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Palavra do presidente

As autoridades do Brasil estão bus-
cando alternativas para que a eco-
nomia volte a crescer. Esse movi-
mento do ministro da Economia, 

Paulo Guedes, trata de diversas reformas que 
estão sendo trabalhadas e que têm como ob-
jetivo fazer com que o país volte a ter força 
financeira, prestígio e trazer o empresariado 
nacional e internacional de volta com inves-
timentos. Como empresário e presidente do 
IE sinto que retomamos o caminho de con-
fiança e esperança. Temos apontado para a 
necessidade de um novo projeto para o de-
senvolvimento do Brasil. Um dos caminhos 
que cito sempre está no mercado de Petróleo 
e Gás. Temos consciência de que o Brasil é 
uma grande potência e tem uma capacidade 
enorme de exploração, principalmente com 
o pré-sal.

Novos leilões
Dentro do IE, tracei como um dos objetivos 

discutirmos com os nossos associados, políti-
cos, empresas e associações de classe o mer-
cado de Petróleo e Gás. E o momento não 
poderia ser mais propício, tendo em vista os 
três grandes leilões de petróleo em curso na 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), que somados devem 
gerar R$ 1,1 trilhão em investimentos no país, 
além dos mais de R$ 100 bilhões a serem ar-
recadados com os bônus de assinatura dos 
contratos.

O primeiro leilão, da 16ª rodada de licita-
ções, aconteceu no dia 9 de outubro e arreca-

dou R$ 8,9 bilhões em bônus de assinatura. A 
ANP projeta realizar os outros dois encontros 
para este mês de novembro. Entre os vence-
dores da primeira edição estão a Total, a QPI, 
a Chevron, a Repsol, a Wintershall, a Shell, a 
ExxonMobil, Petronas e a BP Energy.

Os ganhos que esses leilões vão propor-
cionar ao país não se resumem simplesmen-
te ao valor arrecadado pelo governo federal, 
mas também à necessidade de o Brasil in-
vestir e acelerar esses projetos de explora-
ção de Petróleo e Gás, inclusive trazendo à 
tona a necessidade de explorarmos formas 
mais limpas de energia que, consequente-
mente, pode reduzir a demanda por petró-
leo no longo prazo.

ESTAMOS FALANDO DE 
PETRÓLEO E GÁS NO IE

Petróleo
Em 6/4/2018, recebemos, no Instituto de En-

genharia, o Eminente Engenheiro do Ano de 
2017, Pedro Parente, presidente da Petrobras 
naquele momento. O intuito daquele encontro 
foi criar um Fórum de Petróleo e Gás no IE ou 
o que chamamos hoje de Workshop de Petró-
leo e Gás. A intenção é apoiar projetos de in-
teresse nacional e disponibilizar o IE como um 
espaço de diálogo entre todas as empresas do 
mercado, representantes dos governos Federal 
e Estaduais, além de reforçar o papel da enge-
nharia para o desenvolvimento desse mercado.

O MOMENTO É 
PARA FALARMOS 
DE PETRÓLEO 
E GÁS

Eduardo Ferreira Lafraia
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Com dedicação e planejamento, colocamos 
em pé no dia 26 de agosto, deste ano, o pri-
meiro Workshop de Petróleo e Gás, com o tema 
“Como o Estado de São Paulo Pode Colaborar 
Para o Desenvolvimento da Indústria de Petró-
leo e Gás”. O encontro foi uma iniciativa do IE 
e do Governo de São Paulo, via Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, do secretá-
rio Marcos Penido, engenheiro de formação e 
nosso parceiro no tema. Reforço que o tempo 
de elaboração foi fundamental para criarmos 
um evento importante, com a presença de re-
presentantes das empresas Shell, Petrobras, 
Equinor, Total, Petrogal Brasil e Repsol Sinopec, 
Fiesp, IBP, Ipem-SP, Saipem e OneSubsea.

Nessa primeira edição, teve início o proces-
so de relacionamento amplo entre represen-
tantes do Estado de São Paulo e as diversas 
operadoras e concessionárias de exploração 
e produção de petróleo e gás da Bacia de 
Santos. Durante o evento foram debatidos 
os planos de investimentos e as necessida-
des para ampliação das operações na Baixa-
da Santista. Vemos no mercado de Petróleo 
e Gás o contexto para um novo projeto de 
crescimento do país, pois, de acordo com o 
secretário-executivo de gás natural do Insti-
tuto Brasileiro de Petróleo, Luiz Costamilan, o 
Brasil tem potencial para ser o 4º maior ex-
plorador de petróleo e gás do mundo.

Outros pontos que discutimos foram a visão 
das operadoras, seus planos de desenvolvi-
mento para a Bacia de Santos e os gargalos de 
infraestrutura que devem ter suas capacidades 
ampliadas. Além disso, falamos sobre a infraes-
trutura de apoio existente e a convergência da 
indústria de Petróleo e Gás e os temas de pes-
quisa e desenvolvimento com foco nos desa-
fios tecnológicos associados às competências 
das universidades Unicamp, USP e Unesp.

Destaco na fala do secretário Penido que o 
Brasil tem uma grande disputa com o mundo 
para ter uma produção maior e mais eficien-
te. A oportunidade com a Bacia de Santos e o 
pré-sal vai gerar emprego e desenvolvimento 
para o nosso país. Não podemos hesitar so-

bre essa oportunidade, pois o atual valor eco-
nômico do petróleo pode estar com os dias 
contados.

Gás
Depois da primeira edição, fomos para a 

segunda, realizada no dia 15 de outubro, 
com o tema “O Desenvolvimento do Novo 
Mercado de Gás Natural”. Tivemos novamen-
te a participação da Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente de São Paulo. Igual-
mente ao primeiro encontro participaram 
profissionais que representavam importan-
tes empresas da área, como a Abegás, a Ze-
nergas Consultoria em Energia e Regulação, 
a Arsesp, e o engenheiro João Carlos Meirel-
les, membro do IE.

Dessa oportunidade, conseguimos analisar 
os planos e as iniciativas que o Governo de 
São Paulo tem para o desenvolvimento do 
mercado de gás natural. Além disso, destaco 
os pontos colocados pelos palestrantes da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do 
Centro Brasileiro de Infraestrutura que men-
cionaram como um melhor aproveitamento 
do gás do pré-sal e de outras áreas, investi-
mento em métodos de escoamento, proces-
samento e transporte do gás natural e uma 
abertura de acesso a esse mercado por várias 
empresas.

O momento do mercado de Petróleo e Gás 
exige muito diálogo tendo em vista o interes-
se público no tema. O Instituto de Engenha-
ria, entidade centenária da sociedade civil e 
mantida pela associação voluntária de pes-
soas físicas, realiza sua missão ao servir de 
palco para o aprofundamento dessas discus-
sões. Associados e profissionais da área, este-
jam atentos ao nosso calendário, pois, no dia 
2 de dezembro, teremos um novo encontro 
no Instituto de Engenharia para falar sobre 
esse mercado.

Eduardo Lafraia
Presidente do Instituto de Engenharia
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Estruturas 
metálicas 
residenciais 
aumentam suas 
exposições em 
condomínios

• Márcio Falcone*

A possibilidade de construir obras 
diferenciadas, de forma rápida e 
com grande valor estético, é ex-
celente. Conseguir satisfazer as 

necessidades dos arquitetos e designers, 
incorporando elementos curvos e lineares 
de uma maneira criativa, é ainda melhor. Se 
isso é possível usando estruturas metálicas? 
Sim, esses são alguns dos elementos positi-
vos que a construção em estrutura metálica 
pode proporcionar.

O que era algo pouco visto no Brasil, hoje já 
se tornou uma realidade, especialmente den-
tro de condomínios residenciais. As constru-
ções em estruturas metálicas vêm despertan-
do o interesse de dois personagens distintos: 
dos profissionais que pensam e executam a 
obra e, o mais importante, dos proprietários 
que vêm nela uma condição diferenciada e 
rápida para realizar sua obra. Mais leves que 
os equivalentes em concreto, as estruturas 
metálicas exigem menos tempo e recursos, 
além de não causarem impactos ambientais 
significativos.

 As soluções arquitetônicas em aço permitem 
também o uso de grandes vãos que reduzem 
custos na construção de subestruturas.

Quando falamos em construções sustentá-
veis, as estruturas metálicas se destacam por 
serem resistentes, duráveis e econômicas. 

Ao adotar a construção metálica como sis-
tema estrutural nos projetos, diversos parâ-
metros são levados em consideração para se 
obter o design pretendido com o custo-be-
nefício bem definido.

Pelo fato de executarmos uma infinidade de 
projetos estruturais para os nossos clientes, 
notamos que, na maioria dos casos das resi-
dências com até 150 m² de área útil, o custo 
da estrutura metálica é igual ou superior ao 
do sistema convencional. Até 250 m², o custo 
da estrutura metálica se torna vantajoso. Para 
construções acima de 250 m², o custo da es-
trutura metálica chega a ser 40% inferior ao 
do sistema convencional.

Tendo como base tais parâmetros, na cons-
trução de condomínios em que a maioria das 
residências tenha área construída superior a 
200 m², a estrutura metálica aparece não só 
como uma alternativa sustentável, sem gera-
ção de resíduos, mas como um sistema sóli-
do, econômico e com inúmeras vantagens 
para o cliente.

Um grande diferencial das estruturas me-
tálicas residenciais é a mistura de materiais 
aplicados. Por exemplo, no acabamento de 
fachadas são usados vidro, madeira, pedra 
rústica, entre outros, criando uma identidade 
própria para cada casa e cliente. Os gostos 
pessoais, o design e as tendências do merca-
do podem ser incorporados ao projeto, cau-
sando um impacto visual interessante e con-
forto ambiental a seus moradores.

O paradigma de que o uso das estruturas 
metálicas é exclusivo para construções indus-
triais e comerciais já foi rompido. Notamos 
hoje que a arquitetura e a engenharia estão 
utilizando este método construtivo com mui-
to mais força, afinal ele permite abusar de de-
signs inovadores, agiliza a construção, reduz 
o volume de resíduos e é forte aliado à indus-
trialização dos processos na construção civil.
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Pode parecer que é algo mais cultural, que 
é um mito, mas as estruturas metálicas calcu-
ladas com precisão por profissionais quali-
ficados valem a pena e garantem uma obra 
muito diferente das tradicionais.

*Márcio Falcone é engenheiro civil, com vasta experiência e vivência 
profissional no exterior, trabalhando em obras de reconstrução pós-
-guerra, infraestrutura desportiva e construção de complexos habita-
cionais populares e condomínios de médio e alto padrão. Atualmente, 
atua como diretor da ScalaTécnica Estruturas Metálicas e é expert em 
estruturas metálicas racionalizadas voltadas para arquitetura e design.

Malha ferroviária 
brasileira: hora 
de expandir

• Mario Dirani*

Na edição de número 636, tive a 
oportunidade de discorrer sobre os 
projetos ferroviários que estão em 
andamento no Programa de Parce-

rias de Investimentos (PPI), do Governo Fe-
deral: as subconcessões da Ferrovia Norte-
-Sul, no trecho Porto Nacional/TO a Estrela 
d’Oeste/SP, e da Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste (Fiol), de Ilhéus a Caetité, na Bahia, 
ambas em construção pela Valec, atual con-
cessionária das ferrovias; a concessão para 
construção e operação da Ferrogrão, entre 
Sinop/MT e Itaituba/PA; e as prorrogações 
antecipadas de cinco contratos de conces-
são de ferrovias, a Rumo Malha Paulista, a 
Estrada de Ferro Carajás, a Estrada de Ferro 
Vitória a Minas (EFVM), a MRS Logística e a 
Ferrovia Centro-Atlântica.

Alguns avanços importantes já ocorreram 
nesses projetos, entre eles a realização da 

consulta pública sobre a Ferrogrão, cujo rela-
tório final deverá ser aprovado pela diretoria 
colegiada da Agência Nacional de Transpor-
te Terrestre (ANTT) para envio ao Tribunal de 
Contas da União (TCU); e a realização da con-
sulta pública sobre a Fiol.

Com relação às prorrogações antecipadas, 
tivemos a realização da consulta pública da 
Rumo Malha Paulista, que recebeu grande 
número de contribuições, acarretando no 
pedido da ANTT à concessionária para corre-
ções nos estudos. 

Foram também abertas as consultas públicas 
sobre as prorrogações antecipadas da Estrada 
de Ferro Vitória a Minas e da Estrada de Ferro 
Carajás, ambas da Vale, com a realização de 
sessões presenciais em Belo Horizonte/MG, 
Vitória/ES, Governador Valadares/MG, Ipatin-
ga/MG, São Luiz/MA, Belém/PA e Brasília/DF. 

Os investimentos decorrentes das prorro-
gações antecipadas dessas cinco concessões 
totalizam mais de 32 bilhões de reais.

Porém, o avanço mais importante refere-
se à aplicação do disposto no artigo 25 da 
Lei 13.448 de 2018, que prevê a realização 
de investimentos de interesse público pelas 
concessionárias, em sua própria malha ou na 
malha de terceiros. Tais investimentos ainda 
estão sendo definidos e poderão resultar na 
realização de novos empreendimentos ferro-
viários, que gerarão novas outorgas.

Um dos empreendimentos mais significati-
vos é a construção do trecho ferroviário entre 
Campinorte/GO e Água Boa/MT, com 383 km 
de extensão. Esse empreendimento é parte 
da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), 

Trecho da Fico entre Campinorte/GO e Água Boa/MT  
(Fonte: Valec)
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que liga a região produtora de grãos do esta-
do do Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul.

A obra vai possibilitar alternativas de es-
coamento da produção tanto pelo Porto de 
Santos como pelos portos do Norte do país, 
atualmente por Itaqui/MA e, futuramente, 
pelo porto de Vila do Conde/PA. 

A demanda prevista é de 13 milhões de to-
neladas úteis (TU) em 2025. Os investimentos 
para a construção do trecho (infraestrutura e 
superestrutura) foram calculados em R$ 2,6 
bilhões e já foram colocados como obrigação 
de fazer na prorrogação contratual da EFVM, 
com redução do valor de outorga.

Outro empreendimento que poderá ser 
realizado nesse processo de prorrogação an-
tecipada é a construção do Trecho Norte do 
Ferroanel de São Paulo. Com 53 km de exten-
são, essa variante ferroviária interligará as es-
tações de Perus, em São Paulo, e Engenheiro 
Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, propor-
cionando alternativa à passagem dos trens 
pelo centro da cidade de São Paulo, onde a 
passagem de trens de carga gera grande in-
terferência no tráfego de trens de passagei-
ros da Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM). 

A demanda prevista é de 17 milhões de 
TU em 2020, crescendo para 34 milhões de 
TU em 2040. Os investimentos estão estima-
dos em R$ 3,4 bilhões, segundo cálculos da 

Dersa, que desenvolveu parte do projeto de 
traçado, uma vez que este se desenvolve em 
paralelo ao Trecho Norte do Rodoanel. 

Ao que tudo indica, a construção do Trecho 
Norte do Ferroanel deverá ser colocada como 
obrigação de fazer na prorrogação contratual 
da MRS Logística, uma vez que a obra está si-
tuada na área de concessão dessa empresa.

Ainda entre as prorrogações antecipadas, 
está a construção da EF-118 (Ferrovia Rio-Vi-
tória), no trecho entre Nova Iguaçu/RJ e Vila 
Velha/ES, com 577 km de extensão. 

A ferrovia EF-118 apresenta um traçado 
que se desenvolve em paralelo à EF-103 (Vi-
tória-Campos-Visconde de Itaboraí-Niterói), 
esta última pertencente à malha ferroviária 
Centro-Leste, concedida à Ferrovia Centro-
-Atlântica.

A ferrovia existente, construída em bitola 
de 1,00 m, encontra-se ociosa, devido à baixa 
demanda captada e, principalmente, em fun-
ção das péssimas condições de manutenção. 
Outro problema que a linha apresenta são as 
diversas interferências com vias urbanas ao 
longo de seu traçado.

Um estudo desenvolvido pelos governos 
estaduais do Rio de Janeiro e do Espírito San-
to buscou demonstrar que uma ferrovia mo-
dernizada, com melhorias no traçado, cons-
truída em bitola de 1,60 m ou mista, ligada 

Trecho Norte do Ferroanel de São Paulo (Fonte: Dersa)

EF-118 – Ferrovia Rio-Vitória (Fonte: Wikipédia)
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a diversos portos dos litorais fluminense e 
capixaba, teria grande potencial para capta-
ção de novas cargas, atendendo também ao 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj). 

A demanda prevista é de 3,6 milhões de TU 
em 2025, atingindo 56,3 milhões de TU em 
2060. Os investimentos foram estimados em 
cerca de R$ 5 bilhões, podendo ser coloca-
dos como obrigação de fazer na prorroga-
ção antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica, 
atual detentora da concessão na região.

Por meio da Resolução nº 47, de 6 de julho 
de 2018, o Conselho do PPI submeteu à deli-
beração do presidente da República dois em-
preendimentos do setor ferroviário: a já cita-
da EF-118 (ES/RJ) e o projeto do Tramo Norte 
da EF-151, entre Açailândia/MA e Barcarena/
PA, no porto de Vila do Conde. 

Esse trecho da Ferrovia Norte-Sul foi objeto 
da Medida Provisória nº 845/2018, que criou 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferro-
viário, cujos recursos seriam aplicados prio-
ritariamente na sua construção. Infelizmente, 
essa Medida Provisória perdeu sua validade 
em 29 de novembro de 2018. Espera-se que, 
em breve, outra solução seja pensada para 
a construção dessa ferrovia tão importante, 
que proporcionará uma alternativa ao Porto 
de Itaqui para as cargas provenientes da Fer-
rovia Norte-Sul.

Vale ressaltar que vários desses projetos, 
inclusive os efeitos das prorrogações ante-
cipadas dos contratos de concessão, foram 
analisados no âmbito do Plano Nacional de 
Logística, desenvolvido pela Empresa de Pla-
nejamento e Logística (EPL), obedecendo a 
critérios exclusivamente técnicos de viabili-
dade, em função das projeções de demanda 
por transporte de cargas ferroviárias.

*Mario Dirani é especialista em infraestrutura sênior e assessor técnico 
da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos.

Ferrovia Norte-Sul: trecho entre Açailândia/MA e Barcarena/PA (Fonte: Valec)
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A fabricante de motores  WEG  fará 
uma parceria com a gaúcha FuelTech, 
especializada em injeção eletrônica 
de veículos, para converter motores a 
combustão em motores elétricos. 

A iniciativa será voltada a veículos 
de competição e passeio, e kits com 
diversos níveis de potência devem co-
meçar a ser vendidos ao cliente.

Na parceria a WEG será a responsá-
vel pelo fornecimento do powertrain, 
além dos motores e inversores para 

sistemas auxiliares. Já a FuelTech 
possui grande conhecimento na área 
de gerenciamento eletrônico de veí-
culos, em especial de competição de 
automobilismo.

“O futuro do automóvel é elétrico e 
queremos usar o nosso know-how no 
mercado automobilístico para oferecer 
soluções eficientes, inovadoras e sus-
tentáveis para automóveis de compe-
tição e passeio”, explica Anderson Fre-
derico Dick, diretor-geral da FuelTech.

O norte-americano John B. Good-
e nough, o britânico-americano M. 
Stanley Whittingham e o japonês Aki-
ra Yoshino foram os vencedores do-
Nobel de Química de 2019 pelo de-
senvolvimento de baterias de íons de 
lítio, usadas em celulares, notebooks 
e carros elétricos. 

“As baterias de íons de lítio revo-
lucionaram nossas vidas desde que 
entraram no mercado pela primeira 
vez em 1991. Elas lançaram as bases 
de uma sociedade sem fio e livre de 
combustíveis fósseis e são de grande 
benefício para a humanidade”, escre-
veu o comitê responsável pela seleção 
dos vencedores do Prêmio Nobel.

John B. Goodenough, 97 anos, é a 
pessoa mais velha a ganhar o Nobel. 
Ele nasceu em 1922 em Jena, na Ale-
manha, e ocupa a Cadeira Cockrell em 
Engenharia na Universidade do Texas 
em Austin, nos Estados Unidos. 

Com  77 anos, M. Stanley Whit-
tingham é professor na Universidade 
Binghamton, parte da Universidade 
Estadual de Nova York, também nos 
Estados Unidos. Já  Akira Yoshino, de 
71 anos, é professor na Universidade 
Meijo, em Nagoya, no Japão, e mem-
bro honorário da corporação Asahi Ka-
sei, em Tóquio.

Curtas

WEG anuncia parceria para converter 
veículos a combustão em carros elétricos

Criadores da 
bateria de íons 
de lítio vencem o 
Prêmio Nobel

Google diz ter chegado 
a feito histórico com 
computador quântico

Engenheiros do Google e da Nasa 
anunciaram que o computador quânti-
co desenvolvido pelas duas entidades 
atingiu performance 100 milhões de 
vezes melhor do que um computador 
comum. A máquina foi apelidada de 
D-WAVE 2X.

Segundo o jornal Financial Times, 
o processador conseguiu calcular em 
3 minutos e 20 segundos algo que 
o  Summit, supercomputador mais 
avançado do mundo, levaria cerca de 
dez mil anos. 

Para o MIT Technology Review, essa 
conquista significa, no futuro, empre-
sas e pesquisadores poderem desco-
brir novas drogas e novos materiais, 
criar redes de fornecimento mais efi-
cientes e acelerar o desenvolvimento 
de inteligência artificial. 
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Falhas no projeto de engenharia e 
demora em obter licenciamento am-
biental são as principais causas de pa-
ralisação em obras públicas, segundo 
o livro “Obras Paradas: Entrave para o 
Desenvolvimento do Brasil”.

Segundo o Tribunal de Contas da 
União (TCU), em 2018 foram identifi-
cadas 14.403 obras paradas em todo 
o país. Nelas já foram gastos R$ 70 
bilhões, mas ainda seriam necessá-
rios mais R$ 40 bilhões para finali-
zá-las. No entanto, todo o orçamento 
de infraestrutura para este ano é de 
R$ 24 bilhões; em 2020 serão ape-
nas R$ 19 bilhões.

O livro dedica um capítulo às obras 
da Copa do Mundo de 2014. Dos 12 
estádios planejados para o evento, 
só o do Rio de Janeiro foi totalmente 
concluído. O governo de Mato Grosso 
do Sul gasta R$ 6 milhões para man-
ter a Arena Pantanal parada. Na Arena 
Manaus, o gasto de manutenção é de 
R$ 1,5 milhão por ano. 

Nova ponte entre Brasil e Paraguai deve 
começar a ser construída em 2021

Engenheiros da USP criam plástico 
biodegradável feito de mandioca

A construção da ponte entre as cidades 
de Porto Murtinho/MS e Carmelo Peralta, 
no Paraguai, será iniciada em 2021. 

Segundo o diretor de planejamento 
do Departamento Nacional de Infraes-
trutura em Transportes (Dnit), Luiz 
Henrique Mello, o estudo de viabili-
dade já está pronto e o projeto execu-
tivo básico será contratado em dezem-
bro e finalizado no ano que vem.

O traçado do contorno em Porto 

Um novo tipo de plástico biodegra-
dável, que tem como matéria-prima o 
amido de mandioca, foi produzido em 
parceria entre duas unidades da USP: 
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq), em Piracicaba, e Escola 
Politécnica (Poli).

Os pesquisadores desenvolveram 
uma técnica que utiliza o gás ozônio 
para processar o amido e melhorar as 
propriedades do plástico. O resultado é 
um produto mais transparente e resis-
tente, que poderá ser usado em diver-
sos tipos de embalagens.

“Uma das possíveis matérias-primas 
para a produção desses plásticos é o 
amido, ingrediente natural obtido de 
vegetais como milho, mandioca, batata, 
arroz, entre outros”, explica o professor 
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Murtinho terá 12 quilômetros. 
A obra é considerada crucial para a 

integração do Brasil ao corredor bio-
ceânico, que liga o Atlântico ao Pacífi-
co, e deve diminuir custos e dinamizar 
as exportações para os mercados da 
Ásia e da América do Norte.

Além da nova ponte, o projeto inter-
modal prevê a ampliação da BR-267 
no Mato Grosso do Sul, cujo projeto 
executivo já está pronto.

Livro aponta 14 
mil obras públicas 
paradas

Deputado Zé Silva, autor do livro

Pedro Esteves Duarte Augusto, coorde-
nador do Grupo de Estudos em Enge-
nharia de Processos (Ge²P) da Esalq.

Segundo a pesquisadora boliviana 
Carla Ivonne La Fuente Arias, enge-
nheira química e de alimentos, o as-
pecto inovador do projeto consiste na 
modificação do amido de mandioca a 
partir da ozonização para a produção 
de filmes. “A próxima etapa, a ser exe-
cutada na Poli, é a produção em escala 
semi-industrial”.

Para a concretização do projeto, são 
realizadas na Esalq as etapas de ozo-
nização, secagem e caracterização das 
amostras de amido. Na sequência, 
Carla leva o material até a Poli para 
preparar e caracterizar o plástico biode-
gradável.
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“NÓS 
DOMINAMOS 
O CICLO NUCLEAR 
SEM NINGUÉM TER 
NOS ENSINADO”, 
DIZ NEY ZANELLA 
DOS SANTOS

ENGENHEIRO FOI O RESPONSÁVEL 
POR FUNDAR A AMAZUL, ESTATAL 
COM A MISSÃO DE DESENVOLVER 
SUBMARINOS E DAR APOIO AO 
PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

• Por Leandro Haberli

Outorgado Eminente Engenheiro do 
Ano de 2019 pelo Instituto de En-
genharia, em cerimônia realizada 
em São Paulo, em outubro de 2019, 

o  vice-almirante Ney Zanella dos Santos não 
se define como um cientista. Embora seja uma 
das principais cabeças da ciência nuclear bra-
sileira, ele se diz um “engenheiro como outro 
qualquer”. “A oportunidade que a Marinha me 
deu foi de articular os cientistas, as cabeças e 
juntá-las para produzir”, resume Zanella.

Primeiro secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha, Zanella também fun-
dou a Amazul, empresa estatal de capital mis-
to, cuja missão é desenvolver submarinos, in-
clusive de propulsão nuclear, e dar apoio ao 
Programa Nuclear Brasileiro.

Ney Zanella dos Santos
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“O meu papel sempre foi juntar os diferen-
tes atores, gerar sinergia e articulações. Hoje 
no Ministério das Minas e Energia, a minha ta-
refa continua sendo essa”, diz o engenheiro, 
em referência ao cargo de chefe da Assesso-
ria Especial de Gestão Estratégica do Minis-
tério de Minas e Energia, que ocupa desde o 
início do ano, quando saiu da Amazul. 

“O ministro era responsável pelo Programa 
Nuclear da Marinha. Eu já trabalhava com 
ele”, fala Zanella, sobre o almirante de esqua-
dra Bento Albuquerque.

Graduado pela Escola Naval e maior es-
pecialista em submarinos do país, Zanella 
também cursou ciências políticas na Argen-
tina. Além de abordar algumas das diversas 
aplicações do conhecimento nuclear na in-
dústria, na medicina e no agronegócio,  na 
entrevista a seguir, concedida na sede do Ins-
tituto de Engenharia, instantes antes da ceri-
mônia que lhe conferiu o título de Eminente 
Engenheiro do Ano de 2019, Zanella conta 
sobre sua infância e sobre os primeiros con-
tatos com submarinos. “Quando vi tanto com-
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ponente no submarino, pensei: como alguém 
pode saber isso tudo?”

O vice-almirante fala ainda da importância 
geopolítica de se possuir um submarino nu-
clear e da posição privilegiada do Brasil na 
indústria nuclear global. “O Brasil hoje tem o 
domínio do ciclo completo da tecnologia nu-
clear, fruto dos investimentos que foram fei-
tos desde a década de 50”, resume.

QUANDO VOCÊ SOUBE QUE QUERIA SER 
ENGENHEIRO?

Na minha infância, eu tinha um padrinho 
que era muito habilidoso. Eu ficava muito 
na casa dele. E os brinquedos lá eram as 
ferramentas. Eu vivia montando coisas. Meu 
padrinho tinha certas manias de fazer com 
perfeição. E o mais interessante: ele expli-
cava. Mais adiante, quando eu já tinha ter-
minado o Colégio Bandeirantes, minha mãe 
me colocou na escola técnica. Ela achava 
que eu deveria aproveitar esse meu lado. 
Fui para a escola técnica no Mackenzie, e 
dali eu queria ser engenheiro eletrônico. 
Como meu irmão estava na Marinha, que, 
por sua vez, estava atravessando um pe-
ríodo de grandes modernizações, com a 
aquisição de fragatas e submarinos na In-
glaterra, ela começou a formar, além de 
seus oficiais, engenheiros. Eu querendo ser 
engenheiro, pensei: está dentro do que eu 
poderia assim chegar [sic]. E fui para a Ma-
rinha onde me formei.

O SENHOR FEZ A ESCOLA NAVAL NO RIO 
DE JANEIRO?

Sim, e a Escola Naval formou engenheiros 
por um período muito pequeno. Eu acredi-
to que não chegou a dez anos. Considerada 
a primeira instituição de ensino superior no 
Brasil, a Escola Naval foi inaugurada na déca-
da de 1780 – em 1783, se não me engano. E 
foi lá que eu comecei a trabalhar com navios, 
só depois fui para os submarinos.

QUAL A SUA TURMA DA ESCOLA NAVAL?
Saí em 1974, sou da turma Leal Ferreira. Eu 

não sou do quadro de engenheiros da Mari-
nha. Sou do quadro da Armada. Eu fiz uma 
simbiose: engenharia e Armada. Por isso 
muitos da Marinha não sabiam que eu tinha 
essa outra qualificação. Quando comecei a 
trabalhar no submarino, na parte de reparo, 
passei a cursar engenharia mecânica à noite. 
Tudo isso no Rio de Janeiro, onde morei por 
35 anos. 

O SENHOR É PAULISTANO?
Sim, nascido no Bixiga. Com um perfil mui-

to ligado à área técnica, fui o primeiro secre-
tário de Ciência e Tecnologia da Marinha. A 
ideia era organizar um setor que já existia, 
vários institutos, e concentrar tudo num co-
mando. Como era pouco recurso, a Marinha 
criou um setor financeiro para não perder 
esforços. Eu sempre via que esse setor te-
ria que crescer cada vez mais. Tanto que eu 
passei o cargo para o atual comandante da 
Marinha. Essa secretaria hoje é a Diretoria 
Nuclear da Marinha.

O QUE FEZ APÓS SER O PRIMEIRO SECRE-
TÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MA-
RINHA?

Depois dessa experiência, a Marinha me 
designou para criar uma empresa de tecnolo-
gia, a Amazul. Sua missão é auxiliar a Marinha 
no Programa Nuclear e no desenvolvimento 
de submarinos. A Amazul foi fundada em 16 
de agosto de 2013. Eu fiquei na empresa até 
o início deste ano. 

QUAL O CONCEITO POR TRÁS DO NOME 
AMAZUL?

O nome da empresa é Amazônia Azul Tec-
nologias de Defesa S.A. Foi um nome muito 
estudado. Amazônia Azul é um patrimônio 
da Marinha como marca registrada. Mas tam-
bém é um patrimônio nacional, como territó-
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rio brasileiro. É a área marítima que o Brasil 
passou a ter além das 200 milhas. Essa área 
toda tem a mesma dimensão da Amazônia. 
Só que a Amazônia é verde. E essa outra é 
azul. A Amazônia verde tem hoje 4,3 milhões 
de quilômetros quadrados. A Amazônia Azul 
tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados.

POR QUE A MARINHA ALMEJA TER UM SUB-
MARINO DE PROPULSÃO NUCLEAR?

O grande argumento é a dimensão do seu 
mar. Apenas os cinco países que são membros 
permanentes do Conselho de Segurança da 
ONU têm submarino nuclear. Dois estão che-
gando lá: a Índia e o Brasil. O Brasil está con-
seguindo, a partir da Marinha, com a Amazul 
ajudando. Não é a Amazul que vai construir 
o submarino. Ele será construído em Itaguaí, 
num estaleiro de capital misto. A Amazul foi 
criada justamente para isso.

COMO A AMAZUL COMEÇOU?
Começou pequenininha, com uma equipe 

de sete pessoas. Hoje está com 1.800 pes-
soas, desenvolvendo o Programa Nuclear 
Brasileiro, o Programa Nuclear da Marinha e 

Entrevista

também o Prosub, que é o projeto do subma-
rino nuclear. Hoje há cerca de 300 engenhei-
ros dedicados apenas a este projeto.

QUANTOS SUBMARINOS SERIAM NECESSÁ-
RIOS PARA COBRIR A ÁREA DA AMAZUL?

Esse é um estudo estratégico que a Marinha 
tem. Para um mar desse tamanho, a Marinha 
teria que ter não menos de 30 submarinos. A 
Coreia do Norte, que tem um mar infinitamen-
te menor, tem 17. Ou se constrói um submarino 
nuclear e não se precisa desse número. Quan-
do se tem um submarino nuclear, não precisa 
ter arma atômica, o Brasil, aliás, não pode ter 
arma atômica, está na nossa Constituição. Mas 
nós teremos um submarino de propulsão nu-
clear. Isso nos dá credibilidade de dizer: não 
entre nesta água que eu tenho um submarino 
nuclear lá. Isso se chama negação do uso do 
mar. E só é possível fazer se você tiver poder 
para tomar conta do seu mar.

O QUE MAIS ESTÁ EM JOGO, ALÉM DA 
QUESTÃO DA DEFESA?

Está em jogo a posição estratégica do Bra-
sil no mundo. Nossa maior riqueza mineral 
hoje está no mar. Mais de 95% de nossa ex-
portação e de nosso comércio marítimo cru-
zam nossos mares. E a mineração nos fundos 
marinhos também está tomando um vulto 
maior hoje, principalmente com extração de 
fosfato e fosforita. O Brasil, aliás, não produz 
fosfato. A gente importa para nossa agricul-
tura, que, por sua vez, é fundamental para 
nossa balança comercial. Mas nós temos fos-
fato no fundo do mar. 

A POSSE DA TECNOLOGIA NUCLEAR TRAZ 
CONSEQUÊNCIAS PARA A INDÚSTRIA 
COMO UM TODO?

Sim, até porque estamos falando de uma 
tecnologia de ponta. Ninguém passa. Nin-
guém ensina. Ou você desenvolve e conquis-
ta, ou você vai ter que comprar [pronto]. O 
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Brasil hoje tem o domínio do ciclo completo 
da tecnologia nuclear, fruto dos investimentos 
que foram feitos desde a década de 50. A Ma-
rinha foi pioneira nisso, na figura do almirante 
Álvaro Alberto, que criou o CNPq [Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico], ajudou o Brasil a fundar a Agência 
Internacional de Energia Atômica. Infelizmen-
te, essa tecnologia nasceu com a bomba. Mas 
foi dela que viu-se o potencial que essa ener-
gia tinha. Hoje o radiofármaco é a medicina 
do futuro. Não tem ninguém hoje que faça 
diagnóstico sem usar energia nuclear. No caso 
dos radiofármacos, nós ainda não temos em 
grande escala, porque não temos os reatores, 
e eles são 100% importados. Mas eles permi-
tem um tratamento de câncer não invasivo.

QUAIS OS PRINCIPAIS USOS DA ENERGIA 
NUCLEAR NA INDÚSTRIA?

Hoje não vivemos mais sem energia nuclear 
na indústria. Antes, os pneus duravam pouco, 
ficavam rachados. Hoje não se vê mais isso, 
graças à energia nuclear. Os cabos elétricos 
usados na construção civil, antes, ficavam rí-
gidos, rachavam. Hoje são flexíveis. Isso é 
indução. Flores e alimentos também podem 
ser radiados, aumentando sua durabilidade. 
Isso pode ser feito dentro da própria embala-
gem, onde a tecnologia é capaz de matar os 
fungos. E o produto passa a durar muito mais 
tempo. Esse é o spin-off, ou seja, o desdobra-
mento da ciência nuclear.

COMO ESTÁ A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
NESSA ÁREA?

O Brasil tem uma única faculdade na área 
de energia nuclear, que fica no Rio de Janei-
ro. Os outros institutos fazem estudos espe-
cíficos, alguns de pós-graduação, de tese, 
orientação, mas graduação nós só temos uma 
no país. Infelizmente. E ela é muito recente, 
está apenas na terceira ou quarta turma. 

O SENHOR PODERIA COMENTAR UMA FRA-
SE CITADA NO INÍCIO, SEGUNDO A QUAL A 
ENERGIA NUCLEAR, OU A CIÊNCIA NUCLE-
AR, NÃO SE ENSINA?

A ciência se ensina, mas sua aplicação, não. 
Ou a gente conquista, ou não tem. Os pode-
rosos que investiram muito recurso em pes-
quisa querem vender seus produtos. Mas no 
caso da ciência nuclear é diferente. Nenhum 
dos cinco países vende submarino nuclear.
Ou a gente faz, ou não tem.

COMO, ENTÃO, O BRASIL TEM UM ACORDO 
COM A FRANÇA?

Pouca gente sabe, mas o acordo de parce-
ria com a França não envolve a área nuclear. 
Pela Constituição, a França não pode vender.

COMO TEM EVOLUÍDO A INDÚSTRIA NU-
CLEAR NO MUNDO?

A França, por exemplo, vai construir mais 
seis reatores nos próximos 15 anos. Hoje há 
50 reatores em construção no mundo e entre 
450 e 500 usinas nucleares gerando energia. 
Essa energia não emite [poluentes], não afeta 
níveis de carbono [sic], não afeta a camada 
de ozônio. E o resíduo dela é guardado den-
tro da própria usina, é muito pouco. Todos os 
países que assinaram o Acordo do Clima de 
Paris estão correndo atrás da energia nuclear, 
porque ela não emite. A China, que hoje usa 
muita energia fóssil ainda, está partindo for-
temente para a energia nuclear. É o país que 
hoje mais constrói reatores.

"Está em jogo a posição 
estratégica do Brasil no 

mundo. Nossa maior riqueza 
mineral hoje está no mar"
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A UNIVERSIDADE BRASILEIRA TEM CONDI-
ÇÕES DE DESENVOLVER O CONHECIMENTO 
QUE O PAÍS DEMANDA NA ÁREA NUCLEAR?

Não tenho dúvidas de que sim. Cabeças 
aqui não faltam. Nós temos os melhores cien-
tistas. Nós dominamos o ciclo nuclear sem 
ninguém ter nos ensinado. Esse é um feito 
de cientistas brasileiros. Alguns da Marinha, 
outros do IPEM [Instituto Estadual de Pesos e 
Medidas do Estado de São Paulo], que justiça 
se faça, outros da CNEM [Comissão Nacional 
de Energia Nuclear], que era uma comissão 
na época, mas também quase uma entidade 
de pesquisa, hoje é uma autarquia.

ENTÃO, A QUESTÃO É FINANCIAMENTO?
Não. A questão é política. A energia nu-

clear é vista com muito preconceito. Falta 
muita informação. Essa é a questão. As coisas 
vão mudar na hora em que as famílias tive-
rem seus avós tratados por energia nuclear, 
por radiofármaco, na hora que a luz de casa 
não apagar. As hidrelétricas não são a causa 
dos apagões que vivemos, e sim as grandes 
distâncias de transmissão. A energia nuclear 
pode ficar do lado das cidades. O Japão, que 
teve Fukushima, é o maior exemplo disso. Ele 
não aboliu a energia nuclear. Pelo contrário. 
Ele está crescendo nessa área. Porque é um 
país sem petróleo, sem rio, sem sol, sem ter-
ritório. E tem uma particularidade no caso do 
Brasil. Só três países no mundo – Rússia, EUA 
e Brasil – têm urânio, tecnologia e o domínio 
de todo o ciclo. A Inglaterra tem o domínio, 
mas não tem urânio. A França tem o domínio 
e a tecnologia, mas não tem urânio. O Bra-

sil tem a quinta reserva do mundo de urânio. 
Nós somos a Arábia Saudita do urânio. No 
enriquecimento do urânio fazemos tudo, in-
clusive as centrífugas. O Brasil faz a sua pró-
pria centrífuga. E ninguém faz uma centrífuga 
igual a nossa. O enriquecimento é a base do 
ciclo do combustível. Porque o urânio natural 
não serve para nada, ele tem 0,6%, 0,7% [de 
235U] quando muito. Tem que enriquecer. E 
para ele se tornar de alguma forma utilizável 
na geração de energia, ele tem que estar com 
4% a 5%. No submarino, ele deverá ter mais, 
na faixa de 18% a 20%. O Brasil tem autori-
zação das Nações Unidas de produzir urânio 
em até 20%.

O SENHOR COMENTOU QUE O BRASIL PRE-
CISARIA TER 30 SUBMARINOS CONVENCIO-
NAIS. QUANTOS SUBMARINOS DE PROPUL-
SÃO NUCLEAR DARIAM CONTA DA TAREFA 
DE PROTEGER A AMAZÔNIA AZUL?

Na verdade, o submarino tem um ciclo. Não 
adianta você construir um, porque em algum 
momento ele vai ter que parar para fazer a 
revisão, a recarga etc. Mas na hora que ti-
vermos um submarino de propulsão nuclear 
no mar, não precisa dizer quantos. Eu vou 
dar um exemplo que esgota o assunto. Na 
Guerra das Malvinas, a Inglaterra mandou 
um submarino e avisou a Argentina. Isso pa-
rou a Marinha Argentina, a partir dali a guerra 
foi só por avião. Como a pista era pequena, 
os aviões não podiam pousar lá. A Marinha 
não podia abastecer a ilha, a guerra acabou. 
Ou seja, os ingleses ganharam com um sub-
marino. Os argentinos ainda arriscaram. Um 
navio deles furou, e acabou afundado. Mas 
é importante salientar que o Brasil não tem 
a tecnologia apenas para defesa, e sim para 
domínio do ciclo e para uso do urânio e da 
ciência nuclear em benefício da sociedade. A 
Amazul, por exemplo, está fazendo um reator 
para radiofármacos. A empresa também pes-
quisa e investiga o uso da ciência nuclear em 
várias áreas da indústria.

"Pouca gente sabe, mas o 
acordo de parceria com a França 
não envolve a área nuclear"
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MAS A DEFESA TEM UM PAPEL DE PIONEI-
RISMO NA TECNOLOGIA, CERTO?

Sim, a defesa sempre foi um arrasto de dife-
rentes tecnologias para outros setores. Como 
é que nasceu o leite condensado? Como le-
var leite doce e quente para os soldados na 
frente de combate? Para isso criaram essa 
ideia de leite adocicado na lata. Hoje é um 
ingrediente, mas a ideia nasceu assim, depois 
veio o spin-off, o avanço. No caso da ciência 
nuclear, a Marinha sempre quis ter seu sub-
marino. Para isso, ela investiu em combustível. 
Porque, mesmo que a gente faça o submari-
no, ninguém vai nos vender o combustível. 
Ou temos um posto de gasolina, ou não faze-
mos o submarino andar.

DENTRO DESSAS CONSEQUÊNCIAS, DESSE 
SPIN-OFF, O MAR PODE VIRAR UM GRANDE 
NEGÓCIO PARA O BRASIL?

Já é. Tivemos um leilão de petróleo de R$ 9 
bilhões, depois vem um de R$ 106 bilhões. É 
um grande business. Não se trata apenas de 
tirar as coisas do mar, mas de utilizá-lo para 
ganhar dinheiro. As comunicações marítimas 
são um grande exemplo disso. E temos nes-
sa área muitas deficiências, usamos muitos 
cabos internacionais. As comunicações por 
satélite hoje não chegam a 10%. A fibra ótica 
submarina responde pelos 90% restantes. O 
oxigênio do mundo não vem da Amazônia, 
vem do mar. É produzido pelos fitoplânctons. 

O SENHOR JÁ DECLAROU QUE O PROJETO 
DE CONSTRUÇÃO DE UM SUBMARINO É IN-
FINITAMENTE MAIS COMPLEXO DO QUE O 
DE UM GRANDE AVIÃO. POR QUÊ? 

Na curva de dificuldade, um avião hoje tem 
na faixa de 55 mil componentes. Um subma-
rino nuclear pequeno tem perto de um mi-
lhão de componentes. É exponencial. Avião é 
um item comercial. Submarino nuclear não é 
um item comercial. Cada componente é feito 
sob medida. E cada submarino tem o seu. E 

ninguém faz para o outro. Ou a gente faz, ou 
a gente não tem. E o desdobramento dessa 
tecnologia para outros setores é incalculável. 
Eu diria que o maior benefício hoje está em 
cima da medicina.

COMO O DOMÍNIO DA CIÊNCIA NUCLEAR 
PODE BENEFICIAR NOSSAS EXPORTAÇÕES?

O Brasil pode ser um exportador de com-
bustível nuclear para as usinas, porque nós 
temos a quinta reserva de urânio do mundo. 
Quando se descobriu o petróleo, só os países 
que tinham domínio do uso queriam. Hoje é 
uma commodity. O urânio já é uma commo-
dity. Mas o combustível feito de urânio é caro. 
A exportação desse produto ainda é muito 
restrita, pois precisa de autorização do Con-
gresso. Temos uma lei muito antiga. Mas o 
Brasil vai chegar lá.

QUAIS OUTROS MINÉRIOS PODEM SER USA-
DOS COMO COMBUSTÍVEL NUCLEAR?

Basicamente o tório, que também é radioa-
tivo. Mas para as usinas, de modo geral, tem 
que ser urânio. Depois que o urânio é usado, 
ele ainda tem muita energia. Então, os países 
estão guardando esse urânio, para um dia 
reprocessar. Como ele já foi usado, ele tem 
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plutônio. O Paquistão pegou esse plutônio e 
fez a bomba atômica. A Índia idem. No Bra-
sil, guardamos todo esse plutônio na piscina 
de Angra. Para se ter ideia, todo o urânio que 
os EUA usaram até hoje nas suas quase 100 
usinas cabe dentro de um campo de futebol 
com três metros de profundidade. Para ver 
como é pouco. Quase nada. 

O BRASIL AVANÇOU NAS POLÍTICAS NU-
CLEARES?

Sim, está avançando. A Política Nuclear Bra-
sileira foi promulgada ano passado, através de 
um decreto publicado em dezembro. Esse de-
creto organiza o setor, ou seja, temos que usar 
a ciência nuclear para a medicina, para par-
cerias com empresas, para poder explorar os 
nossos minerais, para poder operar as nossas 
usinas e nossos hospitais. 

O SENHOR DISSE QUE ESSE TIPO DE POLÍ-
TICA COMEÇOU NOS ANOS 50. PODERIA 
NOS DAR UMA LINHA DO TEMPO DE LÁ 
PARA CÁ?

Quem criou a CNEM foi o próprio Álvaro 
Alberto. Ele era professor de química da Es-
cola Naval da Marinha, e viu que esse se-

ria o futuro. O Brasil na década de 50 fez 
várias parcerias com os EUA, que estavam 
na vanguarda da tecnologia, vários reatores 
para fazer pesquisa, de potência pequena, 
começaram a operar em Belo Horizonte, no 
Rio de Janeiro e São Paulo. Depois a Mari-
nha entrou nisso e construiu com o IPEM um 
outro reator chamado, se não me engano, 
RMB 01. Esse é um reator de pesquisa para 
teste de componentes, de materiais. Isso se 
deu ao longo dos anos 60 e 70. Na déca-
da de 70, veio o acordo com os EUA para 
construir Angra I, já pensando em geração 
de energia, depois vem o acordo com a Ale-
manha.

O ACORDO FOI COM O GEISEL?
Com o Geisel, para construir Angra II e III 

com a Siemens. Esse acordo, digamos, foi 
exitoso num determinado momento, mas o 
acordo alemão até hoje nunca passou a in-
formação de como se faz o combustível. Ele 
vendeu a usina e falou que ia ensinar a fazer 
combustível. Ajudou a montar a fábrica. E 
nunca ensinou a fazer. Tivemos que construir 
uma fábrica para produzir combustível. Cha-
ma-se INB: Indústrias Nucleares do Brasil. O 
domínio do ciclo ficou com essa evolução. 
Isso se deu nos anos 70 e 80. A Marinha nun-
ca parou. O Brasil parou, teve um hiato muito 
grande, não formou muita gente. Esse hia-
to só não foi pior por conta dos abnegados 
da própria CNEM, do IPEM, dos institutos da 
CNEM, e da própria Marinha. O almirante 
Othon, que foi um grande cientista, apesar 
dessa complicação toda que enfrenta hoje, 
fez a centrífuga. A Marinha desenvolveu a 
centrífuga na década de 90 e investiu em 
tecnologia, para torná-la digital no começo 
dos anos 2000. E hoje nós já estamos pro-
jetando reator. Estamos montando um labo-
ratório de reator que vai ser em Iperó [SP], 
que será projetado e construído lá. A Amazul 
entrou forte, com muita mão de obra, para 
ajudar a Marinha.
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SERIA CORRETO DIZER QUE HOJE ESTAMOS 
NO AUGE DESSA LINHA DO TEMPO?

Hoje nós avançamos muito. Principalmen-
te nos últimos 10, 15 anos. A Marinha inves-
tiu bastante, a CNEM [está] se organizando. 
E agora temos uma política nuclear. Por que 
ela foi criada? Pela demanda dos setores. A 
indústria, a agricultura, a medicina. Todos es-
tavam querendo, além da geração de ener-
gia. Quando se fala em energia solar, energia 
eólica, eu acho ótimo. Mas isso sozinho não 
funciona. São energias suplementares. De 
noite, o sol vai embora e a luz apaga. O ven-
to sopra do lado contrário, não gera. A ma-
triz energética tem uma área de base e uma 
área suplementar. A área de base é nuclear, 
hidrelétrica e térmica. Só que a hidroelétrica 
tem a sazonalidade. Essas usinas que fizeram 
em Belo Monte [PA] – que dizem que é um 
avanço para o meio ambiente, e eu acho in-
teressante, pois o lago fica menor – hoje a efi-
ciência delas é 50%. A eletronuclear hoje está 
virando a 95% da capacidade. No caso da hi-
drelétrica, seria como comprar uma Ferrari e 
andar a 70 km por hora.

A MARINHA É UMA FORMADORA DE MÃO 
DE OBRA NESSA ÁREA?

Não. A Marinha tem poucos cientistas, que 
são militares. A Amazul, sim, é uma forma-
dora de mão de obra. O mercado hoje tem 
só quatro empresas: Eletronuclear, que atua 
com geração de energia e opera as usinas 
Angra I, II e III; a INB, que faz o combustível 
em Resende [RJ] e conta com cerca de 1.000 
pessoas; a Nuclep, que não é bem nuclear, 
mas é uma metalúrgica pesada especializada 
em reatores, foi ela que fez Angra I, II e III; e a 
Amazul agora, que é uma empresa de tecno-
logia nuclear.

QUAL O FOCO DA AMAZUL?
Gestão do conhecimento. A missão da em-

presa é manter no país e na atividade nuclear 

o conhecimento que nós temos desde a dé-
cada de 50, que estava em baixa. Estamos 
fazendo isso para não se perder e até para 
poder crescer.

O QUE REPRESENTA SER ESCOLHIDO EMI-
NENTE ENGENHEIRO DO ANO?

Eu não sou um cientista. Sou um engenhei-
ro como outro qualquer. A oportunidade que 
a Marinha me deu foi de articular os cientis-
tas, as cabeças, juntá-las para produzir. Esse 
título eu dedico ao legado que conseguimos 
para o Brasil nessa área de energia nuclear, 
que hoje está num caminho bastante melhor 
do que estava há 20 anos. Eu não tenho dúvi-
da quanto a isso. Eu trabalhei com eles, eu fa-
lava ‘não desistam’, ‘vem para cá, não vá para 
outra empresa’, ‘acredite que vai dar certo’. 
E foi assim. Tanto na Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, quando o setor estava pobre, e 
eu tive que juntar, com pouco dinheiro, con-
vergir para fazer uma sinergia maior, como na 
Amazul, para fazer essa articulação com os 
demais atores. E hoje no Ministério das Minas 
e Energia, a minha tarefa é essa. O ministro 
era do Programa Nuclear da Marinha. Ele era 
o responsável pelo programa. E eu traba-
lhava com ele. Hoje estou no ministério. E a 
Nuclep, Eletronuclear, todas estão sob essa 
égide de parcerias público-privadas, naquilo 
que é possível, que a legislação permite.

"Para se ter ideia, todo o 
urânio que os EUA usaram 

até hoje nas suas quase 100 
usinas cabe dentro de um 

campo de futebol com três 
metros de profundidade"
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Com destacada atuação no setor da 
energia nuclear, o vice-almirante 
Ney Zanella dos Santos recebeu o 
título de Eminente Engenheiro do 

Ano 2019, do Instituto de Engenharia. Essa 
homenagem visa reconhecer profissionais 
que se distinguiram em seu meio e contri-
buem continuamente para a engenharia.

A cerimônia em sua homenagem ocorreu, 
no dia 16 de outubro, durante a comemora-
ção dos 103 anos do Instituto, em sua sede, 
na Vila Mariana.

Acompanhado de sua esposa, Carla Men-
des Carvalho, Zanella recepcionou os con-
vidados no saguão do Instituto, entre eles o 
secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido; Marcos Silva Rodrigues, almi-
rante de esquadra; e o membro do Conselho 
Consultivo do Instituto de Engenharia, Mar-
celo Rozenberg. 

“O Zanella é muito simples e leva isso para 
a vida profissional. Ele é a mesma pessoa 
em casa, no trabalho, no social e acaba en-
gajando todo mundo. Acaba envolvendo as 
pessoas em prol de alguma coisa, de algum 
objetivo”, disse sua esposa. 

Na abertura do evento, o presidente do Ins-
tituto, Eduardo Lafraia, falou sobre a história 
da instituição e destacou a importância de ter 
Ney Zanella dos Santos como Eminente En-

VICE-ALMIRANTE NEY 
ZANELLA É O EMINENTE 
ENGENHEIRO DO ANO 2019
HOMENAGEM AO ENGENHEIRO ACONTECEU DURANTE A 
COMEMORAÇÃO DOS 103 ANOS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA

• Por Marcelo Gênova da Fonseca

genheiro do Ano. “Neste ano, escolhemos o 
vice-almirante engenheiro Ney Zanella dos 
Santos por representar movimentos impor-
tantes, que devem ser aprofundados pelo 
Brasil: a priorização da educação e da pes-
quisa – alicerces fundamentais de qualquer 
nação bem-sucedida. E, sobretudo, por fazer 
o que para alguns parece impossível, atrair e 
reter talentos da engenharia no país”.

Em vários momentos, foi destacada a per-
cepção, dentro das perspectivas sociais, de 
que valorizar a qualidade de vida é um fa-
tor que enriquece muito mais que apenas a 
base.  “A contribuição do Zanella foi e ainda 
é fundamental [para a engenharia]. O concei-
to da engenharia é o de elaborar soluções, é 
saber o que nós vamos querer”, disse Tunehi-
ro Uono, diretor da Tuto Consultoria e Enge-
nharia.

Para o diretor da Associação Brasileira das 
Indústrias de Materiais de Defesa e Seguran-
ça (Abimde), Auro Azeredo, o grande mérito 
do prêmio é homenagear quem enxerga so-
luções. “O Zanella sempre participou de uma 
forma absolutamente relevante no âmbito da 
defesa”, declarou. 

Em seu discurso, Zanella comentou que a 
sua maior conquista foi encontrar na enge-
nharia desafios constantes. “O que nos move, 
o que nos torna agentes de transformação 

Capa
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e de processos de desenvolvimento são os 
desafios – desafios estes que fazem valer a 
nossa existência. Se temos um propósito e o 
perseguimos, nossos esforços encontram su-
cesso. Foi com este espírito que me tornei um 
submarinista e também me formei em enge-
nharia mecânica”, afirmou. 

Ele lembrou também dos desafios que teve 
quando trabalhou na Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Marinha, em 2008, 
e ao criar a Amazul, estatal vinculada à Mari-
nha, que desenvolve projetos e serviços de 
engenharia do setor nuclear. 

“Pensava eu que já tinha enfrentado os 
meus maiores desafios dentro de submarinos 
ou de outros navios, mas estava enganado. A 
Marinha me reservava outros ainda maiores 
em terra. Em 2008, fui designado para ativar 
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção da Força e, cinco anos mais tarde, para 
fazer nascer do zero uma estatal de tecno-
logia, que atenderia a um setor estratégico, 
mas ainda pouco conhecido da sociedade 
brasileira: o nuclear. Foi um privilégio e uma 
imensa responsabilidade ter sido o primeiro 
diretor-presidente da Amazul, cargo que de-
sempenhei por seis anos”, contou. 

Zanella também comentou sobre seu atual 
trabalho, no Ministério de Minas e Energia. 
“Acompanho grandes desafios que o Brasil 
enfrenta. Na questão energética, o compro-

misso de minimizar perdas de transmissão 
devido às grandes distâncias, reduzir as emis-
sões em prol do meio ambiente, tornar mais 
sustentável e limpa a matriz energética. Na 
área da mineração, também não são poucos 
os desafios: prospecção de novas jazidas, ex-
ploração responsável em terra e nos fundos 
marinhos, rotas tecnológicas, infraestrutura. 
Ou seja, temos muitas frentes a serem explo-
radas pela engenharia”, comentou. 

Segundo o vice-almirante Claudio Hen-
rique Mello de Almeida, comandante do 
8º Distrito Naval, responsável pela área de 
São Paulo e Paraná, para conseguir construir 
e operar um submarino de propulsão nu-
clear é fundamental dominar a tecnologia 

Para conseguir construir 
e operar um submarino 
de propulsão nuclear é 

fundamental dominar a 
tecnologia que permite 
um arrasto tecnológico 

imenso em outras áreas
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que permite um arrasto tecnológico imenso 
em outras áreas. “[Zanella] Teve um desafio 
grande de implantar aqui em São Paulo a 
Amazônia Azul Tecnologia de Defesa, res-
ponsável por toda a parte de condução de 
projetos e contratação de mão de obra para 
o programa nuclear”, contou. 

Já o secretário de Infraestrutura e Meio Am-
biente de São Paulo, Marcos Penido, desta-
cou o compromisso de Zanella com a educa-
ção, além de sua capacidade de empreender 
e inovar.  “Aqui, comemorando os 103 anos 
do Instituto de Engenharia, com o nosso Emi-
nente Engenheiro do Ano de 2019, que traz 
na sua história um compromisso muito gran-
de com a educação, com o empreendedoris-
mo, com a novidade e a tecnologia. Tudo isso 
é o sinônimo de engenharia. Nós precisamos 
ter o aprendizado e a ciência. Precisamos sa-
ber aplicá-la no nosso dia a dia e estarmos 
abertos sempre para as novidades do mundo 
para conseguirmos crescer”, declarou.

Em um momento de descontração, o mem-
bro do Conselho Consultivo do Instituto de 
Engenharia, Marcelo Rozenberg, enalteceu 
as qualidades do amigo e falou sobre suas 
habilidades em montar e desmontar objetos. 
“Desde pequeno, o Zanella sempre foi mui-
to curioso para desvendar o funcionamento 
das coisas. Desmontava tudo que estivesse 
ao seu alcance, mesmo sem a permissão dos 
pais. Relógios, torradeiras, rádios, vitrolas, 
chuveiros e dezenas de outros objetos. (…) 
E até hoje ele tem a eterna curiosidade que 
cultiva em saber como as coisas funcionam”.

Rozenberg ainda lembrou do porquê da 
indicação do vice-almirante. “Eu acho que 
o grande mérito do almirante [sic] Zanella 
é aquilo que citei no comecinho da minha 
apresentação, que é a habilidade das ques-
tões sociocomportamentais, de pessoas que 
consigam atrair pessoas, de saber identificar 
e desenvolver talentos”.

Constanzio Facci Ticeu, vice-diretor do Insti-
tuto, destacou a importância de Zanella para 
a engenharia. “É uma satisfação muito grande 

Presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Lafraia, 
entrega o título ao vice-almirante Ney Zanella

Vice-almirante Cláudio Henrique Mello de Almeida, vice-
almirante Ney Zanella e secretário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente Marcos Penido
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estarmos aqui comemorando não só a enge-
nharia, mas a criatividade de um grande en-
genheiro que traz tudo o que foi conceituado: 
educação, meio ambiente e sustentabilidade. 
Ele traz, acima de tudo, a persistência. ‘O va-
mos fazer. É difícil? Vamos trabalhar. Não exis-
te desafio que não pode ser alcançado’. É o 
que ele sempre diz”, comentou Ticeu.

Até a pessoa que ajudou a criá-lo quando 
criança, Aparecida, participou das homena-
gens. “Ele ia para o sítio e lá arrumava todas 
as ferramentas. Ia desmontando e montando 
tudo de novo – os tratores, as máquinas... Ele 
era bem arteiro”, lembrou. Sua professora 
de piano, Therezinha Vallinoto Termini, tam-
bém compareceu. “Ele é uma pessoa extre-
mamente grata e me chama em todas as ho-
menagens que recebe. Acompanhei tudo na 
Marinha, quando se tornou almirante, [sic] 
quando foi reformado...”

Ao final, Zanella reforçou que é preciso re-
ter mais cérebros na engenharia, pois muitos 
acabam deixando o país por falta de incenti-
vo e valorização, e que isso é um fator de ex-
trema preocupação. “A todo e qualquer mo-
mento, precisamos saber identificar nossos 
cérebros para que eles permaneçam aqui, no 
Brasil, e possam contribuir efetivamente pela 
tecnologia, pela educação e, principalmen-
te, pelo saber empreender. Devemos nos 
perguntar se sabemos o que queremos para 
conseguir vencer este desafio”, afirmou.

Zanella comentou ainda sobre as dificulda-
des e os desafios enfrentados na criação e no 
desenvolvimento da Amazul e ao longo dos 
seis anos como diretor-presidente. 

O engenheiro se mostrou feliz pelas mudan-
ças que estão ocorrendo no âmbito da tecno-
logia e da engenharia no Brasil, mas lembrou 
que ainda há muita coisa a ser feita. “Foi uma 
honra estar aqui e poder ver o quanto preci-
samos da engenharia e como o trabalho do 
Instituto é importante. Que não faltem investi-
mentos físicos nem morais”, declarou.

Advogada Naile de Brito Mamede, vice-almirante Ney Zanella 
e sua esposa Carla Mendes

Vice-diretor do Instituto de Engenharia, Contanzio Facci Ticeu, 
vice-almirante Ney Zanella e o presidente do Saneamento 
Ambiental, Randolpho Marques Lobato

Vice-almirante Ney Zanella e o membro do Conselho 
Consultivo do Instituto de Engenharia, Marcelo Rozenberg
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Linha de Frente

Oportunidade de crescimento. Foi 
esse o principal fator que, há três 
anos e meio, levou Ronaldo Ko-
loszuk, presidente do conselho da 

Associação Brasileira de Energia Solar Foto-
voltaica (Absolar) e diretor comercial da Solar 
Group (que produz estruturas de fixação para 
sistemas solares fotovoltaicos), a passar a in-
vestir no setor. Até então, ele atuava na área 
de estruturas para vidro temperado. O investi-
mento deu tão certo, que hoje seu negócio é 
100% direcionado à energia solar fotovoltaica.

Koloszuk também acumula o cargo de dire-
tor da divisão de energia da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
onde atua há cerca de 15 anos, além de ter 
sido o responsável pela expansão do Comitê 
de Jovens Empreendedores da Federação. O 
executivo ainda fez parte da Confederação 
Nacional de Jovens Empresários (Conaje). 

Entre as atribuições do conselho da Absolar 
está a interlocução com as instâncias governa-
mentais, sobretudo em âmbito federal, com 
o objetivo de desenvolver políticas públicas 
de curto, médio e longo prazos. De acordo 
com Koloszuk, trata-se de um relacionamento 
“construído dia a dia” e que tem sido de fácil 

EM BUSCA DAS OPORTUNIDADES
D A  E N E R G I A  S O L A R

F O T O V O LT A I C A

• Por Filipe Rodrigues

RONALDO KOLOSZUK, PRESIDENTE DO CONSELHO DA ABSOLAR, DECIDIU INVESTIR NO 
SETOR HÁ TRÊS ANOS E MEIO. ATUALMENTE, SUA EMPRESA CRESCE 300% AO ANO E A 

ASSOCIAÇÃO, CUJO CONSELHO ELE PRESIDE, JÁ CONTA COM MAIS DE 600 INTEGRANTES

desenvolvimento, pela perspectiva de cresci-
mento acelerado da área nos próximos anos.

Contudo, o executivo também enfrenta 
desafios nessa interlocução. Entre eles, as 
discussões de propostas na Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) para alterar a 
regulamentação da micro e da minigeração 
distribuída, que encareceria a energia solar 
fotovoltaica, diminuindo o retorno do inves-
timento de quem instala painéis solares em 
sua propriedade. O executivo alerta que, se a 
alteração for implementada, funcionará como 
“um desincentivo que vai frear o desenvolvi-
mento (do setor)”.

A perspectiva de crescimento do setor pro-
jetada pela Absolar, mantidas as atuais re-
gras para a micro e minigeração distribuída, 
é bastante animadora: mais 672 mil empre-
gos até 2035.

COMO SE DEU SUA ESPECIALIZAÇÃO NO 
SETOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA?

No campo da indústria. Temos indústria há 
27 anos, que era especializada na área de es-
truturas para vidro temperado. Há três anos 
e meio, entramos no segmento de energia 
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solar fotovoltaica em razão da oportunida-
de de crescimento pelas próximas décadas. 
Montamos uma startup para interagir nesse 
segmento, que é a Solar Group, e ela cresceu 
tanto que hoje o nosso grupo é voltado 100% 
em energia solar fotovoltaica.

QUAIS OS PAPÉIS DESEMPENHADOS NOS 
CARGOS QUE OCUPA? 

É um momento bastante intenso e desa-
fiador. A Absolar conta com quase 600 as-
sociados e a estimativa é de que, até o final 
de 2020, tenhamos mais de 1,2 mil. Enquan-
to isso, a Solar Group cresce acima de 300% 
ao ano. É um crescimento bastante intenso e 
isso envolve uma estratégia voltada para pes-
quisa e desenvolvimento, um marketing mui-
to agressivo e um atendimento bastante per-
sonalizado ao cliente. Já na Fiesp, onde atuo 
há cerca de 15 anos, tive a oportunidade de 
ser o diretor-titular do Comitê de Jovens Em-
preendedores. Criou-se ali uma rede de rela-
cionamentos muito boa, que trouxe diversas 
oportunidades. Posso dizer que o movimento 
jovem empreendedor teve um papel muito 
forte na minha formação, na formação asso-
ciativa. Foi uma base muito importante para 
chegar à presidência [do conselho da] Abso-
lar. Então, me tornei diretor do departamento 
de energia da Fiesp e diretor-secretário [da 
Federação] depois disso. 

O SENHOR JÁ MENCIONOU ANTERIOR-
MENTE QUE O BRASIL VEM TENDO AUMEN-
TOS EXPRESSIVOS NO VALOR DA ENERGIA 
ELÉTRICA: 527% NOS ÚLTIMOS 20 ANOS, 
SENDO A QUINTA MAIS CARA DO MUNDO. 
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS DO ELE-
VADO AUMENTO?

O setor elétrico brasileiro é bastante atra-
sado. Há 20 anos, vimos a modernização do 
setor de telecomunicações no Brasil. Analo-
gamente, podemos dizer que o setor elétrico 
ainda é analógico. Ele caminha para moderni-
zação e isso envolve dar liberdade ao consu-
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midor. Hoje o consumidor brasileiro de ener-
gia elétrica é chamado de cativo. Significa que 
você está preso, não tem a opção [de mudar 
de companhia] se teve um mau atendimento, 
ou se não entendeu direito a conta de ener-
gia. O consumidor brasileiro começou a ter 
um gosto de liberdade com a energia solar 
fotovoltaica, porque tem a opção de reduzir 
em até 95% o valor da conta de energia elétri-
ca. Produzir a própria energia hoje no Brasil é 
muito mais barato do que comprar a energia 
da distribuidora. Quando você produz a sua 
própria energia, também fica livre das ban-
deiras tarifárias. Você blinda o seu orçamento 
e não fica à mercê de grandes variações de 
preço durante o ano. 

COMO TEM SIDO O DIÁLOGO ENTRE AS 
EMPRESAS DO SETOR SOLAR FOTOVOLTAI-
CO E AS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS?

Temos estabelecido relacionamento nos 
ministérios de Minas e Energia e da Agricultu-
ra. É um relacionamento construído no dia a 
dia, porque a Absolar ainda é bastante nova. 
Mas é um relacionamento fácil de construir 
porque a energia solar fotovoltaica desperta 
grande interesse. A última pesquisa Ibope-
-Inteligência, de 2019, mostra que 93% dos 
brasileiros gostariam de ter um sistema solar 
fotovoltaico em seu telhado. 

A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA OCUPA 
APENAS 1,3% DA MATRIZ ENERGÉTICA BRA-
SILEIRA. COMO ANALISA A ATUAL CONJUN-

TURA FRENTE AO POTENCIAL DE CRESCI-
MENTO DESSA ENERGIA RENOVÁVEL?

De fato, a energia solar fotovoltaica ainda 
engatinha no Brasil. A EPE (Empresa de Pes-
quisa Energética), empresa governamental 
que planeja o desenvolvimento elétrico, diz 
que em 2030 a energia solar fotovoltaica de-
verá representar 10% da matriz elétrica.  En-
tão, sairemos de 1% para 10% em cerca de 
10 anos. Já a Bloomberg projeta para 2040 
que a energia solar fotovoltaica representará 
32% da matriz elétrica, momento em que ul-
trapassará a fonte hídrica, que hoje é a maior 
fonte de energia elétrica do Brasil. Na proje-
ção, a [energia] solar [fotovoltaica] terá 32% 
da matriz [energética], enquanto as hidrelé-
tricas, 29% da matriz. O Brasil está entre os 10 
maiores [produtores] em todas as fontes re-
nováveis [de energia], com exceção da solar 
fotovoltaica: somos o 21º do mundo. Porém, 
há uma enorme oportunidade para quem 
quer investir ou trabalhar no setor. Porque 
tem tudo a se fazer ainda.

É POSSÍVEL DIZER QUE O PODER PÚBLICO 
NO BRASIL JÁ RECONHECE O SETOR DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMO 
UMA POLÍTICA PÚBLICA CONSOLIDADA? 

O poder público começa a olhar com mais 
atenção para a energia solar fotovoltaica. Por 
um lado, o governo anuncia que pretende co-
meçar a investir em energia solar fotovoltaica 
nos prédios públicos, na Esplanada dos Minis-
térios, e certamente economizará. Por outro, a 
gente percebe que existe uma movimentação, 
um forte lobby por parte das distribuidoras de 
energia elétrica, para segurar esse crescimen-
to. E isso se traduz na proposta de mudança da 
Resolução Normativa 482, que regulamenta a 
geração distribuída no Brasil. Está em discus-
são no âmbito da Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) e eles vêm sinalizando que 
querem passar a taxar o fio [da rede de distri-
buição]. Isso significa, na prática, que quem in-
veste em energia solar fotovoltaica vai ter um 
retorno menor. Trata-se de um desincentivo, 

"Produzir a própria energia 
hoje no Brasil é muito mais 
barato do que comprar a 
energia da distribuidora"
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porque vai certamente frear o desenvolvimen-
to do setor em um momento que a gente de-
veria acelerar. Para se ter uma ideia, no Brasil 
você tem 84 milhões de unidades consumido-
ras de energia elétrica e, destas, cerca de 140 
mil consomem energia solar fotovoltaica, uma 
parcela de 0,1%. Essa movimentação que está 
acontecendo hoje no Brasil passou a aconte-
cer nos países desenvolvidos quando a parce-
la estava próxima de 5% (das unidades consu-
midoras utilizando energia solar fotovoltaica). 
Então, não há nenhum sentido em atrasar o 
desenvolvimento da energia solar fotovoltaica 
nesse momento.

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA NACIONAL?

O grande desafio de curtíssimo prazo é a 
questão da revisão da [Resolução] Normativa 
482. No médio prazo, você tem a questão de 
disseminar o conhecimento [sobre energia 
solar fotovoltaica] para a população. E aí o 
governo pode ter, sim, um papel importante 
dando visibilidade a essa fonte [de energia]. 
Vale destacar que hoje existem mais de 70 li-
nhas de financiamento e já é possível colocar 
um sistema solar fotovoltaico com uma taxa 
de juros de 0,75% ao mês. 

POR QUE O PRAZO ESTIMADO DO RETOR-
NO DO INVESTIMENTO PARA QUEM INS-
TALA UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
VARIA DE TRÊS A SETE ANOS DEPENDENDO 
DA REGIÃO DO PAÍS? 

A disparidade do payback acontece porque 
há regiões do país em que a tarifa de energia 
é muito mais cara e há a questão da radiação 
solar: há regiões que têm mais sol. No nor-
te de Minas Gerais, por exemplo, há um sol 
abundante e uma das tarifas mais caras do 
país, então o payback é muito rápido. 

ATUALMENTE SÃO 73 PROJETOS DE GERA-
ÇÃO CENTRALIZADA (COM UTILIZAÇÃO DE 

GRANDES FONTES GERADORAS) DE ENER-
GIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO PAÍS, COM 
UM INVESTIMENTO ACUMULADO DE APRO-
XIMADAMENTE R$ 23 BILHÕES E ESTIMATI-
VA DE CRIAÇÃO DE 60 MIL EMPREGOS. DE 
QUE FORMA A ABSOLAR DIMENSIONA OS 
NOVOS POSTOS DE TRABALHO?

Já temos dois terços desses investimentos e 
projetos em operação e, consequentemente, 
os empregos já foram criados. Mas vale res-
saltar que o setor solar fotovoltaico é o maior 
gerador de empregos dentre as fontes reno-
váveis [de energia] no mundo: mais ou menos 
3,6 milhões [de cargos], o que representa um 
terço de todos [os empregos relacionados a 
fontes de energia] renováveis do mundo. O 
Brasil ainda tem uma fração pequena porque 
o mercado está agora em fase inicial, em ex-
pansão, mas a energia solar fotovoltaica está 
agregando, ela é uma grande locomotiva de 
geração de emprego. 

A ABSOLAR ESTIMA QUE O BRASIL PODERÁ 
TER UM INCREMENTO DE MAIS DE 672 MIL 
EMPREGOS NA MICROGERAÇÃO E MINIGE-
RAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
ATÉ 2035. DE QUE FORMA A CRIAÇÃO DE 
EMPREGOS SE DARÁ?

Nossa expectativa até 2035, mantidas as 
regras atuais para micro e minigeração distri-
buída, é que consigamos gerar esses empre-
gos da seguinte forma: primeiro [no setor de] 
instalação [dos sistemas], seguido pela fabri-
cação dos equipamentos, além da parcela re-
lacionada às áreas de engenharia e às demais 
áreas funcionais das empresas, ou seja, a parte 
administrativa, financeira, contábil etc.

"O grande desafio de curtíssimo 
prazo é a questão da revisão da 

[Resolução] Normativa 482"
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A paisagem paulistana, bem como a 
engenharia nacional, nunca mais 
será a mesma depois do impac-
to causado pelo Cidade Mataraz-

zo. Se não bastasse o investimento total de 
R$ 2 bilhões, o empreendimento localizado 
nas proximidades da avenida Paulista com-
bina a ideia de um complexo de luxo com a 
de um oásis de conservação do patrimônio e 
do meio ambiente.  

Os quase 30 mil metros quadrados de terre-
no vão abrigar de um sofisticado hotel a um 
ambicioso parque privado de mata atlântica, 
que preserva construções históricas centená-
rias e traz diversos desafios de engenharia. 
Como atrativo, o empreendimento reúne no-
mes como o premiado arquiteto Jean Nouvel, 
o mítico designer Philippe Starck e os Irmãos 
Campana, ousados criadores de mobiliários. 

A história de revitalização do terreno en-
cravado na alameda Rio Claro, bem próxi-
mo de uma das artérias que movimentam a 
metrópole paulistana (a avenida Paulista), 
começa em 2008, quando o francês Alexan-
dre Allard visitou o terreno de exatos 27.419 

Especial

UM SOPRO NA 
POESIA DE CONCRETO 

DE SAMPA
O EMPREENDIMENTO CIDADE MATARAZZO COMBINA A HISTÓRIA PAULISTANA, 

A PARTIR DA PRESERVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS CENTENÁRIOS 
COM UM PARQUE VERDE EM SEU INTERIOR, COM A MODERNIDADE 

GLOBALISTA E AS MAIS AVANÇADAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA

• Por Marcus Ribeiro

metros quadrados, que abrigava um conjun-
to arquitetônico deteriorado. Nele, estavam 
o Hospital Umberto I, inaugurado em 1904 e 
ampliado com mais dois edifícios; a Capela 
Santa Luzia, de 1922; e a Maternidade Filo-
mena Matarazzo, mais recente, de 1943, cuja 
falência fora decretada em 1993, o que levou 
ao abandono por mais de duas décadas. 

Decorridos três anos daquela visita, o Grou-
pe Allard adquiriu o terreno e os prédios neo-
clássicos tombados pelo patrimônio histórico 
por R$ 117 milhões, dando início ao projeto. 

Apenas em obras, serão gastos pouco mais 
de R$ 1 bilhão, o que ampliará os, até então, 
33 mil metros quadrados de área construída 
para 105 mil metros quadrados. Como com-
plemento, o restante dos R$ 2 bilhões será 
consumido por impostos, liquidação de pas-
sivos da Fundação Umberto  Primo e pelos 
projetos em si. 

No terreno, o Cidade Matarazzo preserva-
rá a capela, a maternidade e a área verde, 
onde serão instaladas as Casas dos Artesãos, 
a Casa da Criatividade e um mercado orgâni-
co, além da Torre Mata Atlântica, um monóli-
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O francês 
Alexandre Allard, 

presidente do 
Groupe Allard

Os irmãos Campana

Representantes do mais moderno e ousado 
design brasileiro, os Irmãos Campana inte-
gram o projeto Cidade Matarazzo em seu mo-
biliário. Em recente entrevista, eles explicaram 
o conceito do Mercado Orgânico que será de-
senhado e ocupado por eles. “Nosso objetivo 
é conceber uma rua para o mercado, que tam-
bém possa ser divertida para o visitante. A in-
tervenção visa dar ao mercado uma sensação 
de conforto lúdico”, afirmou um dos irmãos. 

A ideia é que o pavilhão do mercado seja fei-
to com pilares de aço, onde serão colocados 
vasos suspensos com plantas.  Serão utiliza-
dos  tubos  de  bambu e objetos de  diferen-
tes materiais e formatos. O bambu, por exem-
plo, trará ainda o componente de sons que vai 
compor com cilindros de luzes de led e as car-
roças dos comerciantes, que serão inspiradas 
nas conhecidas poltronas Corallo da dupla.

Pan-Américas 
de Áfricas utópicas

Renderização 
do projeto  

do Mercado 
Orgânico e de 
suíte do hotel
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to coberto de vegetação que se assemelha a 
um parque vertical, mas que na verdade é um 
hotel, com 25 andares e oito pavimentos de 
subsolo, projetado por Nouvel. 

E foste um difícil começo 
O impacto na engenharia brasileira da 

conclusão das obras promete ser grande e 

Os desafios foram a abertura e a descoberta das fundações 
da Capela Santa Luzia (esquerda), de 1922, e da Maternidade 

Filomena Matarazzo (direita), de 1943

Mais do que utilizar o sobrenome do mítico empresá-
rio de origem italiana, o Cidade Matarazzo rende uma 
homenagem ao empreendedor que criou um dos mais 
importantes impérios econômicos do Brasil, chegando 
a ser dono do maior complexo industrial da América La-
tina no início do século XX. Nascido em Castellabate, 
na Itália, em 1854, Francesco Antonio Maria Matarazzo 
emigrou para o Brasil em 1881, na leva de “oriundi” 
que fugia da pobreza e das agruras do processo de uni-
ficação de seu país.

Por aqui virou mascate e, posteriormente, empresá-
rio, dando início à construção de seu império industrial. 
Sua marca em São Paulo está em diversos pontos da 
cidade, como na Casa das Caldeiras, uma central de 
energia erigida por ele para abastecer suas fábricas. Em 
1904, ele criaria o complexo com o Hospital Umberto 
I e a Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, mais 
conhecido como Hospital Matarazzo. É este o local que 
se eternizará agora como Cidade Matarazzo.

A herança Matarazzo

Assista ao vídeo em que José Carlos de 
Arruda Sampaio, diretor da JDL Qualidade, 

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, 
explica a organização da obra.

perene. “Orgulho-me de poder afirmar que 
todos que aqui trabalharam e trabalham es-
tão performando acima de suas expectativas, 
aprendendo muito, e sob forte presença de 
desafios. Utilizando acima de tudo uma ferra-
menta que temos de sobra no mercado, e que 
nem sempre é reconhecida: os engenheiros 
e consultores experientes”, aponta Mauricio 
Bianchi, engenheiro responsável pelas obras. 

A construção propriamente dita teve início 
há três anos e meio, ou seja, em 2015, depois 
de seis meses de demolições e preparação 
da área. Porém, ainda em 2013, começou o 
desenvolvimento dos projetos e, em 2014, 
iniciou-se a fase de pré-engenharia e precons-
trução – adequações das áreas, proteções –, o 
que demandou mais ou menos um ano. 

Entre os  desafios técnicos,  o  primeiro de-
les foi o reconhecimento da situação existen-
te. Sucedido pela etapa de planejamento e de-
pois da gestão de riscos, pois envolvia soluções 
técnicas e soluções financeiras, além de uma 
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decisão de uso. A quarta fase, a mais complexa, 
era  convencer  o  poder público  de que uma 
operação de um bem tombado poderia se 
tornar algo viável  economicamente.  “Muitas 
vezes as pessoas enxergam os bens tombados 
como algo velho que precisa de recurso, e de-
pois de uns 10 anos precisará de outros recur-
sos. E a ideia de nosso presidente (Allard) é fa-
zer algo perene e sustentável”, aponta Bianchi. 

Estruturalmente, o trabalho começou por 
um desafio imenso: a abertura e a desco-
berta (literal) das fundações da capela e da 

maternidade. Com isso, ambas ficaram quase 
suspensas no ar, equilibrando-se em seus pi-
lares para a sua total recuperação. Dois pa-
trimônios históricos deixados intactos, uma (a 
capela) pesando 1,4 mil toneladas e a outra, 
11 mil toneladas. 

A maternidade, pelo seu peso, necessitou 
de um sistema construtivo de descoberta 
das fundações ainda mais complexo, e abai-
xo dela e da capela é que serão construídas 

O homem responsável pelo empreendimento, para alguns, é um visionário. Para outros, um capitalista de bom 
gosto, que deseja encantar e lucrar ao mesmo tempo.  Alexandre Allard talvez seja as duas coisas e muito mais. Fran-
cês, mas norte-americano de nascimento (Washington D.C.), sua riqueza tem origem na criação da Consodata, em 
1990, possivelmente a primeira empresa do mundo a criar uma base de dados em larga escala e voltada para 
conhecer os hábitos de consumo do público francês.

Depois de vender a empresa por centenas de milhões de dólares, Allard voltou o seu Groupe Allard para a reno-
vação e o restauro de projetos imobiliários de grande sucesso como Le Royal Monceau e o Hôtel Particulier de Pour-
talès, os dois em Paris. Há 10 anos o empresário tem se dedicado ao projeto do Cidade Matarazzo.

Em recente entrevista, ele afirmou: “na primeira visita à propriedade, ficamos emocionados por sua beleza, poe-
sia e pela história do lugar. Durante a visita, descobri um de seus prédios emblemáticos, a maternidade, que deu à 
luz a mais de 500 mil habitantes de São Paulo. São prédios belíssimos, muito bem implantados em um terreno a 
metros da avenida Paulista, a mais bela e movimentada artéria da cidade. Desejamos dar a ele uma nova dinâmica 
oferecendo um novo ciclo de história. Nosso objetivo é transformá-lo no símbolo desta megalópole em busca de 
identidade e referência que é São Paulo, com seus mais de 18 milhões de habitantes”, completou. 

Da força que ergue coisas belas
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 Poetas de campos, espaços
A REVISTA ENGENHARIA conversou com o engenhei-

ro civil Mauricio Linn Bianchi, membro da FIABCI-
-BRASIL, vice-presidente do Sinduscon-SP e diretor do 
projeto Cidade Matarazzo, ou seja, responsável pelas 
obras do empreendimento. 

Na entrevista, Bianchi fala sobre a evolução do projeto 
e seus desafios, sobre o trabalho com os projetos de íco-
nes da arquitetura como Jean Nouvel e Philippe Starck 
e sobre o atual panorama da engenharia brasileira.

Como surgiu o convite para a sua participação 
no projeto? 

Mauricio Linn Bianchi – Recebi o convite em virtude 
de nossa experiência em lidar com obras complexas e 
o relacionamento com o mercado, pois o projeto neces-
sitava da montagem de um time de profissionais espe-
cializados em áreas complexas, na busca de soluções 
“fora da prateleira”. 

É o projeto mais ambicioso e complexo no qual 
você já trabalhou? 

Uso a expressão que a obra mais complexa, por acaso, 
foi a de menor tamanho: a reforma de leitos de UTI do 
Hospital Albert Einstein, realizada com a UTI em funcio-
namento (operação). Na sequência, foi o reforço na Ma-
ternidade Matarazzo para transformá-la em futuro hotel.

Qual o maior desafio técnico de engenharia no 
projeto, o da manutenção da Capela Santa Luzia 
ou o da maternidade? 

O maior desafio foi reforçar e cortar os pilares da 
Maternidade Matarazzo. Um processo extremamente 
perigoso, no qual a engenharia, o conhecimento, a pre-
sença e a dedicação na busca de profissionais de alto 
gabarito foram necessários. Tanto para atender os pas-
sos definidos pelo projeto, na pessoa do saudoso enge-
nheiro Mario Franco e a sua equipe, como o professor 
Maffei e sua equipe. 

Como você encarou a ideia de preservação dos 
prédios originais e da vegetação? 

Cultivar a história nos aufere orgulho profissio-
nal. Conviver com a excelente construção exercida pe-
los nossos  geômetras, engenheiros e mestres, que há 
100 anos nos deixaram o legado de uma obra estável, 
no prumo, no esquadro, com conforto térmico e acústi-
co, me atraiu muito a este projeto. Ainda me pergunto: 
será que hoje temos esta mesma performance naquilo 
que estamos fazendo? 

 
A preservação dos prédios históricos em um em-

preendimento como o Cidade Matarazzo deveria 
(ou poderia) ser seguida em outros projetos, até 
como forma de manter a memória do país? 

Sem dúvida. O país não cuida de seu patrimônio 
histórico, pequeno, mas muito valioso. Apenas “dá um 
tapa” em prédios, igrejas, casas, por  obrigação e não 
por objetivo.  Os programas políticos deveriam ser al-
terados com medidas de curto, médio e longo prazos. 
Dentro dessas premissas deveriam constar compromis-
sos de restauro de nossa história, porém, gerando nos 
restauros utilizações que gerem renda para que eles 
se perpetuem, e não somente uma injeção de capital a 
cada 20 anos para evitar que caia. 

Como foi trabalhar com ícones da arquitetura 
como Jean Nouvel e Philippe Starck, algo solici-
tado por eles surpreendeu a você ou foi comple-
xo no projeto? 

Foi muito peculiar. Muitas surpresas conceituais de 
arquitetura e design, incluindo o luxo nas decisões, tor-
naram este projeto extremamente desafiador, e de 
certa forma único.  O meu paradigma pessoal sempre 
foi  o de conseguir “projetar o custo”,  que é  ligar as 
decisões de projeto a um budget fazendo com que, 
após a conclusão de todos os projetos, não tivéssemos 
que descaracterizá-los na busca tardia por redução de 
custos.  Em  relação a meu maior aprendizado, aqui o 
design é que manda, a arquitetura artística, depois as 
soluções técnicas acompanham. Assim, o trinômio qua-
lidade, custo e prazo se altera, ficando sempre o luxo e a 
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as entradas do hotel de Nouvel. “A capela foi 
um desafio e é uma obra muito bonita de en-
genharia, assim como a maternidade. O que 
pouca gente sabe é que ambas estão sob o 
mais alto grau de preservação a edificações 
tombadas  e tratadas como ‘bem cultural de 
interesse histórico-arquitetônico’ em São 
Paulo”, alerta Bianchi. 

Aprende depressa a  
chamar-te de realidade 

A partir da maternidade é que será criada a 
torre, que também lembra, pela sua evolução 
vertical, uma pirâmide. Na base, estarão os 
oito pavimentos subterrâneos com lajes de  
3 mil metros quadrados e capacidade para 
1,5 mil carros. Em seu térreo, a laje se reduz, 
ficando com 2 mil metros quadrados, e assim 
segue até o 10º andar. Do 11º ao 15º, a laje 
encurta para 1,2 mil metros quadrados. Do 
andar seguinte até o 20º, ela reduz para 800 
metros quadrados, atingindo o seu espaço 
mínimo, de 500 metros quadrados, do 21º ao 
25º. Em comum, todos os andares terão vãos 
livres que permitirão a montagem do chama-
do “parque vertical”, com árvores de até 15 
metros de altura, para que a torre faça justiça 
ao seu nome de Mata Atlântica.  

O modelo do hotel, por sinal, será híbri-
do. Administrado pela empresa norte-ame-
ricana  Rosewood, que comanda hotéis lu-

qualidade em primeiro lugar; no qual o prazo e o custo 
se alteram em cada decisão. Isso faz com que a busca 
pela perfeição demande mais custo e mais prazo. Mes-
mo assim, estamos mantendo o custo da obra abaixo do 
INCC [Índice Nacional de Custo da Construção].  

Em entrevista, Allard citou Niemeyer ao falar do 
uso de concreto na torre do projeto. O arquiteto bra-
sileiro é uma inspiração para o empreendimento? 

Creio que sim, todos os concretos aparentes lançados 
em nosso projeto deixaram forte presença e creio inclu-
sive na volta do mesmo, o que aufere vida útil elevada. 
Requer um trabalho bem feito geometricamente, com a 
escolha de um concreto adequadamente dosado e lan-
çado, todavia o resultado é belo. 

Quais as questões mais importantes suscitadas 
pelo projeto no campo da engenharia brasileira? 

Entendo que o  Brasil foi desafiado por este proje-
to. Alexandre Allard, embora sempre apostando no Bra-
sil, não enxergava as condições necessárias aqui para 
executar este projeto.  A presença da engenharia dis-
ponível no Brasil, a criatividade, a persistência e a resi-
liência profissional conseguiram fortalecer a confiança 
dele de que somos capazes de projetar e atender aos 
desejos mais complexos dos empreendedores, como 
acontece com o Cidade Matarazzo. 

Como o projeto vai impactar a engenharia lo-
cal e mesmo a paisagem da cidade paulistana? 

A paisagem irá mudar, seguramente motivando ou-
tros projetos que caracterizem [sic] nossa cultura his-
tórica ao empreendedorismo. O Brasil é um excelente 
país para empreender. Há muito a ser feito e muita 
gente boa à disposição. O Instituto de Engenharia, res-
peitado fórum de credibilidade do setor, pode ajudar 
nesta nova fase de crescimento com  o  fortalecimento 
das raízes da engenharia, exportando inclusive nosso 
conhecimento. 

Mauricio Linn Bianchi, diretor 
do projeto Cidade Matarazzo

"O país não cuida de seu 
patrimônio histórico, pequeno, 

mas muito valioso. Apenas 
'dá um tapa' em prédios, 

igrejas, casas, por obrigação 
e não por objetivo"
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xuosos e icônicos como o Carlyle, em Nova 
York, e o  Crillon, em Paris, a torre adota o 
modelo chamado de “quamista” (residen-
cial e de hospedagem ao mesmo tempo). 
São 124 plantas disponíveis para aquisição, 
com ou sem terraço, com tamanhos de 109 
a 411 metros quadrados. Já esgotados, os 
duplex possuem 600 metros quadrados, as-
sim como a cobertura (de posse de Allard). 
Haverá ainda 150 suítes constituindo o hotel 
propriamente dito. 

“A  engenharia evolutiva aqui é uma ferra-
menta importantíssima, pois a prática habi-
tual de conceitos não funciona no Cidade 
Matarazzo. Um exemplo é a fachada artística 
de  Nouvel, na qual temos alumínio, vidro e 
concreto aparente, não há massa ou tijolo. O 
que  requer, por exemplo, um forte controle 
de deformações, de precisão de medidas es-
truturais, a execução de uma complexidade 
imensa com cor de concreto ‘cinza mais es-
curo’”, explica Bianchi. Esse conceito foi inse-
rido ainda nos 647 terraços com mais de 90 
tipologias. 

A dicotomia do componente humano e tecnológico 
também se faz presente no empreendimento. Enquan-
to o número de pessoas trabalhando diretamente che-
ga a 800, com outras 9 a 10 mil pessoas trabalhando 
de forma indireta na montagem e criação de materiais, 
somente a tecnologia é capaz de aprimorar os proces-
sos e controlar o projeto e os seus fluxos.

Em geral, essa equação é de um para sete na cons-
trução civil, mas, como vimos, está ultrapassando a 
barreira do um para dez, sobretudo em projetos bas-
tante detalhados como o Cidade Matarazzo. “No pico da 
construção, deveremos chegar a 3 mil [pessoas] dentro 
do canteiro e bateremos 20 mil fora. Isso porque temos 
muito trabalho feito de forma artesanal, algo que é in-
clusive  acompanhado mensalmente pelo Condephaat 

(Conselho de Defesa do  Patrimônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico do Estado de São  Paulo)”, 
revela Bianchi.

Por outro lado, o uso da tecnologia BIM (Building In-
formation  Model) é que faz com que esse mundo de 
pessoas, projetos, materiais e detalhes seja mais or-
ganizado. E ela ainda oferece uma visão de gestão de 
risco na  metodologia executiva, nos orçamentos, nas 
quantidades, no planejamento e no controle. Permitin-
do projetar os custos com ganhos em segurança e con-
fiabilidade. “O BIM faz com que enxerguemos antes as 
dificuldades que vamos enfrentar. Com ele, consegui-
mos, por exemplo, realizar desenhos tridimensionais 
que nos ajudam em todo o planejamento”, completa o 
engenheiro.

O avesso do avesso – o humano e a tecnologia

A ousadia do design que leva a soluções 
complexas de engenharia pode ser medi-
da, por exemplo, na solução de uma piscina 
com 8 por 4 metros no rooftop, que deman-
dou mais de 11 meses de projeto. Com 36 
furos laterais, ela é considerada uma obra de 
arte no desenho das cerâmicas em seu sis-
tema de desconexão entre lajes para evitar 
vibrações, tudo sob a tutela de dezenas de 
consultores e projetistas. “E não é fácil aten-
der o design sob a égide de custos e pra-
zos”, completa Bianchi. 

As decisões de contenção, estrutura e refor-
ço merecem menção, assim como o planeja-
mento executivo. Em um ambiente de trabalho 
com todas essas variáveis e dentro de prédios 
históricos, acidentes e incidentes de percurso 
poderiam acontecer, tanto nas fundações e 
contenções como na estrutura ou mesmo na 
segurança do trabalho. “Estamos controlando 
muito essas questões no campo, mas o gran-
de responsável pela atual performance sem 
problemas é a capacidade do time de antever 
riscos”, assegura o engenheiro.  
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O arquiteto Jean Nouvel

O designer Philippe Starck

"A engenharia evolutiva 
aqui é uma ferramenta 

importantíssima, pois a prática 
habitual de conceitos não 

funciona no Cidade Matarazzo"

Os franceses te curtem numa boa  
Os responsáveis por essas ousadias que es-

tão sendo “engenheiradas” vieram do outro 
lado do Atlântico. Não é apenas o mecenas 
Alexandre  Allard  que desembarca no Brasil 
vindo da França. Dois grandes nomes da ar-
quitetura e do design mundial também fazem 
essa ponte-aérea Paris-São Paulo: Jean Nou-
vel, vencedor do Nobel da arquitetura e do 
prêmio Pritzker, e o mítico arquiteto e desig-
ner Philippe Starck. 

Nouvel é responsável por projetos como o 
Centro de Cultura Árabe, em Paris; o Edifício 
Dentsu, em Tóquio; e a Torre Agbar, em Bar-
celona. Junto com Allard, ele fez o retrofit do 
Hôtel de la Marine, na praça da Concórdia, em 
Paris, projeto que lhe resultou no convite para 
a construção da Torre Mata Atlântica. Ao falar 
sobre a concepção de seu trabalho, ele afir-
mou: “a volumetria se desenvolve a partir de 
uma base no jardim. Em relação aos andares, 
imaginei uma forma piramidal. Essa propos-
ta permite ter vários terraços arborizados. A 
fachada que faceia o parque do Matarazzo é 
mais aberta, enquanto a face voltada para o 
centro da cidade torna-se mais abrupta”. Vi-
sualmente, a madeira da fachada se destaca. 

Também parceiro de longa data de Allard, 
a  Starck  coube a missão de “rechear” a tor-
re. Em entrevista recente, ele revelou o seu 
trabalho de pesquisa: “fomos em busca de 
objetos nos antiquários, nos sebos, nos bre-
chós, nos ateliers dos artesãos... dedicamos 
bastante tempo a esse garimpo no frio de 
São Paulo”. 

E ele ainda pontuou a sua visão da torre cria-
da por Nouvel: “É um monólito ultramoderno 
fincado em meio a uma floresta virgem. É uma 
visão cristalina que surge das ruínas. Acho o 
projeto magnífico. Vejo essa torre como algo 
vindo do céu. E, no meu caso, busquei uma 
linguagem atemporal. Como tive total liber-
dade, meu objetivo foi imprimir o prazer da 
vida com o calor humano e a poesia. Utiliza-
mos pedras brasileiras extraordinárias, assim 
como madeiras brasileiras lindíssimas.”

Da dura poesia concreta 
de tuas esquinas  

Como complemento da visão francesa, o 
entorno do Cidade Matarazzo também foi 
motivo de investimento. O projeto Boulevard 
da Diversidade promete, a partir do investi-
mento da associação sem fins lucrativos São 
Paulo Capital da Diversidade, fazer a conexão 
do espaço privado do Cidade Matarazzo com 
o espaço público e as pessoas que circulam 
pela região da Paulista. 

Será feita uma intervenção na mobilida-
de urbana com  um suave rebaixamento de 
10 metros da  rua  Santo  Antônio do  Pinhal, 
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Design e ideias brasileiras associadas ao verde e ao 
multiculturalismo, são esses os conceitos presentes 
no projeto arquitetônico do  Boulevard da Diversidade 
– Projeto Urbano de Requalificação e Integração, que 
ficará no entorno do Cidade Matarazzo.

Adriana Levisky, arquiteta urbanista associada sênior 
do ateliê  Levisky  Arquitetos Estratégia Urbana e vice-
-presidente da Associação Brasileira de Estúdios de Ar-
quitetura, além de conselheira de vários órgãos públi-
cos em São Paulo, falou à ENGENHARIA, especialmente 
sobre o Boulevard. 

Como foi pensado o projeto do  Boulevard da 
Diversidade, que ficará no entorno do Cidade 
Matarazzo?

Adriana Levisky – Esse projeto foi idealizado pela São 
Paulo Capital da Diversidade, uma associação criada 
em 2015, cujo objetivo é promover ações culturais, am-
bientais e diversidade social, e entre os seus integran-
tes estão pessoas envolvidas com o Cidade Matarazzo. 
Queremos integrar as questões urbanas e, com o ama-
durecimento do projeto, existiu a intenção de externali-
zar o projeto, algo integrado que trabalha a diversidade. 
Os idealizadores, entre eles o Allard, demonstram uma 
relação com a cidade e o patrimônio histórico por meio 
do resgate e respeito da nossa cultura. É algo eferves-
cente, um case de restauro integrado com seu entorno.

Quais os conceitos de cultura e design presen-
tes no Boulevard?

A ideia era ter um espaço em volta do Cidade Mata-
razzo que privilegie a diversidade cultural, ambiental e 
social – esses são os nossos eixos. Levando em conta a 
diversidade das pessoas que transitam, a biodiversida-
de que se pretende criar, com arborização e a presença 
de parceiros – com incremento do ambiente, como tra-
zer borboletas – e criando uma infraestrutura inclusiva 
dentro do contexto social da cidade. Propomos, por 
exemplo, a ampliação do espaço dos pedestres, com a 
criação dos 10 mil metros quadrados do Boulevard.

Oficinas de florestas, deuses da chuva
A burocracia foi um empecilho para o projeto?

A inter-relação deste projeto com os segmentos pú-
blicos e privados é complexa. Seja pela interface do pro-
jeto como pela integração com as partes físicas, bem 
como a requalificação do espaço público por meio de 
investimento privado, e até mesmo no relacionamento 
com a vizinhança.

Mesmo sendo um projeto quase independente 
(o do Boulevard), você teve contato com os arqui-
tetos que comandam o Cidade Matarazzo, como 
Jean Nouvel e Philippe Starck?

Tivemos alguns momentos de encontro, mas o proces-
so passou muito pelo Allard. Ele é o grande aglutinador 
das várias interfaces. Estive com o Nouvel em Cannes 
falando do projeto. Falei da experiência do transeunte 
e da relação com o público e o privado; e ele, da criação 
da Torre Mata Atlântica. Assim como tive contato com o 
Rudy Ricciotti, que criou a intervenção arquitetônica da 
Casa da Criatividade. O projeto como um todo começou 
em 2012, mas eu entrei em 2015, na segunda etapa 
de ampliação dos horizontes e dentro da ideia de lidar 
e interagir com os recursos da cidade. Nosso escritório 
fez a coordenação, o desenvolvimento e o debate técni-
co entre os setores público e privado, e foi algo muito 
positivo. Algo que pode ser estudado e replicado. Passa-
mos por diversas secretarias e conseguimos encontrar o 
melhor caminho.

Qual o significado para você do complexo Cida-
de Matarazzo e, literalmente, tudo o que o cerca? 

O empreendimento será um marco para o resgate do 
patrimônio público brasileiro e para a cidade. Com o se-
tor privado reconhecendo o valor de um bem que esta-
va degradado e o reinserindo de forma contemporânea, 
devolvendo-o para a cidade, utilizando de conceitos de 
economia criativa, com o setor privado dedicando re-
cursos ao patrimônio público, algo atípico em nosso 
país. É um projeto com diversidade e que pulsa.

Especial
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antes da  alameda  Rio  Claro, o que vai pro-
piciar um novo espaço para o pedestre. “Fi-
zemos  consultas  e pesquisas  desde 2016 
junto à Prefeitura e o projeto está aprovado. 
Estamos  em processo de finalização do rito 
do contrato para iniciar as obras. Esse pro-
cesso é um acordo de cooperação, baseado 
em uma lei do terceiro setor, feito pela nossa 
associação. Foi declarado de interesse públi-
co, com doação integral com recursos da as-
sociação e também de [sic]  manutenção do 
espaço por 30 anos”, explica Adriana. 

Nesse espaço, o pedestre terá contato com a 
natureza por meio das 430 árvores plantadas. 
O solo terá um piso drenante com o subleito 
preparado para a reserva de água. “Estudo há 
15 anos esse sistema e vamos implementar 
e experimentar a solução como um comple-
mento para soluções de enchentes. Algo bem 
diferente dos piscinões e integrado com a na-
tureza. Não será apenas um mero reservató-
rio de água”, compara a urbanista. Será imple-
mentado na área um mercado de orgânicos, 
em parceria com a entidade Hortas Urbanas, 
para escoar a produção de pequenos produ-
tores e colaborar com a sustentabilidade do 
espaço. 

A expectativa é de que o Boulevard fique 
pronto em 2020. Também no próximo ano 
será entregue a primeira grande etapa do 

Cidade Matarazzo, com toda a hotelaria e 
ainda o cinema e o prédio de escritórios. Na 
sequência serão completados o teatro e as 
áreas de lojas, bem como os 34 restaurantes 
e os 68 quiosques externos (dedicados a ar-
tesãos). A previsão de Bianchi e do consórcio 
construtor, composto por  RFM/Sergio Porto, 
MPD e MCDI, é de que o projeto seja total-
mente entregue até o final de 2021. 

A  projeção  é de que o Matarazzo receba 
um púbico diário de cerca de 30 mil pessoas, 
podendo atingir 100 mil nos períodos de 
pico. “Desejo que esse lugar inspire e respi-
re a beleza. Gosto de empregar essa palavra 
em um sentido maior, no de felicidade, esta 
que encontramos nas curvas da arquitetura 
de Niemeyer, no violão de Tom Jobim, nas 
coisas boas e belas que tranquilizam, que as 
pessoas apreciam e não se batem para ob-
ter”, afirma Allard.

A arquiteta Adriana Levisky
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"O empreendimento será 
um marco para o resgate do 

patrimônio público brasileiro 
e para a cidade. Com o setor 

privado reconhecendo o 
valor de um bem que estava 

degradado e o reinserindo 
de forma contemporânea, 

devolvendo-o para a cidade"
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Petróleo e Gás

Não é à toa que o governo brasileiro 
tem se empenhado em fazer leilões 
do pré-sal. As projeções são de que 
a riqueza fóssil encontrada, cuja ex-

ploração ainda é incipiente, pode ajudar a 
trazer bons ventos à economia do país, com 
geração de empregos, aumento da arrecada-
ção e ganho de autossuficiência na produção 
de petróleo e gás. Porém, antes de colher o 
bônus, o país precisa encontrar soluções para 
seus famigerados gargalos logísticos.

Um megaleilão do pré-sal está marcado 
para ocorrer em novembro. A 6ª Rodada sob 
Regime de Partilha da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) ofe-
receria as áreas de Aram, Bumerangue, Cru-
zeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário e Norte 
de Brava, na Bacia de Santos, entre os litorais 
de São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão de 
arrecadação, segundo a ANP, era de R$ 106 
bilhões, e 17 petroleiras brasileiras e estran-
geiras estavam autorizadas a participar do 

BACIA DE SANTOS: 
MERCADO DE 
GÁS DEPENDE DE 
INFRAESTRUTURA
EXPLORAÇÃO PODE ELEVAR GERAÇÃO DE EMPREGOS E ARRECADAÇÃO DE 
ROYALTIES, ALÉM DE COLOCAR SÃO PAULO, PELA PRIMEIRA VEZ, NA DIANTEIRA 
DO SETOR. ANTES DISSO, PORÉM, ESTADO PRECISA SOLUCIONAR SEUS 
GARGALOS LOGÍSTICOS PARA FAZER O GÁS SER LEVADO AO CONSUMIDOR

• Por Adriana Cardoso

certame. A expectativa é de que o início de 
produção seja entre 2023 e 2024.

Nos próximos dois anos, o órgão regulador 
planeja realizar ainda as 7ª e 8ª rodadas sob 
regime de partilha, nas quais serão ofereci-
das as áreas Esmeralda, Ametista e Tupinam-
bá, com início de produção projetado para 
começar entre 2024 e 2026.

Projeções do Centro Brasileiro de Infraes-
trutura (CBIE) mostram que, apenas com os 
campos previstos em leilão até agora, São 
Paulo deve elevar a sua produção anual de 
petróleo dos atuais 400 mil b/d (barris por 
dia) para mais de 1 milhão b/d ao longo de 
uma década, o que tornará o estado respon-
sável por uma parcela entre 20% e 25% da 
produção nacional. Em relação à arrecadação 
dos royalties e à participação especial, São 
Paulo deve aumentar a sua receita de R$ 4 bi-
lhões em 2018 para R$ 22 bilhões em 2028 
(veja tabela com dados dos royalties). 
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Contudo, na visão de Adriano Pires, o pro-
grama falha ao não priorizar os investimentos 
em infraestrutura. “Se não tiver infraestrutura, 
não vai ter mercado”, sentencia.

Esses investimentos deveriam partir do Es-
tado, mas, com a economia parada e a falta 
de dinheiro no caixa, não só da União, mas 
dos Estados, fica difícil encontrar recursos 
para investir no necessário. 

Para tentar minorar a situação, o Estado de 
São Paulo promoveu uma revisão tarifária em 
meados deste ano, a fim de permitir que as 
distribuidoras, principalmente a Comgás, 
consigam fazer caixa para investir. O proble-
ma é que o tempo é curto para se aproveitar 
as oportunidades geradas pelo pré-sal, so-
bretudo no mercado de gás.

Para Paula Campos, diretora de regulação 
técnica e fiscalização dos serviços de distri-
buição de gás canalizado da Agência Regula-
dora de Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo (Arsesp), a importância da explo-
ração da Bacia de Santos é permitir que esse 
gás chegue mais barato aqui e que seja capi-
larizado por todo o estado. “O gargalo, hoje, 
é como trazer esse gás. Apesar de termos 
aprovado a [rota] subida da serra (de Santos 
a Planalto Paulista), que nos permite trazer 16 
milhões de metros cúbicos, ainda não temos 
a rota de escoamento”, explica.

O prazo para que se faça isso, segundo ela, 
é de seis a sete anos. “Temos dois timings: o 
do prazo para conseguir fazer isso [rota de 
escoamento] e antes que outras energias to-
mem o lugar do gás”, diz.

Fonte: Elaboração CBIE 
com os seguintes dados: 1) 
Produção de Petróleo: EPE - 
PDE 2027; 2) Taxa de Câmbio 
com ajuste de inflação: 
Banco Central - Boletim 
Focus; Preço do Petróleo 
(Brent): EIA: Annual Energy 
Outlook 2018

Com os royalties angariados a partir da 
exploração das áreas da Bacia de Santos 
e os investimentos que serão feitos para 
permitir isso, São Paulo deve ter, pela pri-
meira vez, uma posição de vice-liderança 
no mercado de petróleo e gás. “São Paulo 
deve tornar-se o segundo maior produtor 
de óleo e gás do país, tomando o lugar do 
Espírito Santo, enquanto o Rio de Janeiro 
continua na liderança”, diz Adriano Pires, 
sócio-fundador do CBIE. 

A exploração da Bacia de Santos deve 
aquecer o mercado de trabalho, em um pri-
meiro momento, em razão dos investimentos 
em infraestrutura que serão necessários. Por 
conseguinte, os royalties vão ajudar a melho-
rar a arrecadação estadual. “Ilhabela já vem 
colhendo esses frutos [royalties], que vão se 
estender a outros municípios”, lembra Pires.

Programa do gás
O tema da exploração do pré-sal é tão caro 

para a sociedade brasileira que o Instituto de 
Engenharia tomou a frente para servir de pon-
to de apoio nas discussões sobre o tema. A en-
tidade promoveu dois workshops para debater 
o assunto e ainda realizará um terceiro evento, 
reunindo os principais atores da cadeia.  

O assunto tomou novo fôlego no meio 
do ano, quando o governo federal lançou o 
Novo Mercado de Gás, programa de fomento 
ao gás natural no mercado brasileiro, cujo ob-
jetivo principal é reduzir significativamente o 
custo da energia para a indústria e incentivar 
os investimentos privados no setor, hoje em 
dia dominado pela Petrobras. 
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Petróleo e Gás

Enquanto esse gás não chega, a dúvida, 
a princípio, não é saber se ele vai chegar, 
mas, se chegar, a que preço será. “A incerte-
za está agregada ao fato de, até o momen-
to, não sabermos se vamos conseguir rami-
ficar todo o sistema e gerar mais empregos 
e impostos”, avalia.

Autossuficiência
O mercado de gás possui muito mais sutile-

zas que o do óleo. O sócio-fundador do CBIE 
explica que o petróleo não escoado pode ser 
colocado em um navio e exportado. O mes-
mo não acontece com o gás. “É necessário 
liquefazê-lo para exportá-lo, e o gás brasileiro 
não é barato quando comparado ao do mer-
cado internacional.”

O entrave do gás produzido aqui é que ele 
é offshore (no mar) e não onshore (em terra 
firme), como o gás de xisto americano. Por 
essa razão, o processo de extração torna-se 
muito caro, se comparado ao de xisto, o que 
impacta na formação do preço final.

Por isso, se não houver expansão da infraes-
trutura brasileira, com gasoduto e termoelé-
tricas de distribuição, o país será forçado a 
continuar fazendo o que está fazendo agora: 
em vez de liquefazê-lo para exportar, reinjetar 
muito gás no campo, o que é mais vantajoso 
para quem produz.

“Por um lado, o gás reinjetado acaba viran-
do óleo, devido ao aumento da pressão no 
campo. Mas, do ponto de vista da nossa au-
tossuficiência, isso é ruim. Em setembro, nós 
reinjetamos 45 milhões de metros cúbicos de 
gás por dia e a gente importa 30 milhões de 
metros cúbicos da Bolívia. Nós importamos 
50% do que consumimos e, daqui a sete anos, 
não precisaremos mais importar, se os inves-
timentos necessários forem feitos”, explica.

José Eduardo Jardim, membro do Conse-
lho Deliberativo do Instituto de Engenharia, 
avalia que o momento atual de exploração do 
gás natural deve ser aproveitado.

São Paulo, segundo ele, está na dianteira, 
sobretudo em termos de regulação e por já 
ter um mercado de distribuição estruturado 
em concessionárias privadas. 

“O gás existe, está aí, e a possibilidade de 
crescimento é muito grande, principalmente 
em função do pré-sal. Mas nós não estamos 
pensando só em São Paulo, não estamos pen-
sando somente na Bacia de Santos: estamos 
pensando no Brasil e esse é o esforço que 
o Instituto está fazendo, de reunir todos os 
agentes da cadeia para buscar soluções para 
ajudar a fomentar esse mercado”, diz. 

Como prospecta Adriano Pires, nenhum 
outro setor tem a capacidade de gerar tanto 
emprego e renda nos próximos 15 a 20 anos 
no Brasil como o de petróleo e gás. Mas, sem 
os investimentos necessários, o país corre o 
risco de perder uma grande oportunidade de 
voltar a crescer.

Se não houver expansão da 
infraestrutura brasileira, com 
gasoduto e termoelétricas 
de distribuição, o país será 
forçado a continuar fazendo 
o que está fazendo agora: 
em vez de liquefazê-lo para 
exportar, reinjetar muito 
gás no campo, o que é mais 
vantajoso para quem produz
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O Instituto de Engenharia, com 
apoio institucional da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, realizou, em 
15 de outubro, a segunda edição do 
Workshop Petróleo e Gás “Desenvol-
vimento do Mercado de Gás Natural”, 
no qual o debate girou em torno dos 
gargalos logísticos que precisam ser 
superados para ramificar a distribui-
ção no Estado de São Paulo.

A primeira edição do evento ocorreu 
em agosto, com o tema “Como o Esta-
do de São Paulo Pode Colaborar para 
o Desenvolvimento da Indústria de 
Petróleo e Gás”, no qual a infraestrutu-
ra também foi bastante discutida.

O secretário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente de São Paulo, Mar-
cos Penido, disse que um dos gran-
des desafios do Estado é interiorizar 
o gás natural e o outro é criar con-
dições para reduzir o preço do pro-
duto. “A molécula representa 50% 
do preço final do gás e, para reduzir 
isso, é preciso criar um ambiente 
de concorrência maior. Em alguns 
casos, o preço da molécula é três ve-
zes maior que o da Europa devido à 
falta de competitividade”, explicou.

Por isso, ele defendeu a flexibili-
zação do monopólio da Petrobras, 
que ainda tem direito de prefe-
rência de exploração dos campos 
do pré-sal, para que se tenha mais 
concorrência.

Workshop debate as 
oportunidades geradas 
pelo pré-sal

Penido lembrou ainda que São 
Paulo já está na dianteira quando 
o assunto é gás, uma vez que já 
possui gás biometano produzido 
a partir de biomassa residual do 
setor sucroalcooleiro. “Já temos o 
nosso ‘pré-sal caipira’ a partir da 
vinhaça da cana, que gera energia 
renovável. Nesse aspecto, São Pau-
lo é líder, exemplo para o mundo. 
Enquanto a média mundial é de 
13,7% de energia renovável, em 
São Paulo, 59,5% da matriz energé-
tica é renovável”, pontuou.

Gabriel Costa, consultor técnico 
da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), discorreu sobre o potencial 
do Brasil de dobrar sua produção 
de gás natural num espaço de 12 
anos, elevando sua produção de 
112 milhões de metros cúbicos 
por dia (dados de 2018) para 261 
milhões de metros cúbicos por dia 
até 2030, se os gargalos logísticos 
forem solucionados. 

Além disso, ele apontou para a 
necessidade de que toda a cadeia 
esteja atenta à monetização do po-
tencial do gás. Hoje, 46% do preço 
corresponde ao valor da molécula, 
enquanto 13% vem do transporte, 
17% da distribuição; e 24% da tri-
butação (PIS, Confins e ICMS).

“Esperamos um aproveitamento 
melhor do gás do pré-sal e de ou-
tras áreas, com investimento prin-

cipalmente em métodos modernos 
de escoamento, processamento e 
transporte do gás natural. Com es-
ses pontos, conseguiremos atrair o 
interesse de indústrias e aumentar 
a geração termoelétrica a gás, com 
redução do preço de energia”, frisou.

Marcelo Mendonça, diretor de 
estratégia e mercado da Associação 
Brasileira das Empresas Distribui-
doras de Gás Canalizado (Abegás), 
enfatizou que a única forma de 
reduzir a tarifa de gás natural é au-
mentando as vendas. “E, para isso, é 
necessário fazer investimentos, de-
senvolver novas formas de consu-
mo e aplicações do gás. Atualmen-
te, 3,8% dos domicílios brasileiros 
são abastecidos com gás natural, 
contra 60% nos Estados Unidos, Eu-
ropa e Argentina”, comparou.
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O meio ambiente é tema central nos 
debates mundo afora sobre o de-
senvolvimento e o futuro da socie-
dade. Os grandes temas como po-

lítica e economia têm seus limites definidos 
pelo prisma ambiental, graças ao aumento da 
consciência da necessidade de preservação 
do planeta, que afinal de contas é comparti-
lhado por todos.

Com a questão da preservação ambiental 
em primeiro plano, imagine o tamanho do de-
safio que é elaborar um projeto de ampliação 
de uma grande rodovia ligando a maior cida-
de do país a uma das regiões mais bonitas do 
litoral do Estado de São Paulo em terreno de 
serra, com condições climáticas imprevisíveis 
e no meio de uma floresta.

Pois foi essa a meta da equipe de engenhei-
ros da Queiroz Galvão, construtora responsá-
vel pelo projeto de duplicação da rodovia dos 
Tamoios, em São Paulo, a principal via de aces-
so para as cidades do litoral norte paulista.

• Por Juca Guimarães

USADO PELA 
PRIMEIRA VEZ 
NO BRASIL, 
CABLE CRANE VAI 
PRESERVAR 40 
MIL M² DE MATA 
ATLÂNTICA NA 
SERRA DO MAR

Assista ao vídeo com as imagens dos 
processos de montagem e operação do 
Cable Crane utilizado nas obras de 
duplicação da rodovia dos Tamoios.
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As torres tubulares de cor laranja-vivo têm 
mais de 30 metros de altura. Foi preciso um 
batalhão de funcionários para montar toda a 
estrutura.

A torre 2 do cable crane foi montada ao 
lado da rodovia e tem 35 metros de altura. A 
segunda torre do teleférico ficou a 394 me-
tros de distância, encravada na montanha.

A torre 1 tem 42 metros de altura e a sua 
montagem teve desafios específicos por con-
ta da localização de difícil acesso por terra, 
além da necessidade fundamental de provo-
car o menor impacto ambiental possível. Por 
isso, as peças da torre, que somam mais de 
75 toneladas, foram levadas de helicóptero 
até o local da montagem.

A equipe da construtora precisou de 35 via-
gens de helicóptero para levar todas as par-
tes da torre 1. Com as duas megaestruturas 
de pé, os engenheiros fizeram a instalação do 
track rope (cabo principal) e dos mecanismos 
de transporte de carga do cable crane.

Boa parte da obra da rodovia que tem 62 
anos é dentro da área preservada do Parque 
Estadual da Serra do Mar, com sua exuberan-
te e biodiversa floresta de mata atlântica.

A Tamoios (SP-099) tem 82 km de extensão 
e vai ganhar uma ampliação de 22 km com as 
novas pistas construidas pela Queiroz Galvão 
para a Concessionária Tamoios.

A construtora fez diversos estudos em pro-
jetos ao redor do mundo para descobrir as 
melhores práticas de engenharia, com o ob-
jetivo de delinear a pegada ambiental do 
projeto. 

As obras começaram em dezembro de 
2015 e serão concluídas em dezembro de 
2020. Mais da metade da ampliação, 12,8 km, 
corresponde a oito viadutos, uma ponte, dois 
retornos e quatro túneis.

"É uma obra complexa e que, quando con-
cluída, vai contribuir para o desenvolvimento 
da região e minimizar o tempo de percurso 
para o litoral norte", afirma a engenheira Ma-
ria Edith dos Santos, superintendente de fis-
calização do CREA-SP (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de São Paulo), que 
vistoriou a obra em junho de 2019.

Um dos túneis terá 5,5 km de comprimento 
e será o maior do Brasil. Para se ter uma ideia 
de proporção, a avenida Paulista tem 2,8 km. 
Ou seja, túnel da Tamoios será mais longo 
que a famosa avenida da capital de São Paulo.

Para a construção do viaduto número 3 e 
do túnel 3-4 – chamado de “3-4”, pois o tú-
nel 3 e o túnel 4 do projeto inicial foram uni-
dos – do projeto de expansão e duplicação 
da Tamoios, em um trecho fechado de mata 
atlântica e topografia íngreme da Serra do 
Mar, foi utilizado pela primeira vez no Brasil o 
cable crane, um teleférico de carga fabricado 
na Áustria.

A montagem das duas torres gigantes do 
teleférico superou os obstáculos do terreno e 
das condições climáticas, marcadas pela ne-
blina densa, chuva e frio.
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O equipamento austríaco tem capacidade 
de transportar até 20 toneladas de carga a 
mais de 30 metros de altura do solo, mes-
mo sob condições de tempo adversas, como 
ventos fortes e chuva.

Tratores e escavadeiras utilizados na cons-
trução do viaduto 3 e do túnel 3 da Tamoios 
foram transportados pelo cable crane até o 
local da obra.

Por sua vez, o cable crane permite que a 
obra aconteça com um mínimo de impacto 
na floresta, preservando a fauna e flora nativa 
com uma diversidade de mais de 110 espé-
cies de árvores.

A estimativa é que o uso do teleférico de 
carga evite o desmatamento de uma área de 
40 mil metros quadrados de mata atlântica.

Para a Queiroz Galvão, o equipamento foi 
além das expectativas previstas no plano de 
viabilidade/operacional, tanto em perfor-
mance como em sua versatilidade de trans-
portar equipamentos pesados, insumos e 
grandes volumes de corte por dia. Com o 
avanço diário da obra especial e do túnel, foi 
possível visualizar e prospectar a montagem 
das estruturas de apoio, como a construção 
de uma passarela de pedestres aérea e um 
guindaste torre.

Essa foi a primeira vez que o cable crane foi 
utilizado no Brasil e, por conta do tamanho 
do projeto, a construtora teve foco redobra-
do na segurança e treinamento da equipe.

É frequente na região a presença de chuvas 
orográficas e correntes de ar devido ao 
próprio relevo e à convecção de massas de 
ar. Junto a isso, o microclima típico da serra 
do mar apresenta altos índices de umidade, 
o que acarreta baixa visibilidade das áreas de 
atendimento com o teleférico. Com isso, as 
leituras e o acompanhamento dos instrumen-
tos meteorológicos, treinamento constante 
dos trabalhadores, utilização de equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) e o trabalho 
em equipe se fazem fundamentais para uma 
operação controlada e sem riscos. 

"A maioria dos solos ali presentes variam 
muito de espessura e apoiam-se diretamen-
te sobre o leito rochoso subjacente. Isso 
significa que,  devido a inclinação,  quan-
do saturadas de água, as camadas deslizam 
muito facilmente, proporcionando desmo-
ronamentos perigosos. Salienta-se a impor-
tância do projeto de contenção para evitar 
desastres naturais, sobretudo pela respon-
sabilidade de saber que vidas humanas po-
dem ser poupadas", diz o geólogo Walter 
Franco de Araújo.

O cable crane opera em três turnos com 
uma jornada diária de 18 horas. Por se tratar 
de equipamentos e estruturas que foram fa-
bricadas na Áustria e no Brasil, todos os pro-
jetos tiveram que passar por um processo 
para atender as padronizações e normas téc-
nicas específicas de cada país. Além disso, um 
dos pontos fundamentais na elaboração do 
projeto foi a metodologia de montagem dos 
elementos da torre. As peças foram remode-
ladas até atingirem o peso máximo de 3.200 
kg, a capacidade máxima de segurança para o 
transporte por helicóptero, que foi necessário 
para a montagem de uma das torres que se 
localizava no meio do parque estadual.  A área 
onde foi montada a torre 1 era inacessível para 
um equipamento como um guindaste.

Emboque do túnel 5
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A importância da preservação da área se 
deve à mata atlântica ser um dos principais 
biomas do Brasil. No início do século XVI, 
quando começou a colonização, a mata atlân-
tica cobria uma área de 1,3 milhões de km², o 
equivalente a 15% do território atual do Bra-
sil. Agora, em 2019, quase 520 anos depois 
da chegada dos portugueses, a mata atlânti-
ca ocupa uma área igual a 1,95% do país.

Pensando na importância da manutenção 
da floresta nativa, a Queiroz Galvão adotou 
medidas extras de preservação.

No local são desenvolvidos diversos pro-
gramas ambientais. Cerca de 450 mil árvo-
res para compensação ambiental estão sen-
do plantadas em parceria com a Associação 
Corredor Ecológico, que mapeou os frag-
mentos de mata e faz conexões entre eles.

Dentro da obra foram aplicadas soluções 
como o banheiro seco – como 85% da obra 
ficam dentro do parque estadual e a maioria 
das frentes de trabalho fica em áreas inclina-
das, isso dificultaria o acesso dos banheiros 
químicos. O banheiro seco, por sua vez, evita 
a geração de resíduo e a necessidade de lim-
peza da área.   A obra possui a ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) e cerca de 10 tone-
ladas de dejetos humanos já foram direciona-
dos para este centro de tratamento de esgoto 
da obra.  

Há também o Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres (CRAS), numa parceria en-
tre a Concessionária Tamoios e a Universida-
de do Vale do Paraíba (Univap), cujo projeto 
se transformou em referência na região.

O projeto cable cane ganhou o prêmio “Eco 
de Sustentabilidade”, da Câmara de Comércio 
Americana e do jornal O Estado de S. Paulo.

Acesso mais fácil
A modernização da rodovia dos Tamoios 

vai trazer muitos benefícios para os mora-
dores das cidades da região, como Bertio-
ga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilha Bela 
e Ubatuba. De acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), a popu-
lação na região, que fica no Vale do Paraíba, 
é uma das que mais crescem em todo o es-
tado de São Paulo.

As cidades do litoral norte somam cerca de 
350 mil habitantes. Em Caraguatatuba e São 
Sebastião, por exemplo, a população cresce 
a uma taxa média anual de 1,5%, enquanto 
no restante do Estado, a média é de 0,6%.

Além disso, a ampliação da Tamoios vai fa-
cilitar o acesso dos paulistas ao litoral norte, 
com redução significativa no tempo médio 
de viagem, que atualmente é de duas horas 
em um dia normal.
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A Agência de Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) explica que as obras de gran-
de vulto na Tamoios só foram possíveis por 
causa do programa de Parcerias Público-
Privadas, conhecido como PPP. A proposta da 
Concessionária Tamoios superou a de outros 
quatro concorrentes na licitação.

A proteção da mata atlântica, desde o iní-
cio, era o foco do Estado para o projeto. O 
resultado está agradando o governo.

“A preservação e o baixo impacto ambien-
tal foram uma exigência do edital. Era de 
responsabilidade do parceiro privado a ob-
tenção da licença de instalação e a implanta-
ção de todas as condicionantes ambientais 
exigidas pela Cetesb (Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo). Considerando 
que 85% do empreendimento está na área 

do Parque Estadual da Serra do Mar, con-
cluímos que a utilização do cable crane foi 
assertiva e de fundamental importância para 
preservar ao máximo a mata e a diversidade 
ecológica”, disse Pedro Brito, diretor de In-
vestimentos da Artesp.

Para a economia brasileira, a Tamoios mo-
dernizada terá um impacto significativo. Ela 
é um acesso para o porto de São Sebastião, 
que tem participação grande nas importa-
ções e exportações do país.  No primeiro se-
mestre de 2019, o porto movimentou 356 mil 
toneladas de produtos com faturamento de 
R$ 11,2 milhões.

O governo do Estado dividiu a recuperação 
da Tamoios em três grandes módulos: o pri-
meiro, realizado pela Dersa (Desenvolvimen-
to Rodoviário S/A), foi concluído em 2014, no 
trecho de planalto. Essa parte da moderniza-
ção teve uma extensão de 49 km.

O segundo módulo, também sob respon-
sabilidade da Dersa, é de 34 km, entre São 
Sebastião e Caraguatatuba, seguindo o con-
torno do litoral.

A terceira parte, que é a obra dentro da Ser-
ra do Mar, requer maior uso de tecnologias e 
soluções de engenharia.

“No projeto, os túneis e viadutos represen-
tam cerca de 72% do total da obra, preser-
vando ao máximo a mata. Atualmente, a obra 
está com 66% de progresso físico executado”, 
disse Brito.

Segundo a Artesp, com um traçado moder-
no, a nova pista será utilizada para atender o 
tráfego de subida da serra, sentido São José 
dos Campos, e contará com duas faixas de 
rolamento e acostamento. A pista atual do 
trecho de serra será utilizada somente para 
descida, sentido litoral, e passa por diversas 
obras de modernização realizadas pela Con-
cessionária Tamoios – muitas delas já concluí-
das, como a ampliação de curvas, iluminação, 
melhorias do pavimento e sinalização.

Helicóptero auxilia a montagem de elementos da torre 1
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Liderança e Gestão 
de Equipes
25 de novembro – das 18h às 23h
O curso apresenta etapas para o de-
senvolvimento de equipes com alto 
desempenho em escritórios de enge-
nharia e/ou arquitetura. Líder é o faci-
litador do processo de inclusão, o cres-
cimento dos talentos nas organizações 
e a participação dependem deste fator. 
As organizações devem ser constituídas 
de pessoas altamente qualificadas, in-
tegradas e sinérgicas, que precisa rea-
gir às pressões de mercado, mudanças 
e demandas.
Instrutora: Aurea Vendramin
Investimento:
Associados ao IE: R$ 360,00 
(associados em dia)
Não associados: R$ 400,00 

Interpretação das contas 
de Energia Elétrica
26 de novembro  
das 8h30 às 17h
Considerando a Conta de Energia como 
importante instrumento de fomento à 
otimização do uso de energia nas ins-
talações, este curso tem por objetivo 
capacitar os profissionais responsáveis 
ou envolvidos no gerenciamento da 
eletricidade das áreas de Projeto, En-
genharia, Produção e Manutenção, a 
efetuarem a correta leitura das infor-
mações apresentar e estabelecer índi-
ces de acompanhamento e identificar 
oportunidades de redução de gastos.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani 
Baptista
Investimento:
Associados ao IE: R$ 495,00  
(associados em dia)
Não associados: R$ 550,00 

CONFIRA OS CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA  
Para inscrições acesse nosso site: www.institutodeengenharia.org.br/site/agenda

Todos os eventos serão realizados no Instituto de Engenharia

CURSOS

Gestão de projetos e 
obras na construção civil
26 a 28 de novembro – 
das 18h30 às 22h30
O curso tem o objetivo de oferecer 
conhecimentos de gerenciamento de 
projetos aos profissionais envolvidos 
com a gestão e controle de projetos e 
obras de construção civil e industrial, 
públicas e privadas.
Instrutor: Carlos Williams Carrion
Investimento:
Associados ao IE: R$ 700,00 
(associados em dia)
Não associados: R$ 780,00

Projeto Luminotécnico 
I – Eficiência Energética
2 de dezembro – das 18h às 23h
O curso visa levar o aluno a entender 
sobre iluminação e eficiência energé-
tica. Implementa e desperta uma visão 
crítica dos profissionais por meio dos 
conceitos teóricos relacionados à ilu-
minação: partido luminotécnico, siste-
mas de iluminação, fontes, luminárias, 
definição de circuitos de acendimento 

e dimensionamento das instalações 
de um projeto executivo; concepção 
de projetos com foco nas técnicas pro-
jetuais, da tipologia de iluminação aos 
principais métodos de cálculo: método 
dos lumens e método ponto a ponto.  O 
curso tem por objetivo fornecer as atua-
lizações normativas da NBR ISO 8995-
1, que substituiu a NBR 5413: Ilumi-
nância de interiores, e trouxe novos 
requisitos qualitativos para os projetos 
luminotécnicos.
Instrutora: Aurea Vendramin
Investimento:
Associados ao IE: R$ 360,00 
(associados em dia)
Não associados: R$ 400,00

Desempenho térmico de 
edificações – NBR 15575
16 de dezembro – das 18h às 23h
O curso proporciona, implementa e 
desperta no profissional uma visão crí-
tica por meio dos conceitos teóricos re-
lacionados à NBR 15575, que se refere 
aos sistemas que compõem os edifícios 
habitacionais, independentemente dos 
seus materiais constituintes e do sis-

Curso de programação para 
autodesk Civil 3D e AutoCAD
2 a 6 de dezembro – das 8h às 18h
Introdução à programação em Dotnet direcionado à API do Autodesk Civil 3D e 
AutoCAD. O aluno irá aprender a utilizar essa ferramenta para criar soluções de 
automatização de processos no desenvolvimento de projetos de Engenharia, es-
tendendo as funcionalidades do Civil 3D e dando mais consistência e velocidade 
de desenvolvimento. 
Instrutor: Neyton Luiz Dalle Molle
Investimento:
Associados ao IE: R$ 1.600,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 1.800,00
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Workshop Governança Metropolitana
19 de novembro – das 8h30 às 12h30
ENTRADA FRANCA
Os moradores das regiões metropolitanas brasileiras sofrem, cada vez mais, o 
impacto de um modelo de transporte público desagregado, em que os gover-
nos municipais e estaduais, isoladamente, planejam, financiam, instituem tari-
fas e avaliam o desempenho dos serviços prestados à população. Isso impede 
que as cidades dos aglomerados urbanos assegurem condições satisfatórias 
de segurança, capacidade e regularidade da operação dos transportes em rede 
com integração tarifária, intermodalidade e interoperabilidade. Sendo assim, o 
Instituto de Engenharia promoverá esse workshop em que serão abordados e 
exemplificados os aspectos de planejamento operacional, meios de pagamen-
to, comunicação, sistema centralizado de controle operacional, integração tari-
fária de exemplos bem sucedidos de entidades organizadas na regulação de 
transporte público de regiões metropolitanas. 
ATENÇÃO: O workshop será transmitido ao vivo pelo site e pelas páginas 
do Facebook e YouTube do Instituto de Engenharia

tema construtivo utilizado. Aprimora o 
conhecimento para futuras consultorias 
por meio do Programa Nacional de Con-
servação de Energia Elétrica (PROCEL), 
analisando o projeto e/ou edifício, seu 
desempenho térmico em função de me-
todologias que analisam a envoltória, a 
iluminação e o condicionamento de ar.
Instrutora: Aurea Vendramin
Investimento:
Associados ao IE: R$ 360,00 (associa-
dos em dia)
Não associados: R$ 400,00

Formação de Gestor 
Sustentável
10 de fevereiro de 2020 
– das 18h às 23h
Tem por objetivo ampliar o conhe-
cimento dos formadores e gestores 
sustentáveis visando conceitos de sus-
tentabilidade, além de apresentar as 
maneiras de praticá-los em edifícios, 
por meio das inúmeras tecnologias 
inovadoras e conhecidas atualmente. A 
sustentabilidade é uma tendência cada 
vez mais frequente em edifícios resi-
denciais e comerciais, atitudes susten-
táveis dependem dos conhecimentos e 
habilidades dos engenheiros e arqui-
tetos, elementos estes essenciais para 
uma boa gestão sustentável: a otimiza-
ção da utilização dos recursos naturais 
aliada às obras, visando a economia e a 
preservação do meio ambiente.
Instrutora: Aurea Vendramin
Investimento:
Associados ao IE: R$ 360,00 (associa-
dos em dia)
Não associados: R$ 400,00

SEMINÁRIOS

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

3º Workshop Petróleo e Gás
2 de dezembro 

A terceira edição do Workshop Petróleo e Gás tem como objetivo dar continuidade 
às discussões que tiveram início em agosto deste ano. 
ATENÇÃO: O workshop será transmitido ao vivo pelo site e pelas páginas do 
Facebook e YouTube do Instituto de Engenharia

Congresso Arbitragem e Infraestrutura
12 de fevereiro de 2020

A Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia (CMA-IE) realizará 
um congresso que terá como tema Arbitragem e Infraestrutura.

www.institutodeengenharia.org.br 
Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 

Vila Mariana, São Paulo
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Engenharia diagnóstica 
aplicada ao patrimônio 
edificado
21 de novembro – das 
19h às 21h30
A palestra tem como tema principal a 
intervenção em edifícios tombados e 
áreas envoltórias.
Palestrante: Fernanda Craveiro 
Cunha e Marcus Vinicius Fernan-
des Grossi

Tecnologia do Concreto: 
Focando os interessados 
em ingressar no mercado 
da construção civil
19 de novembro – das 20h às 21h
A palestra tem o objetivo de apresen-
tar aos profissionais e estudantes de 
Engenharia e Arquitetura os conceitos 
fundamentais, exemplos e exercícios, 
dotando os participantes de informa-
ções essenciais sobre Tecnologia do 
Concreto e levá-los ao raciocínio crítico 

e à resolução de problemas, de forma 
a gerar um sólido conhecimento para 
uma aplicação imediata na rotina da 
construção civil.
Palestrante: Rogério Carvalho Ri-
beiro Nogueira

Os Mistérios do 
Egito Antigo – O 
período ptolomaico 
- Templos e Deuses
27 de novembro – às 19h30
O declínio (last throes) do Egito antigo; 
O declínio da civilização egípcia antiga 
e o período helenístico. Alexandre, que 
teve Aristóteles como seu mentor na 
juventude, conquista Egito e é coroado 
Faraó e Deus. Descubra como Alexan-
dria se tornou o centro do conhecimen-
to na época, e como Cleópatra, a última 
rainha faraó, seduziu Julio César e Mar-
co Antonio a fim de manter/conservar 
seu trono.
Palestrante: Marcos de Carvalho 
Geribello

PALESTRAS
ENTRADA FRANCA PARA TODAS AS PALESTRAS

Mais dinâmica e moderna, a Nova TV Engenharia 
disponibiliza vídeos e realiza transmissões ao vivo de 
palestras e seminários técnicos desenvolvidos pelo 
Instituto de Engenharia.

Acesse o site www.institutodeengenharia.org.br 
e acompanhe nossos eventos. Atualize-se sem sair de 
casa, em qualquer lugar, e a qualquer hora pelo celular, 
tablet ou notebook! 

Sustentabilidade 
aplicada à energia 
dos materiais – 
uma avaliação dos 
compósitos cimentíceos
28 de novembro – às 19h
A palestra objetiva mostrar aos profis-
sionais os impactos socioambientais 
gerados pela indústria da construção 
civil, com ênfase na produção dos aglo-
merantes utilizados na confecção de 
elementos de concreto armado, na  mo-
bilização da indústria, na redução de 
energia e nos impactos gerados pela 
incorporação de diferentes materiais 
e resíduos. A palestra explora também 
como esse novo olhar sobre os mate-
riais se reflete nas suas propriedades 
e manuseio, induzindo o ouvinte a ter 
uma análise crítica sobre o papel do 
profissional da construção como agen-
te transformador do seu meio.
Palestrante: Guilherme Perosso 
Alves
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A cidade de Dourados, no Mato Grosso 
do Sul, possui condições precárias de 
infraestrutura e preservação ambien-
tal em determinadas áreas, o que 

acarreta em problemas de drenagem urbana, 
principalmente em regiões de fundo de vale. 

Este estudo tem como objetivo comparar 
a energia e a força específica em uma seção 
de escoamento simulada com o dimensiona-
mento do último trecho de galeria de águas 
pluviais (GAP) em uma região compreendida 
pelo Centro Universitário da Grande Doura-
dos. Serão comparadas as variações de esta-
do de escoamento e suas implicações. 

Para isso, considera-se uma seção de escoa-
mento arbitrária e aplica-se o método racio-
nal de dimensionamento. Assim, são obtidas 
as variações de estado, com a imposição de 
diferentes vazões. A tendência verificada foi 
utilizada para realizar a comparação. 

Dessa forma, obteve-se as energias especí-
ficas mínimas de 0,215 m, 0,311 m e 0,583 m, e 
as curvas de força específica crescentes para 
as vazões de 0,063 m3/s, 0,126 m3/s e 0,378 m3/s, 
respectivamente. Com isso, faz-se necessário 
verificar a seção de escoamento, utilizando-a 
para o dimensionamento de casos reais para 
evitar problemas relacionados à drenagem 
deficiente. 

ENERGIA E FORÇA ESPECÍFICA 
NA DRENAGEM DE UMA 
ÁREA DE FUNDO DE VALE 
EM DOURADOS (MS)

1. INTRODUÇÃO
Os sistemas de drenagem urbana são res-

ponsáveis pela coleta, pelo transporte e pelo 
lançamento das águas pluviais. Quando im-
plantados adequadamente, oferecem segu-
rança à população e ao meio ambiente, ao 
evitar inundações. 

No Brasil, os sistemas de drenagem urbana 
são respaldados por normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). As obras para construção 
de tais sistemas exigem fiscalização minucio-
sa, feita por profissionais qualificados, para 
evitar possíveis problemas. 

As áreas de várzeas e de fundo de vale com 
aglomeração humana e construções, que difi-
cultam o escoamento adequado da água, são 
o maior agravante nos casos de inundações.

Os impactos ambientais podem ser gera-
dos por uso inadequado de áreas de prote-
ção permanente (APPs). As áreas de fundo 
de vale, na maior parte, são ocupadas irre-
gularmente, em razão da ausência de regula-
mentação e de planejamento urbano. Desse 
modo, verifica-se a necessidade de integra-
ção da gestão dos sistemas urbanos por meio 
do uso dos recursos hídricos, inclusive do 
controle da drenagem urbana, da habitação, 

• Por Gean Henrique Sabino Freitas, Lucas Herber Bortoli, Lucas Massotti da Silva, Matheus Alves Martins,  
Wesley dos Santos Lima, Danielle Cristine Pedruzzi e Wilson Espindola Passos*
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do sistema viário e de transporte público [1].
Para realizar obras de drenagem urbana 

em APPs, é necessária uma licença ambiental 
emitida por órgãos competentes da região. 
Na cidade de Dourados, ela é emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 
(IMAM) e pelo Instituto do Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul (IMASUL).  

Além da necessidade de licença ambiental, 
é imprescindível o cuidado na interdição da 
área durante a execução da obra, para a pro-
teção de trabalhadores, pedestres e veículos, 
pelo uso de sinalização adequada. 

Outro aspecto relevante é o encaixe das 
juntas dos tubos, de forma que a execução 
correta evite futuros reparos, geralmente dis-
pendiosos [2]. 

Para o eficaz funcionamento do sistema, é 
importante sempre atentar-se ao dimensio-
namento das GAPs e procurar evitar elevadas 
velocidades de escoamento nas tubulações. 
Para isso, em ruas com altas declividades po-
dem ser instalados poços de visita ou caixas 
de passagem a curtas distâncias, pois esses 
dispositivos permitem o controle da inclina-
ção dos condutos [3]. 

Outras características precisam ser averi-
guadas, como a disposição de grades e ces-
tos de detenção para bocas de lobo, os ris-
cos relacionados às ligações clandestinas, a 
apresentação de especificações de maneira 
rigorosa, a fiscalização capacitada e o cadas-
tro da obra.

Expondo as reais situações do município, 
Tamporoski et al. [4] realizaram um estudo 
em 2011, no qual concluíram que os três 
bairros mais prejudicados por alagamen-
tos, e cujas moradias foram afetadas, são: 
Vila Cachoeirinha, Jardim Pelicano e Jardim 
Clímax. 

Ao observar os danos gerados pela inefi-
ciência da drenagem urbana, tornam-se váli-
dos estudos para contribuir nas inspeções e 
nos projetos de GAPs. 

As curvas de energia e a força específica 

formam partes fundamentais do cálculo de 
determinação do perfil de linha-d’água. Com 
o intuito de contribuir para a solução de pos-
síveis problemas relacionados a enchentes 
e inundações, serão calculadas as variações 
de energia específica para uma seção em 
diferentes condições e expostas suas impli-
cações. Buscar-se-á comparar o efeito dos 
resultados com a tendência que será verifica-
da (com base nesses mesmos valores apre-
sentados) em um trecho real de drenagem de 
águas pluviais em uma área do município de 
Dourados.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral
Demonstrar, por meio das curvas e de 

equações de energia e de força específica, a 
necessidade de considerar a variação da pro-
fundidade do escoamento em GAPs, sob de-
terminadas condições, para a concepção de 
projetos e o dimensionamento delas.

Objetivos específicos
- Determinar os valores de pressão para a 

variação unitária do comprimento de uma 
GAP.

- Demonstrar a aplicabilidade da equação de 
Manning em projetos de drenagem urbana.

- Fornecer meios práticos de analisar varia-
ções de vazão e suas implicações em termos 
da energia.

3. METODOLOGIA

Na pesquisa, foi elaborado um projeto de 
drenagem de águas pluviais para o Cantão 
do Bosque, área das engenharias civil e me-
cânica da Unigran (Centro Universitário da 
Grande Dourados), localizada no bairro Par-
que Alvorada, em Dourados.

No estudo, será calculada a vazão unifor-
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me em um duto com propriedades físicas e 
geométricas que propiciem a comparação da 
energia específica e da força específica para 
vazões crescentes.

A Figura 1 ilustra as áreas 7 e 8 do projeto. 
Usando o método racional, o dimensiona-
mento e os cálculos foram realizados para o 
trecho CL4-PV4, situado próximo ao corpo 
hídrico córrego Laranja Doce, e consideram 
uma região de fundo de vale.

Instituto de Engenharia

Figura 1 – Planta do sistema de drenagem de águas pluviais 
proposto para o Cantão do Bosque

Para a praticidade da condução do estudo, 
a seção de escoamento foi definida arbitra-
riamente, com o diâmetro nominal D=60 cm, 
pois, desse modo, é alcançada uma repre-
sentação mais nítida das curvas de energia e 
de força específica. Esse recorte foi pensado 
porque a visualização do caráter assintótico 
ficaria comprometida nas seções de GAPs ge-
ralmente superiores a 60 cm (como o de 80 cm 
no trecho em análise CL4-PV4).

Distribuindo os valores de energia e de for-
ça específica ao longo de toda a seção, as 
curvas se tornariam aproximadamente retas 
quando os gráficos fossem representados 
por uma escala, demonstrando a característi-
ca assintótica da curva. 

Considera-se a inclinação de 0,01m/m apro-
ximadamente igual a 0,011m/m, apresentada 
pelo trecho CL4-PV4, e foi adotada a altura 

de escoamento de y = 13 cm, para estabele-
cimento de vazões superiores e comparação 
entre curvas de distribuição de energia e de 
força específica em relação às profundidades 
de fluxo e a Q=0. O tubo é de concreto ar-
mado, logo, o coeficiente de rugosidade de 
Manning empregado será n=0,013, de acordo 
com a NBR 10844 [5]. Apontando proprieda-
des iguais, a comparação entre os resultados 
torna-se mais objetiva, evidenciando as con-
dições distintas.

4. RESULTADOS

Para demonstrar a aplicação de fundamenta-
ções teóricas de energia e de força específica 
na mensuração das capacidades de escoa-
mento de um canal no caso da drenagem ur-
bana, primeiro é preciso adotar os parâmetros 
iniciais e caracterizar o sistema calculado [6,7]. 

Dessa forma, visualiza-se na área estuda-
da do município de Dourados a sugestão da 
inserção de métodos analíticos em projetos, 
buscando contribuir para a recuperação de 
regiões que possam ser recorrentemente afe-
tadas [8,9].

4.1. Galerias de águas pluviais 
do Cantão do Bosque

Considerando essencialmente a vazão do 
trecho CL4-PV4, com vazão total de 1.159,30 
L/s, e o diâmetro nominal de 800 m/m do con-
duto, será realizada uma comparação entre 
as curvas de energia e de força específica 
com a variação da profundidade de escoa-
mento, verificando as tendências de variação 
dessas curvas, de acordo com a modificação 
do diâmetro e da vazão. Os cálculos serão 
feitos para a vazão uniforme no conduto de 
concreto armado (coeficiente de rugosidade 
de Manning n = 0,013), diâmetro de 80 cm, de-
clividade de 1% (ou 0,01 m/m) e altura de nível 
de água de 13 cm e para duas outras vazões 
estipuladas de maneira arbitrária.
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4.2. Vazão uniforme
No estudo foi utilizado tubo de concre-

to armado de coeficiente de rugosidade de 
Manning n=0,013, diâmetro d0=60 cm, declivi-
dade S0=1% (ou 0,01 m/m) e altura de nível de 
água y=13 cm. Inicialmente, foi obtida a vazão 
uniforme ao longo do comprimento do duto 
com as propriedades mencionadas.

Para d0=0,60 m e y=0,13 m, tem-se 0=1,94 rad 
e, com isso, o raio hidráulico é R=0,078 m. Des-
sa forma, a área A abrangida pelo escoamen-
to é 0,045 m2.

Com o coeficiente de rugosidade de 
Manning de n=0,013, a área da seção molha-
da A=0,045 m2, o raio hidráulico R=0,078 m e a 
declividade do canal S0=0,01 m/m, calcula-se 
a vazão uniforme Q=0,063 m3/s, empregando 
a equação de Manning.

A vazão Q=0,063m3/s será a de valor mais bai-
xo a ser analisado, pois trata-se de uma análise 
da relação dos efeitos do aumento de vazão 
com estado de escoamento simulando uma 
enchente ou uma situação análoga. Arbitraria-
mente, institui-se Q=0,063 m3/s, Q=0,126 m3/s e 
Q=0,378 m3/s. Em cada uma dessas vazões, são 
obtidas a energia específica mínima e as cur-
vas de distribuição da energia específica e da 
força específica em relação à profundidade.

4.3. Energia específica mínima
Como dados constantes, têm-se   

e  . Para o número de Froude igual 
a 1 (Fr = 1), a profundidade hidráulica crítica é 
a razão entre a área crítica de escoamento e 

Figura 2 – Elementos geométricos para canais de seções 
circulares [10]

a largura superior crítica do canal; e a veloci-
dade crítica do fluxo é a razão entre a vazão 
e a área crítica. Assim, primeiro deduz-se a 
equação para a área crítica de escoamento Ac 
com os valores citados e Q = 0,036 m3/s, o que 
resulta em:

    (1) 
em que:

    (2)

Substituindo a Equação 2 na Equação 1, 
tem-se como resultado Yc = 0,156m, e, utili-
zando Yc novamente na Equação 2, obtém-se  
Ac = 0,05841m2. 

Então, introduzindo Ac, Yc, e Q para o cálcu-
lo da energia específica mínima Emin:

Logo, a energia mínima associada à vazão 
de 0,063 m3 é 0,215 m. A magnitude desse 
valor é mais facilmente interpretada se com-
parada com a energia mínima para as vazões   
Q = 0,126m3/s e Q = 0,378m3/s [11]. Essas va-
zões foram arbitrariamente estipuladas para 
possibilitar a comparação.

Do mesmo modo realizado para  
Q = 0,63m3/s, em Q = 0,126m3/s desenvolve-se: 

      ( 3 ) 
e, substituindo a Equação 2 na Equação 3, re-
sulta Yc = 0,227m. Empregando Yc novamente 
na Equação 3 é determinada a área crítica Ac = 
0,0980m2. Com isso, tem-se a energia específica 
mínima de 0,311m para a vazão especificada.

O aumento da vazão ocasionou, portanto, 
o aumento da energia mínima, em relação ao 
caso anterior, Q = 0,063m3/s mesmo havendo 
aumento da profundidade crítica.

De forma análoga, para Q = 0,378m3/s ob-
tém-se Yc = 0,401m, o que implica em Ac = 
0,20m2 e, por conseguinte, na energia espe-
cífica mínima de 0,583m. Mais uma vez, a ten-
dência de aumento da energia mínima com o 
aumento da vazão foi confirmada.
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4.4.Curvas de energia específica 
e de força específica

Análises adicionais podem ser executadas 
por meio de curvas de energia específica. 
Nelas são identificados e comparados os es-
tados de escoamento supercrítico, crítico e 
subcrítico para diferentes vazões, em relação 
à profundidade y e à energia específica E. 
Veja a Figura 3.

Figura 3 – Curvas de energia específica demonstrando a 
variação da energia no fluxo em relação à sua profundidade 
possuem característica assintótica e valor crescente conforme 
a diminuição da profundidade. Nelas diferentes vazões 
identificam distintas  profundidades para a transição dos 
estados de escoamento. 

A partir das vazões Q=0,063 m3/s, Q=0,126 
m3/s e Q=0,378 m3/s,  são encontradas as áreas 
de escoamento e inseridos valores de ener-
gia e de força específica para diferentes pro-
fundidades, formando as curvas de energia e 
de força específica da Figura 3 e da Figura 4. 
Assim, veja a Figura 4.

Observe, desse modo, os escoamentos 
subcrítico, crítico e supercrítico para cada 
vazão. Para cada vazão registrada, a faixa 
subcrítica desenvolveu grandes profundida-
des com energias específicas gradualmente 
reduzidas, demonstrando, assim, um escoa-
mento lento. 

A faixa supercrítica apresenta baixas pro-
fundidades e energias específicas gradual-
mente aumentadas. Já os pontos de inflexão 
denotam o estado crítico. Na passagem do 
estado de escoamento supercrítico para o 
subcrítico, na presença de objetos na galeria 
que interrompam abruptamente o fluxo, po-
derão ocorrer ressaltos hidráulicos [12].

5.DISCUSSÃO
A partir da observação das curvas dispos-

tas na Figura 3 e na Figura 4, observa-se que 
no trecho CL4-PV4, em que o conduto apre-
senta diâmetro nominal de 800 mm e vazão 
de 1.159,30 L/s, a tendência de distribuição da 
energia e da força específica com a variação 
da profundidade de escoamento para esse 
caso é um distanciamento em relação a Q=0. 
Tal distanciamento é ainda maior que o apre-
sentado pela curva para Q=0,378 m3/s, pois, 
sendo a vazão e o diâmetro de maior mag-
nitude, essa característica é confirmada, em 
decorrência de a vazão e o diâmetro serem 
diretamente proporcionais em todas as rela-
ções analisadas. Na presença de um obstá-
culo à jusante do escoamento, serão maiores 

Figura 4 – Curvas de força específica em que o aumento desta 
implica em uma menor profundidade de escoamento, ou seja, 
as profundidades maiores diminuem a força específica.
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as chances de ocorrer um ressalto hidráulico. 
Assim, torna-se pertinente o estudo de Saat-
çi [13], que considera a geometria de escoa-
mento e a Equação de Manning, principal-
mente para vazões elevadas.

6. CONCLUSÕES
A percepção da influência da quantidade 

de energia e do movimento em sistemas de 
drenagem e a designação do regime de es-
coamento compreendem, em determinadas 
condições impostas, a caracterização das for-
mas das seções, do posicionamento do duto, 
de sua contribuição e do material de que ele 
é composto, além da interferência de equi-
pamentos que evitem o ressalto hidráulico 
ou simplesmente a forma de captação e sua 
conjuntura. 

Assim, o cálculo mostra-se apropriado para 
evitar problemáticas atinentes, pois demons-
tra a importância de considerar a profundida-
de de escoamento em projetos de drenagem 
de águas pluviais por meio de uma compa-
ração entre dados com magnitudes relativa-
mente baixas e altas. É importante lembrar 
que os dados foram estipulados para uma 
situação arbitrária idealizada para a obtenção 
das curvas de energia e de força específica e 
para uma situação real, respectivamente. 
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Com o crescimento populacional e o 
desenvolvimento urbano, a produ-
ção de resíduos de construção e de-
molição vem crescendo significativa-

mente. A indústria da construção civil é uma 
das principais fontes de degradação ambien-
tal por causa da má disposição dos resíduos 
gerados no processo construtivo. 

O principal objetivo deste estudo é de-
monstrar a viabilidade da reutilização dos re-
síduos de construção e demolição (RCD), dos 
tipos cinza e vermelho, em substituição par-
cial dos agregados miúdos naturais para pro-
dução de concreto. Pretende-se ainda anali-
sar as propriedades mecânicas desse tipo de 
concreto, comparando às propriedades do 
concreto convencional.

Para a realização do estudo, os resíduos mis-
tos foram substituídos parcialmente nas pro-
porções de 0%, 25%, 50% e 100% ao agrega-
do miúdo natural, ensaiados aos 7 e 28 dias. 
Os corpos de prova moldados apresentaram 
bons desempenhos aos 7 dias de cura, tendo 
como resistência a compressão estimada en-
tre 10,86 MPa e 23,47 MPa. 

Aos 28 dias, os corpos de provas apresen-
taram suas resistências estimadas entre 19,78 
MPa e 34,31 MPa. Assim, é comprovada a via-
bilidade da utilização do agregado miúdo re-
ciclado com substituição de 25% e 50%, pois, 
se comparados ao concreto de referência, a 
diferença é de apenas 18,25%.

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA 
DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL 
DO AGREGADO MIÚDO POR 
RCD MISTO AO CONCRETO
• Por Karla Thomé e Dayana Ruth Bola Oliveira

INTRODUÇÃO
A construção civil é um dos principais seto-

res econômicos do país. É também uma das 
principais fontes de degradação ambiental 
por causa da má disposição de seus resíduos 
nas diferentes etapas do processo construti-
vo. Sendo um dos maiores consumidores de 
recursos naturais, a construção civil pode ser 
uma das maiores causas da escassez de ma-
téria-prima (Rodrigues e Fucale, 2014).

São conhecidos como entulhos os resíduos 
provenientes de construções, reformas, re-
paros e demolições de obras de construção 
civil. Resultantes da preparação e da escava-
ção de terrenos, os resíduos são constituídos 
de materiais como tijolos, blocos cerâmicos, 
concreto em geral, solos, rochas, metais, re-
sinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 
elétrica (Conama, 1986).

De acordo com Duarte e Godinho (2015), 
o grande volume de entulho gerado pela 
construção civil está se transformando em um 
problema para as cidades e para o país. Há 
inúmeras formas de reúso desses materiais, 
porém, existe uma grande dificuldade cultu-
ral para o aproveitamento eficaz deles. Uma 
em cada cinco obras recicla seu resíduo. O 
Brasil produz aproximadamente 84 milhões 
de metros cúbicos de entulho anualmente, 
aproveitando, no entanto, apenas 17 milhões.
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Segundo Borges et al. (2015), no Brasil, a 
geração contínua e crescente de RCD está 
diretamente ligada ao elevado desperdício 
de materiais na realização dos empreendi-
mentos. Estima-se que, para cada tonelada 
de lixo urbano recolhido, são coletadas duas 
toneladas de entulho originado do setor de 
construção civil. Esse dado alarmante revela a 
necessidade de políticas de controle, coleta, 
transporte e disposição final para viabilizar a 
reciclagem dos resíduos de construção e de-
molição, transformando-os, assim, em maté-
ria-prima para a confecção de novos materiais.

O maior componente dessas sobras de mate-
riais é o concreto e os restos de alvenaria. A me-
lhor opção para a reutilização desses resíduos 
seria transformá-los em agregados reciclados. 
Porém, a baixa qualidade de alguns agregados 
reciclados em comparação com os agregados 
naturais dificulta sua escolha (Seco et al., 2018).

As propriedades do concreto preparado 
com agregados reciclados ainda são pouco 
conhecidas. Dessa forma, são necessários es-
tudos de dosagens dos concretos reciclados 
e de sua influência nas diferentes proprieda-
des mecânicas. Ou seja, é de suma importân-
cia buscar novos rumos para a reutilização 
desses entulhos na própria área da constru-
ção civil, deixando seus processos cada vez 
mais sustentáveis (Malta, 2012).

Este estudo tem por finalidade analisar as 
propriedades e os comportamentos do con-
creto convencional, comparado com o con-
creto misto produzido com a utilização de re-
síduos RCD cinza e vermelho como material 
alternativo.

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram desenvolvidos os métodos da ca-

racterização do agregado miúdo, agregado 
graúdo e dos resíduos.

GRANULOMETRIA DO AGREGADO MIÚDO
O ensaio de determinação da granulome-

tria para o agregado miúdo foi realizado de 

acordo com a NBR NM 248:2003. 
O ensaio de análise granulométrica foi rea-

lizado com areia natural e RCD cinza e verme-
lho para a determinação da dimensão máxi-
ma característica e de seu módulo de finura.

GRANULOMETRIA DO 
AGREGADO GRAÚDO

O ensaio de determinação da granulome-
tria para o agregado graúdo foi também rea-
lizado de acordo com a NBR NM 248:2003.

MASSA ESPECÍFICA, MASSA 
APARENTE, MASSA UNITÁRIA E 
ABSORÇÃO DO AGREGADO MIÚDO

O ensaio para a determinação da massa 
específica e da massa aparente do agregado 
miúdo foi realizado de acordo com a NBR NM 
52:2009. 

Já a determinação da absorção do agrega-
do miúdo teve como base a NBR NM 30:2001. 
Foi utilizada ainda a NBR NM 45:2006 para 
determinar a massa unitária do agregado 
miúdo. 

MASSA ESPECÍFICA, MASSA 
APARENTE, MASSA UNITÁRIA E 
ABSORÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO

O ensaio para a determinação da massa es-
pecífica, massa aparente e absorção do agre-
gado graúdo foi realizado de acordo com a 
NBR NM 53:2003.

DOSAGEM E PRODUÇÃO 
DO CONCRETO

Para a produção do concreto e a determina-
ção do traço dos corpos de prova foi utiliza-
do o método ABCP. Foram determinadas as 
massas específicas, unitárias e composições 
granulométricas dos agregados utilizados, a 
saber: o cimento, a areia, a brita, o resíduo 
cinza e o resíduo vermelho. Foram definidos 
7 traços conforme a Tabela 1.
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Determinação da consistência 
do concreto (slump test)

Ao finalizar a mistura, foi realizado o abati-
mento do tronco de cone, conforme prescre-
ve a NBR NM 67:1998 para a determinação 
do concreto. O estudo previa um abatimento 
de 80 mm a 100 mm.

Moldagem e cura dos corpos de prova
Após o ensaio do slump test, foram molda-

dos corpos de prova cilíndricos de 10 cm x 20 
cm e prismáticos de 40 cm x 10 cm x 10 cm, 
conforme a NBR 5738:2015. 

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO AXIAL

Este ensaio foi realizado conforme a NBR 
5739:2009.

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 
POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

O ensaio foi realizado conforme a NBR 
7222:2011.

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO NA FLEXÃO

O ensaio foi realizado conforme a NBR 
12142:2010. 

TRAÇOS Cimento Areia Brita Resíduo 
Cinza

Resíduo  
Vermelho Fator A/C

Traço 1 - 0% subs. 1 1,76 2,13 - - 0,46

Traço 2 - 25% subs. (25% cinza + 75% vermelho) 1 1,32 2,13 0,11 0,34 0,62

Traço 3 - 25% subs. (25% vermelho + 75% cinza) 1 1,32 2,13 0,34 0,11 0,73

Traço 4 - 50% subs. (25% cinza + 75% vermelho) 1 0,88 2,13 0,22 0,66 0,58

Traço 5 - 50% subs. (25% vermelho + 75% cinza) 1 0,88 2,13 0,66 0,22 0,67

Traço 6 - 100% subs. (25% cinza + 75% vermelho) 1 - 2,13 0,44 1,32 0,84

Traço 7 - 100% subs. (25% vermelho +75% cinza) 1 - 2,13 1,32 0,44 0,90

Tabela 1 – Traços utilizados (AUTORA, 2018)

Figura 1 – Resultados de resistência à compressão axial aos 7 
e 28 dias (Autora, 2018).

ENSAIO DO MÓDULO 
DE ELASTICIDADE

O ensaio foi realizado conforme a NBR 
8522:2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL
Para investigar a relação entre a resistência à 

compressão dos corpos de prova e o percen-
tual de substituição, os valores médios obtidos 
para esse parâmetro foram plotados em fun-
ção da substituição parcial do agregado miú-
do por RCD misto, conforme a Figura 1.

No ensaio realizado, após 28 dias de cura 
submersa, foi possível obter valores de resis-
tência à compressão maior que todos os va-
lores de corpos de prova aos 7 dias de cura. 
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Correia e Fraga (2017) explicam que, em ra-
zão de sua alta porosidade, os agregados de 
RCD absorvem mais água de amassamento e 
reduzem o fator A/C, prejudicando a reação 
de hidratação do concreto e, consequente-
mente, reduzindo a sua resistência.

Entretanto, pode-se perceber que a subs-
tituição de 50% para o traço 5 teve um au-
mento, se comparado com a substituição de 
25%. Frottéet al. (2017) explicam que esse 
fato pode ter ocorrido porque a água absor-
vida pelos agregados reciclados pode ter se 
tornado disponível, com o passar do tempo 
de mistura, para a hidratação de partículas 
remanescentes de cimento que não foram hi-
dratadas.

O mesmo ganho não pode ser observado 
para a substituição de 25% para os traços 2 
e 3. Figueiredo e Vargas (2016) explicam em 
seus trabalhos que isso pode ter ocorrido em 
razão dessa substituição possuir menos ma-
terial reciclado adicionado à mistura, o que 
acarreta em uma menor quantidade de finos e 
possíveis partículas de cimento desidratadas. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR 
COMPRESSÃO DIAMETRAL

Para os ensaios de tração por compressão 
diametral do concreto aos 7 e 28 dias rompe-
ram-se 3 corpos de prova para cada teor de 
substituição. Seus resultados médios estão 
apresentados na Figura 2.

Diante dos resultados encontrados, é pos-
sível observar que, conforme ocorreu no en-
saio de compressão axial, as cargas reduzi-
ram na mesma razão em que o RCD misto foi 
sendo adicionado nas dosagens. No entanto, 
destaca-se o caso do concreto com 50% de 
substituição para o traço 5, que apresentou 
aumento na resistência, semelhante ao resul-
tado do traço 2, com 25% de substituição.

Segundo Santos (2017), os RCDs mistos 
apresentam matéria orgânica, o que provoca 
um aumento do tempo de início de pega, re-
duzindo a resistência inicial do concreto, que 
se deve à formação de bolhas de ar na mistu-
ra. Além disso, os ácidos orgânicos da mistu-
ra se combinam com o hidróxido de cálcio li-
berado na hidratação do cimento, reduzindo 
o pH e estendendo a sua hidratação.

Após realizar os ensaios de ruptura à tração 
por compressão diametral, foi possível ob-
servar a distribuição dos agregados dentro 
da massa de concreto. Assim, pôde-se avaliar 
que não houve segregação.

 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO
Para os ensaios de tração na flexão do con-

creto aos 7 e 28 dias, romperam-se 3 corpos 
de prova para cada teor de substituição. Seus 
resultados médios estão apresentados na Fi-
gura 3.

Figura 2 – Resultados de resistência à tração por compressão 
diametral aos 7 e 28 dias (Autora, 2018)

Figura 3 – Resultados de resistência à tração na flexão aos 7 e 
28 dias (Autora, 2018)
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O comportamento das composições em 
relação à referência para a tração na flexão 
foi semelhante ao visto na resistência à tra-
ção na compressão diametral, em que cada 
composição de RCD misto diminui sua resis-
tência constantemente em relação ao traço 
de referência.

Observa-se novamente um ganho de resis-
tência aos 28 dias para os traços 4 e 5, com 
50% de substituição de RCD. Ricci e Balbo 
(2009) já haviam verificado esse aconteci-
mento. Em seu trabalho, eles explicam que o 
aumento da resistência ocorreu pela altera-
ção no consumo de cimento, pois ela é afeta-
da pela pasta (o agregado). 

MÓDULO DE ELASTICIDADE 
Os resultados dos ensaios de módulo de 

elasticidade do concreto aos 28 dias são 
apresentados na Figura 4.

vos para esse acréscimo pode ser a presença 
de partículas de cimento na fração miúda do 
agregado reciclado cinza, ou ainda o alto teor 
de filler, diminuindo a presença de poros e 
aumentando a resistência. 

Outra razão seria devido à água absorvida, 
que é liberada pelo agregado durante a cura, 
esse resultado também foi observado na pes-
quisa de Araújo (2014), em que o autor afirma 
que “[...] o agregado reciclado retém a água 
da mistura, por ter uma maior absorção de 
água quando comparado ao agregado natu-
ral, liberando-a gradualmente durante o pro-
cesso de cura do concreto”.

CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos, nota-se que a 

substituição do agregado miúdo natural por 
RCD misto aumentou a resistência do con-
creto mesmo com o aumento do fator A/C. 
Porém, levou à diminuição da trabalhabilida-
de da massa específica seca e saturada, bem 
como ao aumento da absorção da mistura. 

Para os traços com a substituição de 50% 
na introdução de RCD misto, obteve-se um 
aumento de resistência de compressão axial, 
tração na flexão, tração na compressão dia-
metral e módulo de elasticidade. 

Com 100% de substituição, os corpos de 
prova alcançaram uma média de resistência 
à compressão acima de 18 MPa aos 28 dias, 
demonstrando ser viável a sua utilização.

Entretanto, foi comprovado que, quanto 
maior a porcentagem de RCD misto na mistu-
ra de concreto, mais baixa é a sua resistência 
mecânica. Porém, mesmo com essas parcelas 
de substituição, não foram encontradas di-
ferenças estatisticamente insignificativas em 
suas propriedades para os 7 traços, aos 7 e 
28 dias.

Por meio da pesquisa realizada, foi possível 
concluir que a reciclagem de resíduos é uma 
boa alternativa para a problemática gerada 
pelo RCD. Além disso, essa reutilização do ma-
terial diminui o impacto ao meio ambiente. 

Figura 4 – Resultados do módulo de elasticidade aos 28 dias 
(Autora, 2018)

Pode-se perceber que, após os 28 dias de 
cura, ocorreu uma diminuição no módulo de 
elasticidade do concreto com o aumento do 
teor de substituição. Segundo Khatib (2005), 
com base nos ensaios obtidos para a deter-
minação do índice de vazios, essa redução 
era esperada.

Porém, ao comparar os resultados, nota-se 
que o teor de 50% de substituição nos tra-
ços 4 e 5 obtiveram um aumento. Figueiredo 
e Vargas (2016) explicam que um dos moti-
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Considerando o desperdício de materiais 
de construção e demolição, o RCD pode ser 
utilizado em união com o agregado natural, 
só é necessário um bom estudo desses mate-
riais, especialização e treinamento da mão de 
obra da construção civil.
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Nos anos de 1983 a 1986, a Promon 
Engenharia (onde iniciei minha vida 
profissional) uniu-se à Engevix e ao 
Metrô-SP formando um consórcio 

batizado de PEM. Esse consórcio ganhou o 
principal trecho do projeto do futuro metrô 
de Bagdá, Iraque. Iniciando com uma exten-
são de 33 km, ele foi dividido em três trechos 
de 11km. O PEM ficou com a parte mais difícil, 
a central, que passaria sob edifícios históricos 
e muito caros aos iraquianos, como a mesqui-
ta Al Kalifa com cerca de 1.100 anos, a hos-
pedaria dos camelôs e o famoso mercado, o 
bazar, conhecido como El Souk. Mercado em 
atividade que sempre visitava às sextas-feiras, 
o dia santo dos iraquianos. 

Até arrisquei, em tempos de guerra (na épo-
ca com o Irã de Khomeini), tentar tirar fotos das 
bancas de especiarias muito coloridas e plás-
ticas, mas fui impedido pelos comerciantes...

Os outros trechos foram ganhos por con-
sultorias alemã, belga e americana – esta, do 
Texas, tinha um gerente corajoso, sempre re-
conhecido na cidade pelos seus quase 2 me-
tros de altura e figurino Buffalo Bill (chapelão  
faroeste, casaco de couro de tiras e botas de 
salto). Corajoso, pois na época os iraquianos já 
não simpatizavam muito com os americanos.

O governo iraquiano fundou, então, a Bagh-
dad Rapid Transit Authority (BRTA) para coor-
denar os trabalhos, que contratou o British 
Metro Consultants Group (BMCG) para orien-
tação geral. Isso obrigou o consórcio a adqui-
rir toda a coleção de normas BS (British Stan-
dards), muito embora a Promon já possuísse 
as normas DIN alemãs.

Não seria um projeto comum de metrô. A 
BRTA queria, além de um projeto moderno, 
utilizar os túneis e estações para abrigo an-
tiaéreo em casos de ataque, protegendo des-
de mísseis até artefatos nucleares. Naquela 
época, a guerra era com o Irã, de Khomeini, 
devido à tomada da enorme refinaria de Aba-
dã que o Iraque dizia ser sua e que fora in-
vadida pelo xá Reza Phalavi quando ele tinha 
o apoio dos EUA e cerca de dois mil caças 
supersônicos americanos. Além do abrigo, o 
complexo metroviário teria um sistema sofis-
ticado de alarmes, extinção de incêndios, ge-
ração de energia, redes de água potável etc.

E também teria a famigerada “Burst Lab”, 
uma laje que cobriria estações como se fos-
se um “chapéu protetor” das instalações me-
troviárias. Protegeria não só na sua projeção 
vertical, como na extensão horizontal, em am-
bos os lados, para deter mísseis que viessem 
em uma trajetória inclinada.

Nossa engenharia conseguiu resolver todos 
esses problemas, sendo até alvo de possível 
espionagem de concorrentes, interessados e 
inimigos? Os “estrutureiros” e geotécnicos do 
PEM venceram tal empreitada, que, entretan-
to, permanece “camuflada”. Na ocasião, tínha-
mos compromisso de não revelar nenhum 
detalhe, técnico ou não, do projeto. Hoje po-
demos revelar essa conquista original. Obri-
gatória essa revelação para a nossa engenha-
ria tão competente, apesar de tão maltratada. 
É necessário que todos saibam desse fato.

Demos lições em todos os níveis. Por 
exemplo, sabíamos enfrentar a falta de da-
dos técnicos em um país emergente como o 

ENGENHARIA BRASILEIRA 
NO ORIENTE MÉDIO
• Por Clarindo Corazza*

Crônica
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nosso. Essa falta de dados paralisava ameri-
canos, belgas e alemães, acostumados com 
a abundância de suporte (levantamentos 
planialtimétricos, sondagens, cadastros 
imobiliários, fundações de edifícios, redes 
de utilidades públicas, pluviometria etc.) 
para início dos projetos.

Nós montávamos duas ou três hipóteses e 
íamos eliminando-as conforme conhecíamos 
mais dados ou até durante as obras. E pensá-
vamos também em como não parar os traba-
lhos em caso de uma alternativa errada. Claro 
que tínhamos dificuldades em explicar essa 
“metodologia” aos consultores do BMCG!

Além de reuniões mensais com a BRTA e 
o BMCG, íamos sempre ao Almanatássima,  
órgão técnico da municipalidade, onde a 
maioria dos engenheiros e arquitetos eram 
mulheres, já que os homens estavam nas 
forças armadas defendendo o país. Diga-se 
de passagem, o Iraque era um país pratica-
mente laico. O estado mostrara que a religião 
não deveria interferir na sua gestão.

O único ponto em que não fomos bem foi 
a questão de licitação e contratação. Fomos 
obrigados a contratar especialistas ingleses e 
alemães para refazer essa parte.

Uma questão interessante foi a dos que con-
sideravam “projetos auxiliares necessários”. 
Quando não eram citados especificamente 
no escopo, era subentendido que seriam fei-
tos e que o preço compreendia também esse 
capítulo. Escavações de valas, escoramentos, 
injeções, rebaixamento de lençol freático, 
diafragmas, tirantes, detonações, estruturas 
metálicas de apoio, canteiros, usinas de con-
creto etc. eram supostas fazer parte do proje-
to. Se forem imprescindíveis, afirmavam, en-
tão, vocês têm que fazer.

Assim, deixamos um projeto completo e 
modelo para os iraquianos. Infelizmente, de-
vido às seguidas guerras, a obra não foi exe-
cutada. Naqueles anos, foi muito importan-
te esse projeto para abrir caminho entre os 
fornecedores de materiais para a obra. Perfis 

metálicos, cimento, impermeabilizantes, equi-
pamentos etc. O Iraque nacionalizara recen-
temente a exploração do petróleo e possuía 
muito dinheiro em caixa. Fazia pontes, estra-
das e escolas em volume impressionante. A 
primeira fábrica de cimento estava, ainda, em 
execução. Os fabricantes nacionais nos visita-
vam e comemoravam a possível encomenda 
dos insumos para a construção. Os técnicos 
da Usiminas diziam que trabalhariam mais de 
um ano, apenas para atender esse projeto de 
modo exclusivo.

Finalizamos com uma preparação em for-
ma de pequenos cursos aos engenheiros e 
arquitetos iraquianos. De quatro a cinco dias 
para turmas de seis a oito técnicos. O que 
serviu para fortalecer os laços entre os paí-
ses com interesses comuns. Gostavam muito 
do Brasil e dos nossos produtos (exceção ao 
Passat, cujo motor era pouco potente para 
refrigerar o ar quando a temperatura atingia 
45°C). Nosso public relations, Peter Alouche, 
na época metroviário, os recebia com a sua 
efusividade e um árabe afiado. Mas começou 
a não querer mais levá-los ao aeroporto para 
a despedida. Os árabes não economizavam 
estalados beijos de agradecimento à sua ma-
neira, claro. Peter enrubescia e não sabia o 
que fazer ao receber esses ósculos. Mas tinha 
que passar por essa prova.

Engenharia brasileira nível excelência já na-
queles anos. Alto nível técnico aliado à cria-
tividade brasileira! Binômio imbatível. Talvez 
por isso mesmo foi atacada pelos concorren-
tes. E, claro, essa crônica pretende apenas dar 
uma ideia sem detalhes desse projeto ímpar 
feito pelo consórcio PEM. Muitas conquistas 
foram feitas naqueles anos e muitos convites 
também. Provavelmente interrompidos pelos 
acontecimentos bélicos no Iraque. Registra-
mos, modestamente, aqui.

*Clarindo Corazza é formado em engenharia civil, pela Escola de Enge-
nharia de São Carlos – EESC-USP. Iniciou suas atividades na Promon em 
1970, como engenheiro júnior, e permaneceu na empresa até 2007
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Opinião

O termo desenvolvimento sustentá-
vel ganhou força no final do século 
XX, quando começou a ser difun-
dido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), e representa a adoção de prá-
ticas que busquem o equilíbrio entre o meio 
ambiente, a promoção social e a viabilidade 
econômica. Esse tripé é a base do concei-
to triple bottom line, criado pelo inglês John 
Elkington, cujo objetivo é nortear a análise do 
impacto gerado pelas organizações.

A sociedade é altamente impactada pela 
adoção cotidiana de novas tecnologias que 
facilitam a realização das mais diversas ati-
vidades. A aplicação dessas tecnologias no 
ambiente público e na interação do cidadão 
com a cidade implica no atual conceito de 
cidade inteligente (smart city em inglês), que 
representa os municípios que buscam usar 
as tecnologias da informação e comunicação 
para aumentar a eficiência e a qualidade de 
vida, especialmente nas áreas de segurança, 
saúde, recreação e serviços comunitários. No 
entanto, as iniciativas de cidades inteligentes 
frequentemente subestimam o papel dos ci-
dadãos nesse processo.

Desse conceito de cidade, surge outro 
novo: o das chamadas cidades MIL (Unesco, 
2018). Isto é, a construção de cidades que 
utilizem novas tecnologias, como a inteligên-
cia artificial, o big data e a robótica, com a 
participação de  stakeholders (governantes, 
formuladores de políticas, influenciadores e 
jovens), de forma ética, sustentável, crítica e 
criativa, com foco na responsabilidade pelo 
que isso provoca (o triple bottom line, concei-
to analisado no início do artigo).

CIDADE MIL: NOVO OLHAR 
DE CIDADE DA UNESCO
• Por Felipe Chibás Ortiz, Marcos Carvalho e Vitor Magnani*

O conceito de cidades MIL supera e englo-
ba o de cidade inteligente, já que, para ser 
verdadeiramente sustentável, esta deve ser 
também uma cidade  MIL. Isso implica em 
educar, capacitar e empoderar os moradores 
de todas as faixas etárias e classes sociais, as-
sim como os diversos stakeholders, desde os 
mais tradicionais até os menos tradicionais, 
para que estabeleçam redes de cooperação 
e façam uso crítico, ético, criativo e respon-
sável das novas infraestruturas e tecnologias 
oferecidas pelas cidades contemporâneas. 

Assim, é necessário ensinar aos cidadãos 
e às organizações públicas e privadas a ter 
um olhar crítico que lhes facilite ler e superar, 
ou ao menos contornar, de forma criativa, as 
barreiras culturais contra a comunicação que 
possuem ou enfrentam.

Fomentando as cidades MIL, podemos aju-
dar as sociedades a pensar e agir de manei-
ra mais crítica e reflexiva por meio das novas 
tecnologias e, dessa forma, nos colocar no 
caminho para uma mudança ecológica, posi-
tiva e sustentável nessa era pós-humana.

O conceito de cidade MIL inclui a ação nos 
espaços físicos e digitais e engloba tanto os 
atores tradicionais da educação formal (esco-
las, universidades, professores, alunos, fami-
liares) como os marketers, jornalistas e insti-
tuições públicas e privadas.

Essa convergência de agentes cria redes 
digitais e físicas de pesquisadores, ativistas, 
ecologistas, empresários, governantes, po-
licy-makers (agentes de políticas), comis-
sões eleitorais, sistemas de transporte, 
saúde pública, grupos artísticos e culturais, 
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ONGs, associações de classe, bibliotecas, 
museus, projetos comunitários etc. Essas 
redes objetivam educar e transformar a ci-
dade e seus moradores, de modo a trans-
formar a cidade em um espaço tecnológico, 
interativo, ético, sustentável e respeitoso 
das diversidades. Dessa forma, acredita-se 
que a inovação social e o desenvolvimen-
to de uma economia criativa e colaborativa 
aconteceriam por osmose.

Com o objetivo de gerar conhecimento 
relevante sobre o tema, o  Instituto Startups, 
iniciativa do ThinkTank presidido por Vitor 
Magnani, anunciou a criação de um grupo de 
estudos e projetos dedicado às cidades MIL, 
que vai coletar e divulgar informações sobre 
a adoção da tecnologia no ambiente público, 
com um olhar totalmente centrado nos im-
pactos ambientais, sociais e econômicos, ou 
seja, no desenvolvimento sustentável. 

A iniciativa é fruto de uma parceria firmada 
com o prof. dr. Felipe Chibás Ortiz, do Centro 
de Estudos de Avaliação e Mensuração em 
Comunicação e Marketing (Ceacom) da Esco-
la de Comunicação de Artes (ECA/USP), que 
liderará o grupo de estudos e projetos.

Segundo Marcos Carvalho, diretor insti-
tucional e de novos negócios do instituto, a 
criação do grupo de estudos Cidades MIL re-
força o propósito central do instituto de pro-
ver conhecimento relevante para embasar a 
tomada de decisão na nova economia. 

“É chegado o momento no qual as organi-
zações possuem o compromisso com a so-
ciedade de minimizar ao máximo o impacto 
negativo que geram em suas operações e de-
vem retribuir positivamente aos stakeholders, 
buscando deixar um legado positivo para as 
próximas gerações. É uma exigência cada vez 
maior do consumidor a prática sustentável 
pelas empresas e, dessa forma, a escolha de 
produtos e serviços se dá por marcas que se 
identifiquem [com] e reflitam estes anseios.”

Para saber mais sobre o Instituto Startups, 
acesse: www.institutostartups.com.br.

*Felipe Chibás Ortiz é professor doutor e coordenador do Thot-Criarcom 
do Ceacom da ECA/USP; Marcos Carvalho é diretor institucional de 
novos negócios do Instituto Startups; e Vitor Magnani é presidente da 
Associação Brasileira Online to Offline, diretor da Câmara de Comércio 
Brasil-Ásia e diretor de assuntos públicos, comunicação e responsabili-
dade social corporativa do iFood. 

Fomentando as cidades MIL, 
podemos ajudar as sociedades 

a pensar e agir de maneira 
mais crítica e reflexiva por 

meio das novas tecnologias e, 
dessa forma, nos colocar no 

caminho para uma mudança 
ecológica, positiva e sustentável 

nessa era pós-humana
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Memórias da Engenharia

Claudio de Senna Frederico seguiu os 
passos do pai ao escolher a enge-
nharia como profissão. José Cláudio 
Beltrão Frederico, com 102 anos, foi 

membro da Marinha do Brasil, mas era forma-
do em engenharia.

Nascido no Rio de Janeiro, Claudio acom-
panhou o pai por diferentes lugares durante 
a infância. Morou no Rio Grande do Norte, 
onde o pai esteve a serviço da Marinha, de-
pois mudou-se para os Estados Unidos. “Meu 
pai era pesquisador na Marinha. Eu ia com 
ele para o laboratório quando ele fazia pes-
quisa na Califórnia”, lembra.

Ao regressar para o Brasil, Claudio tentou se-
guir os passos do pai e ingressar na Marinha 
por duas vezes. “A Marinha foi uma coisa meio 
romântica. Depois, eu fui para a engenharia – 
as duas áreas ligadas diretamente à família”. 
Assim, ele iniciou o curso de engenharia me-
cânica de produção na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).  

Primeiro metrô do Brasil 
Anos mais tarde, já morando em São Paulo, 

Claudio participou da montagem do primeiro 
metrô da cidade, que seria o primeiro metrô 
do país. A partir daquele momento, iniciou a 
carreira na área de transporte público. 

Segundo o engenheiro, a obra provocou 
uma mudança no comportamento do usuá-
rio de transporte público. “A implantação do 
primeiro metrô no Brasil demonstrou a im-
portância e a força do serviço de transporte 
público”.  

O ESPECIALISTA NO 
TRANSPORTE PÚBLICO
• Por Kassia Nobre

Claudio foi secretário de serviços e obras de 
São Paulo de 1984 a 1985. Depois, tornou-se 
secretário metropolitano da cidade de São 
Paulo, no período de 1º de janeiro de 1995 a 
6 de agosto de 2001.

O seu trabalho estava ligado à área de auto-
mação. “Apesar de ser engenheiro mecânico 
de produção de origem, sempre me interes-
sei por informática e automação, que era a 
área do meu pai”, comenta.   

Frederico foi o primeiro gerente de opera-
ções do metrô, desde a fase de projeto até 
a plena operação da linha 1 de São Paulo, 
de 1971 a 1976. “Isso também incluía a par-
te do Centro de Controle Operacional do 
Metrô (CCO) e seu software e estratégias de 
controle.”

Entre 1976 e 1983, morou novamente no 
Rio de Janeiro para realizar um trabalho se-
melhante no metrô da cidade. “Como o pri-
meiro diretor de operações no Rio de Janei-
ro, o meu trabalho incluía a manutenção, o 
projeto e aquisição de material rodante (in-
clusive VLT [veículo leve sobre trilhos]) de to-
dos os equipamentos eletrônicos e software. 
Implantei a linha 1, 2 e o VLT, que era chama-
do de pré-metrô”, esclarece.

O trabalho no transporte público
A atividade do engenheiro no transporte 

público começou em 1971 e continua até 
hoje. Claudio trabalha na área tanto no Brasil 
como fora do país. Ele também é vice-presi-
dente da Associação Nacional de Transpor-
tes Públicos (ANTP). 
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Hoje em dia, Claudio realiza projetos em 
países como China e Paquistão na área de 
Transporte Rápido por Ônibus, conhecida 
por BRT (sigla do inglês Bus Rapid Transit), 
que engloba ônibus híbridos e elétricos.

“Em breve, nós teremos exemplos no Bra-
sil. Até agora, os nossos projetos de BRT têm 
sido limitados”, comenta. 

Pesquisa do mestrado
Recentemente, Claudio finalizou uma pes-

quisa na área de transporte público e mes-
trado na área de engenharia de transporte 
na Politécnica da Universidade de São Paulo 
(USP). A dissertação teve como tema “Apli-
cativo móvel para uma operação de ônibus 
comandada pelo viajante: um processo de 
experiência do usuário (UX)”.

O engenheiro explica que o objetivo do 
estudo foi desenvolver um sistema em que o 
passageiro de ônibus controla a viagem por 
meio de um aplicativo de celular. “O único 
sistema de transporte público que você pre-
cisa agitar a mão ou pular na frente dele é o 
ônibus. Você depende de um motorista que 
veja você e queira parar”, explica. 

A ideia de seu projeto é que o aplicativo inter-
ligue o usuário com o sistema de controle cen-
tral da rede de ônibus que já existe na cidade 
de São Paulo. “É como fazemos com o Uber”, diz.

Segundo ele, por meio do celular, o passa-
geiro poderá informar ao motorista de ônibus 
a sua localização. O sistema rastreia o ônibus e 
faz com que ele pare no local solicitado. “É in-
crível imaginar que até hoje o sistema que mais 
transporta gente no mundo, que é o ônibus ur-
bano, não resolveu este problema”, conclui.  

O pesquisador afirma ter detectado baixo 
interesse das empresas de ônibus na resolu-
ção desse tipo de problema. “A cidade, hoje 
em dia, ainda não aprendeu a controlar o 
operador de ônibus”. 

Defensor do transporte público
Claudio é um defensor do transporte públi-

co. Nas suas pesquisas, busca demonstrar que 
a excelência do serviço pode acontecer inde-
pendentemente do tipo de veículo usado. 

 “A minha ideia é que a eficiência do me-
trô poderia se expandir para todos os outros 
meios. Infelizmente, não aconteceu, mas ain-
da estou lutando por isso”, afirma.

C
ho

w
bi

ns
 - 

Pi
xa

ba
y

M
et

rô
 C

PT
M

D
iv

ul
ga

çã
o

Viagem inaugural do Metrô em 1974: estreia da Frota A; e o BRT chinês

Claudio de Senna Frederico
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FIKER, José

Avaliação 
de imóveis:  
manual de 
redação de 
laudos
São Paulo – SP, 
Oficina de Textos, 2019, 112p. 

Esta terceira edição de “Avaliação de 
Imóveis: Manual de Redação de Lau-
dos” reúne em um único volume to-
das as informações necessárias para a 
confecção de um laudo de avaliação 
de imóveis, aliando a ampla experiên-
cia prática do autor na engenharia de 
avaliações a técnicas de redação.
O livro discute as formas de apresenta-
ção e redação de laudos, principalmen-
te daqueles destinados a instruir ações 
judiciais, apresentando os conceitos e 
as definições básicas, espécies de perí-
cia e as atividades básicas da avaliação, 
como vistoria, metodologia, pesquisa 
de valores, cálculos e apresentação do 
laudo. Por meio de exemplos que re-
produzem casos reais, o autor orienta a 
montagem do laudo, tece comentários 
e aborda questões de estilo e correção 
gramatical.

ROCHA, Francisco 
C. S.; LIVI, Luiz O. B.; 
LEITE, Mairon G.

Manual de 
montagem 
das estruturas pré-
moldadas de concreto
São Paulo – SP, Editora 
Abcic, 2019, 224p. 

A obra é um manual de boas práticas, 
que possibilita a todos os envolvidos 
com o sistema construtivo – clientes, 
projetistas, supervisores, técnicos, 
trabalhadores da construção civil, en-
tre outros públicos se aprofundar em 
importantes aspectos que envolvem o 
processo de execução.
Trata-se de uma ferramenta prática, 
com abordagem simples e didática, 
para ser usada no trabalho cotidiano 
dos canteiros de obras em colabora-
ção com as normas existentes.

ROTH, Antonio G. 

Introdução 
ao estudo 
da Teoria da 
Relatividade 
I: Origem e 
evolução das ideias 
sobre a relatividade
São Paulo – SP, Editora 
Blucher, 2019, 340p.

O  livro mostra como, partindo dos 
conceitos da física clássica, se che-
ga aos conceitos  da relatividade, da 
maneira mais elementar possível.  A 
proposta é fazer uma perspectiva evo-
lutiva e histórica dos conceitos físicos 
até  atingir os conceitos relativísticos. 
Neste primeiro volume, é abordada 
a relatividade especial ou restrita. O 
livro se destina a estudantes e profes-
sores que trabalhem com cálculo ten-
sorial,  além de pessoas  que tenham 
curiosidade de obter conhecimentos 
sobre a relatividade.

ABRANTES, José

Geometria 
Analítica 
Aplicada - 
Teorias, estudos 
e práticas nos 
espaços R2 E R3 
- Introdução ao cálculo 
vetorial aplicado - 5ª Ed.
Rio de Janeiro – RJ, Editora 
Ciência Moderna, 2019, 400p.

Ao integrar teorias, conceitos e exer-
cícios de geometria plana, trigono-
metria, geometria descritiva, álgebra 
e cálculo vetorial, o livro apresenta-se 
como básico e fundamental na for-
mação de engenheiros, arquitetos e 
designers.
A obra detalha os seguintes conteúdos 
no espaço R2: ponto; coordenadas 
cartesianas e polares; retas; vetores; 
as curvas cônicas: circunferência, elip-
se, parábola e hipérbole. No espaço 
R3: ponto; coordenadas cartesianas 
e esféricas; retas; planos; vetores; as 
superfícies: cone, elipsoide, esfera, pa-
raboloide, hiperboloide, toroide; e os 
helicoides cilíndrico, cônico e esférico.
O livro tem mais de 830 imagens geo-
métricas (gráficos e desenhos) e mais 
de 230 exercícios, sendo mais de 170 
detalhados e resolvidos. Os exercícios 
incluem muitos problemas práticos e 
reais e mais de 60 dos exercícios pro-
postos vêm com respostas e suges-
tões para resolução.

Biblioteca
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MANSUR, Ricardo

Inteligência 
estendida com 
inteligência 
artificial
Rio de Janeiro 
– RJ, Editora Ciência 
Moderna, 2019, 208p. 

A inteligência artificial tem como ob-
jetivo responder duas perguntas sim-
ples e ao mesmo tempo complexas: 
como um sistema inteligente pode 
ser capaz de encontrar e implemen-
tar novas ideias sobre como ele deve 
agir? Como os robôs ou Smart Con-
nected Products (SCP), em português 
Produtos Inteligentes Conectados 
(PIC), que são programados para res-
ponder ao que acontece no ambiente 
podem ser capacitados para agir por 
conta própria?
As mudanças são rápidas e radicais. 
Por isso, os planos devem ser revistos 
periodicamente para que eles acompa-
nhem o ritmo exponencial das mudan-
ças. Os modelos de desenvolvimento 
atuais precisam dos conceitos e da 
colaboração da inteligência artificial. 
Além disso, as empresas vão deman-
dar pela inteligência estendida. Assim, 
o crescimento da demanda por inteli-
gência será exponencial e contínuo.

RODOLFO JR., 
Antonio

Tecnologia 
do PVC
São Paulo – SP, 
Editora Instituto 
Brasileiro do PVC, 2018, 556p.

A publicação traz um amplo conteúdo 
sobre os principais temas relacionados 

ao processo evolutivo do PVC e é desti-
nada aos profissionais que atuam nos 
diversos setores ligados ao material, 
como na área médica, no setor alimen-
tício, no setor automotivo, na constru-
ção civil, na arquitetura, na decoração, 
no design, na moda, entre outros.
  O livro tem o objetivo de promover 
uma discussão aprofundada sobre 
aspectos técnicos do PVC: análise de 
seu ciclo de vida, fabricação, proprie-
dades, características mais relevantes 
e aplicações; bem como o pós-consu-
mo: descarte correto e seu alto poten-
cial de reciclagem.
A partir das contribuições de especia-
listas sobre os aspectos mais relevan-
tes do PVC, esta terceira edição, revi-
sada e ampliada, traz um panorama 
geral sobre a cadeia produtiva do PVC.

CARVALHO, Michele 
T. M.; MARCHIORI, 
Fernanda F.

Conhecendo o 
orçamento de 
obras: como tornar seu 
orçamento mais real
Rio de Janeiro – RJ, 
Elsevier, 2019, 280p.

Esta obra apresenta análises sobre os 
diversos aspectos relacionados com 
custo de obras: estimativas de custo; 
orçamento para as obras de infraes-
truturas; elaboração do orçamento; 
manuais orçamentários; encargos 
sociais e complementares; custo de 
equipamentos; BDI; curva ABC; BIM; 
sobrepreços; e sobreprazos.
Espera-se que o material apresentado 
possa contribuir para o aperfeiçoa-
mento da engenharia de custo e a 

melhoria na gestão de obras de uma 
área crítica para o desenvolvimento 
do país, além de subsidiar debates e 
pesquisas acadêmicas sobre custos.

FERRAZ, Nelson N.

Guia da 
construção civil: 
do canteiro 
ao controle de 
qualidade
São paulo – SP, Editora Oficina 
de Textos, 2019, 192p.

"Guia da construção civil: do canteiro 
ao controle de qualidade" é um ma-
nual prático para o engenheiro que 
planeja e orça um edifício ou acom-
panha o dia a dia da obra. Por meio 
de uma linguagem descontraída e 
exemplos práticos, o autor transmite 
seus mais de 40 anos de experiência 
no planejamento, na construção e na 
fiscalização de obras.
Em seus três primeiros capítulos, o 
livro apresenta os diferentes serviços 
em uma obra, desde a sondagem até a 
pintura de acabamento, passando por 
fundações, estruturas e alvenarias, ex-
plica como e quando devem ser reali-
zados e indica como supervisioná-los, 
identificar falhas e corrigi-las.
No capítulo final, o livro trata, além da 
supervisão direta da obra, das ferra-
mentas de gestão, desde projetos e or-
çamentos até cronogramas, controles e 
análise de desempenho. Ao final, o lei-
tor adquire uma visão abrangente e crí-
tica de todo o processo construtivo do 
empreendimento, permitindo planejá-
-lo e supervisioná-lo com competência 
e entregá-lo de acordo com o projeto, a 
qualidade e o prazo estabelecidos.
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O ENVELHECIMENTO 
DO VINHO

Todos nós já ouvimos falar que “vinho, 
quanto mais velho, melhor”. Essa ge-
neralização, como quase todas, está 
errada. Poucos são os vinhos que en-

velhecem bem, mantendo ou aumentando 
sua qualidade.

Para tanto, o vinho deve ser intrinsecamente 
capaz e ser guardado em boas condições de 
conservação e estocagem.

Os romanos, conforme atestam algumas 
passagens bíblicas, foram o primeiro povo a 
amar o vinho com capacidade de envelhecer 
dignamente. A conservação dos vinhos pelos 
romanos incluía a adição de mel, especiarias, 
bem como a técnica de cozê-los para concen-
trá-los. Essas tentativas, às vezes, até funcio-
navam, mas alteravam completamente o gos-
to final do produto.

  Os vinhos romanos que não necessita-
vam desses tratamentos e envelheciam bem 
eram muito apreciados, como o falernum e o 
sorrentinum.

Para que um vinho possa ser guardado por 
bastante tempo, ele precisa de uma das se-
guintes qualidades: ou muito taninoso, ou 
muito doce, ou muito alcoólico.

Pertencem ao grupo de vinhos com alto teor 
de tanino aqueles feitos com as uvas cabernet 
sauvignon e merlot (como o Bordeaux e inú-
meros outros exemplos), a baga do Bairrada 
português, a tempranillo do Rioja espanhol, a 
nebbiolo do Barolo italiano, a syrah dos Côtes 
du Rhône francês ou o malbec argentino e a 
tannat de vinhos franceses e uruguaios. Com 

o tempo, esses taninos se polimerizam e dei-
xam de ser sentidos pelas papilas gustativas, 
tornando o vinho mais macio ao nosso pala-
dar. Um vinho tinto de exceção é o produzido 
com a uva pinot noir na Borgonha francesa, 
que, apesar de possuir poucos taninos, pode 
envelhecer magnificamente. Pinots noir de 
outras regiões ao redor do mundo, todavia, 
devem ser bebidos ainda jovens.

Alguns vinhos brancos secos, mas com no-
tável equilíbrio entre acidez e teor de doçura, 
também podem envelhecer bem, como os fei-
tos com as uvas chardonnay, originários da Bor-
gonha; os rieslings alemães ou alsacianos; os 
vinhos produzidos no Loire francês com a casta 
chenin blanc; e os sémillon brancos, especial-
mente os da região francesa de Bordeaux.

Os vinhos doces naturais, como o sauternes 
francês, que têm alta concentração natural 
de açúcar, podem durar décadas. O mesmo 
acontece com os vinhos doces alemães, o 
tokaji húngaro e os do Vale do Loire.

Os vinhos generosos ou fortificados, que 
são aqueles nos quais é acrescida aguarden-
te vínica no processo ou logo após a vinifica-
ção, estão entre os mais longevos do plane-
ta. Esse é o caso dos portos, moscatéis e em 
especial dos vinhos da Madeira, que podem 
durar séculos. O álcool que lhes é adicionado 
é o fator preponderante de sua capacidade 
de envelhecer.

 Sendo assim, vinhos sem taninos, como os 
beaujolais franceses, os bardolino e valpoli-
cella italianos, não possuem capacidade para 
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serem guardados por muito tempo e devem 
ser bebidos o mais rapidamente depois de 
engarrafados, pois sua qualidade só declina 
com o envelhecimento.

Alguns aromas presentes nos vinhos são 
classificados como “primários”. Os aromas as-
sim chamados são aqueles inerentes à pren-
sagem das uvas para dar origem ao mosto e 
depois ao vinho. Esses odores são indesejá-
veis, exceto no caso das uvas moscatéis, que 
são extremamente aromáticas e, portanto, 
acabam deixando sua marca no produto final.

 Os aromas ditos “secundários” são aqueles 
decorrentes da fermentação de um determi-
nado tipo de uva. Constituem a grande maio-
ria dos odores presentes nos vinhos, como a 
geleia de morango nas uvas merlot, a grama e 
o pimentão na cabernet franc, o mirtilo e o cas-
sis na cabernet sauvignon, e assim por diante. 
Os aromas secundários tendem a ser florais e 
majoritariamente frutados, com frutas brancas 
e amarelas nos vinhos produzidos a partir de 
uvas brancas e frutas vermelhas ou negras nos 
vinhos produzidos a partir de uvas tintas.

Os aromas classificados como “terciários” 
só ocorrem pelo envelhecimento do vinho 
em garrafa, se manifestando em uma enor-
me diversidade de cheiros que encantam os 
apreciadores de vinhos velhos, como musgo, 
trufas, bosque, cogumelos e ainda uma enor-

me paleta aromática que sempre causa sur-
presa aos neófitos.

Os franceses preferem degustar os vinhos 
mais jovens, especialmente os tintos produzi-
dos em Bordeaux, enquanto os ingleses são fãs 
incondicionais de vinhos muito velhos, sendo 
que alguns apreciadores chegam a guardá-los 
por décadas para terem o prazer de descobrir 
que aromas foram desenvolvidos pela longa 
vida silenciosa do líquido engarrafado.

Alguns vinhos passam por processos natu-
rais para acelerar o seu envelhecimento, como 
o método solera usado nos jerezes espanhóis, 
em que os vinhos são armazenados em barris 
abertos para criarem leveduras, ou o processo 
de estufagem usado nos vinhos da Madeira, 
que consiste em um leve aquecimento do vi-
nho para que ele ganhe complexidade.

Recentemente uma pequena placa de me-
tal está sendo vendido, e seus inventores ga-
rantem que ela, entrando em contato com o 
vinho, o envelhece em questão de minutos.

Contudo, nós preferimos, para os vinhos e 
os humanos, um envelhecimento lento e sa-
dio. Já que é certo que, entre os vinhos, assim 
como entre os homens, os maus tornam-se 
ruins e os bons tendem a se tornar ótimos.

Aos velhos jovens de espírito e aos jovens 
velhos de sabedoria, ergam a taça e brindem:

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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O lado da Mauá é o de oferecer cursos de Pós-Graduação altamente qualificados para os desafios 
de um mercado de trabalho cada vez mais exigente! Venha fazer seu futuro acontecer!

_Especialização (360h)

_Aperfeiçoamento (240h)

_Atualização (120h)

_Educação Continuada

Na Pós-Graduação Mauá, você encontra professores atuantes no mercado, 
módulos flexíveis, aulas práticas, mais de 120 laboratórios e parcerias com 
as melhores empresas do mercado. 
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