ção estrutural, as lajes podem se comportar de 
forma unidirecional, com nervuras principais 
apenas em uma direção, ou bidirecionais, com 
nervuras principais nas duas direções.
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Espessura (cm) Distância entre as linhas 
de escoramento (m)

10 a 16 1,30

17 a 24 1,20

25 a 30 1,10

31 a 40 1,00

41 a 50 0,90

51 a 65 0,80

Os painéis possibilitam a fabricação in loco, 
onde as formas se manterão fixas e integra-
rão à estrutura. Para isso, deve haver na obra 
espaço físico suficiente para produção e ar-
mazenamento dos painéis, sendo necessária 
a supervisão de um profissional para que as 
normas de produção sejam atendidas e as 
exigências estruturais descritas no projeto 
sejam respeitadas. No entanto, essa estrutura 
é produzida industrialmente na maioria dos 
casos, de forma a garantir o controle de quali-
dade. Por isso, Rocha (2015) chama a atenção 
às duas possibilidades de manufatura dessa 
peça, subordinando sua escolha ao grau de 
industrialização da produção, o qual é de-
pendente da qualidade desejada.

Cuidados durante a execução
Após a montagem dos painéis, para as lajes 

suportarem a capa de concreto sobre si, é ne-
cessário fazer o escoramento delas, que deve 
ser mantido até as lajes atingirem a resistên-
cia necessária (Demertine, 2013). A distância 
entre os escoramentos deve ser determinada 
em função da espessura das lajes, obedecen-
do os padrões abaixo:

Instituto de Engenharia

Os painéis devem ser dispostos sobre o 
cimbramento e os apoios de forma simétri-
ca. Portanto, as regiões de contato entre pai-
néis e apoios devem ser iguais, além de não 
poderem ser inferiores a 2 centímetros. Eles 
devem sempre ser apoiados pela sapata de 
concreto e nunca pelas armaduras, por causa 
da falta de rigidez destas. Júnior (1999) alerta 
que as vigotas pré-moldadas devem ser ca-
pazes de suportar seu próprio peso e as car-
gas de construção, vencendo os vãos delimi-
tados pelas linhas de apoio do cimbramento.

É recomendada ainda a justaposição das 
vigotas, garantindo continuidade delas so-
bre os apoios (Caixeta, 1998). Essa recomen-
dação objetiva melhorar o desempenho da 
estrutura, para que ela suporte os momentos 
fletores negativos, caso existam, os quais são 
gerados nos apoios em lajes contínuas.

As armaduras adicionais devem ser coloca-
das respeitando as bitolas e os espaçamen-
tos exigidos no projeto, tendo em vista que 
este deve respeitar as regras de detalhamen-
to previstas na NBR 6118 (2014) para lajes 
nervuradas.

Antes do lançamento do concreto, é neces-
sário que a laje seja limpa e umedecida para 
evitar partículas que possam atrapalhar a ade-
rência entre o concreto dos painéis e o novo 
concreto que será lançado (Rocha, 2015).

Tabela 1 – Distância entre as linhas de escoramento
Fonte: Adaptado de Caixeta (1998)

No entanto, essa estrutura é 
produzida industrialmente 

na maioria dos casos, 
de forma a garantir o 

controle de qualidade
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Principais vantagens
Para Caixeta (1999), a fusão entre a arma-

dura treliçada e o concreto permite que a es-
trutura vença grandes vãos e suporte maiores 
pressões, pois, com esse tipo de armadura, 
cada nervura fica armada ao cisalhamento 
pelo emprego de treliça com altura adequa-
da à espessura da laje. Essa é uma das maio-
res vantagens desse sistema construtivo.

Segundo Ferreira (2015), a principal carac-
terística das lajes pré-fabricadas é a dispensa 
total ou parcial das fôrmas na fase construtiva 
da obra. Com isso, conseguimos um impacto 
positivo em relação aos resíduos de constru-
ção civil, pois sofrem uma alta redução ao uti-
lizarmos esse sistema construtivo.

A diminuição do número de escoras para o 
cimbramento também é notória e vantajosa, 
pois possibilita uma montagem mais rápida 
dos escoramentos e a redução de custos de 
sua aquisição. De acordo com Droppa Junior 
(1999), esse sistema mantém a vantagem 
maior dos pré-moldados, que é a redução 
da quantidade de fôrmas e escoramentos se 
comparado a um sistema convencional. 

Para Demertine (2013), um fator importante 
para o uso da laje em painel treliçado é o for-
necimento de um ótimo acabamento, dispen-
sando em muitos casos a aplicação de cha-
pisco, emboço ou reboco na parte inferior da 

laje, podendo apenas ser aplicado um verniz 
impermeabilizante.

A execução da laje treliçada é simples: en-
volve apenas mão de obra humana, ou seja, 
não necessita de máquinas para içar as peças 
(Demertine, 2013). Isso porque os painéis são 
de fácil manuseio por serem leves, em torno 
de 20 kg/m. Quando executadas de manei-
ra nervurada, ou seja, com materiais inertes 
abaixo da linha neutra, a redução do concreto 
gasto, bem como do próprio peso da estru-
tura, é de cerca de 40%. Essa é mais uma das 
perspectivas em que podemos ver uma redu-
ção de tempo e custo de execução.

Após sua montagem, as lajes treliçadas pro-
porcionam mais segurança aos profissionais 
que farão a distribuição das demais armadu-
ras e das instalações necessárias. Em casos 
em que o escoramento da laje é inviável, é 
possível utilizar fôrmas autoportantes; em la-
jes sujeitas a cargas excessivas, pode-se fazer 
uso de armaduras adicionais em ambas as 
direções. Além disso, os painéis se adequam 
de forma flexível ao desenho das lajes e redu-
zem o tempo de execução delas. 

Conclusão
O painel treliçado se apresenta como uma 

solução econômica, tanto no aspecto finan-
ceiro como no temporal. Essa tecnologia 
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ainda diminui o volume de resíduos, impac-
tando o meio ambiente de forma positiva. 
Podemos concluir, então, que, em uma laje 
executada com esse sistema, teremos custos 
menores de mão de obra, materiais, monta-
gem, execução e acabamento. Há também 
uma redução expressiva no tempo de obra, 
graças à praticidade de montagem e execu-
ção, e elimina-se a necessidade de emboço, 
reboco ou chapisco.

A redução dos custos da estrutura, com a 
utilização de pré-laje, fica entre 9% e 25%. 

Contudo, a escolha desse método constru-
tivo depende da cultura da construtora, do 
planejamento e da análise de viabilidade do 
empreendimento, bem como das priorida-
des para otimização de tempo e custo. Vale 
ressaltar, mais uma vez, que é possível encur-
tar prazos, aumentar a qualidade da obra e, 
como consequência, diminuir consideravel-
mente os custos da obra ao optar pela utiliza-
ção das pré-lajes (Beltrão, 2010).

*Edicarlos da Costa Carvalho é graduado em engenharia civil pela 
Unian (Universidade Anhanguera de Niterói)

O painel treliçado se apresenta 
como uma solução econômica, 
tanto no aspecto financeiro 
como no temporal
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APOROFOBIA À 
MODA BRASILEIRA

Temos acompanhado acon tecimentos 
que demonstram um fenômeno mun-
dial de rechaço a movimentos migra-
tórios, como aqueles observados nos 

Estados Unidos com a chegada de mexicanos 
pela fronteira entre os dois países, que são vio-
lentamente barrados, mas também na Europa 
com as migrações de africanos que vão atrás 
de uma oportunidade de melhora de vida.

Esse fenômeno é habitualmente reconheci-
do como xenofobia (do grego xenos = estran-
geiro e fobia = medo ou aversão). São movi-
mentos vistos como aversão dos moradores 
de uma determinada região (nos exemplos, 
Estados Unidos e países europeus, como 
França, Alemanha, Itália e Espanha) a pes-
soas que, sem boas condições de vida em 
sua pátria natal, tentam migrar para essas re-
giões. Essa aversão, se realmente xenofóbica, 
é causada pelas diferenças étnicas, raciais, 
culturais entre esses povos, quer dizer, entre 
os imigrantes e os naturais das terras para as 
quais desejam ir.

O Brasil é um país com tradição em receber 
estrangeiros. Nossa gente descende de povos 
das mais variadas partes do mundo. Essa sau-
dável mistura gerou uma também saudável 
aceitação do diferente, de pessoas de outras 
raças, crenças e cores, mas temos observado 
recentemente, também por aqui, uma mudan-
ça nessa tolerância, nesse acolhimento, por 
exemplo, com os episódios ocorridos em con-
sequência da chegada de venezuelanos no 
Norte do país.

Porém, cabe aqui uma análise um pouco 
mais profunda. Seria essa recente aversão 
aos venezuelanos um fenômeno de xeno-
fobia? Seria essa aversão aos imigrantes 

no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos 
realmente causada pelas diferenças étnicas, 
raciais, aversão simplesmente àquele que 
vem de fora? Não parece ser assim. Tanto lá 
como cá, podemos notar que esses mesmos 
países têm tradição de receber grande nú-
mero de turistas.

A Espanha, por exemplo, é um país com 
aproximadamente 45 milhões de habitantes, 
que recebe 75 milhões de turistas por ano. 
França e Alemanha têm tradição semelhante 
de acolhimento a grande número de turistas 
estrangeiros, vindos de todas as partes do 
mundo e representantes de grande diversi-
dade étnica. Nos Estados Unidos há, segura-
mente, uma das maiores populações italianas 
do mundo e no Brasil temos o “tudo junto e 
misturado”, que tão bem conhecemos.

A pesquisadora e socióloga espanhola 
Adela Cortina propõe um olhar diferente dos 
episódios ocorridos na Europa e, particular-
mente, na Espanha. Criadora do termo apo-
rofobia, que, diferente da xenofobia, indica 
a aversão ao pobre, a pesquisadora observa 
que essa aversão não se dá em função da cor 
da pele, mas sim da condição econômica des-
ses imigrantes. Acredito que tanto lá como 

O brasileiro não tem, por 
princípio ou convicção, qualquer 

preconceito contra qualquer 
raça ou povo, incluindo nossos 

vizinhos da Venezuela

• Por Marcelo Cardinale Branco*
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aqui essa visão está absolutamente correta. 
O brasileiro não tem, por princípio ou convic-
ção, qualquer preconceito contra qualquer 
raça ou povo, incluindo nossos vizinhos da 
Venezuela. Assim como os espanhóis, temos 
tradição de receber bem os turistas vindos de 
qualquer parte do mundo. Aqui o imigrante 
sempre foi bem-vindo e faz parte da história 
da maior parte de nossas famílias.

O que Cortina aponta é o fato de que as re-
lações humanas pressupõem uma troca: ao 
mesmo tempo em que se dá algo, se recebe 
algo em retorno. Não é raro ouvir de profes-
sores, por exemplo, o quão gratificante é o 
ato de ensinar, pelo carinho e pelo aprendi-
zado que eles recebem diariamente dos seus 
alunos, muitas vezes mais gratificante que a 
própria remuneração que, por aqui, não cos-
tuma ser grande incentivo à carreira.

No turismo, há um consenso de que o turis-
ta traz riqueza, movimenta a economia, ajuda 
no desenvolvimento do lugar visitado. A con-
trapartida é evidente: lazer, ambiente de ne-
gócios, diversão, cultura, gastronomia, aven-
tura são esperados ao visitarmos uma nova 
região ou um novo país.

Mas, quando analisamos esses casos onde 
há aversão ao imigrante, notamos que essa 

aversão, na verdade, se dá pela sua condição 
social. Um imigrante que chega a nosso país 
sem um tostão, com uma família que não come 
há dias, fugindo da miséria que se instalou em 
seu país de origem, certamente, quer usufruir 
dos benefícios do nosso sistema de assistên-
cia social, de saúde e de educação, disputar 
vaga de trabalho conosco. Pensamos tudo isso 
sem que vislumbremos, de imediato, o que ele 
terá a oferecer. O imigrante é visto, muitas ve-
zes, como um aproveitador, um oportunista. 
Esquecemos o ser humano em fuga, tentan-
do garantir a própria sobrevivência e a de sua 
família para olharmos apenas o que ele pode 
nos subtrair. Essa é a visão, mesmo que incons-
ciente, do habitante local.

Observando esse aspecto, vemos que a 
aversão é contra a situação econômica desse 
imigrante, e não contra sua etnia, sua cor ou 
seu credo. Além disso, raramente se identifi-
ca, nessa repulsa, algum mal objetivo causado 
por um desses imigrantes, em particular a um 
representante da nação para a qual migrou. 
Por isso, a aversão nunca é contra uma pessoa 
específica, senão contra uma determinada ca-
tegoria de pessoas: o imigrante sem recursos. 
É de um grupo social contra outro grupo so-
cial. Ou seja, somos o “nós contra eles”.
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A aversão nunca é contra 
uma pessoa específica, senão 
contra uma determinada 
categoria de pessoas: o 
imigrante sem recursos
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Nessa linha de raciocínio, preocupa nos-
so momento político de polarização. Assim 
como argumentos são criados, muitas vezes 
de forma inconsciente, para rechaçar um 
grupo de estrangeiros que ameace alguma 
conquista de meu grupo social, nota-se na 
sociedade brasileira atual o uso dessa mes-
ma argumentação e por motivos bastante 
semelhantes. A disputa entre classes no Bra-
sil, criada por lideranças políticas de grande 
envergadura, está apoiada no mesmo racio-
cínio, de aversão a um determinado grupo 
socioeconômico, por supor que esse grupo 
exige muito da sociedade sem contribuir na 
mesma proporção. É visível aí o mesmo “nós 
contra eles”.

Se olharmos com certo distanciamento, no-
tamos o desenvolvimento da ideia de que 
parte da nossa sociedade – os mais humildes 
e com pouca oportunidade –, que havia sido 
resgatada da miséria pelos programas sociais 
e agora recebe dois ou três salários mínimos, 
se tem tido acesso ao consumo, perderá seus 
benefícios, ou seu status quo, se os gover-
nantes forem de uma determinada corrente 
política. Ao mesmo tempo, constrói-se a ideia 
de “os outros”, que engloba qualquer pessoa 
que tenha seu carro, seu imóvel ou renda aci-
ma desse valor. Essa política de polarização 
tem o poder de sabotar o nosso país. 

Estamos debatendo, em nível mundial, a 
tolerância pelo diferente, em todos os âm-
bitos. Discutimos como aceitar e integrar 
os imigrantes foragidos de países em crise 
profunda ou em guerra e os refugiados da 
intolerância. No entanto, ao mesmo tempo, 
autosabotamos nosso país, onde as diferen-
ças foram sempre aceitas e até bem-vindas. 
Percebemos agora, contudo, que esse mes-
mo povo que aceita tão bem o imigrante e 
convive com diversas culturas, raças, crenças 
e religiões, hoje se considere muito distante 
de seu semelhante por causa da polarização 
“nós e eles” propagada por essa política.

Retomando a ideia defendida por Adela Cor-
tina de que, habitualmente, existe troca nas re-

lações humanas, notamos nessa divisão recen-
te a falsa imagem de que o outro grupo nada 
tem a oferecer ao meu grupo. Acredita-se que 
as pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa 
Família ou por qualquer outro programa de 
assistência social nada teriam a acrescentar ou 
a contribuir ao país, sem notar que elas con-
somem a riqueza que o outro grupo produz. 
Além disso, ignora-se que empresas, empre-
sários e qualquer classe de trabalhadores 
melhor remunerados retiram parte da riqueza 
que produzem do país, contribuindo, assim, 
menos para os mais humildes. 

O “nós contra eles” criou, de forma artificial, 
a ideia de que um dos lados prejudica e ex-
plora o outro. Com isso, é difícil imaginar a re-
construção de um país, pois a troca necessária 
às relações humanas é ofuscada. Não se nota 
nessa visão que a grandeza de uma nação se 
dá pela soma dos esforços e das contribuições 
de cada um, pelo respeito às diferenças e às li-
mitações e, sobretudo, pela solidariedade en-
tre as pessoas. É evidente que todo brasileiro 
deve ter oportunidade e, se a tiver, terá muito 
a contribuir para o país. 

Momento de reflexão. Ou enxergamos que 
essa visão divisória é uma armadilha, uma sa-
botagem ao povo brasileiro e ao futuro do 
país, ou não saíremos jamais desse turbilhão 
criado, artificialmente, pelas disputas políti-
co-partidárias.

*Marcelo Cardinale Branco é administrador de empresas, mestre em 
ciências pela Escola Politécnica/USP. Foi secretário municipal de Trans-
portes de São Paulo, membro do Comitê de Mudanças Climáticas e do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente (Cades) e coordenador do Plano 
de Controle de Poluição Veicular (PCPV) de São Paulo. 
marcelobranco@uol.com.br

O “nós contra eles” criou, 
de forma artificial, a ideia de 

que um dos lados prejudica 
e explora o outro
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tamento sanitário e as águas pluviais. 
Os conceitos desenvolvidos podem 
ser fixados com a realização de exer-
cícios. Ainda é possível visualizar dife-
rentes projetos por meio de exemplos 
disponibilizados na web, com pran-
chas dos projetos, maquetes em 3D e 
memórias de cálculo. 

WALLER, Michael

Empresa 
familiar: ame 
ou deixe
São Paulo – SP, Reino 
Editorial, 2018, 143p.
O objetivo da obra é apoiar profissio-
nais que estão desenvolvendo suas 
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de fabricantes com referência de seus 

produtos atuais, tabelas de equivalên-
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Crônica

Pequena introdução. Para melhor en-
tender o atentado a Adolf Hitler em 
questão, pegue duas cadeiras, uma de 
assento algo duro (madeira, aço etc.) e 

outra de assento bem mole, como um esto-
fado. Sente-se em cada cadeira e veja como 
você se levanta de cada uma. Na cadeira de 
assento algo duro, você se levanta com su-
cesso, indo para uma posição alta. Na cadeira 
de assento bem mole, você levanta, mas não 
tão alto como no outro caso. A explicação é 
que, na cadeira de assento duro, toda a ener-
gia colocada à sua disposição para se levan-
tar é usada para dar energia potencial a você. 
No caso da cadeira de assento mole, parte da 
energia é usada para deformar o assento e 
só o resto é usada para levantar você. Logo, 
no mesmo esforço, a energia transmitida ao 
corpo é maior no uso da cadeira de assento 
duro que no da de assento mole.

A literatura e os filmes nos contam. Na Se-
gunda Guerra Mundial, a partir de certo mo-
mento, a maré da vitória virou e a Alemanha 
teve que encarar a perspectiva de derrota. 
Para poupar vidas dos alemães e dos outros 
lados, um grupo de oficiais alemães, de alto 
escalão, decidiu matar Adolf Hitler para ter-
minar a guerra. 

Para isso, esperaram uma reunião do alto 
comando nazista e, na sala onde costumava 
acontecer reuniões, foi planejado colocar de-
baixo da mesa central uma bomba-relógio, 
perto do local (cadeira) onde Hitler costuma-
va se sentar. Na hora da reunião, Hitler estava 

presente e a bomba realmente explodiu, mas 
apenas o machucou. Se a bomba explodiu, 
por que teve esse resultado tão pobre?

Este autor recebeu relatórios secretos nun-
ca divulgados (atenção, esta é uma crônica) 
sobre o assunto. Aconteceram três fatores 
que inibiram o efeito explosivo da bomba. O 
nosso objetivo é didático, ligado ao uso da 
RM, deixando aos historiadores os detalhes 
históricos. Por causa de confidencialidade, 
nunca poderei divulgar o que está nesses re-
latórios secretos (destaco, mais uma vez, que 
esta é uma crônica... conclua o que quiser).

1 – a reunião não foi no bunker subterrâneo (mais de 
15 metros de profundidade no terreno) de concreto 
armado do ditador, mas numa construção externa, 
tipo caramanchão, feita de estrutura de madeira ex-
posta ao tempo, ou seja, uma estrutura altamente de-
formável. A bomba, portanto, foi colocada debaixo de 
uma mesa nessa construção de madeira exposta ao 
tempo. Ao a bomba explodir, a construção altamente 
deformável de madeira absorveu boa parte da ener-
gia da explosão voando. Se a explosão tivesse aconte-
cido no bunker enterrado de concreto armado – como 
essa estrutura não teria como se deformar –, quase 
toda a energia atingiria os corpos dos participantes 
da reunião, e o objetivo maior e específico teria sido 
alcançado;
2 – havia a mesa no centro da sala e ela estava em cima 
da pasta com a bomba. Essa mesa era um obstáculo e 
um protetor contra a explosão do cômodo, diminuindo 
o impacto nos corpos dos participantes. Assim, quando 
a bomba explodiu, parte da sua energia foi dissipada 
ou distribuída por todo o ambiente da sala e os corpos 
dos presentes sofreram menos;

O fracasso de um dos atentados 
a Adolf Hitler, explicado pela 
resistência de materiais
• Por Manoel Henrique Campos Botelho*
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3 – dizem que, sem maiores intenções, depois que o 
oficial de alta patente que colocou a mala com o explo-
sivo, ela teria sido, sem outros interesses, ligeira e inad-
vertidamente empurrada pelos pés de alguém. Com 
isso, a mala explosiva se afastou um pouco do ponto 
mais próximo onde estava o ditador nazista.
Conclusão: a mala explodiu, mas os três fa-

tores citados diminuíram as consequências 
para os corpos dos participantes e, com isso, 

as consequências médicas no corpo de Adolf 
Hitler não foram graves a ponto de matá-lo na 
ocasião, mas ele se machucou. No entanto, se 
a guerra tivesse terminado como consequên-
cia da morte de Hitler por conta desse atenta-
do, centenas de milhares de pessoas dos dois 
lados do conflito não teriam sido mortas.
Email: manoelbotelho@terra.com.br

CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
(VULGO CARAMANCHÃO) ONDE ACONTECEU A EXPLOSÃO
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Quando os primeiros hominídeos passa-
ram a andar eretos, houve a necessida-
de do aprimoramento de sua visão, pois 
tornamo-nos cada vez mais colhedores 

e caçadores coletivos. Por outro lado, relegamos a 
um segundo plano um dos mais importantes senti-
dos de que, até então, supõe-se que éramos super-
dotados: nosso olfato.

A olfação tem sido compreendida, ao longo da 
história da humanidade, como um sentido “menor” 
e até maldito. Aristóteles já apontava nossa capaci-
dade de sentir cheiros como pior do que a da gran-
de maioria dos outros animais.

Depois dele, esse sentido foi ofuscado, e apenas 
no século XIX voltou a ser estudado a sério, por um 
pesquisador francês. Ele reiterou, erroneamente, 
que havíamos perdido (ou diminuído) a nossa ca-
pacidade de sentir aromas durante nossa evolução. 
Contudo, vemos os filmes retratarem, como repre-
sentantes dessa época em que a higiene não era 
muito difundida, uma nobreza que se enche de per-
fume para, digamos, disfarçar os cheiros fétidos dos 
ambientes e dos corpos.

O Prêmio Nobel de Medicina de 2004 foi concedi-
do a dois pesquisadores norte-americanos que des-
cobriram como funciona nosso sentido olfativo. Hoje 
em dia, a compreensão dessa importante função 
humana vem nos ajudando a entender o prazer que 
sentimos durante a ingestão de alimentos e bebidas, 
dentre estas, é claro, a rainha das bebidas, o vinho.

O SABOR 
DO VINHO

• Ivan Carlos Regina*
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Na verdade, o que chamamos sabor, ou pa-
ladar, é a soma das impressões que nos fica a 
partir do gosto, mais o tato, mais a tempera-
tura, mais o olfato.

O gosto é sentido a partir das papilas gus-
tativas que temos na língua, no palato inferior 
e superior e no esôfago. Até o momento, a 
ciência reconheceu a existência de cinco gos-
tos básicos: o ácido (característico do limão e 
do vinagre, por exemplo), o salgado (do sal 
marinho, entre outros), o doce (do açúcar de 
cana ou de beterraba ou das frutas), o amar-
go (jiló, endívia) e o umami (queijos muito 
curados, mexilhões, feijão).

A distribuição das papilas gustativas na 
boca e na língua é ainda assunto um pouco 
controverso. Recentemente, tem sido estabe-
lecido que essa distribuição é aleatória, mas 
os estudiosos dos vinhos ainda seguem o mo-
delo clássico, que afirma as papilas da ponta 
da língua serem as responsáveis por perce-
ber melhor a doçura; as centrais, o salgado; 
as laterais, a acidez; as do meio da boca, o 
umami; e as da parte posterior, o amargor.

O quinto gosto, o umami, foi descoberto 
num estudo sobre o glutamato monossódico, 
conhecido comercialmente como Ajinomo-
to. Se você está surpreso com ele, saiba que 
os mesmos japoneses que o descobriram já 
pleiteiam a descoberta do sexto e do sétimo 
gosto básico.

Temos na língua ainda as papilas tácteis, ba-
sicamente iguais às que nos recobrem todo 
o corpo. Elas são responsáveis por comple-
mentar o gosto, identificando os padrões de 
textura dos alimentos. As pimentas, objetos 
de amor de alguns e de ódio de outros, aliam 
à sua extrema acidez um ataque corrosivo às 
papilas tácteis. Para compreender melhor, a 
maçã e a cebola, por exemplo, têm pratica-
mente o mesmo nível de acidez, mas texturas 
muito diferentes entre si.

Também possuímos em nossa cavidade bu-
cal papilas térmicas, que nos ajudam a perce-
ber (e fugir) de objetos quentes ou do fogo. 

As papilas térmicas interagem com as sensa-
ções de gosto percebidas, podendo intensifi-
cá-las ou diminuí-las.

O gosto está limitado a esse conjunto de 
papilas gustativas. Quando estamos resfria-
dos, em geral sentimos os aromas por um 
orifício localizado na garganta, pois nossa 
cavidade retronasal fica bloqueada, cheia de 
muco. Dizemos, então, que não estamos sen-
tindo o “gosto” do alimento. Ledo engano. O 
que sentimos, aquelas pobres sensações, é 
exatamente o gosto do alimento.

Resta, então, compreendermos o funciona-
mento do olfato, o verdadeiro responsável 
por sentir o sabor dos alimentos e dos vinhos. 
Eu diria até que o aroma é a alma do vinho.

Em pesquisas recentes, descobriram que 
podemos perceber até um trilhão de odores, 
muito mais do que as cores que podemos 
distinguir (vários milhões) e os tons que po-
demos ouvir (cerca de quinhentos mil). Mes-
mo as mais pobres estimativas falavam em 
dezenas de milhares de aromas distinguíveis, 
número absurdamente superior aos gostos 
que percebemos.

Assim, podemos entender porque os enó-
logos cheiram com tanto cuidado os vinhos 
que provam. O exame de identificação de 
amostras está muito mais relacionado à iden-
tificação de padrões de aromas do que pro-
priamente ao gosto do vinho.

O Prêmio Nobel de Medicina 
de 2004 foi concedido a dois 
pesquisadores norte-americanos 
que descobriram como funciona 
nosso sentido olfativo
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Um vinho feito com a uva sauvignon blanc 
no Chile pode ter o mesmo alto teor de aci-
dez que um riesling feito nas imediações do 
rio Reno, na Alemanha.  Para um sommelier, 
contudo, enquanto o aroma do primeiro 
evoca maracujá e outras frutas tropicais, o 
segundo possuirá um inconfundível aroma 
de derivados de petróleo e flores brancas. 
Vemos que a identificação se dá pelo nariz, 
sendo a boca um simples comprovador do 
que o nariz já revelou. Assim, a ferramenta 
para a análise do vinho é, sem dúvida, a es-
trutura olfativa.

Também contrariamente ao que pensa a 
maioria das pessoas, a anosmia (incapacidade 
de sentir cheiros) é uma doença muito, muito 
rara. Mesmo aqueles que fumam há bastante 
tempo podem perceber do mesmo modo os 
aromas presentes nos alimentos.

Contudo, a identificação dos aromas é outra 
coisa. Embora todos nós possamos senti-los, 
é necessário treino para reconhecer cada um 
dos odores presentes em nosso cotidiano.  

 Assim como um fisiculturista vai diariamen-
te a uma academia para reforçar seu bíceps, 
precisamos cheirar com cuidado tudo que 
comemos, bebemos ou sentimos para paula-
tinamente reforçarmos nossa capacidade de 
reconhecimento de aromas.

Está cientificamente comprovado que o cé-
rebro dos estudiosos do vinho se modifica, 
dedicando uma grande área de percepção 
para a análise da bebida. Isso não é tão ex-
traordinário como podemos acreditar, pois 
sabemos que nosso cérebro dedica atenção 
especial para atividades com fins específicos, 
como dirigir ou aprender novas línguas.

O olfato ainda necessita ser estudado mais 
amplamente para entendermos como ele 
interage com nossas relações filiais, afetivas 
e sexuais. E é indiscutível a importância dos 
aromas corporais em nosso convívio. Mas 
deixaremos esse estudo para os cientistas, li-
mitando-nos, neste momento, a erguer bem 
alto uma taça de vinho e brindar com nosso 
querido leitor: saúde!

Ivan Carlos Regina é engenheiro do setor de transporte público, associado do Instituto de Engenharia e autor dos livros Vinho, o Melhor Amigo do 
Homem e Harmonizando Vinho & Comida. E-mail: ivanregina@terra.com.br
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