
TECHNO

NEWS

NEWS

NEWS

Ano III- no 16 - 2013

SUBMARINO BRASILEIRO
Defesa,Tecnologia e Desenvolvimento

PORTO
MARAVILHA
Revitalização e

qualidade de vida
INDÚSTRIA NAVAL

Capacitação e qualificação

Linha 4 do Metrô - RJ
A Engenharia a serviço da mobilidade urbana

PROSUB
Programa de 

Desenvolvimento 
de Submarinos



ÍNDICE

TECHNO News2 Ano III - no 16 - 2013

Diretor Geral
Ubirajara Xavier da Silva

Diretora Executiva
Maria Angélica Fe. Teixeira

TECHNO NEWS é uma publicação 
produzida pela Santiago Publicações, 
dirigida a profissionais e empresas 
dos setores Energia, Óleo & Gás, 
Petroquímica, Transportes, Aeronáutica, 
Indústrias Químicas, Telecomunicações, 
Agroindústria e Mineração e Metais.

Rua das Gaivotas, 343 - Cidade Jardim 
CEP 38412-138 - Uberlândia - MG
Tel. (21) 3512-9456 / (34) 3238-7673

EDITORIAL

www.technonews.com.br

MOBILIDADE 
URBANA

Foto principal capa:
Obra da Linha 4  do Metrô do Rio de Janeiro
-Divulgação

Informações:
angelica@technonews.com.br

Assinatura:
assinatura@technonews.com.br

Sugestões e colaborações, enviar via correio ou 
imprensa@technonews.com.br

O conteúdo dos artigos assinados são de responsabilidade 
de seus respectivos autores e não refletem 
necessariamente a opinião da direção do periódico.

  4 Linha 4 do Metrô do Rio 
de Janeiro,  a Engenharia 
a serviço da mobilidade urbana

INDÚSTRIA NAVAL

24 ICN assume as atividades 
de fabricação do submarino na UFEM

Em nosso mundo contemporâneo, a tecnologia é 
um fator fundamental para o desenvolvimento de 
qualquer país. A tecnologia que gera conhecimento, 
gera riquezas e promove o crescimento econômico 
e social sustentável.

Em um país com tantas potencialidades como o 
Brasil, a obtenção e a aplicação de tecnologia em 
todas as esferas produtivas não pode ser pontual ou 
casual. Exige sim, planejamento e determinação de 
propósitos para que se torne um processo perene e 
multiplicador.

Os empreendimentos que a Techno News traz nesta 
edição - a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro; o 
Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub) da Marinha do Brasil; e o Porto Maravilha 
- projeto de revitalização urbana da região central 
do Rio de Janeiro - estão repletos de tecnologia que 
se converterá em benefícios para a população e 
para o País.

São projetos que visam à mobilidade urbana 
e à qualidade de vida como o Metrô; à 
soberania, à defesa, à qualificação profissional, 
o desenvolvimento industrial e o alcance de um 
novo patamar tecnológico como o Prosub; e no 
Porto Maravilha, à reorganização urbana com a 
modernização da infraestrutura e à criação de 
novas áreas habitacionais, culturais e de lazer para 
a população. 

O que estes projetos têm em comum?

A expertise brasileira refletida na alta tecnologia 
presente nestes empreendimentos, na atuação de 
profissionais capacitados nas mais diversas áreas 
do conhecimento, e na participação de empresas 
brasileiras fornecedoras de bens e serviços. Em 
comum, estes projetos também apresentam a 
preocupação com as interferências socioambientais 
intrínsecas a implantação e execução de qualquer 
empreendimento e, igualmente, buscam soluções 
para minimizar estes impactos, com a manutenção 
de um permanente canal de comunicação com a 
população do entorno e com a sociedade. 

Este conjunto de empreendimentos reflete a 
capacidade brasileira de empreender, de criar, de 
construir, de realizar e principalmente de promover 
o crescimento e o desenvolvimento do País com 
retorno para o seu próprio povo.

Este é o Brasil que todos nós queremos e almejamos!
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Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, 
a Engenharia 

a serviço da mobilidade urbana

Complexidade construtiva, estreito cronograma de obras e interação 
constante com a comunidade são desafios de uma das principais 

obras urbanas da cidade do Rio de Janeiro nesta década: a 
construção da Linha 4 do metropolitano carioca

MOBILIDADE URBANA

Di
vu

lga
çã

o

A primeira detonação realizada em Junho de 2010, além de 
marco do início das obras representou a efetiva retomada de 
um projeto de expansão do transporte metroviário da cidade 
que liga as zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro: a Linha 4 do 

Metrô, com um percurso total de 16 km, da Estação de General Osório, 
em Ipanema à Estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca.

Originalmente, o projeto datado de 1998, previa a ligação da Barra 
da Tijuca ao bairro de Botafogo na zona Sul com o seguinte traçado: da 
estação no Jardim Oceânico, a linha seguiria para a Gávea e na zona 
Sul, passaria pelo bairro do Humaitá, terminando em uma estação 
construída no maciço de rocha do Morro de São João, em Botafogo. Em 
2008, os estudos realizados para a retomada do projeto identificaram 
um novo traçado da linha para o trecho da zona Sul, o trajeto atual: da 
Gávea, os trilhos passam pelo Leblon e seguem para Ipanema onde na 
Estação Ipanema/General Osório é realizada a conexão das Linhas 1 e 4.

Os estudos, desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas, 
demonstraram que esta nova alternativa de trajeto atenderia uma 
demanda maior de passageiros, hoje estimada em 300 mil pessoas por 
dia, e contribuiria sobremaneira para a melhoria do trânsito na região, 
com a retirada de cerca de 2 mil veículos das ruas em hora de pico. Além 
disto, este traçado possibilitaria o deslocamento do passageiro, sem 
baldeação e com tarifa única, da Barra da Tijuca ao centro da cidade.

Acima,  vista aérea do canteiro de obras 
da Estação Nossa Senhora da Paz; 

abaixo, Túnel São Conrado
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A ampliação do sistema metroviário do Rio 
de Janeiro é uma reivindicação antiga da nossa 
população. Uma pesquisa do Ibope do fim do ano 
passado mostrou que nada menos do que 92% dos 
cariocas são a favor da Linha 4.

Foi pensando nisso que o nosso governo 
decidiu tirar do papel esse projeto que estava na 
gaveta há mais de 12 anos e que ligará a Barra 
da Tijuca à Zona Sul. É uma expansão de 16 
quilômetros para transportar 300 mil pessoas por 
dia e que vai retirar das ruas cerca de dois mil 
veículos por hora nos momentos de maior tráfego.

Portanto, imaginar que a Linha 4 vai 
favorecer apenas a Zona Sul, como alguns chegaram 
a dizer talvez até por desinformação, é um grande 
engano. Basta imaginarmos, por exemplo, um 
morador do Complexo do Alemão que trabalhe na 
Barra. Ele poderá pegar o teleférico até a estação de 
trem de Bonsucesso e, quando chegar à Central do 
Brasil, embarcar no metrô e seguir o seu caminho 
até o trabalho.

Ou então um morador da Rocinha que 
queira ir ao Maracanã ver o seu time jogar: entrará 
na estação São Conrado – aos pés da comunidade 
–e, sem sair do sistema do metrô, descerá na estação 
Maracanã. O mesmo vale para quem for da Pavuna 
a trabalho ou lazer a bairros como Leblon, Gávea 
e São Conrado. É para tornar reais cenários como 
esses, de maior mobilidade para os moradores 
de toda a cidade, que estamos trabalhando duro. 
Quase um terço da extensão da Linha 4 já foi 
escavado.

Além de ser o meio de transporte de massa 
mais eficiente, seguro e ambientalmente limpo, o 
metrô não apenas encurta distâncias como agrega 
valor aos locais aonde chega e leva conforto a quem 
mora ou trabalha nos bairros do seu entorno. O 
trajeto Barra–General Osório (Ipanema) será feito 
em 15 minutos; e o Barra–Carioca (Centro), em 
34. Vale destacar também que, com a nova linha, o 
passageiro poderá utilizar todo o sistema de metrô 
da cidade com uma única tarifa.

Por último, mas não menos importante, 
quero ressaltar que todo o projeto da Linha 4 do 
metrô foi amplamente debatido com a população 
e sua execução é acompanhada por um diálogo 
permanente com a sociedade civil organizada. 
Além de duas audiências públicas, o Governo 
do Estado realizou diversos encontros com 
associações de moradores e comerciais, grupos 
de comerciantes e empresários das áreas por onde 
a nova linha vai passar. E o trajeto, incluindo a 
localização de cada estação, foi definido a partir 
de estudos técnicos que levaram em conta critérios 
de engenharia, segurança e comodidade para os 
usuários.

Portanto, a Linha 4 do metrô beneficiará a 
população de toda a cidade do Rio, seja das zonas 
Norte e Oeste, seja da zona Sul. Serão centenas de 
milhares de pessoas que passarão a se deslocar, de 
casa para o trabalho ou para o lazer, de forma mais 
digna, com muito mais rapidez e qualidade.

Sérgio Cabral, Governador do Estado do Rio de Janeiro

Linha 4: um metrô para toda a população do Rio

Com o início de operação da Linha 4, previsto para o primeiro 
semestre de 2016, o sistema metroviário do Rio de Janeiro terá seis 

novas estações em funcionamento: duas na zona Oeste - Jardim 
Oceânico e São Conrado - e quatro na zona Sul – Gávea; Antero 

de Quental; Jardim de Alah; e Nossa Senhora da Paz
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Esta nova alternativa, entretanto, trouxe para o 
Consórcio Linha 4 Sul, responsável pela construção do trecho 
na zona Sul, maiores desafios decorrentes da forte ocupação 
urbana e de um trajeto que não passasse por debaixo das 
edificações.

A realização de uma intensa campanha de 
investigação geotécnica e a caracterização detalhada do solo 
permitiu a validação do atual traçado, da tecnologia e do 
maquinário ideal para a obra. “Realizamos mais de 200 furos 
de sondagem, ensaios de perda d´água e de permeabilidade. 
Além disso, elaboramos um planejamento minucioso, para 
assegurarmos em diversos níveis, a qualidade do projeto”, 
expõe o Engenheiro Marcos Vidigal, Diretor de Contrato 
da Odebrecht no Consórcio Linha 4 Sul. “Com o início da 
obra da Linha 4 no trecho da zona Oeste, na Barra da Tijuca, 
em 2010, tivemos oportunidade de aprofundar os estudos 
do sítio Leblon/Ipanema para a elaboração do projeto e 
execução do trecho da zona Sul.”

A execução do empreendimento da Linha 4 do Metrô 
do Rio de Janeiro foi dividida em 2 etapas: uma, na zona 
Oeste, que compreende o trecho entre o Jardim Oceânico, 
São Conrado e Gávea, com cerca de 11 km de extensão, 
sob a responsabilidade do Consórcio Construtor Rio Barra, 
composto pelas empresas Queiroz Galvão (líder), Odebrecht 
Infraestrutura, Carioca Engenharia, Cowan e Servix; e outra, 
na zona Sul, da Gávea à Ipanema, com aproximadamente 
5 km de extensão, conduzida pelo Consórcio Linha 4 Sul, 
formado pela Odebrecht Infraestrutura (líder), Queiroz 
Galvão e Carioca Engenharia.

O traçado final e as estações

A Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, ligando a 
Barra da Tijuca à Ipanema, representa um acréscimo de 
35% na extensão total do sistema metroviário da cidade 
e praticamente duplicará a capacidade de transporte de 
passageiros no metrô do Rio de Janeiro, o segundo metrô 
mais movimentado em número de usuários/dia no país. 

O empreendimento orçado em R$ 8,5 bilhões inclui 
as obras civis de 16 km de túneis, seis estações, zonas de 
manobra e estacionamento de composições, a implantação 
de sistemas operacionais e a aquisição do material rodante 
(trens). 

Os estudos técnicos realizados para a definição 
do traçado e a localização das estações tomaram como 
referência a demanda e a densidade populacional e 
comercial da região. Na zona Sul, a referência adotada para 
a distância entre as estações é a mesma da Linha 1, entre 
850 metros e 1 quilômetro, pois os estudos realizados pela 
Fundação Getúlio Vargas demonstraram que mais de 80% 
dos usuários se dirige a pé para uma estação de metrô, com 
uma caminhada de aproximadamente 10 minutos.

Já para a definição dos acessos de cada estação 
foram considerados critérios de engenharia, segurança, 
comodidade e demanda.

MOBILIDADE URBANA

Acima,  vista aérea do canteiro de obras 
da Estação Antero de Quental; à direita, berço do Tunnel Boring 
Machine (TBM); abaixo, Estação Jardim Oceânico
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Com o início de operação da Linha 4, 
previsto para o primeiro semestre de 2016, o sistema 
metroviário do Rio de Janeiro terá seis novas estações 
em funcionamento: duas na zona Oeste - Jardim 
Oceânico e São Conrado - e quatro na zona Sul – 
Gávea; Antero de Quental; Jardim de Alah; e Nossa 
Senhora da Paz. 

Na Estação Ipanema/General Osório, terminal 
da Linha 1, com acessos que atendem os bairros de 
Ipanema e Copacabana e em funcionamento desde 
dezembro de 2009, o projeto prevê obras de ampliação 
para a conexão com a Linha 4. A expansão inclui a 
construção de uma nova plataforma que possibilitará 
a utilização das linhas 1 e 4, da Barra à Tijuca, na zona 
Norte, com uma única tarifa e sem baldeação. 

A Estação Nossa Senhora da Paz, na região 
central de Ipanema, será construída na praça do 
mesmo nome e, segundo os estudos de demanda da 
região, será a estação de maior captação no trecho 
zona Sul da Linha 4, beneficiando diretamente cerca 
de 47 mil pessoas por dia.

A Estação Jardim de Alah, localizada no leito 
da Avenida Ataulfo de Paiva, no bairro do Leblon, terá 
três acessos: dois na Avenida Borges de Medeiros, nas 
esquinas com a Av. Ataulfo de Paiva, e um na própria 
Av. Ataulfo de Paiva, na esquina com a Rua Almirante 
Pereira Guimarães. 

A Estação Antero de Quental, também no 
Leblon, terá dois acessos nas laterais da praça de 
mesmo nome, voltados para Avenida Ataulfo de 
Paiva, o que possibilitará ao usuário, o acesso direto 
ao metrô sem a necessidade de entrar ou cruzar a 
praça.

A Estação Gávea, localizada no bairro da 
Gávea, ficará sob um terreno do Governo do Estado 
onde funciona o estacionamento e o prédio de 
incubadora de empresas da Universidade Pontifícia 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A estação terá 
dois acessos, um em frente à PUC e outro, na Rua 
Marquês de São Vicente.

Na Estação São Conrado, em São Conrado, 
na zona Oeste, os três acessos serão voltados para o 
bairro, para a Rocinha e para o Vidigal.

A Estação Jardim Oceânico, localizada no início 
da Barra da Tijuca, será interligada à TransOeste, uma 
importante via expressa para o transporte coletivo da 
cidade, que liga a região da Barra aos bairros de Santa 
Cruz e Campo Grande, também na zona Oeste. 

Marcos Vidigal cursou a Engenharia Cartográfica 
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
e se formou em Engenharia Civil na Universidade 
Veiga de Almeida (RJ). Possui ampla experiência 
em Geotecnia, tendo participado de diversas obras 
complexas em todo o Brasil, inclusive do metrô do 
Rio de Janeiro, na construção das estações Cantagalo 
e General Osório. Atualmente é Diretor de Contrato 
da Odebrecht Infraestrutura  nas obras da Linha 4 
do Metrô do Rio de Janeiro.

“A entrega da Linha 4 do Metrô 
à população, nos prazos contratados 

com a qualidade e a segurança 
planejados, resultará uma contribuição 
significativa de nossa Engenharia para 

a melhoria da mobilidade urbana carioca 
e da qualidade de vida da população da 

cidade do Rio de Janeiro.”

Vista aérea do canteiro de obras da Estação Jardim de Alah

Marcos Vidigal, Diretor de Contrato 
da Odebrecht no Consórcio Linha 4 Sul
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Tecnologia e equipamentos

As obras da Linha 4 tiveram início em Junho de 2010, com 
a perfuração da pedra do Focinho do Cavalo, parte do Maciço da 
Tijuca, para a abertura do túnel de serviço da Linha 4. O túnel com 
284m de extensão e largura entre 8m e 15m demandou seis meses 
de trabalho, com a conclusão das obras da galeria principal, esse 
túnel será utilizado como saída de emergência e duto de ventilação. 

Desde então, as obras na zona Oeste avançaram bastante, 
com 5,2 km de túneis executados em rocha. Os túneis entre as 
estações Gávea e Jardim Oceânico estão sendo construídos pelo 
método New Austrian Tunnelling Method (NATM) – Drew and Blast, 
apropriado para escavação em rocha. Este método se dá, via de 
regra, através de ciclos bem definidos: Marcação e Furação, 
Carregamento, Fogo, Ventilação, Bate Choco, Limpeza, Tratamento 
(colocação de chumbadores e telas) e Concreto (ver figura abaixo).

Na estação São Conrado, construída em rocha, o Consórcio 
Construtor Rio Barra, responsável pela execução do trecho na zona 
Oeste, adota a mesma tecnologia Drew and Blast. 

Nas estações Jardim Oceânico e Gávea, o método construtivo 
é o cut and cover, por meio do qual a superfície é escavada para 
a construção das paredes e da laje de concreto, permitindo a 
recomposição da superfície e a continuidade das escavações por 
baixo da laje.

MOBILIDADE URBANA

Acima, Túnel São 
Conrado;  ao centro, 

entrada do túnel 
e estacionamento;  

abaixo, berço do Tunnel 
Boring Machine (TBM). 

À esquerda ao lado, 
ciclos do método New 

Austrian Tunnelling 
Method (NATM)
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Energia Elétrica | Óleo e Gás | Mineração e Metalurgia | Química e Petroquímica | Indústrias de Processo e Manufatura | Infraestrutura e Edificações Especiais | Meio Ambiente

Metrô de São Paulo | Estação Ana Rosa | Estação Anhangabaú | Estação Carandiru |

Estação Consolação | Estação Jabaquara | Estação Liberdade | Estação Paraíso | Estação Ponte Pequena/Armênia |

Estação Praça da Árvore | Estação República | Estação Santa Cecília | Estação Santa Cruz | Estação Santana  |

Estação São Bento | Estação São Joaquim | Estação Sé | Estação Sumaré  | Estação Tietê | Estação Vergueiro |

Linha Vermelha | Linha Verde | Linha Amarela | Linha Azul | Linha Lilás

Metrô do Rio de Janeiro | Trecho Botafogo – Ipanema |

Estação Cardeal Arco Verde | Estação Siqueira Campos | Estação Cantagalo  | Estação General Osório, Linha 1 |

Estação General Osório, Linha 4 | Trecho Niterói – São Gonçalo | Estação Nossa Senhora da Paz (em execução) |

Estação Jardim de Alah (em execução) | Estação Antero de Quental (em execução) |

Estação Gávea, em 2 naves (em execução)

Metrô de Bagdá | Metrô de Recife | Metrô de Caracas |

Metrô do Iraque | Metrô de Lisboa |

Metrô da Argélia | Metrô de Salvador

A Promon Engenharia é 
reconhecida por ter 
desenvolvido, em seus 
52 anos de atividade, 
um dos mais 
expressivos conjuntos 
de projetos já 
realizados por uma 
empresa nacional nas 
áreas de infraestrutura.

Conheça mais sobre a Promon Engenharia na linha do tempo do site www.promonengenharia.com.br

PROJETOS BÁSICOS
E EXECUTIVOS PARA

MAIS DE 40
ESTAÇÕES DE METRÔ
EM DIFERENTES
CIDADES

PIONEIRA NA
UTILIZAÇÃO
DE SHIELD
NO BRASIL

46 ANOS
DE ATUAÇÃO
NACIONAL E
INTERNACIONAL
EM TRANSPORTE
URBANO
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“Além da complexidade da obra e 
das intervenções realizadas em áreas com 
adensamento populacional, este trecho 
da Barra contará com uma obra de arte, 
a ponte estaiada, projeto do consagrado 
arquiteto Santiago Calatrava, que constitui 
um desafio de Engenharia grande e 
requer uma logística e um planejamento 
detalhado de fabricação e montagem das 
peças”, observa Marcos Vidigal.

A ponte estaiada, com 275 metros 
de extensão, em concreto e aço, sairá da 
Pedra do Focinho do Cavalo e passará 
sobre a Lagoa da Tijuca, seguindo em 
direção a Estação Jardim Oceânico. 

No trecho da zona Sul, Marcos 
Vidigal assinala representa uma obra de 
alta complexidade, em face da geologia 
da região e da grande densidade urbana. 
“A execução dos túneis subterrâneos de 
Ipanema à Gávea será realizada com o 
equipamento Tunnel Boring Machine (TBM), 
mais conhecido como ´Tatuzão`, dotado 
da mais moderna tecnologia de escavação 
de túneis no mundo. Nesta região da zona 
Sul, os solos são basicamente formado por 
areia, com presença de água. O uso do 
TBM possibilitará a perfuração dos túneis 
sob o leito das ruas, sem a necessidade de 
explosões, uso de bate- estaca ou abertura 
de valas ao longo das vias de tráfego.”

O Tunnel Boring Machine, 
adquirido na Alemanha pelo Consórcio 
Linha 4 Sul, é um equipamento 
customizado e está entre as 3 
maiores máquinas já fabricadas pela 
Herrenknecht. Este TBM com mais de 
2 mil toneladas, 120m de comprimento 
e 11,5m de diâmetro (o equivalente 
a um prédio de quatro andares) irá 
escavar de 15 a 18 metros de túnel/dia, 
o que representa uma produtividade 
quatro vezes maior do que os métodos 
convencionais.  

MOBILIDADE URBANA

Acima e à direita, Ponte Estaiada, projeto 
do arquiteto e engenheiro espanhol 

Santiago Calatrava. A ponte sairá da Pedra 
do Focinho do Cavalo e passará sobre a 
Lagoa da Tijuca, seguindo em direção à 

Estação Jardim Oceânico.
Abaixo, vista aérea - Jardim Oceânico
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Segundo Marcos Vidigal, o 
método construtivo do TBM requer a 
fabricação de elementos pré-moldados, 
denominados aduelas, que constituem 
os anéis de concreto colocados no túnel 
na sequência de sua escavação. A fábrica 
de aduelas esta instalada em um terreno 
da Estação Ferroviária Leopoldina, 
desativada em 2004. 

Para as estações da Linha 4 
na zona Sul - Nossa Senhora da Paz, 
Jardim de Alah e Antero de Quental - o 
método construtivo adotado é o cut and 
cover invertido. As estações possuem 
uma arquitetura própria em função da 
área de implantação: a estação Nossa 
Senha da Paz, em forma de ´S´; a Jardim 
de Alah em linha reta; e a Antero de 
Quental com uma ligeira curva.

Interface com a comunidade

“Em todo o nosso planejamento 
e na estratégia executiva das obras, a 
manutenção de um diálogo permanente 
com a sociedade é fundamental para a 
condução da obra, cujas intervenções 
urbanas alteram muito o cotidiano dos 
bairros”, expõe Marcos Vidigal. “Apesar 
das interdições de ruas serem reduzidas 
e localizadas, trabalhamos em um espaço 
urbano com problemas de adensamento, 
dificuldade de mobilidade e com trânsito 
caótico. E, nesse contexto, qualquer tipo 
intervenção se torna mais crítica ainda. 
Daí a necessidade de uma comunicação 
constante entre a obra e a comunidade dos 
bairros diretamente impactados e com a 
sociedade como um todo.”

Antes do início das obras, uma 
pesquisa qualitativa e quantitativa 
realizada pelo Consórcio Linha 4 Sul com 
o intuito de se obter uma percepção maior 
sobre os anseios da sociedade em relação 
à Linha 4 do Metrô, determinou quais 
seriam as maiores queixas da população 
e os pontos críticos levantados pela 
sociedade. 

Partindo deste levantamento, o 
Consórcio Linha 4 Sul buscou estabelecer 
um planejamento gerencial e construtivo 
com soluções que pudessem minimizar os 
incômodos e desconfortos decorrentes da 
obra. 

Além disso, colocou à disposição 
da população, diversos canais para 
que as pessoas pudessem sanar as suas 
dúvidas ou obter informações sobre as 
obras e/ou o projeto da Linha 4 do Metrô, 
entre estes, as Centrais de Atendimento 
à Comunidade, instaladas na Praça 
Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, 
no Jardim de Alah e na Praça Antero 
de Quental, no Leblon; a linha 0800 
021 0620, com ligação gratuita; e canais 
digitais via website (www.metrolinha4.
com.br) ou twitter (twitter.com/
metrolinha4). Também são distribuídos, 
bimestralmente, 100 mil exemplares do 
Informe Linha 4, publicação destinada à 
comunidade, com informações sobre o 
andamento das obras. 

A segurança é o outro aspecto 
fundamental em obras urbanas. Na 
Linha 4 do Metrô, com a execução de 
túneis, há o manejo de explosivos e uma 
grande movimentação de máquinas 
24 horas/dia. “Aqui, nossas ações são 
conduzidas com um grau máximo de 
segurança”, afirma Marcos Vidigal. 
“Para a segurança do operário, temos 
uma equipe dedicada que monitora 
diariamente as questões de Saúde e 
Segurança do Trabalho. Já a segurança 
do entorno está diretamente associada 
ao projeto, à metodologia e à forma 
como esta é aplicada. Entendemos, 
porém, que ambas são indissociáveis.” 

Importante ressaltar que a segurança 
preventiva, presente em todas as etapas e 

atividades da obra da Linha 4 Sul, é um 
aspecto da maior relevância não só para 
o sucesso da obra, mas principalmente 
para o bem estar da população. Em São 
Conrado, por exemplo, antes do início das 
detonações para a escavação do túnel no 
Maciço da Tijuca, uma série de medidas 
preventivas foi tomada para assegurar 
a integridade física da comunidade da 
Rocinha, entre estas, o tratamento de 

encostas com estabilizações e retificações 
em vários pontos da rocha, passíveis de 
sofrerem abalos durante as explosões 
e drenagens, para evitar possíveis 
deslizamentos no período de chuvas. 

O monitoramento e o controle 
da qualidade do ar e das vibrações nas 
regiões impactadas pela obra estão entre 
os diversos compromissos da Linha 4 
do Metrô para com a população dos 

bairros. As estações de monitoramento da 
qualidade do ar, que medem o volume de 
materiais em suspensão antes e depois das 
obras, adotam os padrões estabelecidos 
pelos órgãos de controle ambiental e 
estão instaladas nos canteiros de obra em 
São Conrado e na Barra da Tijuca. Já o 
Programa de Ruídos e Vibrações monitora 
os níveis sonoros cujo limite é estabelecido 
antes do início dos trabalhos. Em ambos 

MOBILIDADE URBANA

Tunnel Boring Machine 
(TBM) - “Tatuzão”

Fábrica de aduelas instalada em terreno 
da Estação Ferroviária Leopoldina
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os monitoramentos, na eventualidade 
de alguma alteração nos índices 
estabelecidos, os consórcios estabelecem 
imediatamente as providências cabíveis 
para os problemas.

Ainda na área ambiental, o Programa 
de Coleta Seletiva reúne todo o material 
gerado nos canteiros da Linha 4, o qual é 
enviado para uma Central de Tratamento 
de Resíduos instalada no canteiro da 
Barra, onde após uma triagem, o material 
reciclável – papel, papelão e plástico – é 
empacotado em uma prensa hidráulica 
e acondicionado para posterior venda às 
empresas recicladoras.

O reaproveitamento do refluxo do Jet 
Grouting é outra ação de sustentabilidade 
interessante adotada na obra da Linha 4. 
Como a água usada no processo do Jet 
Grouting não pode ser reaproveitada, o 
produto final do refluxo é utilizado para 
a produção de tijolos e pavimentação 
dos canteiros. Já o “lava-botas” é uma 
alternativa criada no próprio canteiro da 
Praça Antero de Quental, no Leblon, para 
reaproveitamento da água que sai dos 
aparelhos de ar condicionado das áreas 
administrativas. 

O cuidado 
com as praças e a flora
Duas estações da Linha 4 serão 

construídas sob as principais praças dos 
bairros de Ipanema e do Leblon: a Nossa 
Senhora da Paz e a Antero de Quental, 
respectivamente nas praças do mesmo 
nome. 

Em Ipanema, a preocupação do 
Consórcio Linha 4 Sul com a preservação 
da praça ficou clara desde a elaboração do 
projeto quando os dois acessos à estação 
foram alterados e a área de escavação 
reduzida para minimizar o impacto das 
obras na praça. O formato da estação 
subterrânea foi então redesenhado, 
viabilizando a preservação da árvore mais 
antiga da praça, uma figueira com 80 a 90 
anos, segundo especialistas, e dimensões 
de 12 metros de altura e 22 metros de 
copa. Além deste fato, a concepção 
adotada em forma de ´S´, possibilitou a 
redução de 860m2 de área de escavação 
(15% a menos), a permanência de 74% das 

árvores no local e a conservação do lago no 
interior da praça.

Nas praças Nossa Senhora da Paz e 
Antero de Quental, as árvores localizadas 
nas áreas de obra foram transplantadas 
ou removidas. As espécies que puderam 
ser transplantadas foram levadas para 
um sítio em Vargem Pequena onde 
aguardarão o término das obras e aquelas 
que não puderam ser transplantadas serão 
substituídas por novos exemplares, pois 
como forma de compensação ambiental 
prevista pelo Instituto Estadual de 
Ambiente (INEA), outras 400 mudas serão 
plantadas pelo Consórcio Linha 4 Sul.

No Maciço da Tijuca, antecedendo as 
detonações e as obras do túnel, o Consórcio 
Construtor Rio Barra determinou a 
remoção de mais de 2.700 exemplares da 
flora nativa, principalmente orquídeas 
e bromélias, encontradas na encosta do 
morro. As plantas foram levadas para o 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, onde ficarão aclimatadas 
até a conclusão das obras e retorno ao local 
de origem.

Geração de empregos 
e qualificação
A construção civil é uma atividade 

com grande potencial gerador de vagas 
de trabalho e no Rio de Janeiro, segundo 
estudo divulgado pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) em 2012, a Linha 4 do 
Metrô já figurava entre os principais 
empreendimentos do Estado responsáveis 
pelos índices de crescimento alcançados 
pelo segmento.

“Atualmente, a obra da Linha 4 gera 
em torno de 5.500 empregos diretos. E, 
considerando que na construção civil, 
cada recurso mobilizado diretamente na 
obra gera de 3 a 4 empregos indiretos, 
temos 15.000 a 20.000 pessoas envolvidas 
nesta operação”, coloca o Engenheiro 
Marcos Vidigal.

Neste contexto, o fomento à 
qualificação profissional caminha ao lado 
das contratações. Os cursos promovidos 
pelo Consórcio Linha 4 Sul, por 
exemplo, visam não só à capacitação dos 
profissionais como também à formação 

de jovens e a sua inclusão no mercado 
de trabalho. Entre estes estão: o curso 
de capacitação de encarregados de obra, 
ministrado no canteiro da futura estação 
Antero de Quental, composto por dois 
módulos com conteúdo comportamental e 
técnico; e outro, em parceria com o SENAI 
Rio de Janeiro, voltado para a formação de 
jovens aprendizes nas áreas de carpinteiro 
e pedreiro. 

As oportunidades de qualificação 
estão em todos os níveis do conhecimento, 
pois segundo Marcos Vidigal, as obras 
metroviárias realizadas em regiões 
adensadas inevitavelmente adotam 
avançadas tecnologias com um alto grau 
de sofisticação, resultando um contexto 
propício para o aperfeiçoamento e o 
crescimento dos profissionais envolvidos, 
como também, para a aquisição de novas 
tecnologias resultante da transferência de 
know-how com os consultores contratados.

“Esta é uma obra de desafios sob 
todos os aspectos - técnico, tecnológico e 
executivo”, avalia Marcos Vidigal. “Em 
2016, com o início de operação da Linha 
4, o metrô carioca ampliará em 50% a 
capacidade de transporte de passageiros. 
Além deste fato, a entrega da Linha 4 do 
Metrô à população, nos prazos contratados 
com a qualidade e a segurança planejados, 
resultará uma contribuição significativa 
de nossa Engenharia para a melhoria da 
mobilidade urbana carioca e da qualidade 
de vida da população da cidade do Rio de 
Janeiro.” g
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Acima, vista aérea do canteiro 
de obras da Estação Nossa Senhora 
da Paz; abaixo, do canteiro de obras 
da Estação Antero de Quental
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INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA

N o primeiro semestre de 2013, dois 
importantes eventos marcaram a evolução 
do Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub): um, a inauguração 

da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM) em Itaguaí-RJ e outro, a chegada no Brasil, 
das seções 3 e 4 do submarino construídas na França. 
Com a operação da UFEM e a entrega das seções na 
unidade fabril, a Marinha do Brasil inicia a etapa de 
construção do primeiro submarino convencional, 
sob a responsabilidade da Itaguaí Construções 
Navais (ICN).

A UFEM é a primeira unidade concluída 
do complexo industrial do Prosub, com 87 mil m2 
construídos na área Norte do empreendimento, 
destinada à fabricação de componentes e instalação 
das estruturas internas das seções e subseções do 
submarino.

As seções de vante do primeiro submarino 
convencional, construídas na França, chegaram ao 
Rio de Janeiro no início de Junho último. Durante os 
três anos de fabricação destas seções no estaleiro da 
empresa DCNS em Cherbourg, engenheiros, técnicos 
e operários brasileiros receberam treinamento (on 
the job training) e qualificação em diversos níveis e 
atividades. A chegada destas seções à UFEM marca 
o término de uma etapa importante da transferência 
de tecnologia e de conhecimento do programa, 
possibilitando a continuidade do processo de 
qualificação de profissionais no Brasil, com a 
multiplicação do ‘saber fazer’ adquirido por aqueles 
que estiveram na França.

Almirante-de-Esquadra Gilberto Max 
Roffé Hirschfeld, atual Coordenador-Geral da 
Coordenadoria do Programa de Desenvolvimento 
de Submarino de Propulsão Nuclear (COGESN) da 

Marinha conclui 
importantes etapas do PROSUB 

A chegada das seções de vante do primeiro submarino convencional ao Brasil 
e a operação da UFEM marcam o novo estágio 

do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)

“A importância do 
Prosub ultrapassou 

a fronteira da Marinha 
ou da Defesa para 

a esfera nacional devido 
ao propósito de um 
Brasil independente 
tecnologicamente.”
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Marinha do Brasil, responsável por todo 
o gerenciamento do Prosub, observa 
que as conquistas do Prosub, até o 
presente momento, representam o início 
de um processo de desenvolvimento 
tecnológico inserido em um contexto 
que extrapola o próprio programa. “A 
importância do Prosub ultrapassou 
a fronteira da Marinha ou da Defesa 
para a esfera nacional devido ao 
propósito de um Brasil independente 
tecnologicamente. Este objetivo é 
baseado em 3 alicerces principais, os 
quais julgamos da maior relevância, 
não só para a Marinha, mas para todo 
o País: nacionalização; transferência 
tecnológica; e capacitação de pessoal.”

A experiência Marinha na 
questão da nacionalização e a sua 
contribuição para o desenvolvimento 
e o fortalecimento de um parque 

industrial brasileiro autônomo não é 
recente. Remonta aos anos de 1970, com 
a construção dos primeiros submarinos 
no Brasil e, à década seguinte, com o 
programa de modernização de fragatas, 
ocasiões em que a Marinha estabeleceu 
importantes parcerias com a iniciativa 
privada e fomentou a formação de 
importantes pólos tecnológicos de 
pesquisa e de produção no País.

Hoje, no Prosub, um programa 
com amplitude nacional, além de 
contar com esta experiência acumulada 
ao longo de décadas, a Marinha 
encontra um ambiente propício ao 
desenvolvimento de novas parcerias, 
quer com a iniciativa privada, quer 
com os institutos e centros de pesquisa, 
promovido pela Estratégia Nacional 
de Defesa de 2008, a qual, ao definir 
as necessidades das Forças Armadas, 

permitiu que cada uma das Forças 
elaborasse seus respectivos programas, 
consolidados pelo Ministério da Defesa.

“A determinação dos projetos 
comuns e outros individuais de cada 
Força possibilitou a ampliação de nossos 
contatos com a indústria nacional 
com o objetivo de apresentarmos as 
nossas demandas ao mercado”, aponta 
Almirante Max Hirschfeld. “Importante 
ressaltar que a Estratégia Nacional de 
Defesa foi um marco para a Indústria 
de Defesa no Brasil e, na sequência, a 
regulamentação dos dispositivos da Lei 
12.598 /2012, relativa à Base Industrial 
de Defesa do País, representou um 
passo importante na priorização e na 
promoção da indústria nacional, pois 
as demandas apresentadas à Nação 
abriram um potencial mercado interno 
e externo.” 

A retomada de desenvolvimento 
de uma indústria de defesa no País 
propiciou, nos últimos anos, a formação 
de novas empresas com a união de 
diferentes expertises e, por conseguinte, 
o fortalecimento de atuação destas 
iniciativas em determinados nichos do 
mercado interno de defesa. Segundo 
Almirante Max Hirschfeld, a expectativa 
é que este contexto atual possa ativar 
essa indústria nacional de defesa, 
fortalecendo-a por meio da fabricação 
de produtos com emprego dual. “No 
mundo, as indústrias do segmento de 
defesa atuam desta forma, em nichos 
especializados e, no Brasil, temos que 
pelo menos adquirir uma base sólida. No 
passado, tivemos muitas oportunidades 
para construí-la e não o fizemos. E hoje, 
não podemos, novamente, perder esta 
chance.”

À direita, em pé, Almirante-de-Esquadra Gilberto Max 
Hirschfeld, Coordenador-Geral da COGESN; 

na primeira fila, da esquerda para direita: Contra-Almirante 
Hecht, Assessor Especial do DGMM; Vice-Almirante Pinto 

Corrêa, Coordenador-Executivo (COGESN); 
Almirante-de-Esquadra Pires Ramos, Diretor-Geral do 

Material da Marinha; Almirante Mohammad Asif Sandila, 
Comandante da Marinha do Paquistão; Brigadeiro-General 

Saleem, Adido da Defesa do Paquistão; Vice-Almirante 
Fernandes, Comandante-em-Chefe da Esquadra. 

Na segunda fila, da esquerda para direita, Comodoro 
Miraza Foad Amin, Assessor do Comandante da Marinha 

do Paquistão; e Contra-Almirante Newton, Gerente do 
Empreendimento Modular 18 (EBN-UFEM)
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Assim como a nacionalização, 
a transferência de tecnologia é uma 
constante nos programas desenvolvidos 
pela Marinha em décadas anteriores. 
O sucesso obtido na transferência 
de tecnologia da Alemanha, com a 
construção de um submarino nos 
estaleiros da HDW, em Kiel, possibilitou 
a construção de outros quatro 
submersíveis no Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro (AMRJ) e colocou o Brasil 
no limitado rol dos países capacitados 
nesta especialidade da indústria naval.

No Prosub, a transferência de 
tecnologia e, principalmente, a efetiva 
absorção deste conhecimento é ponto 
fundamental para o desenvolvimento 
do projeto e a construção do primeiro 
submarino brasileiro com propulsão 
nuclear, o objetivo final do Prosub. “A 
requalificação na França, de profissionais 
brasileiros em diversos níveis e 
especialidades integra o processo de 
transferência tecnológica, visando à 
aquisição de novos conhecimentos e 
tecnologias bem como à ampliação 
do nível de expertise brasileira. Nesse 
campo, conseguimos efetivamente 
montar um time comprometido e capaz 
de absorver esta tecnologia de nossos 
parceiros franceses”, afirma Almirante 
Max Hirschfeld.

O terceiro alicerce do Prosub - a 
capacitação de pessoal – é um processo 
contínuo e crescente, pois para um 
programa complexo e de longa duração, a 
qualificação dos recursos humanos, tanto 
na área de projeto quanto na execução 
do submarino, resulta a garantia de 
continuidade do programa ede término 
das etapas com um nível crescente de 
qualidade.

“O projeto do submarino teve 
um salto tecnológico impressionante”, 
avalia Almirante Max Hirschfeld. 
“Em todas as áreas tivemos avanços 
expressivos, como por exemplo, na 

Almirante-de-Esquadra Gilberto Max 
Roffé Hirschfeld é o Coordenador-
Geral da Coordenadoria do Programa 
de Desenvolvimento de Submarino 
de Propulsão Nuclear (COGESN) 
da Marinha do Brasil. Com 48 anos 
dedicados à Marinha, acumulou 
extensa experiência nas áreas de 
Gestão de Material e de Logística, 
tendo sido Chefe da Secretaria de 
Logística do Ministério da Defesa e, 
mais recentemente, Comandante de 
Operações Navais da Marinha. 

construção do submarino e na elaboração 
dos requisitos; no segmento de sistemas 
de combate e de navegação, a Marinha e 
o Brasil vêm absorvendo e desenvolvendo 
essa tecnologia há algum tempo; e, na 
área da propulsão nuclear, a tecnologia é 
brasileira, fruto das pesquisas e trabalhos 
desenvolvidos pela Marinha nos seus 
institutos e centros de pesquisa. Alcançar 
o estado da arte é meta presente em todos 
os projetos da Marinha e, nesse contexto, a 
parceria com as universidades brasileiras 
é um fator importante para atingirmos o 
mais alto nível tecnológico.”

INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA

Nas instalações da UFEM, visita do Comandante da Marinha do Paquistão, Almirante Mohammad Asif Sandila

Acima e na página ao lado, 
obras do Estaleiro e Base Naval 
na Área Sul do empreendimento
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O Estaleiro e a Base Naval

Criada em 2008, a COGESN é uma 
Coordenadoria inserida na estrutura 
organizacional da Diretoria-Geral do 
Material da Marinha (DGMM) com a 
atribuição de gerenciar os sete contratos 
comerciais firmados entre a Marinha 
e as empresas partícipes do Prosub, 
entre estes, os contratos do projeto e 
construção do Estaleiro dedicado aos 
submarinos e da Base Naval, em Itaguaí-
RJ; do projeto de detalhamento do 
submarino convencional; e do projeto de 
construção do submarino com propulsão 
nuclear.

Estruturado em empreendimentos 
modulares, o Prosub tem como propósito 
final a obtenção do submarino brasileiro 
com propulsão nuclear. Assim sendo, 
todos os projetos e etapas do programa 
estão diretamente interligados e 
direcionados para este único objetivo. 

Para o Contra-Almirante Newton 
de Almeida Costa Neto, atual Gerente do 
Empreendimento Modular 18, que trata 
da Construção do Estaleiro e da Base 
Naval para os submarinos em Itaguaí-
RJ, o cumprimento do cronograma de 
obras das instalações físicas do Prosub é 
condicionante básica para a construção 
dos submarinos convencionais e de 
propulsão nuclear no tempo determinado. 
“A nossa atribuição é parte integrante da 
linha de produção dos submarinos e, por 
esta razão, necessitamos estar atentos 
à sincronia entre cada projeto e cada 
etapa de trabalho para o atendimento ao 
planejamento geral e ao cronograma do 
Prosub.”

Esta sincronia mencionada pelo 
Almirante Newton está na esfera de uma 
Gestão e de uma Engenharia Simultânea 
muito mais ampla do que a própria obra 
do Estaleiro e Base Naval, envolvendo 
cada área do programa, entre estas: a 
transferência de tecnologia realizada na 
França e no Brasil; a obtenção de uma 
tecnologia nacional; a capacitação dos 

“A nossa atribuição é parte 
integrante da linha de produção 
dos submarinos e, por esta razão, 

necessitamos estar atentos à 
sincronia entre cada projeto e 
cada etapa de trabalho para o 

atendimento ao planejamento geral 
e ao cronograma do Prosub.”

Da esquerda para direita: Almirante-de-
Esquadra Pires Ramos, Diretor-Geral do 

Material da Marinha; Almirante-de-Esquadra 
Gilberto Max Hirschfeld, Coordenador-Geral 
da COGESN; Comodoro Miraza Foad Amin, 

Assessor do Comandante da Marinha do 
Paquistão; Brigadeiro-General Saleem, Adido 

da Defesa do Paquistão; Contra-Almirante 
Newton, Gerente do Empreendimento 

Modular 18 (EBN-UFEM); Almirante 
Mohammad Asif Sandila, Comandante da 

Marinha do Paquistão; e Vice-Almirante Pinto 
Corrêa, Coordenador-Executivo (COGESN)
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recursos humanos em diversos níveis e 
áreas do conhecimento; a elaboração dos 
projetos, especialmente o de propulsão 
nuclear; a aquisição de bens e serviços 
em âmbito nacional, prioritariamente; e a 
formulação de uma metodologia própria 
que possa nortear esta sincronia e integrar 
estes e muitos outros desafios.

“O submarino é um dos artefatos 
mais complexos já construídos pelo 
homem e a capacidade de construirmos 
nossos próprios submarinos, 
especialmente o de propulsão nuclear, 
representa o credenciamento do Brasil 
não só para a construção de qualquer 

outro meio naval, mas essencialmente, 
para o desenvolvimento de diversas 
tecnologias de ponta em segmentos 
essenciais para o País”, expõe Almirante 
Newton. “A área de Defesa sempre 
foi geradora de conhecimento e de 
tecnologia, hoje imprescindíveis para a 
evolução mundial, como por exemplo, 
os computadores e a matriz energética 
nuclear. A condução do Prosub, ao longo 
do período previsto no programa até a 
obtenção do submarino de propulsão 
nuclear, ampliará, sem dúvida, a 
capacidade brasileira de desenvolver a 
sua própria tecnologia e de produzir os 

conjunto com a expertise brasileira, 
esteja ela nas empresas brasileiras 
ou nas universidades e institutos de 
pesquisa. No Prosub, especialmente na 
obra das instalações físicas do Estaleiro 
e Base Naval, estabelecemos parcerias 
com empresas brasileiras que detêm 
alto nível de Engenharia, seja em 
projeto ou em obras civis, marítimas 
e/ou nucleares, com capacidade de 
transformar o nosso conhecimento 
e propósito em realidade”, explica 
o Almirante Newton. “Junto com a 
Marinha, estas empresas compartilham 
do desafio de construir o primeiro 
submarino brasileiro com propulsão 
nuclear e, não temos dúvida de que, 
no futuro, os engenheiros e projetistas 
que hoje trabalham em nosso projeto, 
terão capacidade e criatividade muito 
maiores para gerar novas soluções para 
outros empreendimentos brasileiros.” 

Almirante Newton de Almeida 
Costa Neto é Gerente do 
Empreendimento Modular de 
Construção do Estaleiro e da Base 
Naval do Prosub. Formado pela 
Escola Naval do Rio de Janeiro em 
1984, atuou intensamente na parte 
operativa dos navios de esquadra 
da Marinha, especialmente das 
fragatas, tendo 
sido Comandante da Fragata 
Rademaker. 
Antes de assumir a gerência do 
Empreendimento Modular 18, 
foi Adido Naval e Aeronáutico 
do Brasil na Espanha e, mais 
recentemente, Comandante 
do Grupamento de Navios 
Hidroceanográficos.

resultados dela decorrentes por meio da 
capacitação dos recursos humanos e do 
fortalecimento da indústria nacional”, 
acrescenta o Almirante Newton. 

Em Itaguaí-RJ, com a chegada 
das seções 3 e 4 do submarino na 
Unidade de Fabricação de Estrutura 
Metálicas (UFEM), o planejamento do 
Prosub estabelece o desenvolvimento 
do processo inicial de construção do 
primeiro submarino convencional em 
paralelo à condução da obra do Estaleiro 
de construção do submarino, projetado 
para a execução da união das seções de 
casco e a montagem dos submarinos 
convencional e nuclear e da obra da 
Base Naval, com términos previstos a 
partir de 2014. 

A área nuclear destinada à 
transferência e troca do combustível 
nuclear para o reator do submarino 
de propulsão nuclear possui um 
cronograma mais extenso, em face das 
características especiais da obra com 
requisitos de segurança específicos 
regidos por normas nacionais e 
internacionais e acompanhamento da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), o órgão brasileiro responsável 
pelo licenciamento e fiscalização de 
instalações nucleares em todo o País.

A construção de uma instalação 
nuclear com a finalidade de apoiar um 
submarino de propulsão nuclear é uma 
tarefa nova e desafiadora para todos os 
envolvidos neste empreendimento – a 
Marinha, as empresas contratadas e a 
própria CNEN – e, por esta razão, todos 
os itens do projeto são exaustivamente 
discutidos entre as partes, com a 
apresentação de numerosos estudos, 
demonstrações técnicas e modelagens, e 
consultas a especialistas.

“A Marinha tem por diretriz 
em seus programas, trabalhar em 

INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA

Acima, Contra-Almirante Sydney dos Santos Neves, Gerente do Empreendimento 
Modular de obtenção dos submarinos convencionais da COGESN; 
abaixo, seções de vante do submarino convencional na UFEM
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“... a questão da nacionalização 
é uma preocupação particular de 
países como o Brasil, que buscam 

desenvolver e evoluir o nível 
tecnológico interno de expertise 

e de produção industrial.” 

O projeto do submarino
 com propulsão nuclear

À medida que o programa avança 
com a continuidade das obras em 
Itaguaí e o início de operação da UFEM 
para a fabricação dos componentes 
do submarino, também evoluem as 
atividades relativas ao submarino com 
propulsão nuclear. A gerência da COGESN 
responsável pela execução do objeto 
fim do Prosub, denominada Gerência 
de Projeto e Construção do Submarino 
com Propulsão Nuclear, ou Gerência do 
Empreendimento Modular 19, agora sob a 
responsabilidade do Almirante Alan Paes 
Leme Arthou, concluirá em meados deste 
ano, o projeto de concepção do submarino 
com propulsão nuclear e iniciará o projeto 
básico com a definição dos principais 
equipamentos.

De acordo com o cronograma 
do Prosub, o projeto do submarino com 
propulsão nuclear demandará 5 anos, 
destes, um ano para a concepção; dois 
anos e meio para o projeto básico; e o 
restante, para o detalhamento.

Em síntese, Almirante Alan Arthou 
explica que na concepção do projeto são 
estabelecidos a forma do submarino e os 
espaços para os grupos de equipamentos; 
na fase seguinte do projeto básico, a 
escolha dos equipamentos e as respectivas 
especificações são os principais subsídios 
para a definição dos pontos decorrentes da 
relação forma/espaço/ocupação e centro 
de gravidade da embarcação. “Nosso 
prazo para a elaboração desta etapa do 
projeto é extremamente desafiador visto 
que, em um período de apenas 30 meses, 
teremos de definir os equipamentos e 
os respectivos fornecedores, buscando-
os prioritariamente no mercado 
nacional. Nesse contexto, encontraremos 
situações bem distintas: equipamentos já 
disponíveis no mercado; alguns similares 
que exigirão das empresas fornecedoras, 
a realização de ajustes e/ou adaptações; e 
outros, que irão requerer uma capacitação 
específica da indústria nacional para a sua 
produção.”

No projeto do submarino 
convencional toda a especificação dos 
equipamentos e sistemas está definida 
no projeto básico pela DCNS, a empresa 
francesa responsável pela transferência de 
tecnologia do programa; para o submarino 
com propulsão nuclear, esta etapa será 
atribuição das equipes brasileiras de 
projeto que buscarão o índice máximo 
possível de nacionalização. Considerando-
se que, em uma estimativa inicial, serão 
necessários cerca de 100 sistemas, 900 
equipamentos e uma infinidade de 
materiais e componentes, a definição, 
especificação e encomenda destes itens 
no período de 30 meses será um trabalho 
hercúleo das equipes de projeto.

Almirante Alan Paes Leme Arthou é Engenheiro 
Naval e Mestre em Engenharia Naval pela 
Universidade de São Paulo (USP), Acadêmico 
da Academia Nacional de Engenharia. Possui 
extenso conhecimento em projeto de submarinos 
adquirido na Alemanha e em tecnologia nuclear, 
tendo sido diretor do Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP), entre 2002 
e 2005. No Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub) da Marinha do Brasil, 
esteve à frente da Gerência do Empreendimento 
Modular de Construção do Estaleiro e Base 
Naval até início de 2013, quando foi transferido 
para a Gerência de Projeto e Construção do 
Submarino com Propulsão Nuclear.

Atualmente, a equipe de 
projeto do submarino com propulsão 
nuclear possui 60 integrantes e, 
aproximadamente 50% destes receberam 
treinamento e qualificação recente na 
França. Em atendimento ao volume de 
trabalho que está por vir, a Gerência do 
Empreendimento Modular 19 planeja 
ampliar esta equipe que totalizará cerca 
de 400 profissionais com especialidades 
diversas. “Estes profissionais estão nas 
empresas, nas universidades e instituições 
brasileiras. Iremos buscá-los, contratá-los 
por meio de concurso e treiná-los para 
que, rapidamente, possam compor as 
nossas equipes com o nível necessário 
de conhecimento”, expõe Almirante 
Alan Arthou. “O projeto é apaixonante 
e em nossas palestras e encontros 
percebemos um grande entusiasmo das 
pessoas e vontade de se engajarem no 
projeto. Entendemos que se houver uma 
remuneração condizente com o mercado, 
conseguiremos efetivamente reunir um 
expressivo contingente de profissionais 
competentes e montar um quadro perene 
de recursos humanos.”

Na gestão do empreendimento 
do submarino com propulsão nuclear, 
Almirante Alan Arthou pretende adotar 
metodologia semelhante aquela aplicada 
na condução da primeira etapa da 
construção do Estaleiro e Base Naval 

em Itaguaí-RJ, a qual esteve sob sua 
responsabilidade até o término e entrega 
da UFEM. Partindo desta experiência 
somada a conceitos e procedimentos 
de gerenciamento internacionalmente 
conhecidos, Almirante Alan Arthou 
considera a questão da nacionalização o 
ponto central desta nova etapa de trabalho. 
“Nossa idéia é elaborar um planejamento 
de nacionalização, coordenado por 
um plano de aquisição. Esta é uma 

área nova de conhecimento na qual 
devemos estabelecer uma metodologia 
própria visto que este não é um tema 
presente nas chamadas ‘Boas Práticas 
de Gerenciamento´, recomendadas por 
institutos internacionais, pois a questão 
da nacionalização é uma preocupação 
particular de países como o Brasil, que 
buscam desenvolver e evoluir o nível 
tecnológico interno de expertise e de 
produção industrial.” 

Abaixo, instalações da UFEM;
acima, chegada das seções de vante do submarino convencional na UFEM

Almirante Alan Paes Leme Arthou, Gerente de Projeto 
e Construção do Submarino com Propulsão Nuclear da COGESN
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O empreendimento 
e o Meio Ambiente

A infraestrutura física do 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub) composta pela 
Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM), Estaleiro de 
Construção e de Manutenção e Base 
Naval ocupa uma área de cerca de 690 
mil m2, localizada na Ilha da Madeira, 
no Município de Itaguaí-RJ. Em se 
tratando de um empreendimento 
inovador, com características muito 
peculiares, o Prosub-EBN é uma obra 
repleta de constantes desafios no âmbito 
do projeto, da construção e do meio 
ambiente.

O Plano Básico Ambiental (PBA) 
decorrente do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) reúne 46 
programas, entre projetos, subprojetos 
e ações, os quais estabelecem atividades 
de monitoramento ambiental, medidas 
de controle e/ou mitigadoras e 
contrapartidas socioambientais aos 
impactos gerados pela implantação do 
complexo industrial na região. 

A chegada de um 
empreendimento desta envergadura 
altera, inevitavelmente, o cotidiano da 
população do entorno e, no Prosub, 
as compensações socioambientais 
previstas no PBA foram fundamentadas 
a partir das demandas apresentadas 
pelos moradores da região.

O Comandante Gilberto Huet 
de Bacellar Sobrinho da COGESN, 
Gerente de Apoio ao Licenciamento, 
expõe que “o PBA previa, inicialmente, 
que a Marinha deveria disponibilizar 
três traineiras durante as obras de 
dragagem, para rebocar as embarcações 

pequenas (caíques) dos pescadores até 
suas áreas de pesca. No entanto, em 
reunião anterior ao início da dragagem, 
a Associação de Pescadores Artesanais 
da Ilha da Madeira (APAIM), associação 
que congrega os pescadores artesanais 
da ilha que utilizam embarcação do tipo 
caíque, participou que tal procedimento 
não atenderia ao interesse desses 
pescadores, uma vez que os mesmos 
observavam locais e horários distintos 
para exercerem suas atividades de pesca 
e coleta de mariscos. Após diversas 
reuniões de negociação com a COGESN, 
a APAIM solicitou o fornecimento de 
39 embarcações de casco de fibra de 
vidro, com sete metros de comprimento 
e equipadas com motor de 20 HP, 
destinadas aos seus associados. A 
Marinha encaminhou esse pleito da 
associação ao IBAMA que, entretanto, 
não autorizou o fornecimento dessas 
embarcações, entre outros motivos, 
para não aumentar o esforço de pesca 
na Baía de Sepetiba. Em contrapartida, 
o IBAMA estabeleceu como medida 
compensatória, em caráter excepcional, 
o pagamento em espécie de valor 
correspondente a um salário mínimo 
(valor nacional), por mês de dragagem, 
aos pescadores artesanais da Ilha da 
Madeira impactados, com base no EIA-
RIMA, associados ou não da APAIM, 
por terem as rotas de navegação dos 
seus caíques estendidas durante o 
período da dragagem. Assim, como 
foram 15 meses de dragagem, a medida 
correspondeu a 15 salários. Desse modo, 
após tornar público os critérios para 
recebimento da medida compensatória 
em questão, a COGESN recebeu 793 
requerimentos de supostos pescadores 
artesanais da Ilha da Madeira. Após 

INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA

Acima, Área Norte 
do empreendimento do Estaleiro 
e Base Naval em Itaguái; abaixo, 

formandos do curso ‘Moço de 
Convés’; ao lado, assinatura 

da carteira de Aquaviário
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consultas ao EIA-RIMA e a realização 
de diversas reuniões junto às lideranças 
locais de pescadores, a COGESN 
estabeleceu uma Lista de Beneficiados 
composta por 22 nomes. Assim, a 
Marinha promoveu o pagamento, por 
meio de depósito em conta corrente, em 
OUT/2012, da quantia de 15 salários a 
cada um dos 22 pescadores artesanais 
da Ilha da Madeira, identificados pela 
COGESN como preenchendo o requisito 
de exercer a sua atividade de pesca no 
período da dragagem, com emprego de 
caíque, a partir da Ilha da Madeira”.

Alguns dos 46 programas do 
PBA são direcionados à promoção 
da qualificação e da habilitação de 
pescadores artesanais da Ilha da 
Madeira e visam, prioritariamente, o 
fortalecimento da Pesca Artesanal, da 
Maricultura e do Turismo na região. 
Entretanto, à medida que a convivência 
entre a Marinha, a Construtora Norberto 
Odebrecht e a comunidade local se 
amplia e se fortalece, forma-se também, 
um ambiente de confiança, propício 
ao conhecimento de expectativas da 
população em relação ao próprio 
desenvolvimento socioeconômico. 
Neste contexto, a COGESN promoveu 
a realização de um curso de “Moço de 
Convés”, especialmente voltado aos 
pescadores artesanais da Ilha da Madeira, 
realizado nas instalações da Associação 
de Pescadores e Lavradores da Ilha da 
Madeira (APLIM), com a fiscalização e 
o apoio da Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itacuruçá (DelItacuruçá). 
Enquadrado como uma das medidas 
mitigadoras do empreendimento, este 
curso foi ministrado ao longo de quatro 
meses e propiciou, no final de 2012, o 
ingresso de 30 formandos na carreira de 
aquaviários, com novas oportunidades 
de emprego.

Segundo Comandante Gilberto 
Huet, em face do sucesso da iniciativa 
e da alta demanda na região, a Marinha 
junto com a DelItacuruçá estuda a 
possibilidade de ofertar o curso para 
uma nova turma, com inscrições 
abertas ao pessoal da Ilha da Madeira, 
estendidas também à região de entorno. 
“Algumas alterações decorrentes de 
regulamentações da Organização 
Marítima Internacional (IMO) serão 
implementadas, entre estas, a duração de 
6 meses; a inserção de novos conteúdos; 
e a obrigatoriedade de um estágio 
embarcado. E, apesar de ampliarmos 
a área de abrangência dos inscritos, a 
prioridade será daqueles residentes 
nas proximidades do empreendimento, 
especialmente os pescadores.”

As obras de dragagem do 
Estaleiro e Base Naval, realizadas na 
Baia de Sepetiba, além de retirar bolsões 
de sedimentos contaminados com metais 
pesados ali existentes – um passivo 
ambiental deixado por uma indústria 

desativada há décadas – possibilitou 
um aprofundamento do canal defronte 
à Ilha da Madeira, ocasionando uma 
entrada de maior volume de águas 
azuis na baía, nas marés de enchente. 
Terminada a dragagem, verifica-se uma 
redução da turbidez de suas as águas 
e um incremento da vida marinha na 
região. Cabe mencionar que nessa 
dragagem promovida pela Marinha, 
diferentemente das demais dragagens 
realizadas na região, foi utilizado 
o “estado da arte” para destinação 
final adequada do material dragado 
contaminado, o qual foi acondicionado 
em bolsões especiais (GEOTUBES), 
armazenados em terra firme. Em todas 
as etapas do Prosub-EBN, quaisquer 
atividades que possam gerar impactos 
ao meio ambiente são previamente 
apresentadas ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), órgão ambiental 
licenciador do empreendimento e 
conduzidas em consonância com suas 
orientações. Posteriormente, essas 
atividades são relatadas ao IBAMA, por 
meio de relatórios específicos, na forma 
da legislação em vigor.

A COGESN estuda uma nova 
alternativa, a ser oportunamente 
submetida à apreciação do IBAMA, 
em substituição ao replantio de 
árvores como medida compensatória 
à supressão vegetal eventualmente 
necessária para a implantação 
do empreendimento. Trata-se da 
alternativa de plantio de uma espécie 
de macro alga marinha que, embora 
seja uma espécie exótica, encontra-se 
autorizada para implantação no Estado 
do Rio de Janeiro, nas águas litorâneas 

Gilberto Huet de Bacellar Sobrinho 
é Capitão-de-Mar-e-Guerra (Refº), 
da COGESN, atualmente Gerente 
de Apoio ao Licenciamento, das 
obras de implantação do Estaleiro 
e Base Naval para Construção 
de Submarinos Convencionais e 
de Propulsão Nuclear (EBN), em 
Itaguaí, RJ. Participou da elaboração 
das Normas Técnicas Ambientais 
(NORTAM) da Diretoria de Portos e 
Costas (DPC) e das Auditorias para 
implantação de Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) em todas as Bases 
da Marinha.

entre Arraial do Cabo (RJ) e Parati 
(SP). “As vantagens desse replantio 
de algas marinhas, em detrimento do 
replantio de árvores em áreas por vezes 
distantes do empreendimento, residem 
na capacidade de oxigenação da água 
nas proximidades do empreendimento, 
favorecendo o surgimento de uma 
biota marinha acompanhante; na sua 
capacidade de seqüestro de carbono; na 
facilidade de seu plantio, monitoramento 
e comercialização, haja vista já existir a 
Associação de Maricultores do Litoral 
Sul (AMALIS) em atividade na região 
com o cultivo desse tipo de alga; 
e, em especial, na possibilidade de 
qualificação e utilização da mão de obra 
dos pescadores artesanais da região 
na atividade”, explica Comandante 
Gilberto Huet, completando ainda 
que faixas de cultivo de alga marinha, 
contíguas a instalações portuárias 
e aos extensos píeres existentes na 
região constituiriam uma barreira 
natural de contenção, à aproximação de 
embarcações pequenas de pescadores 
a essas instalações, conforme previsto 
nas Normas da Autoridade Marítima 
(NORMAM). “Estaríamos resolvendo 
o problema da entrada de pequenas 
embarcações em área perigosa, 
oferecendo emprego aos pescadores 
artesanais da região e, ao mesmo tempo, 
enriquecendo a fauna marinha da área 
em face da maior oxigenação da água.”

Com o início das obras do 
estaleiro, alguns temas tratados na 
esfera do IBAMA terão interface também 
com a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), o órgão brasileiro com 
atribuição de supervisionar e licenciar 
os projetos e a construção das áreas 
que terão alguma implicação nuclear. 
Este é o caso, por exemplo, das linhas 
de transmissão de energia elétrica para 
o estaleiro, a serem oportunamente 
implantadas no empreendimento, 
observando as orientações do IBAMA 
quanto ao seu traçado, bem como 
eventuais especificações da CNEN. O 
Comandante Gilberto Huet explica que, 
por ocasião da obtenção da Licença de 
Instalação do empreendimento, como 
não havia condições de se definir seus 
traçados, foi feita menção a essas linhas.

Comandante Gilberto 
Huet de Bacellar 

Sobrinho da COGESN, 
Gerente de Apoio ao 

Licenciamento

Ubilização e instalação do GEOTUBES na Área Sul do Prosub-EBN
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A gestão da Engenharia 
no Prosub-EBN

O gerenciamento das partes ou 
da totalidade de um programa do vulto 
do Prosub-EBN é ponto fundamental 
para o sucesso do empreendimento, 
pois aqui os volumes em investimentos, 
serviços, pessoas envolvidas, materiais 
e equipamentos, entre outros 
aspectos, são grandes assim como as 
responsabilidades e os desafios.

Coordenar a elaboração dos 
projetos e atender as necessidades da 
obra são atividades simultâneas da 
área de Engenharia da Odebrecht no 
Prosub-EBN, que ora se intercalam, 
ora se sobrepõem. Esta é a dinâmica de 
trabalho da Engenharia, responsável 
pelo gerenciamento dos projetos básico 
e executivo do empreendimento: 
informações que circulam entre projeto 
e obra, e vice-versa, em um movimento 
contínuo cujo ritmo é marcado pelo 
cronograma de entrega das obras.  

“O desenvolvimento do projeto 
de um empreendimento como o Prosub-
EBN, de longa duração e com alto nível 
tecnológico, envolve um contexto 
amplo, desde aspectos simples, como a 
presença de poeira dentro de um prédio 
no qual se executará a solda do casco 
do submarino, até os grandes detalhes, 
como por exemplo, a segurança e a 
confiabilidade dos sistemas que não 
poderão falhar, tais como de água, de 
energia e de outras utilidades”, explica 
Paulo Bufacchi, Gerente de Engenharia 
da Odebrecht no Prosub-EBN. “Todos 
os pontos do projeto são importantes 
e merecem nossa plena atenção porque 
pequenos ou grandes detalhes poderão, 

Paulo Bufacchi é Engenheiro Mecânico com doutorado 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
e possui extensa experiência no gerenciamento de 
Engenharia de Projetos nos segmentos de Óleo & 
Gás, Petroquímica, Construção Naval e Offshore, com 
atuação em diversas empresas no Brasil e no exterior. 
Atualmente, ocupa a gerência de Engenharia da Odebrecht 
Infraestrutura no Prosub-EBN, o empreendimento do 
Estaleiro e Base Naval da Marinha em Itaguaí-RJ.

INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA
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igualmente, comprometer a correta construção do submarino e a 
operação das instalações do EBN.”

Paulo Bufacchi, que assumiu a gerência de Engenharia logo 
após a entrega da UFEM à Marinha e à ICN no início deste ano, 
assinala alguns aspectos fundamentais para o desenvolvimento 
do projeto adequado às necessidades da Marinha e que, inclusive, 
nortearão o gerenciamento da Engenharia nesta etapa do programa. 
Entre estes, a estreita interface da Engenharia com as duas pontas do 
projeto: uma, com a Marinha e a DCNS, que detêm o conhecimento 
da fabricação do submarino - o objetivo final do Prosub - e outra, 
com as equipes de obra, executoras das instalações físicas para a 
construção do submarino – o objetivo final da Engenharia.

A aproximação da Engenharia da Odebrecht com a Marinha 
e a DCNS visa trazer para a Engenharia o somatório de experiências 
e o know-how sobre os processos de fabricação de submarinos 
adquiridos pelos profissionais que participaram da construção de 
submarinos no Brasil e na França. “Nesse campo, a Marinha possui 
um quadro técnico de alto gabarito e a DCNS é a fornecedora dos 
parâmetros básicos das instalações. O importante é estabelecermos 
um canal de comunicação para que as pessoas possam contribuir 

com suas respectivas competências e 
que a Engenharia possa reunir todo 
esse conhecimento na elaboração de 
um projeto que atenda às necessidades 
específicas do submarino brasileiro”, 
explica Paulo Bufacchi.

Na outra ponta, a integração da 
Engenharia com as equipes internas de 
Obras Civis, Montagem Eletromecânica 
e Obras Marítimas da Odebrecht 
tem o objetivo de obter informações 
acerca das experiências de campo de 
cada área e do dia-a-dia da obra para 
a proposição de melhores soluções 
executivas no projeto. Para a nova 
gestão da Engenharia, o projeto deve ser 
encarado como uma ferramenta para a 
melhoria de desempenho da construção 
civil e da montagem eletromecânica, 
com resultados positivos para a 
produtividade, para os custos do 
empreendimento e para a segurança do 
trabalhador.

Em relação a este último aspecto, 
Paulo Bufacchi assinala o papel da 
Engenharia no ‘projeto consciente’, 
ou seja, desenvolver uma engenharia 
em atendimento às necessidades do 
projeto com soluções construtivas que 
possam maximizar a segurança das 
pessoas na obra. Evitar o trabalho em 
altura, por exemplo, é uma diretriz da 
Engenharia para o ‘projeto consciente’ 
que, em contrapartida, propõe métodos 
construtivos pré-fabricados com o 
uso mais intenso de guindastes e 
de equipamentos apropriados para 
as atividades de risco. “No projeto, 
esta questão de segurança é bastante 
ampla, pois além de envolver aspectos 
diretamente relacionados com a 
execução da obra, incluem fatores 
específicos inerentes ao projeto de uma 
infraestrutura naval para submarinos 
acrescido do fato de se constituir 
também, uma instalação de segurança 
nacional”, analisa Paulo Bufacchi.

Todas as informações obtidas nas 
interfaces com a Marinha, com a DCNS 
ou com as áreas internas da Odebrecht 
são repassadas para o Consórcio SGP - 
formado pelas empresas Sondotécnica, 
Genpro Engenharia e Planave -, 
contratado pela Odebrecht para 
desenvolver, sob a coordenação da 
Engenharia, o projeto básico e executivo 
do Estaleiro e Base Naval. Em um 
empreendimento como o Prosub-EBN, 
que tem o único propósito – a obtenção 
do submarino com propulsão nuclear -, 
elemento algum do projeto poderá se 
dissociar da totalidade do programa.

Paulo Bufacchi observa que 
a compreensão do empreendimento 
como um todo é fundamental para o 
desenvolvimento do projeto e, nesta 
esfera, a participação do Consórcio 
SGP não se detém na execução das 
atribuições de seu próprio contrato e 
sim na elaboração do projeto sob uma 
perspectiva mais ampla do programa. 
“O Consócio SGP e todos os que 
dele fazem parte têm demonstrado 
um grande comprometimento com o 
sucesso do empreendimento, buscando 
constantemente, os subsídios e as 
melhores soluções para o projeto.”

E, partindo do processo 
de avaliação da obra da UFEM, 
denominado ‘Lições Aprendidas’, a 
Engenharia intensificou a sua interface 
com a Marinha, com a DCNS, com as 
equipes internas e com o Consórcio 
nesta fase do programa, para fortalecer 
os aspectos considerados bons e revisar 
outros poucos, aperfeiçoando-os em 
prol de resultados ainda melhores no 
projeto e construção do Estaleiro e Base 
Naval. g

Paulo Bufacchi, Gerente de Engenharia 
da Odebrecht Infraestrutura 

no empreendimento do Estaleiro 
e Base Naval da Marinha (Prosub-EBN)

Acima, detalhes das obras para 
o Estaleiro e Base Naval na Área Sul; 

abaixo, Área Norte do empreendimento
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Pascal Le Roy, 50 anos, é graduado pela Escola Politécnica e pós graduado pela 
ENSTA. Iniciou sua carreira profissional em 1987, no centro DCNS em Nantes-
Indret, onde ocupou sucessivamente as posições de engenheiro responsável pelo 
desenvolvimento de componentes do sistema de propulsão para o Le Triomphant 
SSBN; líder do projeto para o sistema de propulsão do porta-aviões Charles de 
Gaulle; e chefe do departamento de engenharia de sistemas de propulsão. Mudou-
se para o centro DCNS de Brest  em 1996, para gerenciar o fim da construção e 
os testes do porta-aviões Charles de Gaulle. Em 2000, foi nomeado diretor dos 
programas ligados ao projeto das seis fragatas Delta em Lorient e, em seguida, 
em Cingapura, com transferência de tecnologia. Em 2005, Pascal Le Roy se tornou 
diretor industrial do centro DCNS de Toulon, especializado na manutenção da 
condição operacional dos navios da Marinha francesa. Em 2009, foi nomeado 
diretor do centro DCNS Lorient. Atualmente, Pascal Le Roy ocupa a posição de 
Diretor-Presidente da Itaguaí Construções Navais.

D iferentemente da metodologia 
utilizada pela Marinha do 
Brasil na construção dos 
submarinos brasileiros com 

tecnologia alemã na década de 1980, em 
que o primeiro submarino da série foi 
totalmente construído na Alemanha, o 
atual Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub), decorrente da 
parceria estratégica entre o Brasil e a 
França, prevê a construção de apenas duas 
seções do primeiro submarino na França e 
o restante do mesmo no Brasil.

A fabricação destas seções no 
estaleiro da DCNS na França teve dois 
propósitos distintos, estabelecidos 
inclusive, em dois contratos comerciais da 
Marinha com as empresas partícipes do 
Prosub: o Contrato no1.B, assinado com 
a Itaguaí Construções Navais (ICN) que 
trata da construção de quatro Submarinos 
Convencionais (SBR), e o Contrato no 
6, assinado com a DCNS, que trata da 
transferência de tecnologia de projeto e 
construção destes submarinos.

Ou seja, a decisão estratégica da 
Marinha de construir as duas seções 
de vante do primeiro submarino 
convencional na França, promoveu 
não só um somatório de ações dos 
dois contratos, mas principalmente, 

possibilitou que profissionais brasileiros, 
oriundos da Marinha, da NUCLEP e da 
ICN, acompanhassem e participassem 
da execução destas seções no estaleiro 
da DCNS, em Cherbourg, realizando-se, 
também, o treinamento e a capacitação 
dos técnicos no âmbito de transferência 
tecnológica do programa.

“A complexidade executiva e 
tecnológica das seções de vante S3 e S4 do 
submarino gerou um contexto mais amplo 
de capacitação dos profissionais que seriam 
os multiplicadores deste conhecimento no 
Brasil com aplicação na fabricação das 
demais etapas do submarino na NUCLEP 
e na ICN em Itaguaí”, expõe Carlos Freire 
Moreira, Diretor Operacional da ICN.  

Na França, a participação dos 
treinandos na produção das seções S3 
e S4 ocorreu em duas esferas e com 
grupos distintos: um, na qualificação e 
transferência de tecnologia; e outro, junto 
com a Marinha, no recebimento das seções, 
para a liberação de embarque e transporte 
para o Brasil.

O processo de aceitação simultânea 
das seções, realizado pelos técnicos da 
Marinha e da ICN, trouxe ganhos para o 
cronograma, evitando-se a duplicidade dos 
serviços, análises e inspeções, atividades 
intrínsecas à aceitação documental e física 

ICN assume as atividades
de fabricação do submarino na UFEM

ICN inicia as atividades na Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM) em Itaguaí após dois

anos de planejamento e capacitação de pessoal 

Pascal Le Roy, Diretor-Presidente 
da Itaguaí Construções Navais (ICN)
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das partes do submarino. “A simultaneidade 
destas atividades possibilitou à ICN, receber 
estas seções e, efetivamente assumir a 
continuidade de fabricação no Brasil, do 
primeiro submarino convencional do Prosub, 
sem ter que se fazer todo um processo de 
recebimento também aqui no Brasil”, aponta 
Carlos Freire.

Engenheiro Alberto de Oliveira Junior, 
líder da equipe da ICN responsável pelo 
acompanhamento deste processo na França, 
avalia que a decisão da MB de realizar as 
atividades de recebimento de forma conjunta 
na França permitiu o contato da equipe 
brasileira com os representantes de cada área 
de produção na França, fato que contribuiu 
para a realização de uma verificação detalhada 
da fabricação das seções no estaleiro. 

“Nossa equipe contou com total apoio 
da Marinha e da DCNS para o desenvolvimento 
das atividades, e neste período, as reuniões 
diárias e as constantes discussões em busca 
das melhores soluções resultaram ganhos 
significativos para o projeto”, avalia Alberto 
de Oliveira Junior. “Uma oportunidade única 
de troca de informações e experiências e 
hoje, este pessoal detém um conhecimento 

profundo que será utilizado e multiplicado 
na continuidade do programa no Brasil.”

A construção dos submarinos 
no Brasil, que é uma atribuição da ICN, 
envolve a participação de equipes da DCNS 
e da Marinha em diferentes contextos. Da 
DCNS, além daqueles que integram a ICN, 
outros profissionais estarão na assistência 
técnica ou na formação de pessoal on job 
training, conforme previsto no contrato 
de transferência de tecnologia; já os 
técnicos da Marinha atuarão no suporte ao 
processo produtivo e na fiscalização para 
a garantia da qualidade do produto final.

O transporte das seções de vante 
(S3 e S4) da França para o Brasil até a 
chegada destas na Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM) requereu 
uma operação complexa, precedida 
de intenso planejamento em virtude 
da dimensão das seções, do alto risco 
e do valor intrínseco. A peça, com 203 
toneladas, 26,52 metros de comprimento, 

6,2 metros de diâmetro e 12,3 metros de 
altura, foi transportada por balsa, do Porto 
de Sepetiba (RJ) para o cais da Nuclep e, 
na sequência, via terrestre, para a UFEM, 
onde serão fabricadas, pela ICN, as 
duas seções de ré (S1 e S2) do primeiro 
submarino, além de mais três submarinos 
convencionais completos.  

Na UFEM, as seções foram alocadas 
de acordo com o Plano de Ocupação do 
Solo, elaborado pela DCNS, o qual prevê a 
disposição de todas as partes em fabricação, 
obedecendo ao seqüenciamento lógico do 
fluxo de produção dos submarinos. 

Carlos Freire explica que o Plano 
de Ocupação do Solo demonstra as 
fases de fabricação dos submarinos e as 
simultaneidades de construção entre estes.  
“Em determinado momento, teremos 
três submarinos em diferentes estágios 
de fabricação nas instalações da UFEM, 
portanto, este plano deve ser dinâmico de 
acordo com o desenvolvimento de cada 

etapa do programa.”
Há dois anos, a ICN se prepara para 

as atividades em Itaguaí. Neste período, 
a empresa se dedicou à capacitação de 
pessoal e ao planejamento de todas as 
atividades intrínsecas de fabricação e 
montagem dos submarinos, inclusive os 
meios, ferramentas e materiais para os 
serviços na UFEM.

 “Planejamento, engenharia, 
logística de material, transferência de 
tecnologia, capacitação, disponibilidade 
industrial compõem uma orquestra 
em que todos têm que estar no mesmo 
diapasão. Este é um trabalho gigantesco 
que a Marinha vem pilotando de forma 
aguerrida e brilhante”, considera Carlos 
Freire. “A DCNS e a Odebrecht são os 
suportes da ICN, com a participação da 
Marinha, pois em qualquer projeto da 
MB, antes de se colocar como cliente, a 
MB se posiciona como uma parceira do 
projeto.”

Carlos Freire Moreira é Capitão-
de-Mar-e-Guerra da Reserva da 
Marinha do Brasil, Engenheiro Naval 
formado pela Universidade de São 
Paulo e com tal atribuição, ingressou 
no quadro de Engenheiros e Técnicos 
Navais da Marinha da Brasil, onde 
na Diretoria de Engenharia Naval, 
no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro e no Centro de Projetos 
de Navios participou de vários 
projetos da Marinha, entre estes, 
dos submarinos da Classe Tupi e 
do submarino Tikuna. Em 1992, 
foi para a França para a realização 
de Mestrado em Projetos de 
Submarinos. Em 2008, ao se desligar 
da Marinha, foi convidado pela 
DCNS francesa para participar 
do programa dos submarinos 
brasileiros, tendo sido Diretor 
Industrial da Itaguaí Construções 
Navais (ICN) e, atualmente, é o 
Diretor Operacional da empresa.

Acima, Oficina de Soldagem; abaixo, instalações da UFEM
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Várias frentes de 
treinamento e capacitação 

O processo de ocupação da 
UFEM, pertencente a Marinha Brasileira, 
ocorreu de forma rápida, com a imediata 
transferência para a planta industrial 
da Itaguaí Construções Navais S.A 
(ICN), sociedade das empresas DCNS 
e ODEBRECHT, trazendo um pessoal 
prontificado para o início da produção e 
preparação da fábrica. Aqui, a agilidade 
da ICN nesta etapa de transição é 
decorrente do planejamento da empresa 
que incluiu a preparação do pessoal por 
meio de um projeto piloto implantado 
em um galpão locado pela ICN na área 
da Nuclep.

A constituição de uma estrutura 
industrial, em menor escala, dotada 
das áreas de engenharia, suprimento, 
produção, qualidade, entre outras, 
possibilitou um efetivo planejamento 
e coordenação das atividades com a 
formação e o treinamento das diversas 
equipes de trabalho. Nesta ocasião, os 
setores entraram em fase operacional 
e, após a entrega da UFEM à ICN, 
transferidos para a nova unidade.

Este projeto piloto representou, 
portanto, a oportunidade para o 
treinamento intensivo do pessoal em todas 
as etapas e áreas da produção e também, 
para o inicio da troca de informações 
entre os departamentos, habitual em 
qualquer indústria. Atualmente, o efetivo 

da ICN na UFEM totaliza 570 pessoas com 
formação em diversas disciplinas para a 
área técnica,administrativa e operacional 
da fábrica.

Treinamento de pessoal é tema 
constante nas atividades da ICN, pois a 
construção dos submarinos é um programa 
de longo prazo, com um volume crescente 
de atividades, cujo desenvolvimento está 
diretamente relacionado à capacitação do 
quadro de pessoal.

Nesse campo, a qualificação na 
ICN ocorre em dois níveis, conduzidos em 
parceria com o Senai - um, na formação 
de jovens em diversas especialidades da 
indústria, e outro, na especialização de 
profissionais soldadores. 

Ao implantar o Programa Acreditar 

da Acionista Odebrecht para a formação 
dos jovens tem dois objetivos principais: 
a qualificação de novos profissionais para 
a ICN e a capacitação destes jovens para 
novas oportunidades de trabalho. Estes 
alunos são oriundos da população de 
menor renda da região de abrangência 
da UFEM e do Estaleiro da Marinha. 
Os cursos do Programa Acreditar são 
ministrados pelo Senai com a oferta 
de turmas em diversas especialidades: 
soldador; traçagem de corte; interpretação 
de desenho industrial; instrumentação e 
controle; instalações de sistemas elétricos 
industriais; mecânica de manutenção; 
operador mantenedor; entre outros. 

“São cursos ministrados por 
professores qualificados, com metodologia 

À esquerda, formandos do 
Programa Acreditar; abaixo, 
Oficina de Soldagem
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Carlos Augusto Campos dos 
Reis é Economista e possui uma 
experiência profissional acumulada 
ao longo de 25 anos na Odebrecht, 
a frente da área financeira e 
administrativa de diversos projetos 
industriais da empresa no Brasil 
e no exterior. Participou de todo o 
processo de concepção, formação e 
implantação da ICN, na qual ocupa 
atualmente, a posição de Diretor 
Financeiro e Administrativo.

e material apropriado, com aulas 
práticas e teóricas e com certificação. 
Dependendo da disciplina, possuem 
uma carga horária considerável, como 
por exemplo, o de solda, um curso de 6 
meses, com 692 horas práticas e teóricas. 
O objetivo principal dos cursos é a 
qualificação destes jovens para atender 
o mercado de trabalho, pois não há a 
obrigatoriedade de ingresso na ICN.”, 
expõe Carlos Augusto Campos dos Reis, 
Diretor Financeiro e Administrativo da 
ICN. “Este é um investimento social de 
grande abrangência que ultrapassa a 
esfera da ICN para toda a comunidade 
de Itaguaí.” 

Segundo o Diretor Carlos Augusto, 
o grande diferencial da demanda da 
ICN no mercado de trabalho é a oferta 
de trabalho perene, com possibilidades 
de crescimento profissional contínuo 
na própria empresa. “Em Itaguaí, por 
exemplo, nossa principal região de 
recrutamento, existe uma grande oferta 
de vagas disponibilizadas pelos diversos 
empreendimentos em construção, 
que oferecem empregos temporários, 
de construção ou de montagem. Já 
o profissional que ingressa na ICN 
é um funcionário metalúrgico, com 
permanência de longo prazo e o nosso 
propósito é qualificar pessoas para a 
indústria e trazê-lo de forma duradoura 
para o nosso quadro de pessoal.” 

Nos cursos de especialização 
de soldagem, o objetivo é ampliar a 
qualificação dos profissionais com 
experiência comprovada em soldagem em 
atendimento ao alto nível de qualidade, 
necessário e exigido, na fabricação e 
montagem dos submarinos. Este público 
alvo compreende os funcionários da 
ICN e os cursos são ministrados por 
profissionais da empresa, recentemente 
qualificados na França, e certificados pela 
DCNS nos procedimentos e processos de 
soldagem utilizados na fabricação dos 
cascos dos submarinos. 

Uma turma já foi ofertada, 
totalizando 16 soldadores especializados 
e certificados; outras turmas com 32 
integrantes estão em formação. Já no 
Programa Acreditar, desde a implantação 
da parceria ICN/Senai, 147 jovens já 
receberam o diploma de qualificação e até 
o final do ano, a ICN prevê a abertura de 
mais 12 novas turmas. 

Em paralelo a estes programas 
no Brasil, a ICN prossegue com o 
treinamento de técnicos na França, 
onde 54 profissionais de nível sênior já 
foram qualificados em várias disciplinas, 
tais como, planejamento, engenharia, 
mecânica, elétrica, materiais, tubulação, 
testes e qualidade. Estes profissionais 
voltam ao Brasil com a missão de 
multiplicar o conhecimento adquirido 
para os demais funcionários em suas 
respectivas áreas de atuação na ICN.

E, justamente para apoiar essa 
transferência de conhecimento, a ICN 
introduziu uma inovação nesse processo: 
uma consultoria para ministrar noções de 
didática a este pessoal. “Estes profissionais 
têm um perfil muito técnico e, observamos 
que possuem grande capacidade de 
aprender e pouca habilidade para 
transmitir o seu ‘saber fazer’. Por esta 
razão, contratamos uma consultoria 
para auxiliá-los nesta tarefa, ensinando-
lhes os princípios e os fundamentos da 
didática, ou seja, “estamos ensinando 
a ensinar”, explica Carlos Augusto dos 
Reis. “As atribuições da ICN em um 
programa de longo prazo exigem que 
a transmissão do conhecimento seja 
contínua e, neste processo, os jovens de 
hoje serão os profissionais experientes e 
multiplicadores de amanhã.” g

Na página, treinamento 
de profissionais no estaleiro 
da DCNS na França
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N o século XX, duas interferências urbanísticas marcaram a 
paisagem da cidade do Rio de Janeiro: a reforma de Pereira 
Passos, em 1903, e o aterro da orla da baía de Guanabara, nos 
anos de 1950, denominado Aterro do Flamengo.

O projeto de Pereira Passos, então Prefeito da nova capital da 
República, adota um modelo de renovação urbana, com intensas obras 
de modernização no centro da cidade marcadas pela abertura da Avenida 
Central e a construção de um moderno porto. O Aterro do Flamengo, por 
sua vez, ocorre em um momento de grande expansão metropolitana, na 
qual entre outras urgências, surge a necessidade de melhoria do sistema 
viário da cidade e, especialmente, do acesso ao centro da cidade.

Na concepção do Aterro do Flamengo, uma faixa na orla da 
baía de Guanabara, entre o Aeroporto Santos Dumont e a enseada de 

Porto Maravilha,
o projeto urbanístico do século XXI

Botafogo, novas vias expressas para o acesso ao centro são 
construídas ao lado de um parque com 7 quilômetros de 
extensão. Aqui, mais de 1 milhão de metros quadrados 
de jardim integra as áreas destinadas ao lazer, à prática 
de esportes e à cultura. Além de criar novas áreas e 
equipamentos urbanos, o projeto de urbanização do Aterro 
do Flamengo resultou na ocasião, a solução para o melhor 
escoamento do tráfego na região sem a necessidade de 
desapropriações para alargamento das principais vias 
internas.

Hoje, o programa de revitalização urbana do Rio 
de Janeiro, denominado Porto Maravilha é, sem dúvida, 
o projeto urbanístico do século XXI. A proposta parte 
da necessidade de reestruturação da área portuária, 
integrando-a ao contexto da cidade por meio de uma 
verdadeira operação urbana.

O Porto Maravilha vai muito além dos projetos 
urbanísticos anteriores ao buscar o desenvolvimento de 
uma região bastante degradada por meio da revitalização 
dos espaços e da ampla modernização da infraestrutura 
urbana. A melhoria de qualidade de vida dos atuais e 
futuros moradores é o objetivo principal do projeto Porto 
Maravilha que prevê a criação e a reorganização de áreas 
comerciais, residenciais e habitacionais de interesse social, 
culturais e turísticas, integrando o patrimônio histórico 
existente à moderna concepção urbanística e arquitetônica

O projeto abrange uma área de 5 milhões de metros 
quadrados, cujo perímetro é determinado por 4 avenidas 
principais da região central da cidade - Presidente 
Vargas, Rodrigues Alves, Rio Branco e Francisco Bicalho 
- com intervenções previstas em todas as esferas: na 
malha viária, com a construção de novas vias e acessos, 
a implantação de novo modal Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) e de ciclovias; na infraestrutura, com a 
reconstrução de 700 km de redes, incluindo água, esgoto, 
iluminação, drenagem e telecomunicações; e finalmente, 
na revitalização arquitetônica e na construção de novos 
espaços habitacionais, comerciais e culturais, integrados às 
áreas verdes.

Em 2009, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio 
da Lei Municipal 101/2009, criou a Operação Urbana 
Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico 

O programa de revitalização da região central 
do Rio de Janeiro, denominado Porto Maravilha, 
parte da necessidade de reestruturação da área 

portuária, integrando-a ao contexto da cidade 
por meio de uma verdadeira operação urbana

Acima, perspectiva da 
futura Praça Maua; ao lado, 
perspectiva da nova Via 
Expressa Rodrigues Alves; 
abaixo, nova Praça Mauá
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(AEIU) da Região Portuária do Rio de Janeiro, estabelecendo 
além das bases do programa Porto Maravilha, as diretrizes 
do novo plano urbano e as ferramentas para a viabilidade 
do projeto. Na mesma ocasião, a Lei complementar 102 
estabeleceu a criação da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), a 
gestora da prefeitura para o programa Porto Maravilha e 
responsável, entre outras atribuições, pela interface entre os 
órgãos públicos e privados e a Concessionária Porto Novo.

Formada pelas empresas OAS, Odebrecht e Carioca 
Engenharia, a Concessionária Porto Novo compõe a Parceria 
Público-Privada (PPP) do projeto Porto Maravilha, com 
a atribuição de executar as obras de modernização da 
infraestrutura e reestruturação viária e realizar o conjunto 
de serviços necessários ao funcionamento e manutenção do 
novo espaço urbano.

“Este é um projeto grandioso e inovador que irá 
revigorar e transformar uma área relevante do Rio de 
Janeiro. Com o Porto Maravilha, a cidade terá um espaço 
urbano moderno e planejado, com a oferta à população de 
maior mobilidade, infraestrutura e serviços condizentes 
com o século XXI”, afirma Rafael Daltro, Gestor do Contrato 
e Relações Institucionais da Concessionária Porto Novo. 
“Outro diferencial neste empreendimento é o modelo de 
concessão, sem similar no Brasil, que reúne, simultaneamente, 

“Com o Porto Maravilha, a cidade terá 
um espaço urbano moderno e planejado, 

com a oferta à população de maior 
mobilidade, infraestrutura e serviços 

condizentes com o século XXI.”

Rafael Daltro, Gestor do Contrato 
e Relações Institucionais da 
Concessionária Porto Novo

Obra viária do Porto 
Maravilha - Cut and Cover 
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PORTO MARAVILHA

Acima, perspectiva de como ficará a entrada 
do Túnel do Binário; ao centro, VLT estação final 

Cinelândia; abaixo, detalhe VLT

Obras de infraestrutura e 
de reurbanização da área abrangida 
no projeto a serem concluídas até 

2016: a demolição do Elevado 
da Perimetral; a construção da Via 
Expressa e da Via Binário do Porto; 
a implantação de 17 km de ciclovias; 

a construção de 700 km de redes 
de água, esgoto e drenagem, e de 
três novas estações de tratamento 
de esgoto; a construção de 30 km 
de vias para o VLT Municipal; 
o plantio de 15.000 árvores; e a 

construção do Museu do Amanhã.

Acima, nova estrutura urbana;
abaixo, solução para a perimetral

Área de intervenção da fase 2
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os serviços públicos na AEIU e as obras da 
nova infraestrutura.”

Desde junho de 2011, ocasião em 
que se iniciou a execução da segunda 
etapa do projeto Porto Maravilha no 
âmbito da PPP - CDURP e Concessionária 
Porto Novo -, todos os serviços de gestão 
de trânsito, conservação e manutenção das 
áreas, coleta de lixo, iluminação pública, 
entre outros, na região de 5 milhões de 
metros quadrados da AEIU, passaram 
a ser realizados pela Concessionária, e, 
paralelamente, a execução das principais 
obras do projeto que resultarão a total 
transformação da paisagem urbana local.

Até 2016, as obras de infraestrutura 
e de reurbanização da área abrangida 
no projeto deverão ser concluídas, 
entre estas, a demolição do Elevado da 
Perimetral; a construção da Via Expressa 
e da Via Binário do Porto; a implantação 
de 17 km de ciclovias; a construção de 700 
km de redes de água, esgoto e drenagem, 
e de três novas estações de tratamento 
de esgoto; a construção de 30 km de vias 
para o VLT Municipal; o plantio de 15.000 
árvores; e a construção do Museu do 
Amanhã.

Segundo Rafael Daltro, as obras 
viárias e de infraestrutura envolvem 
grandes construções subterrâneas que 
exigem um intenso reconhecimento 
geológico da região em face da composição 

ímpar do subsolo desta região; da alta 
densidade ocupacional em uma parte 
relevante; e da diversidade de edificações 
existentes com gabaritos, fundações e 
importância histórica distintos.

“A complexidade do projeto está 
também, na própria gestão dos aspectos 
decorrentes da obra, tais como, ruas 
interditadas; alteração do fluxo de tráfego; 
desvios de trânsito; poeira; barulho; que 
geram transtornos para os moradores 
e para o comércio local. Nesse sentido, 
a Concessionária Porto Novo mantém 
um forte trabalho de comunicação com 
a população para esclarecimentos e 
informações sobre o desenvolvimento de 
cada etapa da obra como também, sobre 
o projeto e os benefícios decorrentes desta 
operação urbana.

“O objetivo principal do Porto 
Maravilha é melhorar a qualidade de 
vida de todos os que residem na região. 
O processo de degradação desta área ao 
longo das últimas décadas resultou uma 
ocupação habitacional com baixo poder 
aquisitivo. E, o papel da Porto Novo nesta 
esfera social é facilitar a inclusão desta 
comunidade ao novo contexto urbano, 
com a oferta de maiores oportunidades 
por meio da educação, da qualificação 
e da geração de renda, integrando-a ao 
processo de desenvolvimento da região”, 
conclui Rafael Daltro.

Rafael Daltro de Almeida é 
Engenheiro Civil, graduado pela 
Universidade Federal da Bahia, com 
especialização em Gerenciamento 
de Projetos pela Universidade 
de São Paulo (USP) e MBA em 
Administração de Empresas pela 
COPPEAD-UFRJ . Construiu sua 
carreira profissional no grupo OAS, 
especialmente na área de construção 
civil pesada em grandes projetos de 
infraestrutura. Atualmente,  lidera 
as áreas de Relações Institucionais, 
Gestão do Contrato , Comunicação 
e Responsabilidade Social da 
Concessionária Porto Novo, na 
qual a Construtora OAS é uma das 
empresas acionistas.

Museu do Amanhã, projeto do arquiteto 
engenheiro espanhol Santiago Calatrava. 
Dotado de uma arquitetura sustentável, 
o Museu do Amanhã, em construção no 
Píer Mauá, é uma das âncoras da área 

cultural do Porto Maravilha

Na página, perspectivas e obra 
do Museu do Amanhã 
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PORTO MARAVILHA

Trajetos das vias: Ciclovia (acima à esquerda); Via Binário 
do Porto (abaixo à esquerda); Via Expressa (acima à direita); 
Veículo Leve sobre Trilhos - VLT (abaixo à direita)
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As obras dos túneis

As principais intervenções do Porto Maravilha no sistema 
viário da cidade estão baseadas em duas novas rotas: a Via Expressa 
e a Via Binário do Porto, com trechos em superfície e outros 
subterrâneos.

O projeto prevê a construção de três túneis: 
- na Via Expressa, o túnel, que transformará a Avenida 

Rodrigues Alves e substituirá o Elevado da Perimetral, alcança 40 
metros de profundidade e terá 3.450 metros com seis pistas - três 
no sentido Avenida Brasil e três em direção ao Aeroporto Santos 
Dumont;

- na Via Binário do Porto, o túnel com 35 metros de 
profundidade e 1.480 metros de extensão terá três pistas em direção à 
rodoviária, partindo da Rua Primeiro de Março;

- o Túnel do Morro da Saúde tem três galerias: duas, com 
três pistas cada para os dois sentidos; e uma terceira, entre estas, 
para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT); pelo fato de 
estarem localizados sob um Morro de forma triangular, os túneis têm 
comprimentos diferentes que variam de 30 a 80 metros.

- o Túnel da Rede Ferroviária Federal, desativado há anos, foi 
recuperado e adaptado para receber o VLT.

Sérgio Luiz Martins, Gerente de Produção do Consórcio 
Construtor, responsável pelas obras dos túneis, aponta como 
principais desafios destes projetos, a geologia da região e a logística 
dos serviços que estão sendo executados em área urbana densamente 
ocupada. As escavações são feitas por meio de detonações que 
interferem muito na vida do centro da cidade. Outro desafio é 
decorrente dos emboques dos túneis, executados entre a superfície 
e o subterrâneo, quando são encontradas muitas interferências não 
cadastradas, exigindo constantes estudos, análises e, eventualmente, 
até revisão do projeto.

No túnel da Via Binário, por exemplo, foi encontrada uma 
galeria da época do Império, com 2 metros de largura e 1,70 metros 
de altura, executada em tijolo, por onde passa um rio perene e à qual 
estão ligadas antigas redes de água pluvial e de esgoto, ainda em 
funcionamento. Não tendo como desviar da galeria, as obras do túnel 
foram paralisadas para a execução de um reforço de concreto em 
torno da galeria, permitindo assim, a continuidade das escavações 
do túnel em uma cota abaixo, sem riscos de rompimento da galeria.

 Obstáculos deste gênero, encontrados no trajeto dos túneis 
durante as escavações, são difíceis de serem detectados com 
antecedência, pois os documentos existentes que mapeiam grande 
parte destas redes antigas no centro da cidade são bastante imprecisos. 
“Sempre que possível, buscamos alternativas que possam adaptar 
ou recuperar as estruturas existentes; outras situações, entretanto, 
exigem de nossa equipe a introdução de novas soluções de projeto 
e/ou executivas de modo que possamos desenvolver melhor os 
trabalhos e manter o cronograma”, explica Sérgio Martins.

“A cada avanço das obras, a possibilidade de encontrarmos 
surpresas é grande. Trabalhamos em uma área que foi aterrada no 
passado e que, apesar dos túneis se desenvolverem em uma cota 
abaixo desta faixa, ou seja, na rocha, nossa atenção está voltada 
para a detecção de qualquer anomalia que possa gerar riscos para as 

Obra Porto Maravilha - utilização da 
metodologia Estaca Raiz

Sérgio Luiz Martins, Gerente 
de Produção do Consórcio Construtor do Porto Maravilha
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atividades e, principalmente, para os que ali trabalham. 
Para o bom andamento da construção do túnel, os 
serviços de instrumentação são fundamentais para nos 
fornecer os parâmetros de comportamento do solo ou 
do maciço”, observa Sérgio Martins. “Escavar um túnel 
é como realizar um vôo cego em um avião” - comenta, 
“ambos estão sujeitos a força da gravidade e, ao 
andarmos debaixo da terra, é preciso respeitar as forças 
da natureza para que ela não cobre isso de você. Em 
um vôo cego (com neblina, por exemplo) é necessário, e 
de suma importância, que observemos os instrumentos 
para balisar nossas ações e decisões e, na escavação de 
túneis ocorre o mesmo, pois apesar de contarmos com 
as sondagens verticais, que nos informam do maciço a 
ser escavado, desconhecemos o que ocorre entre uma e 
outra escavação.”

No Túnel da Saúde, concluído em abril deste 
ano, a situação encontrada foi diferente e mais 
complexa. Para a escavação em misto de solo e rocha, os 
projetistas adotaram a tecnologia denominada side drift, 
com pequenas galerias em cada lado para viabilizar a 
escavação. Além disso, a execução do túnel exigiu a 
construção de uma estrutura em concreto armado para 
sustentação de toda a carga do Morro da Saúde.

Sérgio Martins que atuou na construção de vários 
túneis complexos, entre estes, o túnel do Rodoanel em 
São Paulo e o túnel do Estaleiro e Base Naval (Prosub-
EBN) em Itaguaí-RJ, considera o trabalho do Porto 
Maravilha um novo desafio profissional.

No Rodoanel, o túnel 2 do trecho Oeste, com 
mais de 210 m2 de seção, foi construído em um maciço 
com material bastante heterogêneo, folheado, e com 
uma inclinação desfavorável à escavação. “Neste túnel, 
a necessidade de sustentação da abóbada, por meio de 
sapatas de concreto estruturadas em side-drifts, gerou a 
busca de tecnologias e alterações no cronograma, com 
implicações contratuais e comerciais. Uma experiência 
rica em todos os sentidos”, explica Sérgio Martins.

No Estaleiro em Itaguaí, o túnel que liga as 
áreas Norte e Sul do empreendimento é uma obra mais 
recente, concluída em setembro de 2010. O desafio deste 
projeto foi a presença de outro túnel, anteriormente 
construído no mesmo maciço por outra empresa, 
cruzando o percurso do túnel do Prosub-EBN na parte 
superior. 

Construído quase todo em rocha, com seção 
de 15 metros de altura e 14,5 metros de largura, este 
túnel com 695 metros de comprimento foi escavado, 
simultaneamente, pelas duas extremidades. Neste 
trabalho, observa o Engenheiro Sérgio Martins, 
“adotamos também diversas técnicas diferenciadas, 
algumas destas voltadas para a segurança, como 
por exemplo, a utilização de um plano de desmonte 
cuidadoso; a escavação com piloto avançado para o 
alívio de tensões na rocha; o uso de barreira de segurança 
com telas metálicas, cintas de borracha e uma camada 
de terra para impedir a projeção de fragmentos de rocha 
nas atividades de detonação; e a proteção da encosta 
contra eventuais deslizamentos com a construção de 
cortinas atirantadas na parte superior do morro.”

No Porto Maravilha, em face das condições 
do maciço e da complexa geologia, Sérgio Martins 
considera o contexto completamente diferente daqueles 
anteriores. “Na área de túneis, o nosso trabalho de 
engenharia tem uma estreita interface com a geologia e 
nesta obra, em que realizamos uma forte transformação 
no centro carioca, contamos com uma equipe 
extremamente capacitada, tanto na Engenharia quanto 
em Geotecnia. Esta é uma disciplina fascinante na qual 
temos a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento 
por meio dos inúmeros trabalhos realizados e no 
contato com nossos consultores, projetistas, verdadeiros 
cientistas da arte da Geologia e da Geotecnia.” 

Sérgio Luiz Martins é Engenheiro Civil, 
formado pela Universidade de Mogi das 
Cruzes (SP). Possui extensa experiência em 
engenharia de construção de túneis, adquirida 
na participação de inúmeras obras complexas, 
entre estas, o Rodoanel em São Paulo e no túnel 
do Prosub-EBN em Itaguaí-RJ. Há 10 anos 
retornou a Odebrecht Infraestrutura e, desde 
2012, é o responsável pela área de túneis do 
projeto Porto Maravilha, sob a responsabilidade 
do Consórcio Construtor Porto Rio, integrado 
pela Odebrecht. 

PORTO MARAVILHA

Acima, pespectiva do VLT no Túnel da Saúde; Túnel da Via 
Binário e Túnel do Paiol; abaixo, obra Cut and Cover
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A obra e o meio ambiente

Em uma obra essencialmente urbana, 
diversos são os fatores impactantes no 
cotidiano da população. Minimizar estes 
transtornos é objetivo constante em todo 
o trabalho da Concessionária Porto Novo 
que disponibiliza inclusive, um canal de 
Ouvidoria e de contato com as comunidades 
diretamente afetadas pelas obras do Porto 
Maravilha. 

Poeira, ruído, descarte de material, 
trânsito, são alguns entre muitos outros 
aspectos presentes no planejamento diário 
das atividades da obra. Rogério Jacobsen, 
gerente de Qualidade, Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente do Consórcio Construtor, 
observa que “a cada situação, os diferentes 
fatores são avaliados, em conjunto ou 
separadamente, para adotarmos a melhor 
alternativa que possa senão solucionar, 
diminuir os desconfortos inerentes a uma 
obra urbana.”

Na área de gerenciamento de 
resíduos, por exemplo, o material 
proveniente das escavações dos túneis ou 
de demolições é triturado e separado em 
faixas granulométricas por um britador de 
grande capacidade e aplicado na própria 
obra, especialmente em pavimentação. 

“A sustentabilidade está presente 
em várias atividades da obra e o 
reaproveitamento de material ou dos 
recursos naturais é uma constante”, coloca 

Rogério Jacobsen, assinalando algumas 
ações, entre estas, o emprego da água de 
reuso da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos (CEDAE) nos próprios processos da 
obra. 

A outra vertente importante da 
área de QSMS da obra do Porto Maravilha 
relaciona-se ao patrimônio histórico, à 
preservação e ao resgate da história local 
e, por conseguinte, da cidade do Rio de 
Janeiro. Inúmeros prédios históricos, de 
diferentes épocas e estilos arquitetônicos, 
tais como, o Mosteiro de São Bento, a Igreja 
de São Francisco da Prainha, os galpões 
ferroviários da Gamboa, o prédio D. 
João VI, o edifício ‘A Noite’, entre outros, 
se concentram nesta região da cidade 
e requerem atenção especial durante o 
período das obras. 

Além do cuidado com os bens 
históricos conhecidos que estão na superfície, 
a Concessionária Porto Novo coordena um 
extenso trabalho de tratamento, registro, 
catalogação e avaliação de inúmeros objetos 
encontrados nas prospecções arqueológicas 
realizadas na região. O resgate deste acervo 
demanda um planejamento e uma logística 
especiais, pois a liberação das frentes de 
trabalho dos túneis é vinculada ao término 
do trabalho arqueológico realizado naquelas 
áreas.  “Este é um trabalho importante no 
projeto Porto Maravilha: revitalizar a área 
e, ao mesmo tempo, resgatar a sua história”, 
afirma Rogério Jacobsen. g

Rogério Moreira Jacobsen é Engenheiro 
Civil formado pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Desde então, 
tem atuado na área de Qualidade e Meio 
Ambiente em diversas obras, especialmente 
de infraestrutura. Atualmente é Gerente 
de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente nas obras da Concessionária Porto 
Novo.
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Acima, detalhes de peças encontradas na prospecção arqueológica na 
região; abaixo, restauro de galpão - vista interna de colocação de telhas
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Abaixo, vista aérea 
dos galpões em obra e 
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