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  4 Marinha do Brasil avança 
na fabricação dos submarinos 
do PROSUB

Qualificação Profissional, Conhecimento 
e Tecnologia são  aspectos essenciais para 
o desenvolvimento econômico e social de 
qualquer país. No Brasil não poderia ser 
diferente e a nossa história demonstra que 
em todas as ocasiões em que o País investiu 
nestes três fatores, os resultados foram 
surpreendentes.

Investir na Qualificação Profissional pressupõe   
também investimentos em Educação de 
qualidade,  resultando profissionais aptos, 
conscientes e comprometidos com as suas 
funções na sociedade. 

O Conhecimento decorrente da Educação de 
qualidade e da Qualificação Profissional se 
expande proporcionalmente aos incentivos e 
oportunidades que o País oferece ao seu povo. 
E, quando estes efetivamente existem, os 
resultados positivos são evidentes.

E a Tecnologia, esta é fundamental. Porém, mais 
fundamental ainda é que seja desenvolvida 
dentro do próprio país e por brasileiros. Este é 
um grande legado para a Nação. 

O aspecto comum a estes três pontos é que os 
resultados dos investimentos não são a curto 
prazo como muitos gostariam que fosse. O 
retorno deste processo demanda tempo, as 
vezes até gerações e por esta razão, é preciso 
que haja persistência e continuidade de 
propósito nesta questão para que possamos 
colher, no futuro, os frutos dos esforços de 
gerações passadas e da presente.

Que legado melhor poderíamos deixar para as  
nossas gerações futuras do que a capacidade 
de gerir, com autonomia, o seu próprio futuro

Deixaremos a estas gerações, a capacidade e 
as ferramentas necessárias para que possam 
construir e viver em um País com mais 
Cidadania, com mais Educação, com mais 
Capacitação, com mais   Segurança, com 
mais Oportunidades, com mais Qualidade de 
Vida, enfim, o Brasil que certamente, todos os 
brasileiros almejam.

O projeto do submarino
com propulsão nuclear6
Cronograma e desafios 
da obra do Prosub-EBN8
O monitoramento 
do Boto-cinza no Prosub-EBN9
O Prosub-EBN 
e a Agricultura Familiar10

Atech dá passo 
importante no Prosub

Stack Engenhariaexecuta fundações 
de importantes obras no estado do Rio14

 26 Projeto de estruturas leves
decola 

PESQUISA APLICADA 
& TECNOLOGIA

13

31 Grupo CBO batiza 
e entrega o ‘CBO Ipanema’

MOBILIDADE
URBANA

  20 Consórcio Linha 4 Sul
na construção do túnel do Metrô-RJ

A logística do TBM20

A operação do TBM22

A Estação Antero de Quental24

INDÚSTRIA 
NAVAL

PROSUB
NACIONALIZAÇÃO

TECHNO News2 Ano IV - no 19 - 2014

ÍNDICE

Expansão do conhecimento diferencia 
Odebrecht Defesa e Tecnologia 
no mercado nacional

Carteira de projetos da Mectron 
cresce com a integração à ODT18

16

 28 Projeto prevê instalação
de sistema fotovoltaico
em 20 cidades do país 

ENERGIA 
RENOVÁVEL

TECHNO

NEWS

NEWS

NEWS

Ano IV - no 19 - 2014

Prosub 

Metrô - RJ

LABORATÓRIO 
DE ESTRUTURAS 
LEVES

ENERGIA 
RENOVÁVEL





TECHNO News4 Ano IV - no 19 - 2014

INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA

Marinha do Brasil avança na fabricação
dos submarinos do PROSUB

Nas instalações da NUCLEP, corte da primeira chapa do segundo 
submarino convencional (SBR-2) do Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (PROSUB) da Marianha do Brasil

A construção do primeiro submarino do Prosub (o SBR-1) teve 
início em 2010, com a fabricação de seções de vante 3 e 4 na 
França, e as demais seções do casco, nas instalações da Nuclep 
no Brasil. 

Neste período, o programa incluiu a qualificação de profissionais 
brasileiros nas instalações da DCNS na França, em serviços como soldagem, 
conformação de peças e fabricação de estrutura, e também, o treinamento 
on the job training com a participação do pessoal na construção das duas 
seções ali executadas.

A partir de meados de 2013, com inauguração e início de operação 
da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) em Itaguaí-RJ, 
a chegada das seções 3 e 4 ao Brasil e o retorno ao país, dos profissionais 
qualificados na França, a Marinha pôde imprimir uma dinâmica maior ao 
ritmo de construção do SBR-1.

A implantação de outra linha de produção na NUCLEP, direcionada 
a fabricação de anéis de reforço do submarino, que inclusive, constitui uma 
parte crítica no prazo de execução do casco resistente das embarcações, 
além de ampliar a capacidade de produção das seções do SBR-1, permitiu à 
Marinha iniciar a fabricação do segundo submarino convencional da série, 
o SBR-2.

“Realizamos os ajustes necessários para a operação da UFEM, que 
constituem parte do processo de partida de qualquer unidade fabril com o 
porte e a complexidade da UFEM, envolvendo equipamentos e softwares 
sofisticados e interface com diversos sistemas, e, hoje, a produção desta 
unidade é uma realidade. Na NUCLEP, ampliamos a produtividade da 
empresa, com uma segunda linha de montagem, para que pudéssemos 
garantir o atendimento ao cronograma do Prosub”, expõe Contra-
Almirante Sydney dos Santos Neves, Gerente do empreendimento modular 
de obtenção dos submarinos convencionais da Coordenadoria-Geral do 
Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear 
(COGESN).

Cronograma do Prosub prevê a entrega dos quatro submarinos convencionais até 2021 
e, em 2023, do submarino com propulsão nuclear
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 “O programa de nacionalização 
dos submarinos visa o fornecimento 

à série dos convencionais, 
e como evolução deste processo, 

a obtenção de uma capacidade fabril 
nacional para o submarino 
com propulsão nuclear.”

Paralelamente à construção e à 
organização de toda a estrutura fabril 
em Itaguaí e à qualificação do pessoal na 
França - militares e civis da Marinha, da 
NUCLEP, da ICN e de outras empresas -, 
a Marinha e a DCNS iniciaram o processo 
de seleção de empresas fornecedoras para 
os submarinos do Prosub, adotando neste 
campo, uma das principais diretrizes do 
programa: a nacionalização de sistemas e 
de equipamentos.

Além de promover o 
estabelecimento de um parque industrial 
nacional com capacidade de desenvolver 
e fabricar equipamentos e componentes 
para todos os cinco submarinos, o 
programa de nacionalização do Prosub 
visa estabelecer uma base industrial e 
comercial no País de modo a assegurar a 
continuidade e a operação do projeto nos 
prazos e custos previstos. 

Para os submarinos convencionais, 
102 empresas já estão pré-qualificadas 
pela DCNS e, várias destas, já foram 
submetidas à aprovação da Marinha. 
O programa de nacionalização dos 
submarinos convencionais inclui mais de 
90 projetos prioritários direcionados ao 
fornecimento de itens como, ventiladores; 
conversores estáticos; mancais de escora; 
trocadores de calor; válvulas; sistemas 
eletrônicos; geradores; motores elétricos; 
sistema de combate; acumuladores 
hidráulicos, e outros.

Entre os projetos já aprovados e/ou 
executados estão:

1. Engenharia e Integração 
    do Sistema  de Combate

O Sistema de Combate (SC) no 
submarino tem a função de gerenciar 

os sistemas de detecção (sonar, radar, 
navegação e periscópio) e calcular a 
solução de tiro para lançamento dos 
torpedos. 

A Fundação Atech, hoje 
denominada Fundação Ezute, foi 
selecionada e aprovada para receber 
o treinamento e participar do 
desenvolvimento de módulos de software 
do SC. 

No período compreendido 
entre setembro de 2011 a abril de 2015, 
oito engenheiros da Fundação Ezute 
estarão nas dependências da DCNS, na 
cidade de Toulon – França, recebendo 
treinamento referente aos módulos 
de software do SC dos S-BR. Nos anos 
de 2015 a 2017, a Ezute participará no 
Brasil, das atividades de integração do 
Sistema de Combate para o primeiro 
S-BR; e, após a conclusão do projeto, 

a Fundação será responsável pela 
manutenção do Sistema de Combate 
dos quatro submarinos convencionais.

2. Sistema de gerenciamento
    integrado da plataforma – IPMS 

O IPMS é um sistema 
computacional responsável pelo controle 
de diversas funções no submarino, 
tais como, controle de navegação, 
profundidade, propulsão, qualidade de 
vida e segurança a bordo, energia elétrica, 
entre outros.

A Mectron, sediada em São 
José dos Campos – SP, é a empresa 
selecionada pela DCNS e Marinha 
para participar do desenvolvimento do 
IPMS dos submarinos. O processo de 
nacionalização incluiu o treinamento, 
na França, de engenheiros da empresa 
e oficiais da MB, os quais, inclusive, já 
retornaram ao Brasil.

3. Mancais de escora

O objetivo da nacionalização neste 
projeto é envolver uma empresa brasileira 
na produção e montagem completa 
do mancal de escora de acordo com os 
desenhos, requisitos e projeto da DCNS.

Em um submarino, o mancal de 
escora tem a função de transferir o torque 
do motor elétrico para o hélice. 

A Zollern, localizada em 
Cataguases – MG foi a empresa 
selecionada pela DCNS e aprovada pela 
MB para a fabricação dos mancais de 
escora. 

Inicialmente, a previsão deste 
projeto seria produzir o primeiro 
mancal (para o S-BR1) na França, 
como treinamento, e os outros três, 
no Brasil. Como fruto da negociação 
entre a empresa brasileira e a DCNS, 
houve um aumento do escopo inicial do 
projeto, no qual ocorreu a substituição 
de treinamento para o primeiro mancal 
na França, pela fabricação de todos os 
mancais na Zollern. Soma-se ainda, a 
construção de um equipamento de testes 
dos mancais de escora pela Zollern com 
participação da UNESP (Universidade 
Estadual Paulista –Ilha Solteira-SP) e a 
supervisão da DCNS.

4. Tubos trocadores de calor

O objetivo deste projeto no Prosub 
é envolver, progressivamente, uma 

Contra-Almirante Sydney dos Santos Neves, Gerente do empreendimento modular 
de obtenção dos submarinos convencionais da Coordenadoria-Geral do Programa 

de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN)

Treinamento de profissionais no estaleiro da DCNS na França
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O contrato principal do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos, firmado entre 
a Marinha do Brasil a as empresas partícipes do 
programa em final de 2008, é suportado por sete 
contratos comerciais, os quais determinam as bases da 
Transferência de Tecnologia e da Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados, destinados a capacitar a 
Marinha a projetar e construir submarinos convencionais 
e nucleares, com exceção da tecnologia na área nuclear.

Destes, o Contrato no 6 trata especificamente 
da transferência de tecnologia de projeto e construção 
dos quatro submarinos convencionais (S-BR), do 
desenvolvimento do projeto e construção do submarino 
com propulsão nuclear (SN-BR) e do fornecimento de 
informações técnicas para o projeto do Estaleiro, da Base 
Naval e da UFEM.

Para o SN-BR, o processo de transferência de 
tecnologia engloba a qualificação de engenheiros de 
diversos níveis e especialidades para o projeto do 
submarino na França, por um período de dois anos, e a 
consultoria técnica durante o projeto e a construção do 
submarino.

No período de agosto de 2010 a maio de 2012, 
31 engenheiros militares e civis da Marinha receberam 
treinamento em projeto de submarinos convencionais 
e de propulsão nuclear em Lorient, na França, na 
Escola de Projeto de Submarinos (École de Conception 
dês Sous-Marins) da empresa francesa DCNS. Com 
o retorno deste grupo ao Brasil, a Marinha iniciou o 
projeto do submarino com propulsão nuclear em julho 
de 2012, ocasião em que inaugurou o Escritório Técnico 
de Projetos no Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP), especialmente equipado com avançados 
recursos tecnológicos de informação.

“Atualmente, a equipe dedicada ao projeto do 
submarino com propulsão nuclear totaliza 105 pessoas 
e, gradativamente, outros profissionais serão integrados 
ao grupo”, expõe Almirante Alan Paes Leme Arthou, 
Gerente de Projeto e Construção do Submarino com 
Propulsão Nuclear da COGESN. “Até julho de 2013, este 
grupo trabalhou na elaboração e conclusão da primeira 
etapa - o projeto de concepção do submarino – e, até o 
término do projeto, estimamos o envolvimento de cerca 
de 450 pessoas.” 

empresa brasileira, sob a responsabilidade da DCNS, 
na fabricação de componentes para trocadores de 
calor dos submarinos S-BR, produzidos de acordo 
com as especificações técnicas e a supervisão da 
DCNS. 

A empresa selecionada pela DCNS e 
aprovada pela MB foi a Termomecânica, localizada 
em São Bernardo do Campo – SP, a qual já produziu, 
com sucesso, um lote de tubos de Cupro-Níquel que 
serão instalados nos trocadores de calor do sistema 
de resfriamento de baterias do S-BR. 

5. Ventiladores

Os ventiladores dos S-BR, em total de três por 
submarino, tem por função a ventilação a bordo, em 
especial da praça de baterias, onde a manutenção do 
baixo teor de hidrogênio é essencial para as condições 
de habitabilidade da tripulação do submarino.

Este projeto visa o envolvimento de uma 
empresa brasileira no desenvolvimento, na 
qualificação e na produção dos ventiladores dos 
submarinos S-BR, de acordo com os requisitos e as 
especificações técnicas da DCNS. 

A empresa escolhida pela DCNS e aprovada 
pela MB foi a Howden France, sua fornecedora na 
Europa. Através de um processo de Transferência 
de Tecnologia, a Howden France subcontratará 
a Howden South America, empresa brasileira 
localizada em Itatiba - SP, que será a responsável 
pela fabricação dos ventiladores.

6. Conversores estáticos

A função dos conversores estáticos é 
alimentar as redes elétricas do submarino.

A Adelco, empresa brasileira sediada em 
Barueri – SP, foi selecionada pela DCNS e aprovada 
pela MB como responsável pelo desenvolvimento 
e fabricação dos conversores estáticos. Ao todo, 
serão 16 conversores, sendo quatro por submarino. 
O contrato prevê a fabricação dos dois primeiros 
na França, com treinamento e transferência de 
tecnologia, e os 14 restantes, totalmente produzidos 
e fabricados no Brasil.

7. Motores elétricos

Os motores elétricos nos submarinos 
possuem várias aplicações a bordo. Neste projeto, 
a WEG Equipamentos, empresa brasileira sediada 
em Jaraguá do Sul – SC, foi selecionada pela DCNS 
e aprovada pela MB, para fabricar os motores 
destinados aos submarinos convencionais do 
Prosub.

8. Bateria

Neste caso, a bateria do SBR-1, será feita na 
Alemanha, na empresa Hagen, do grupo Exide, e, 
paulatinamente, a fabricação será realizada no Brasil: 
30% para o SBR-2; 60% para o SBR-3; e 100% para o 
SBR-4. Neste processo, a transferência de tecnologia 
envolve o grupo Exide e a empresa Rondopar, com 
sede em Londrina – PR. 

O processo de nacionalização de sistemas, 
equipamentos e componentes dos submarinos, 
além do treinamento para o desenvolvimento 
e a integração de softwares específicos, inclui, 
também, a fabricação dos itens e o suporte técnico 
para as empresas durante a fabricação. Segundo 
Almirante Neves, “o programa de nacionalização 
dos submarinos visa o fornecimento à série dos 
convencionais, e como evolução deste processo, a 
obtenção de uma capacidade fabril nacional para 
o submarino com propulsão nuclear. Pretendemos 
que as empresas nesta etapa do programa estejam 
capacitadas e aptas a atender, em suas respectivas 
áreas, as necessidades do submarino com propulsão 
nuclear”. 

O Almirante Neves acrescenta ainda que, no 
âmbito da qualidade, a inspeção da DCNS é rigorosa 
e acompanha todas as etapas de fabricação dos itens 
executados no Brasil. A rastreabilidade, segundo o 
Almirante, é outro ponto de grande relevância na 
construção dos submarinos. “Todos os equipamentos 
e sistemas considerados vitais são detalhadamente 
documentados, de forma que estes registros possam, 
no futuro, possibilitar o rastreamento de fabricação 
de cada item do submarino.” 

O projeto do submarino com propulsão nuclear

Fabricação do submarino convencional do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)

Equipe do escritório Técnico de Projetos no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP)
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O processo de contratação dos recursos humanos 
necessários ao desenvolvimento das fases seguintes do 
SN-BR - o projeto básico e de detalhamento – está em 
andamento desde o início de 2014.

Embora a fase inicial conte com maioria de 
militares, foi engajado ao projeto a Amazônia Azul 
Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, empresa 
vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do 
Comando da Marinha, criada em agosto de 2012, com 
o objetivo de fomentar e desenvolver o setor nuclear 
brasileiro, especialmente nas questões concernentes ao 
projeto e à construção do submarino com propulsão 
nuclear. A AMAZUL poderá, através de concurso 
público, recrutar, no mercado, a mão de obra não militar 
necessária ao projeto.

A etapa de concepção do SN-BR demandou 
o período de um ano e à medida que o projeto se 
desenvolve, o volume de trabalho e a complexidade do 
projeto tornam-se crescentes. Na fase atual do projeto 
básico, por exemplo, que demandará dois anos e 
meio, além da visão global do submarino, é necessária 
a identificação clara das características de todos os 
elementos construtivos, equipamentos e soluções 
técnicas da embarcação para minimizar alterações 
futuras no projeto de detalhamento e, principalmente, 
durante a construção do submarino. 

Almirante Alan Arthou enfatiza que a definição 
dos elementos corretos nesta fase do projeto é 
fundamental para o sucesso do empreendimento. 
“O projeto básico deve ser elaborado com o mais alto 
padrão de qualidade e confiabilidade. Entendemos 
que um projeto bem feito minimiza, e muito, os 
problemas que surgem no período da construção. E, no 
caso do submarino, não podemos sequer considerar a 
possibilidade de revisão de projeto porque isto poderia 
ser fatal para o programa.”

A metodologia de elaboração do projeto, 
implementada sob a orientação técnica da DCNS, exige a 
documentação de toda e qualquer interferência ao longo 
do desenvolvimento do projeto, ou seja, se algum item 
for modificado em determinado ponto, este deve ser 
alterado em todos os documentos que fizerem qualquer 
referência a este mesmo item. Este procedimento, 
apesar de resultar um acréscimo expressivo de trabalho, 
assegura a informação correta para todas as interfaces 
do projeto.

“Em outra circunstância, este método poderia 
se configurar como burocrático e até prescindível, mas 
para um submarino, é essencial”, coloca Almirante Alan 

submarinos, inclusive convencionais, as quais são 
atualizadas e analisadas, sob as condições e necessidades 
do submarino com propulsão nuclear, chegando-se 
então, às especificações finais das diversas partes do 
projeto.

Nesta fase do projeto básico, duas equipes de 
apoio logístico integrado atuam simultaneamente: 
uma, no CTMSP em São Paulo, que trata do estudo 
das características dos equipamentos e do arranjo do 
submarino para permitir a manutenção a bordo; e, outra 
no Rio de Janeiro, responsável por averiguar a logística 
de manutenção da embarcação atracada ou no dique, 
ou seja, determinar o tipo de apoio, o maquinário e 
os procedimentos necessários ao futuro estaleiro de 
manutenção em Itaguaí-RJ. 

Ainda nesta etapa, além das atividades do projeto 
e do apoio logístico, a seleção dos fornecedores para o 
submarino com propulsão nuclear será finalizada, bem 
como a obtenção de informações dos itens contratados, 
fornecidas pelos fabricantes e fundamentais para o 
término do projeto.

“Este é o período em que completaremos o 
nosso programa de nacionalização do submarino com 
propulsão nuclear”, expõe Almirante Alan Arthou, 
enfatizando a importância da participação de empresas 
capazes de desenvolver produtos ou equipamentos no 
Brasil. “É preciso aproveitarmos a oportunidade do 
PROSUB para alavancar no país, um desenvolvimento 
tecnológico sólido e duradouro e, neste campo, a 
interface entre a iniciativa privada e a universidade 
deve ser ampliada e fortalecida em proveito de maior 
desenvolvimento tecnológico nacional.” 

“É preciso aproveitarmos 
a oportunidade do PROSUB 

para alavancar no país, 
um desenvolvimento 

tecnológico sólido e duradouro 
e, neste campo, a interface 
entre a iniciativa privada 

e a universidade deve 
ser ampliada e fortalecida 

em proveito de maior 
desenvolvimento tecnológico 

nacional.”

Fabricação do submarino convencional do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)

Almirante Alan Paes Leme Arthou, 
Gerente de Projeto e Construção do Submarino 

com Propulsão Nuclear da COGESN

Arthou. “O projeto é como uma espiral: começa com 
um nível de informação que aos poucos vai crescendo 
e se avolumando e, a cada volta da espiral, a inclusão 
de novos dados resulta a revisão de todo o projeto. 
Assim, é como se o submarino fosse projetado várias 
vezes, porém cada vez com informações mais precisas 
e convergentes.”

O desenvolvimento do projeto utiliza, como 
referência, todas as informações disponíveis de outros 
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Principais frentes de trabalho da obra do 
Prosub-EBN e cronograma
- Construção dos prédios do Estaleiro de 
Construção, com atividades de fundações, 
montagem de estruturas metálicas, 
instalações industriais, etc.;
- Construção dos prédios do Estaleiro 
de Manutenção, com atividades de 
fundações, alvenarias de vedação e 
estrutural, etc.;
- Fabricação de pré-moldados – Estrutura 
dos Edifícios Administrativos, caixas 
de passagem de redes de utilidades e 
canaletas de drenagem;
- paredes diafragmas de contenção para a 
escavação das Docas;
- Redes Subterrâneas (águas pluviais, 
esgoto, envelopes para redes elétrica e 
dados);
- Dragagem para a liberação da área de 
construção do Cais 02, 3 e 4;
- Tratamento de solo mole.
Estas obras deverão estar todas concluídas 
até 2017.

Principais etapas da obra previstas para 
o ano de 2014
- Conclusão da Estrutura Metálica e 
Cobertura do Estaleiro de Construção;
- Conclusão do enrocamento de contenção 
dos cais 2,3 e 4;
- Início da construção das principais 
edificações da Base Naval Sul;
- Início da construção do Cais 2; 
- Início das obras civis do Ship Lift

Tecnologia e principais técnicas 
construtivas adotadas nas obras de 
infraestrutura e superestrutura
- Tratamento do solo mole com Jet 
Grouting;
- Paredes diafragmas executadas com 
hidrofresa;

- Cravação de estacas metálicas para 
implantação do Cais 2 e Ship Lift;
- Montagem da Estrutura metálica do 
Main Hall – içamento de peças de grande 
peso a grandes alturas.

Principais desafios de execução dos 
serviços programados
- Cronograma de obras desafiador, 
exigindo elaboração de projetos em 
perfeita harmonia com as prioridades 
de liberação de projetos vis a vis as 
necessidades das frentes de construção e 
montagem;
- Prazos exíguos para procurement, 
montagem e comissionamento de 
equipamentos;
- Grande demanda na mobilização e 
gestão de recursos pelas áreas de recursos 
humanos, suprimentos e administração, 
exigindo alta concentração e empenho 
para atendimento das metas estabelecidas.

Em se tratando de um empreendimento 
ímpar pela inclusão da segurança nuclear 
em alguns pontos do projeto, os pontos de 
maior observância no desenvolvimento 
da obra em relação ao cumprimento do 
cronograma
- Intenso trabalho de engenharia, de 
projeto e de construção, bem como de 
planejamento, buscando a identificação e 
antecipação de todas as providências que 
são demandadas pelo plano de garantia 
da qualidade;
- Em 2014, as obras nucleares não estão 
previstas para execução.

Contingente de mão de obra no 
empreendimento do Prosub-EBN em 2014
Atualmente a obra conta com 2.900 
homens e deverá atingir um pico de 3.800 
homens em Outubro de 2014.

Cronograma e desafios 
da obra do Prosub-EBN

Acima e abaixo, vista aérea da obra do Estaleiro 
de Construção na Área Sul do Prosub-EBN

Celso da Fonseca Rodrigues, 
Diretor de Contrato 

da Odebrecht Infraestrutura 
na obra do Prosub-EBN
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Seguindo as diretrizes do Plano Básico 
Ambiental do Prosub-EBN, de forma a atender às 
exigências do órgão ambiental durante as atividades 
de dragagem e enrocamento, foi necessária a 
implementação de um programa de Monitoramento 
da Biota Aquática, para avaliar as possíveis 
interferências da instalação do empreendimento 
sobre a fauna marinha. Para tanto a área de Meio 
Ambiente do Prosub-EBN buscou, antes do início da 
obra, a existência de um levantamento de senso na 
Baía de Sepetiba que pudesse servir como referência 

para os estudos. Além disso, foi realizada uma 1ª 
campanha, que serviu de base de dados e controle. 

O Monitoramento da Biota Aquática é 
realizado por amostragem de algumas das espécies 
mais comuns, para a avaliação de eventuais alterações 
em sua composição e quantidade, com destaque às 
análises de concentrações de metais pesados.

Entre os programas de acompanhamento 
da biota aquática do Prosub-EBN, o Plano Básico 
Ambiental (PBA) previa o monitoramento de 
ruído antrópico, direcionado à população de 

golfinhos Sotalia guianensis (CETACEA, 
DELPHINIDAE), maior dentre as poucas 
concentrações de boto-cinza no Brasil, 
encontrada na área de influência  indireta 
do empreendimento, há 12 km distante 
da Ilha da Madeira. 

O programa ocorre desde 
agosto de 2011 e se destina a identificar 
possíveis impactos sobre a população de 
botos-cinza, relacionados ao aumento 
do ruído sonoro subaquático, de modo 
a fundamentar medidas mitigadoras, 
quando necessárias. 

Para a realização desse 
monitoramento acústico, orientado 
à caracterização e medição do ruído 
subaquático, foi contratado o “Instituto 
Boto Cinza” (IBC), organização não 
governamental que atua em pesquisas 
na Baia de Sepetiba, desde 2009, e que 
tem como missão a preservação do 
ecossistema marinho, em especial o boto-
cinza. 

A Baía de Sepetiba abriga a maior 
população de botos-cinza em toda a sua 
distribuição, que ocorre da America 
Central (Honduras) à America do Sul 
(Santa Catarina). O boto-cinza (Sotalia 
guianensis) é uma espécie de golfinho que 
mede aproximadamente 2 metros e pesa 
90 kilos. Este mamífero aquático vive em 
grupos e se alimenta principalmente de 
peixes e moluscos. 

A população de botos-cinza que 
habita a Baía de Sepetiba apresenta uma 
singularidade quanto ao número de botos 
que formam seus grupos. Normalmente, 
os grupos são compostos por 5 a 10 botos, 
entretanto, na Baía de Sepetiba, alguns 
grupos chegam a mais de 100 botos, 
denominados agregações. A maioria dos 
avistamentos dos grupos de botos se 
encontra fora da área de influência direta 
do empreendimento Prosub-EBN, da 
Marinha do Brasil. PR
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O monitoramento do Boto-cinza no Prosub-EBN

Vista aérea da obra do Prosub-EBN na área Sul do empreendimento
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Em Itaguaí-RJ, as ações da área 
de Responsabilidade Social referentes às 
obras de instalação do Estaleiro e Base 
Naval do Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub-EBN) são diversas 
e, entre estas, destaca-se o “Programa 
Alimento Justo”, promovido pela Marinha 
do Brasil, responsável pelo Prosub-EBN, 
e pela Odebrecht Infraestrutura, empresa 
construtora do Prosub-EBN. Trata-se de um 
programa de agricultura familiar inovador, 
voltado para as comunidades situadas no 
entorno do empreendimento, pautado em 
um amplo conceito de sustentabilidade,  
ao envolver as esferas econômica, social, 
ecológica e cultural.

O objetivo do “Programa Alimento 
Justo” é promover o crescimento da renda 
familiar dos agricultores da região, por 
meio do fomento à produção agrícola 
de pequenas propriedades, favorecendo 
assim a inserção social e a melhoria 
de qualidade de vida destes núcleos 
familiares. Além do desenvolvimento das 
atividades agrícolas, de forma autônoma e 
sustentável, o “Programa ‘Alimento Justo” 
propõe também, como resultado final, o 
resgate da autoestima, o desenvolvimento 
pessoal e a valorização do trabalho, 
elementos fundamentais para se alcançar o 
objetivo fim que é o crescimento da renda 
familiar e a melhoria da qualidade de vida.

O mapeamento das comunidades 
na região do empreendimento, realizado 
pela área de Responsabilidade Social do 
Prosub-EBN na ocasião de implantação 
da obra, determinou não só o perfil 
socioeconômico da população, mas 
principalmente, a baixa produtividade 
acompanhada de poucas perspectivas de 
desenvolvimento dos produtores locais, 
desestimulados em reverter esta condição 
em face do processo crescente de declínio 
agrícola da região de Itaguaí.

A partir deste levantamento, 
todas as ações do “Programa Alimento 
Justo” foram estruturadas e colocadas em 
prática, a partir de dezembro de 2012. A 
metodologia de implantação do programa 
determinou etapas de abordagem ao 
produtor local, permitindo assim, o 
fortalecimento crescente da relação de 
confiança entre a equipe do Prosub-EBN 
e a comunidade, fator fundamental para o 

atual sucesso do programa.
A primeira fase do programa 

correspondeu a diversas visitas realizadas 
pelo Engenheiro Agrônomo e Técnico 
Agrícola do Prosub-EBN às propriedades 
locais, com o objetivo de estabelecer um 
contato pessoal com cada produtor, mas 
essencialmente, conhecer as circunstâncias 
e condições de cada núcleo familiar 
relativos à sua atividade agrícola.  

Em uma segunda etapa, o 
programa promoveu o cadastramento 
destes produtores e a sua inserção 
ao “Programa ‘Alimento Justo”, 
representando o início de um importante 
processo de desenvolvimento econômico 
e social para estes agricultores locais, por 
meio de capacitação, assistência técnica 
e orientação para o acesso às políticas 
públicas do Governo Federal.

A capacitação compreende o repasse 
de informações diretamente relacionadas 
às necessidades de cada produtor, ou 
seja, o manejo de cultura, as técnicas 
agrícolas e a aplicação de alternativas mais 
eficientes e econômicas, visando melhor 
produtividade e qualidade do produto.

A assistência técnica inclui 
orientações para a aquisição de instalações, 
de ferramentas e/ou equipamentos, por 
meio próprio ou via organismos públicos de 
financiamentos e incentivos aos produtos 
cadastrados, abrangendo também neste 
caso, as informações necessárias para a 
obtenção da Declaração de Aptidão (DAP) 
ao Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF). Tal 
documento comprova o enquadramento 
do agricultor na categoria de agricultor 
familiar e, por conseguinte, lhe permite 
o acesso a diversas políticas públicas, 
como aquisição de crédito nas linhas do 
PRONAF, o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e o 
Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR).

Como incentivo à produção, o 
“Programa ‘Alimento Justo” prevê a 
aquisição dos itens produzidos pelos 
agricultores cadastrados para os refeitórios 
dos canteiros de obras do Prosub-EBN. 
Desta forma, estimulados para esta nova 
demanda, os agricultores são orientados 

sobre a qualidade, uniformidade e 
planejamento de sua produção. Na fase de 
obra do Estaleiro e Base Naval do Prosub, 
parte da produção é adquirida pela 
Odebrecht Infraestrutura e direcionada 
à cozinha industrial do canteiro de obras 
do empreendimento. O aprendizado, 
decorrente das realizado pelas orientações 
fornecidas aos agricultores em relação 
à comercialização de seus produtos, 
possibilita ainda a inserção do agricultor 
familiar no mercado, para o fornecimento 
a outros consumidores, além do Prosub-
EBN, com qualidade, escala, regularidade 
e emissão de nota fiscal, consolidando o 
capital produtivo. 

Os resultados do “Programa 
Alimento Justo” obtidos até então são 
muito significativos. Entre estes, destaca-
se o fato de que pela primeira vez no 
Município de Itaguaí, por meio através da 
orientação e acompanhamento pela equipe 
técnica do programa, foi estabelecido um 
grupo informal de produtores que passou 
a fornecer alimentos à Prefeitura. Estes 
alimentos são utilizados na merenda 
escolar municipal, de acordo com a Lei no 
11.947/2009.

Outros resultados importantes 
são: a inclusão de mais de 20 famílias ao 
programa; a formalização de mais 80% 
dos cadastrados, pela obtenção da DAP; 
a diversificação de culturas; a melhoria 
de qualidade da produção; e, a aquisição 
de mais de 63 toneladas de alimentos, que 
correspondem a mais de 140 mil reais.

Todas estas resultantes representam 
uma nova oportunidade de geração de 
renda para muitas famílias da região. E, o 
ponto mais importante deste processo é a 
implementação do “Programa ‘Alimento 
Justo” de forma autônoma e sustentável, 
de modo que este desenvolvimento 
econômico e social seja perene e assegure 
a qualidade de vida de muitas gerações 
destes núcleos.  

Além da participação da Marinha 
do Brasil e Odebrecht Infraestrutura, 
seus principais promotores, o programa 
prevê a parceria com diversas entidades 
e órgãos públicos, entre estes, a Prefeitura 
Municipal de Itaguaí, o Banco do Brasil, o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, a 
Emater-Rio, entre outros. g

O Prosub-EBN e a Agricultura Familiar

Produtor cadastrado no “Programa Alimento Justo” ao lado 
do Engenheiro Agrônomo e Técnico Agrícola do Prosub-EBN 
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Tal estudo se desenvolveu por 
ocasião das atividades de dragagem e 
enrocamento, cujo aumento do nível de 
ruído sonoro subaquático poderia causar 
algum dano auditivo, mascaramento 
acústico ou distúrbio comportamental 
nos animais. Vários estudos demonstram 
que somente animais expostos a ruídos 
sonoros acima de 160 dB apresentaram 
algum tipo de dano auditivo. Entretanto, 
o monitoramento detectou que o ruído 
médio gravado durante as atividades 
de dragagem e enrocamento não 
ultrapassou 115 dB e a distância de 1 
km, o que assegura a exclusão de dano 
auditivo permanente ou temporário sobre 
a população de botos-cinza que utilizam 
área próxima do empreendimento. 

Até o presente momento, os 
resultados constataram que a maioria 
dos grupos de botos observados na 
área da atividade do empreendimento 
estava fora de alcance (acima de 1 km 
de distância) da extensão da dragagem 
e do enrocamento. Observou-se ainda, 
que não houve mudança significativa 
no padrão de distribuição e fidelidade 
local dos botos, durante o período de 
presença e ausência de dragagem. Além 
disso, os grupos de botos observados 
em área próxima às atividades do 
empreendimento apresentaram o 
mesmo padrão comportamental de 
forrageamento e deslocamento durante a 
dragagem e na ausência da mesma. g

Distribuição dos grupos de boto-cinza, Sotalia guianensis, durante o 
monitoramento do empreendimento do EBN, na Baía de Sepetiba, 

comparado com estudos anteriores realizados na mesma área, entre 
2002 e 2003 (Flach et al., 2008a) e 2005 e 2007 (Dias et al., 2009)

À esquerda, grupo avistado próximo ao ramo 0 em Maio/2013; 
abaixo, agregação de botos na área de influência do EBN
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Nome comum: Boto-cinza 
Classe: Mammalia 
Ordem: Cetacea
Sub-ordem: Odontoceti
Família: Delphinidae
Gênero e espécie: Sotalia guianensis
Status de conservação: Dados insuficientes (IUCN/2011)
   
Atualmente são consideradas duas espécies para o 
gênero Sotalia, baseados em uma análise morfométrica 
tridimensional do crânio do boto fluvial e marinho, 
e através de evidências genéticas: Sotalia fluviatilis, 
conhecido popularmente como tucuxi, e Sotalia 
guianensis, boto-cinza.

Distribuição
A distribuição do boto-cinza é contínua desde o Panamá, 
América Central, até Santa Catarina, no Brasil.  A 
espécie costuma ser encontrada em baías, estuários e 
desembocaduras de rios e apresentam alta fidelidade 
local, permanecendo em uma mesma área durante toda a 
vida. Na Baía de Sepetiba encontraram as condições ideais 
para sua sobrevivência, sendo esta a maior população já 
registrada para esta espécie, entre 700 a 2.000 animais, 
onde grupos com mais de 300 botos podem ser avistados 
diariamente.

Características
O boto-cinza é um animal robusto, com nadadeira dorsal 
em formato triangular, localizada próximo ao centro do 
dorso. O rosto tem tamanho médio bem visível em relação 
à cabeça. O boto-cinza possui entre 130 e 144 dentes. A 
coloração varia do cinza escuro no dorso ao cinza claro e 
no ventre varia do branco ao rosado.

Longevidade
O boto-cinza pode viver aproximadamente de 30 a 35 
anos.

Tamanho
O boto-cinza é um dos menores cetáceos e não apresenta 
dimorfismo sexual aparente. Seu comprimento máximo é 
de 2,2m, e seu peso 90kg. O filhote ao nascer mede cerca 
de 90cm e pesa aproximadamente 5kg.

Locomoção 
Os golfinhos se locomovem na água fazendo 
movimentos oscilatórios verticais para cima 
e para baixo, promovendo a propulsão 
necessária no deslocamento.

Respiração
Para respirar, os golfinhos começam a expirar 
o ar antes de atingir a superfície da água, 
formando uma bolha de ar. Esta bolha impede 
que a água fique em volta do orifício nasal 
(espiráculo) e seja inalado junto com o ar no 
momento da inspiração.

Reprodução
A maturidade sexual é atingida pelos machos 
quando atingem cerca de 1,75 m, e pelas fêmeas 
quando estas estão com aproximadamente 

1,65m, isto ocorre por volta dos 6 ou 7 anos. 
Após o cortejo, o macho e a fêmea juntam 
ventre contra ventre e segue o acasalamento 
que dura poucos segundos.
Cada fêmea gera um filhote a cada 2,5 ou 3 
anos e a gestação dura aproximadamente 12 
meses.
No parto, a primeira parte a sair é a cauda, 
evitando o afogamento do recém-nascido. 
Ao nascer, ele nada imediatamente para a 
superfície para respirar.
Para amamentar, o leite, muito denso e 
nutritivo, é injetado na boca do filhote quando 
este estimula os mamilos da mãe.
A mãe acompanhará o filho durante os 
primeiros 2 anos de vida.

Fonte: Instituto Boto Cinza

Conheça mais sobre o Boto-cinza
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A Atech, empresa controlada pela Embraer Defesa 
& Segurança, está concluindo neste mês (maio de 
2014) a produção dos Consoles Multifuncionais 
do Sistema de Combate (MFCC), que são parte 

integrante do Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB), da Marinha do Brasil. O término deste trabalho 
é uma marca especial, pois trata-se do primeiro projeto 
do Programa de Nacionalização do PROSUB totalmente 
consolidado. 

Este produto integra o portfólio de soluções 
desenvolvidas e oferecidas pela Atech no programa de 
submarinos da Marinha do Brasil. Além do MFCC, que 
faz parte do futuro submarino convencional brasileiro, a 
companhia também participa da produção do primeiro 
submarino brasileiro com propulsão nuclear, onde é 
responsável pelo desenvolvimento do sistema de proteção e 
controle do laboratório de geração núcleo-elétrica, conhecido 
como LABGENE -- considerado a parte principal e mais 
complexa do reator que equipará o submarino nuclear 
brasileiro. O LABGENE é uma unidade nuclear de geração 
de energia elétrica que está sendo projetada e construída no 
país, e que será utilizada para validar as condições de projeto 
e ensaiar todas as situações de operações possíveis para uma 
planta de propulsão nuclear.

A construção dos consoles tem sido desenvolvida em 
parceria com as empresas Ribfer, que atua na produção das 
estruturas mecânicas dos consoles, e a Atmos, responsável 
pela montagem elétrica dos sistemas eletrônicos que equipam 
os mesmos. A Atech é detentora de todo o conhecimento da 
engenharia de sistemas envolvido no projeto.

A atuação da companhia nas atividades de 
gerenciamento e integração, aliada ao domínio da engenharia 
de sistemas e ao desenvolvimento de fornecedores 
qualificados, consolidam a autonomia tecnológica 

preconizada pela Estratégia Nacional de Defesa. Esta 
competência da Atech é fundada em sua ampla experiência 
em projetos de transferência de conhecimento e tecnologia, 
além do domínio do ciclo completo da engenharia de sistemas 
complexos de missão crítica como o desenvolvimento e 
modernização de todo o sistema de comando e controle do 
tráfego e de defesa aérea brasileira, e o desenvolvimento e 
integração de sistemas de missão da aeronave P-3 de patrulha 
marítima e dos helicópteros de emprego naval no âmbito do 
programa H-XBR.

Neste projeto dos submarinos brasileiros, a Atech atua 
como subcontratada da empresa francesa DCNS, responsável 
pela transferência de conhecimento para a indústria brasileira 
como parte do Programa de Nacionalização do PROSUB.

“Ao longo do desenvolvimento de todo o projeto, 
boa parte do conhecimento adquirido poderá ser aplicado 
em outros trabalhos nacionais, fortalecendo ainda mais a 
indústria brasileira”, comenta o presidente da Atech, Jorge 
Ramos.  Segundo ele, essa é uma grande oportunidade 
para tornar a Atech ainda  mais especializada na área de 
sistemas de comando e controle, e especialmente em sistemas 
embarcados, e permitirá à organização reforçar suas parcerias 
com a Marinha do Brasil em oportunidades futuras.

O projeto da fabricação e montagem dos Consoles 
Multifuncionais do Sistema de Combate dos Submarinos 
é parte integrante do Programa de Nacionalização do 
PROSUB, conduzido pela Marinha do Brasil e que prevê 
o estabelecimento de parcerias com empresas nacionais, 
garantindo assim que o país tenha a capacidade de reproduzir 
os sistemas e equipamentos sem dependência estrangeira. 
No acordo, feito pelo governo brasileiro com a empresa 
francesa, está previsto o fornecimento de quatro submarinos 
convencionais e a transferência de tecnologia do casco do 
submarino de propulsão nuclear. g

Atech dá passo 
importante no PROSUB

Jorge Ramos, Presidente da Atech

Di
vu

lga
çã

o -
 F

oto
 C

ar
la 

Di
as

PROSUB NACIONALIZAÇÃO

Ano IV - no 19 - 2014



TECHNO News14

PROSUB NACIONALIZAÇÃO

O bras industriais, comerciais, empreendimentos imobiliários 
e obras de arte rodoviárias compõem o universo de atuação 
da Stack Engenharia, empresa especializada em fundações 
profundas, que neste ano de 2014, completa 40 anos de 

atuação no mercado brasileiro.
Neste período de quatro décadas, a Stack Engenharia fez parte 

do desenvolvimento e crescimento da Engenharia Civil brasileira 
por meio da execução das fundações de obras complexas em todo o 
território nacional, com maior ênfase na região Sudeste.

Recentemente, três empreendimentos no Estado do Rio de 
Janeiro são destaque no portfólio da Stack Engenharia: um, no 
segmento de infraestrutura rodoviária - o Arco Metropolitano, em 
Duque de Caxias; outro, um empreendimento residencial - o Projeto 
Terra Nova, em Nova Friburgo; e uma obra industrial de grande porte 
- o Prosub-EBN, em Itaguaí.

O Arco Metropolitano é uma via expressa construída no entorno 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com o objetivo de desviar 
o intenso tráfego de veículos que apenas atravessam a cidade do Rio 
de Janeiro, o que trará imensos benefícios para a mobilidade e para a 
logística da região. 

A autoestrada ligará os municípios de Itaboraí a Itaguaí e 
passará por oito municípios perfazendo 146 quilômetros, com 157 
obras de arte neste percurso - 74 viadutos e pontes, 80 passagens e três 
passarelas. No trecho que liga o município de Duque de Caxias ao de 

Itaguaí, o Arco Metropolitano cortará importantes eixos rodoviários 
do país: a BR-040 (Rio - Belo Horizonte - Brasília); a BR-465 (Rio - São 
Paulo); a BR-116 (Via Dutra); a BR-116 (Rio – Santos).

Nesta parte do Arco Metropolitano, as fundações de três viadutos 
em Duque de Caxias, foram executadas pela Stack Engenharia, sob a 
contratação da Odebrecht Infraestrutura. As obras de arte interligam o 
Arco Metropolitano aos dois eixos rodoviários: a Rodovia Rio – Magé 
- o acesso do Rio de Janeiro à região Serrana do estado - e a Rodovia 
BR-040 (Rodovia Washington Luiz).

Ao longo de trinta dias, a Stack Engenharia realizou a cravação 
de 128 perfis metálicos W310 x 79 kg/m, entre estes, estacas com 
inclinação de até 15o; executou emendas metálicas com eletrodo; e o 
arrasamento das estacas na cota final através de conjunto maçarico 
oxicorte. “Em se tratando de uma região com intenso tráfego e 
densamente ocupada, a execução da obra deveria demandar o menor 
tempo possível, evitando-se maiores transtornos à população do 
entorno. Executamos a obra no período de março/2014, com dois 
martelos hidráulicos de 5t e 7t e a Stack Engenharia cumpriu os prazos 
com antecedência”, observa o Engenheiro Carlo Enrico Garzon Falci, 
responsável pela Stack Engenharia e Fundações.

O Projeto Terra Nova, em Nova Friburgo, região Serrana 
do estado do Rio de Janeiro, prevê a construção e entrega de 
aproximadamente 2.326 habitações destinadas às vítimas de 
desabamentos provocados pelas chuvas em 2011. As moradias estão 

Stack Engenharia 
executa fundações de importantes 

obras no estado do Rio
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reunidas em conjuntos habitacionais ou 
condomínios implantados em diversas 
localidades do município. 

Neste empreendimento do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
a Stack Engenharia, contratada pela 
Odebrecht Infraestrutura, executou 
o pacote de serviços de cravação, 
emendas metálicas e arrasamento na 
cota final de 12.000 metros de estacas 
metálicas e pré-moldadas de concreto, 
de diferentes bitolas, para as fundações 
do conjunto de edifícios residenciais em 
Nova Friburgo. 

“Por se tratar de uma obra de 
urgência social, foi necessário o uso 
de maquinário de ponta, com alta 
produtividade. Mesmo com condições 
adversas de suporte do terreno, 
chegamos a cravar mais de 300m por 
dia”, assinala o Engenheiro Carlo 
Enrico Falci.

No município de Itaguaí, o 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos da Marinha (Prosub) prevê 
a construção da infraestrutura destinada 
à fabricação de quatro submarinos 
convencionais e um com propulsão 
nuclear. O programa destas instalações 
inclui, além da Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas, entregue em 
2013, os Estaleiros de Construção e de 
Manutenção e a Base Naval. 

Este é um empreendimento de 
grande magnitude e alta complexidade 
tecnológica, envolvendo, portanto, 
a expertise da Engenharia brasileira 
em todas as suas especialidades. 
No segmento de fundações, a Stack 
Engenharia é a empresa responsável 
pela cravação de estacas para o 
Estaleiro de Construção. Ao todo, são 
100.000 metros de estacas metálicas com 
comprimentos que variam de 30m a 
68m de profundidade.

Em face do porte da obra e 
do cronograma desafiador, a Stack 
Engenharia realiza os trabalhos em dois 
turnos e mantém uma equipe técnica 
permanente no canteiro para não só 
acompanhar a execução dos serviços 
como, também, atender as solicitações 
do contratante e do cliente de maneira 
rápida e eficaz.

“Nesta obra, além da capacitação 
de nosso corpo técnico, contamos com 
equipamentos última geração, com 
capacidade de 5T, 7T e 8T, de alta 
confiabilidade e performance, com 
um índice de disponibilidade superior 
a 90%,”, observa Carlo Enrico Falci. 
“Todos estes fatores nos asseguram 
a manutenção de um alto nível de 
qualidade na cravação das estacas. 
Além disso, em face do padrão de 
qualidade necessário e exigido em uma 
obra deste porte e finalidade, adotamos 
diversas técnicas e procedimentos 
para mensurar e documentar todas as 
etapas do processo de cravação das 
estacas. Entre estes, o uso de topografia 
no acompanhamento dos serviços; 
a inspeção de 100% das soldas; a 
rastreabilidade total dos consumíveis 
e produtos utilizados; e, relatórios 
individuais para cada estaca e emenda 
realizada.”

A requalificação de todos os 
soldadores para os procedimentos de 
soldas específicas realizadas no Prosub-
EBN é um importante diferencial 
da Stack Engenharia nesta obra e 
demonstra o comprometimento da 
empresa com a contratante Odebrecht 
Infraestrutura em relação à obtenção do 
nível máximo de segurança na execução 
das instalações. g
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Recentes obras no estado do Rio de Janeiro 
são destaque no portfólio da Stack Engenharia: 

o Arco Metropolitano, em Duque de Caxias;  
o Projeto Terra Nova, em Nova Friburgo; 

e o Prosub-EBN, em Itaguaí
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Expansão do conhecimento diferencia
Odebrecht Defesa e Tecnologia 

no mercado nacional

O processo de reestruturação da indústria de defesa do 
país, um dos principais eixos da Estratégia Nacional 
de Defesa (END), vem motivando a reorganização 
de várias empresas e grupos privados brasileiros 

para o atendimento às demandas e necessidades das Forças 
Armadas do país. Neste cenário, atua a Odebrecht Defesa e 
Tecnologia (ODT) com o objetivo de conceber, desenvolver e 
integrar e tecnologias e produtos de uso militar e civil, sob o 
domínio nacional.

Em 2011, ao reunir a experiência nacional e internacional 
da Odebrecht na concepção e implementação de grandes 
projetos e gestão de empreendimentos de alta complexidade 
e de tecnologia de ponta e a capacidade de desenvolvimento 
tecnológico da Mectron, a ODT fortaleceu a sua posição no 
mercado de defesa nacional, expandindo a sua participação 
em importantes projetos estratégicos da Marinha do Brasil, da 
Aeronáutica e do Exército brasileiro.

“O propósito da ODT está vinculado ao ambicioso plano 
brasileiro de migração de uma economia industrial para uma 
economia do conhecimento, salto este que se reflete na nova 
política de defesa da Nação”, expõe André Amaro, presidente 
da ODT. “Entendemos que a Estratégia Nacional de Defesa é 
uma grande oportunidade para que o país utilize o investimento 
direcionado para a defesa como plataforma para a aquisição 
e desenvolvimento de maior conteúdo do conhecimento sob 
domínio nacional, promovendo um grande salto no valor 
agregado da economia brasileira.”

Nesta linha de reflexão, a absorção de conhecimento 
e o desenvolvimento de tecnologia própria para a geração de 
produtos de defesa específicos criam um cenário propício para 
a expansão de diversos nichos tecnológicos no país, gerando 
atividades de maior valor agregado e reflexos positivos no 
crescimento de toda a economia. 

“O ponto central da Estratégia Nacional de Defesa é a 
mobilização de competências para se atingir um objetivo maior 
que é o da autonomia brasileira em tecnologias críticas, e o 
papel dos agentes econômicos privados que, se colocam ao lado 
das Forças – Marinha, Aeronáutica e Exército – neste desafio, 
é o de assegurar o alcance deste propósito”, observa André 
Amaro. “Esta é uma visão ambiciosa e requer um preparo e um 
posicionamento estratégico das empresas praticamente inédito 
no país.”

A aquisição do controle acionário da Mectron representou 
um marco no propósito da ODT de atingir uma posição 
diferenciada no mercado de defesa nacional, com a inserção da 
organização no processo de desenvolvimento de tecnologias 
estratégicas de interesse das Forças Armadas Brasileiras, 
especialmente, sistemas aviônicos, radares, equipamentos 
embarcados para os segmentos aeronáutico, espacial e naval, 
sistemas de comunicação seguros, entre outros. 

Atuando de forma integrada com a Mectron, a ODT 
ampliou a sua capacidade de desenvolvimento e de fabricação 
de produtos de uso militar e civil e, principalmente, o seu 
potencial de absorção de tecnologias críticas e de aplicação 
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“O propósito da ODT está vinculado 
ao ambicioso plano brasileiro de 

migração de uma economia industrial 
para uma economia do conhecimento, 

salto este que se reflete na nova 
política de defesa da Nação.”

deste conhecimento em prol de melhores 
soluções para os projetos nacionais.

Entre os produtos fornecidos para as 
Forças Armadas destacam-se: a certificação, 
produção e entrega à Marinha do Brasil, 
para uso do Corpo de Fuzileiros Navais, de 
42 unidades do MSS 1.2 (Míssil Superfície-
Superfície), um míssil antitanque, guiado a 
laser, com alcance de cerca de 3 km; lotes 
do MSS 1.2 foram também fabricados e 
fornecidos ao Exército Brasileiro; para a 
Força Aérea Brasileira (FAB), a conclusão 
de radar da aeronave AMX e a assinatura 
de contrato para a implantação do LINK-
BR-2, um datalink de comunicação entre 
aeronaves, além do desenvolvimento dos 
mísseis MMA 1B de 4ª geração, A-Darter 
de 5ª geração e MAR. 

Outros contratos para a implantação 
e desenvolvimento de tecnologias 
avançadas, firmados entre a ODT e as três 
Forças, ainda estão em andamento, entre 
estes, o MAN-SUP, um míssil antinavio 
nacional, para a Marinha; para a FAB, o 
radar SCP-01 para a aeronave AMX e o 
apoio à integração às aeronaves em processo 
de modernização. Na área espacial, ODT e 

Mectron estão presentes em grande parte 
dos projetos brasileiros: na Plataforma 
Multimissão para satélites e no CBERS, 
satélite sino brasileiro de sensoriamento 
terrestre, com a fabricação e ensaios de 
equipamentos para o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE); no satélite de 
reentrada na atmosfera SARA e no veículo 
lançador do sistema de navegação inercial 
VLS/VSISNAV, com o desenvolvimento de 
equipamentos eletrônicos de bordo para a 
FAB.

“A Odebrecht Defesa e Tecnologia 
está preparada para contribuir com o 
programa espacial brasileiro, o qual, 
inclusive, com importantes resultantes 
para o êxito da estratégia de defesa. Para 
o alcance da autonomia tecnológica que 
almejamos, necessitamos deter o domínio 
do satélite e dos respectivos sistemas 
de comunicação, comando e controle”, 
expõe André Amaro. “Entendemos que a 
autonomia tecnológica está diretamente 
relacionada à segurança do país em realizar 
uma missão, pois a falta desta autonomia 
subordina a eficácia da missão ao 
consentimento do detentor da tecnologia.”

No PROSUB, além da participação 
da ODT na construção dos submarinos 
convencionais e nuclear, por meio da 
Itaguaí Construções Navais (ICN), da 
qual a ODT detém 59%, a Empresa 
também está presente no Consórcio Baía 
de Sepetiba (CBS), responsável pelo 
planejamento, coordenação, gestão e 
administração das interfaces do PROSUB 
para a Marinha.

Com relação à construção dos 
submarinos, André Amaro assinala 
que, em se tratando de uma plataforma 
de defesa naval muito complexa, 
industrializar e integrar submarinos 
requer capacitação e conhecimento 
diferenciados e um treinamento contínuo 
de pessoas envolvidas neste processo, 
ressaltando ainda, a necessidade de 
uma retroalimentação permanente 
do conhecimento para a garantia de 
continuidade do programa.

“A constância de investimentos 
é um ponto fundamental para o 
cumprimento da Estratégia Nacional de 
Defesa e, mais importante ainda, é que 
este recurso destinado à execução da 
END seja liberado em velocidade que nos 
permita criar o efeito de potencializar 
o conhecimento e reutilizá-lo. Pois do 
contrário, ‘soluços’ de investimento ou 
dotações esparsas não serão suficientes 
para a criação de uma massa crítica capaz 
de absorver e desenvolver tecnologia 
de forma constante, ou seja, uma 
geração de brasileiros voltados para o 
desenvolvimento de tecnologias críticas, 
imprescindíveis para a autonomia e 
soberania da Nação.” g

André Amaro, 
Presidente 

da Odebrecht 
Defesa & 

Tecnologia

Acima, míssil MAR-1; abaixo, míssil MAA-1B
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Carteira de projetos da Mectron 
cresce com a integração à ODT

N os últimos três anos, 
após a aquisição do 
controle acionário da 
Empresa pela Odebrecht, 

a Mectron fortaleceu a sua capacidade 
produtiva e adicionou à sua carteira 
o desenvolvimento de novos projetos 
destinados à defesa nacional.

Nesta nova fase da empresa, além 
dos contratos em andamento, relativos 
aos sistemas de armamento, ao radar 
SCP da aeronave de combate AM-X e 
projetos do programa espacial, a Mectron 
foi contratada para o desenvolvimento de 
diversos projetos de grande relevância 
para a estratégia da defesa do país. 

Para a Marinha do Brasil, a 
Mectron é a empresa selecionada para o 
desenvolvimento do sistema integrado 
de gerenciamento de plataformas (IPMS) 
para os submarinos convencionais e 
nuclear do Prosub. 

Outra contratação importante é 
o projeto do Link BR-2, que foi inclusive 
conquistado pela Mectron em uma difícil 
concorrência. O Link BR-2 é um sistema 
de comunicação segura por enlace de 
dados (Data Link), com criptografia de 
dados, voz e imagens, desenvolvido 
inicialmente para a Força Aérea Brasileira 
(FAB), podendo, também, ser utilizado 
pela Marinha e pelo Exército. 

A participação da Mectron no 
Projeto Rádio Definido por Software 
(RDS), conquistada em outubro de 2013, 
por meio do contrato assinado com o 
Centro Tecnológico do Exército (CTEx), 
consistiu uma importante conquista para 
a Mectron, visto que o RDS é um projeto 
de interesse das três Forças Armadas e 
do qual participam diversas Instituições 
de Ciência e Tecnologia militares, entre 
estas o CTEx do Exército Brasileiro; o 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA) e o Instituto de Estudos Avançados 
(IAE), subordinados ao Comando da 
Aeronáutica (COMAER); o Instituto 
de Pesquisa da Marinha (IPqM) e o 
Centro de Análise de Sistemas Navais 
(CASNAV), subordinados à Marinha. 
A atribuição da Mectron no RDS é a 
pesquisa e o desenvolvimento do Módulo 
de Alimentação (MA) e dos Front-Ends do 
Módulo de Radiofrequência.

Além dos novos projetos, a Mectron 
concluiu a Telemetria para lançamento do 
míssil EXOCET AM-39 para a Marinha 
brasileira; realizou os ensaios de voo 
e campanha de lançamentos do míssil 
MAR e concluiu a integração do radar 
da aeronave AMX para a Força Aérea; 
realizou a integração do transponder e 
do gravador de dados para o satélite 
CBERS-3 na China; e completou a 
integração do MAR-1 em aeronaves de 
cliente internacional; e, realizou ainda, a 
entrega de 42 unidades do MSS 1.2 (Míssil 
Superfície-Superfície) para a Marinha do 
Brasil.

André Amaro, presidente da 
Odebrecht Defesa e Tecnologia, observa 
que “a integração da Mectron representou 
o somatório de novas competências na 
Organização Odebrecht, conferindo 
maior agilidade e capacidade de resposta 
da ODT aos desafios do desenvolvimento 
de tecnologias críticas para a defesa 
brasileira, muitas destas com aplicação 
em áreas civis.”

Instalada em São José dos Campos-
SP, em uma área de 5.200 m2, atualmente, 
a Mectron é uma empresa fornecedora 
de soluções tecnológicas de alto valor 
agregado. Possui um corpo técnico 
com elevado nível de conhecimento e 
especialização, totalizando cerca de 500 
Integrantes dedicados às atividades de 
desenvolvimento e fabricação de produtos 
e implantação de projetos, envolvendo 
tecnologia de ponta para uso militar e 
civil.

A Mectron atua nas áreas 
de Defesa, Aeroespacial e Dual: na 
Defesa, a empresa desenvolve e fornece 
soluções tecnológicas integradas de alto 
valor agregado no âmbito nacional e 
internacional - armamentos inteligentes, 
radares, sistemas de comunicação, 
sistemas aviônicos ou embarcados em 
outros tipos de plataformas, entre outros, 
direcionados às Forças Armadas do Brasil 
e de outros países; na Aeroespacial, a 
Mectron atua no desenvolvimento de 
tecnologias críticas dos segmentos de 
Satélites, Veículos de Sondagem Espacial 
e Lançadores de Satélites; e, explorando 
a sua expertise no desenvolvimento de 
projetos e produtos para as áreas de 
Defesa e Aeroespacial, a Mectron está 
capacitada a desenvolver e fornecer 
soluções tecnológicas integradas para o 
mercado civil.

A Mectron é uma empresa de 
grandes competências, presente há mais 
de 20 anos no mercado de defesa nacional 
e, segundo o Brigadeiro Antonio Hugo 
Pereira Chaves, Responsável por Relações 
Institucionais da Mectron, “a aquisição 
do controle da empresa pela Odebrecht 
Defesa e Tecnologia, além de contribuir 
para o fortalecimento da Mectron, trouxe 
uma filosofia empresarial sólida, moderna 
e estruturada há décadas pela Odebrecht. 
Desta forma, a capacidade de conjunto foi 
tremendamente aumentada.”

IPMS para os submarinos 
do Prosub

O Sistema de Gestão da 
Plataforma Integrada (IPMS – Integrated 
Platform Management System) é um 
sistema computacional responsável por 
monitorar e controlar diversas funções e 
equipamentos no submarino, tais como, 
controle de navegação, profundidade, 
propulsão, máquinas de controle de 
danos, bombas de incêndio, sistemas de 
máquinas auxiliares para aquecimento, 
ventilação, ar condicionado e água gelada, 
equipamentos de geração e distribuição 
de energia elétrica, qualidade e segurança 
a bordo, entre outros.

Link BR-2

O Link BR-2 é um sistema de 
comunicação segura, com criptografia de 
dados, voz e imagem, que possibilitará 
a integração, em uma só rede, de todas 
as aeronaves da FAB, independente do 
modelo. No futuro, o Link BR-2 poderá 
também ser implementado em todas 
as plataformas das Forças Armadas 
brasileiras. 

O Link BR-2 é um grande 
diferencial para a FAB, pois a tecnologia 
inerente a este sistema permite a troca 
de informações, por dados, sem a 
necessidade de comunicação por voz; a 
visualização em um avião, de todos os 

Características de alguns projetos da Mectron
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dados captados pelo radar de outro avião 
da frota; a transmissão de imagens de 
sensores óticos ou de outros tipos, além 
do envio de texto, podendo, inclusive, 
enviar imagem de um alvo para outra 
aeronave ou para um centro de comando; 
a visualização e o acompanhamento 
do Centro de Comando de todo o 
desenvolvimento de uma operação. 

Telemetria do EXOCET

O sistema de telemetria 
desenvolvido pela Mectron para 
o EXOCET AM-39 permite o 
monitoramento e a avaliação do 
desempenho do míssil, sendo composto 
por uma unidade transmissora, que 
substitui a parte explosiva do míssil 
para transmitir vários parâmetros do 
seu funcionamento, tanto antes do 
lançamento como em voo, e por estações 
de recepção de telemetria embarcadas 
em helicópteros. 
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Acima, míssil MSS 1.2; 
abaixo, míssil MAA-1B; 

na página ao lado, MAR-1 no AM-X

MAN-SUP (Míssil Antinavio
Nacional Superfície-Superfície)

Encomendado pela Marinha do 
Brasil, o MAN-SUP possui características 
semelhantes ao míssil antinavio 
EXOCET. O desenvolvimento do MAN-
SUP está sob a responsabilidade de três 
empresas brasileiras, cabendo à Mectron 
os seguintes subsistemas do míssil: o 
Compartimento de Vante (Eletrônica 
de Processamento de Sinais/Controle 
e Guiagem), o Compartimento de Ré 
(Atuadores e Superfícies de Controle) e o 
Sistema de Telemetria.

Míssil MSS 1.2

Este é um míssil superfície-
superfície antitanque de médio alcance, 
guiado a laser, desenvolvido para 
o Exército Brasileiro para uso em 
infantaria, com o atirador operando a 
Unidade de Tiro apoiada sobre um tripé 
em solo ou adaptada a viaturas. O projeto 
visa atender as necessidades do combate, 
implementando maior mobilidade, 
elevada potência de fogo e capacidade de 
engajar diferentes tipos de alvos.

Míssil MAR-1

O MAR-1 é um míssil tático do 
tipo ar-superfície, anti-radiação de médio 
alcance, com guiamento passivo por radar 
com múltipla opção de banda para ataque 
a sistemas de defesa antiaérea baseados 
em terra ou em plataformas marítimas. O 
MAR-1 é um produto decorrente de um 
programa da Força Aérea Brasileira para 
equipar as aeronaves A-1 (AM-X), sendo, 
portanto, um míssil dotado de tecnologia 
no estado-da-arte, destinado a missões 
de supressão da defesa aérea inimiga, 
tendo como alvos radares de superfície.

Míssil MAA-1B

O MAA-1B é um míssil do tipo 
ar-ar de curto alcance, de 4ª geração, 
com capacidade de contra-contra-
medidas (rejeição de flares). O produto, 
comparado com a versão anterior, 
possui maior manobrabilidade, maior 
ângulo de visada do autodiretor e 
motor-foguete de maior desempenho 
permitindo assim que o míssil tenha 
eficiência para combate aéreo do tipo 
dogfight.

Brigadeiro Antonio Hugo Pereira 
Chaves, Responsável por 
Relações Institucionais da Mectron

Radar SCP-01 
para a aeronave AM-X

O SPC-01 é um radar multimodo, 
projetado para ser instalado a bordo 
da aeronave AM-X e operar como 
principal sensor de seu subsistema de 
armamento. Sua função é a detecção, 
rastreio e medidas de ângulos, distâncias 
e velocidades de alvos aéreos, terrestres 
ou marítimos. 

A Mectron é responsável pelas 
unidades Antena, Servo-Antena, 
Receptor e Painel de Controle, além 
do frame cablado. O SCP-01 é um 
equipamento de baixo consumo elétrico 
e reduzidas dimensões, possui elevados 
requisitos de alcance e precisão e utiliza 
alto conteúdo tecnológico. g
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O Consórcio Linha 4 Sul iniciou, 
em dezembro de 2013, a 
execução do túnel subterrâneo 
do trecho Sul da Linha 4 que 

ligará a Estação General Osório, estação 
final da Linha 1, à Estação Gávea, a última 
deste trecho em direção à Zona Oeste. 

Em 2014, grande parte das 
atividades do Consórcio Linha 4 Sul 
estará concentrada na operação do 
Tunnel Boring Machine (TBM), mais 
conhecido como ‘Tatuzão’, visto que o 
cronograma de obra das estações está 
diretamente relacionado ao avanço da 
escavação dos túnel. 

No trajeto dos 5 km de túnel 
que compõem o trecho Sul da Linha 4, 
o TBM passará pelas quatro estações 
em construção: Nossa Senhora da Paz, 
Jardim de Alah, Antero de Quental e 
Gávea. Apesar de simultânea, a execução 
destas estações está dividida em duas 
etapas distintas: antes e após a passagem 
do Tatuzão.   

Antes da chegada do equipamento, 
o volume principal da estação, composto 
por paredes e laje de fundo estanque, 
estará totalmente terminado e preparado 
para a entrada e saída do TBM.  Na 
sequência da passagem do Tatuzão 
torna-se possível o término da laje do 
mezanino, das plataformas e a execução 
dos revestimentos internos, assim como a 
instalação dos sistemas nas salas técnicas 
da estação. 

Já nos trechos de túnel liberados, 
após a retirada das ligações de 
alimentação do TBM, o Consórcio Linha 
4 Sul iniciará os serviços de elétrica, 

iluminação, ventilação, comunicação, 
e conclusão das badejas metálicas para 
fiação sob as passarelas de emergência; 
em conjunto com a instalação da via 
permanente com dormentes e trilhos.

A sincronia entre a execução das 
estações e a escavação do túnel representa 
para o Consórcio Linha 4 Sul, o ponto 
fundamental para o cumprimento do 
cronograma e a entrega da obra no 
primeiro semestre de 2016.

Além da produtividade quatro 
vezes maior do que os métodos 
convencionais, o uso do TBM na obra da 
Linha 4 Sul possibilitou o atendimento 
às condicionantes do projeto, entre 
estas, a escavação sob as vias públicas, 
evitando-se o subsolo das edificações e 
a necessidade de rebaixamento do lençol 
freático. Já a metodologia construtiva 
adotada nas estações, o Cut and Cover 
invertido que permite a execução das 
paredes diafragma e a laje de cobertura 
antes da escavação, além de minimizar os 
riscos para os prédios adjacentes à obra, 
resultou uma solução de menor impacto 
para a superfície.

A logística do TBM 

O Tunnel Boring Machine (TBM) 
é uma máquina tuneladora dotada da 
mais moderna tecnologia de escavação 
de túneis no mundo. O TBM utilizado na 
obra da Linha 4 Sul do Metrô do Rio de 
Janeiro é um maquinário customizado, 
especialmente projetado e fabricado para 
operar sob as condições geológicas da 
região da Linha 4 Sul.

Consórcio Linha 4 Sul avança 
na construção do túnel do Metrô-RJ

Operação do ‘Tatuzão’ marca a fase 
de construção do túnel da Linha 4 Sul do Metrô-RJ
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Em face da presença de rocha, areia e sedimentos 
no trajeto da linha, o equipamento reúne duas tecnologias 
distintas de perfuração: de balanceamento de pressão 
do solo (EPB) e Modo despressurizado (Modo Aberto), 
convertidas e adaptadas dentro do próprio túnel, 
conforme o avanço das escavações em areia ou em rocha.

Com mais de 2 mil toneladas, 120m de comprimento 
e 11,5m de diâmetro, o potencial de escavação do TBM é 
de 15 a 18 metros de túnel/dia e executa a perfuração dos 
túneis sem a necessidade de explosões, uso de bate-estaca 
ou abertura de valas ao longo das vias de tráfego.

O TBM adquirido pelo Consórcio Linha 4 Sul na 
Alemanha chegou ao Brasil em março de 2013. Ao todo, 
foram 92 peças maiores e 23 contêineres com peças 
menores transportadas, inicialmente, para o canteiro 
da Leopoldina, para a execução de uma etapa de pré-

montagem.  Em agosto de 2013, estas peças começaram 
a ser transferidas para a caverna no subsolo ao lado da 
Estação General Osório, onde o TBM foi totalmente 
montado e testado para o início da escavação.

O transporte das peças e a montagem final do 
TBM requereram do Consórcio Linha 4 Sul um minucioso 
plano de logística, visando à menor interferência possível 
no tráfego na cidade. Este estudo demandou meses de 
planejamento e preparativos e contou com uma forte 
interação da equipe do Consórcio Linha 4 Sul com a 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro 
(CET-RIO). 

Em face da indisponibilidade de espaço para 
a estocagem dos componentes do equipamento na 
caverna, o plano de logística determinou a sequência 
ideal para o transporte e montagem das peças, cujas 

A Linha 4 do Metrô 
do Rio de Janeiro

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 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). 

A execução do empreendimento da 
Linha 4 foi dividida em 2 etapas: uma, na 
zona Oeste, que compreende o trecho da 
Barra da Tijuca à 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.

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. 

Acima e à esquerda, montagem do ‘Tatuzão’ na caverna no subsolo ao lado da Estação General Osório, em Ipanema
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atividades deveriam ocorrer simultâneas 
e totalmente integradas. À noite, as 
peças maiores foram transferidas para 
a caverna e, durante o dia, as peças 
menores, necessárias para a composição 
daquela etapa específica de montagem. 
Ao todo, foram quatro meses de trabalho 
integrado de transporte e montagem 
do TBM: três meses para a montagem 
mecânica do equipamento; 15 dias para 
a montagem elétrica; e, o restante, para o 
teste operacional final.

Nesta fase final, a máquina 
principal e todos os seus sistemas de 
back-up, instalados na parte posterior 
do equipamento, foram testados 
separadamente e em grupos, entre estes, 
unidades de acionamento hidráulico; 
quadros elétricos de distribuição; 
sistemas de ventilação; instrumentos 
de navegação a laser; e tanques de 
armazenamento de condicionadores de 
solo, entre outros.

Em face do alto nível de 
detalhamento dos testes realizados, esta 
fase de comissionamento do TBM e dos 
periféricos contou com a participação 
de equipes do fabricante e do Consórcio 
Linha 4 Sul, e ainda, de um consultor 
especialista em máquinas tuneladoras, 
contratado pelo Consórcio para a 
assessoria e o acompanhamento de todo 
o processo de aquisição do TBM, desde 
a especificação e o desenvolvimento do 
projeto até a partida do equipamento.

“A motivação de nossa equipe 
aliada com o expertise 

do fabricante do equipamento 
constituem um diferencial muito 

importante para a operação 
adequada do equipamento e a 

obtenção da melhor performance 
possível.”

 
Alexandre Mahfuz, Engenheiro 

Mecânico do Consórcio Linha 4 Sul 
e Coordenador da área de escavação 

mecanizada com o TBM

O plano de logística de operação do TBM 
e dos periféricos, assim como do transporte 
de insumos e de material escavado a 12 metros 
de profundidade, ao descartar qualquer 
possibilidade de escavação extra, considerou 
a utilização das áreas destinadas à operação 
do metrô, tais como, túneis de serviço e salas 
técnicas; o uso de correias transportadoras para 
o material escavado; e a utilização de caminhões 
de pequeno porte para o transporte dos anéis e de 
outros insumos dentro do túnel.

O Tunnel Boring Machine realiza, 
simultaneamente, a escavação do túnel e a 
instalação, de forma automatizada, de anéis 
pré-fabricados de concreto que têm função 
estrutural e de acabamento definitivo do túnel. 
Entre Ipanema e Gávea, serão utilizados 2.700 
anéis, formados por sete aduelas e uma cunha 
de fechamento, com 1,80 m de largura cada. Para 
cada anel instalado, o material retirado do túnel 
por meio da esteira transportadora representa um 
fluxo de cerca de 20 caminhões basculantes que 
removem o entulho da obra. Considerando-se 
uma média de instalação de 8 a 10 anéis/dia, serão 
aproximadamente 200 caminhões basculantes por 
dia, o que representa uma movimentação diária 
intensa e requer um constante monitoramento da 
logística. 

A demanda de energia e de água para a 
operação do Tatuzão é também significativa. 
A capacidade instalada de energia do canteiro 
é da ordem de 13.500 kVA, o que representa o 
consumo de uma cidade com 30 mil habitantes. 
Deste total de potência, 50% é destinado ao 
TBM e, o restante, para o funcionamento das 
demais instalações no túnel, tais como, correia 
transportadora, sistema de ventilação, entre 
outras, além do próprio canteiro de obras.

Já em relação à água, a expectativa de 
consumo está em torno de 600 m3/dia, sendo 
o maior percentual deste volume destinado à 
operação do TBM, o restante, ao uso do canteiro. 
A água utilizada nas escavações é conduzida 
para estações de tratamento e grande parte deste 
volume é reutilizada na execução dos serviços do 
túnel e na manutenção do canteiro.

A operação do TBM

Projetado e desenvolvido para operar em 
solos com características distintas, o equipamento 
utilizado na escavação do túnel da Linha 4 Sul 
é do tipo TBM-EPB - de perfuração (TBM – 
Tunnel Boring Machine) e de balanceamento de 
pressão (EPB – Earth Pressure Balanced). Para a 
escavação em rocha, o TBM opera no chamado 

Traçado e estações da 
Linha 4 Sul do Metrô-RJ

Tunnel Boring Machine (TBM) - ‘Tatuzão’
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 O trecho Sul 
da Linha 4 do Metrô-RJ

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.

‘modo aberto’, sem a pressurização da 
câmara de escavação necessária no trecho 
em areia. Tais sistemas contribuem para 
a manutenção da estabilidade da frente 
do equipamento, garantindo a escavação 
e reduzindo os efeitos de assentamento e 
riscos para os edifícios adjacentes.

A tuneladora opera, portanto, 
com a frente aberta ou fechada, sob a 
proteção da couraça e se movimenta 
por meio da reação de 22 pares de 
macacos hidráulicos contra os anéis de 
revestimento já montados.

Para o início de operação do 
Tatuzão, o Consórcio Linha 4 Sul 
instalou uma estrutura de reação, 
com o objetivo de possibilitar a reação 
inicial necessária para o equipamento 
na rocha. Os resultados deste avanço 
inicial foram controlados por uma série 
de instrumentos colocados nos anéis, 
visando à verificação dos cálculos do 
planejamento em relação à máquina e aos 
esforços estruturais.

Os primeiros 300 metros de 
escavação do túnel foram realizados 
em rocha, com o TBM em modo aberto. 
Antes da chegada do equipamento 
em solo arenoso, o Consórcio Linha 4 
Sul realizou a conversão do TBM para 
o modo fechado com o objetivo de 
assegurar a continuidade e o controle 
de operação da máquina na área de 
transição e resguardar o equipamento 
da eventual interferência de água ou 
materiais diferentes.

Ao se aproximar da primeira 
Estação Nossa Senhora da Paz, a 
primeira no trajeto do Tatuzão, o TBM 
passará por uma área especialmente 

tratada com Jet Grouting, onde a pressão 
na frente do equipamento será aliviada, 
possibilitando a entrada da máquina 
despressurizada na estação.

A atividade do TBM a 12 metros 
de profundidade mobilizará uma equipe 
de 300 pessoas, formada por engenheiros, 
mecânicos, eletrotécnicos, operadores 
e encarregados distribuídos em várias 
frentes de trabalho, entre estas, a operação 
da máquina principal; o funcionamento 
dos periféricos; a manutenção dos 
equipamentos; a retirada do material; e 
a movimentação de veículos no canteiro.

Além da equipe do fabricante, 
diversos profissionais brasileiros atuarão 

diretamente na operação do TBM, alguns 
destes, inclusive, treinados na fábrica 
na Alemanha. No decorrer da obra, o 
treinamento e a convivência diária entre 
técnicos alemães e brasileiros propiciará 
a troca e a transmissão de conhecimento, 
resultando, assim, novos profissionais 
capacitados a operar o TBM.

Ao final da obra, a expectativa 
do Consórcio Linha 4 Sul é obter uma 
equipe totalmente brasileira, com 
conhecimento, experiência e capacitação 
diferenciados para não só atuar em 
outras obras executadas com a máquina 
tuneladora, como também, acompanhar 
os constantes avanços desta tecnologia.

Ao lado, vista aérea da obra 
da Estação Antero de Quental 
no Leblon; abaixo, obra 
da Linha 4 Sul do Metrô-RJ
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A Estação Antero de Quental

Após a passagem pelas estações Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e Jardim 
de Alah, implantada ao lado do canal Jardim de Alah que limita os bairros Ipanema e 
Leblon, o TBM chegará à Estação Antero de Quental construída sob a praça de mesmo 
nome, no ‘coração’ do Leblon.

Assim como nas demais estações do trecho Sul da Linha 4, o Leblon é um bairro 
com grande densidade populacional, ocupado por imóveis altamente valorizados 
em face da proximidade com a orla marítima. Tais características derivaram, entre 
outras condicionantes do traçado desta linha, a implantação das estações em espaços 
públicos, visando à redução da necessidade de desapropriação.

Para a implantação do canteiro de obra da Estação Antero de Quental e início 
dos serviços de escavação, o Consórcio Linha 4 Sul promoveu a remoção das árvores 
localizadas na área ocupada (aproximadamente 60% da praça) - algumas foram 
transplantadas e retornarão à praça no término da obra; outras, não permitiram 
replantio, porém novos exemplares serão plantados no local. Durante todo o período 
de obra, o passeio público e parte da praça foram preservados de forma a garantir a 
circulação de pedestres e o acesso público à área.

A arquitetura da estação Antero de Quental possui uma ligeira curva no traçado 
e prevê dois acessos nas laterais da praça, ambos voltados para a Avenida Ataulfo de 
Paiva, sob a qual se estende o túnel do metrô. Tal partido possibilitará ao usuário, o 
acesso direto ao metrô sem a necessidade de entrar ou cruzar a praça. 

Método executivo 
das estações

1. Situação inicial

2. Remanejamento das interferências

3. Execução do Jet Grouting na Faixa Central

4. Execução da Parede Diafragma 
e complemento das colunas de Jet Grouting

5. Execução da Escavação 
até o nível da Laje intermediária

6. Execução da Laje Intermediária

7. Execução da Laje de Cobertura 
e Escavação até o Nível da Laje de Fundo

8. Reurbanização da Superfície e Execução 
da Laje de fundo para Arraste do TBM

9. Arraste do TBM 
e Execução das Salas Técnicas

10. Execução das estruturas internas 
e acabamento

Esquemas: Divulgação Consórcio Linha 4 Sul
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“O conhecimento gerado dentro desta obra 
é imenso e valioso para o Consórcio Linha 4 Sul, 

para a comunidade e para o Brasil. Portanto, 
é fundamental que este seja disseminado 

em prol do desenvolvimento e crescimento 
da engenharia brasileira.”

Eduardo Poley Peçanha, Engenheiro Civil e 
Coordenador de Produção do Consórcio Linha 4 Sul

O método construtivo do Cut and Cover 
invertido adotado na estação Antero de Quental é 
semelhante àquele utilizado na estação Nossa Senhora 
da Paz. Após a execução das paredes e das lajes iniciais 
– cobertura e primeiro piso da estação – o ritmo da obra 
e das escavações prosseguirá, sem interrupção, abaixo 
destas lajes. Entre as vantagens desta metodologia, 
destacam-se a sensível redução dos impactos para 
a população e a agilidade de devolução do espaço 
público aos seus usuários antes do término da obra.

Nesta fase de atividades subterrâneas, a 
logística da obra se torna mais desafiadora, pois 
a movimentação de veículos, pessoas e materiais 
continua intensa, porém a área disponível bem mais 
restrita. Esta questão se acentua na segunda fase de 
construção da estação, quando após a passagem do 

Tatuzão, a estação Antero de Quental entrará em ritmo 
acelerado de obra para o término das estruturas e 
lajes intermediárias e a execução das instalações e do 
acabamento.

A proximidade da obra com os edifícios do 
entorno torna a obra da Estação Antero de Quental 
complexa e desafiadora. Em aproximadamente 60% 
das paredes diafragma, as escavações alcançam 30 
metros de profundidade e estão distantes 2 a 3 metros 
dos edifícios do entorno que têm, em média, 30 a 
40 metros de altura. Neste contexto, o controle e o 
monitoramento das escavações e o reflexo destas nas 
edificações é rigoroso, sendo realizado por meio de 
instrumentos de alta precisão que detectam alterações 
da ordem de décimos de milímetros nos edifícios 
adjacentes. g
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Ao lado, obra da Linha 4 Sul do Metrô-RJ; 
abaixo, vista aérea da obra da 

Estação Antero de Quental no Leblon
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Projeto de estruturas leves decola

Novo Laboratório de Estruturas Leves do IPT ajudará inovação 
a voar mais alto em áreas de ponta, como a aeronáutica

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) inaugurou no dia 16 de maio 
o Laboratório de Estruturas Leves, 
instalado em área cedida pela 

Prefeitura de São José dos Campos no Parque 
Tecnológico da cidade. O novo laboratório 
realizará pesquisas voltadas ao desenvolvimento 
de estruturas, componentes e peças em aplicações 
industriais com menor peso e custo, porém mais 
resistentes. Poderão ser feitas a partir de materiais 
metálicos (titânio e alumínio, por exemplo), 
compósitos (polímeros com reforço de fibras de 
carbono) e híbridos (combinação de compósitos 
e metais).

Qualquer segmento industrial que 
demande estruturas leves poderá ser atendido. 
O foco inicial do laboratório é o aeronáutico,mas 
setores como os de energia eólica, automobilístico, 
petróleo e gás, transmissão de energia e 
saneamento estão aumentando o interesse em 
peças cada vez mais leves e menos sujeitas à 
corrosão. O monobloco dos automóveis, por 
exemplo, é composto de partes leves de aço, a 
estrutura dos aviões é formada principalmente 
por alumínio e titânio, enquanto os moinhos de 
geração de energia eólica são fabricados a partir 
de uma combinação de materiais compósitos e 
metálicos.

Ano IV - no 19 - 2014

Acima, Fiber Placement Machine para a fabricação de peças com superfícies côncavas ou convexas de grandes 
raios de curvatura utilizando fitas de materiais compósitos; abaixo e ao lado, Automatic Tape Laying Machine 

para a fabricação de peças planas e pequena curvatura utilizando materiais compósitos pré-impregnados
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Em uma parceria que envolve os governos municipal, estadual e 
federal, o projeto de implantação do laboratório foi possível graças ao 
investimento do BNDES de R$ 27,6 milhões, da Finep – Inovação e Pesquisa 
de R$ 8,3 milhões, da Fapesp de R$ 2,4 milhões e do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio de uma contrapartida do IPT de R$ 5,9 milhões. 
Estes recursos destinam-se tanto a recursos humanos, infraestrutura de 
apoio, logística e materiais, quanto à realização de projetos de pesquisa 
previstos no contrato com BNDES, Finep e Fapesp ao longo dos próximos 
anos. Outros aportes foram feitos como os R$ 2,5 milhões da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de 
São Paulo, por meio de convênio com a Prefeitura de São José dos Campos 
para cobrir parte das obras de reforma do galpão no Parque Tecnológico em 
que o laboratório está instalado. O total chega a R$ 46,7 milhões.

Os dois principais equipamentos instalados para desenvolvimento e 
produção de materiais compósitos são a máquina de deposição automática 
de fitas em superfícies côncavas e convexas, denominada Fiber Placement 
Machine, única no hemisfério Sul e adquirida por US$ 2,7 milhões com 
recursos da Finep, e outra máquina de deposição de fitas em superfícies 
planas, a chamada Automatic Tape Laying Machine, comprada por US$ 2,9 
milhões por intermédio da Fapesp com repasse de recursos do BNDES.  

Outros dois equipamentos igualmente importantes, somente para 
trabalhos com materiais metálicos, são a máquina de solda por atrito 
e outra para conformação por superplasticidade, cujos custos foram, 
respectivamente, de R$ 2,3 milhões e de R$ 1,7 milhão.

O objetivo do laboratório é o desenvolvimento de componentes e 
peças que servirão de referência para estudos de capacitação e viabilização 
da produção industrial, e não a sua fabricação em série. Um diferencial dos 
novos equipamentos é que eles estão mais próximos da indústria e permitem 
a criação de protótipos para a pré-produção, assim como o avanço no 
domínio tecnológico por parte da empresa em projetos exploratórios e pré-
competitivos.

O laboratório irá participar principalmente de projetos de pesquisa 
em parceria com empresas com o apoio de agências de fomento, tais como 
os recursos da Embrapii. Está previsto o envolvimento e a participação da 
academia nos projetos de pesquisa desenvolvidos no LEL. Uma das linhas 
de projeto de pesquisa que irá se beneficiar com a nova infraestrutura 
laboratorial é o estudo de novas metodologias de projeto e análise para 
estruturas primárias de jatos de pequeno porte.

A cerimônia de inauguração do Laboratório de Estruturas Leves 
do IPT foi marcada também pela assinatura de contrato para projeto de 
pesquisa entre o Instituto, a Embraer e a Embrapii, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Cada uma das partes envolvidas realizará aportes financeiros 
iguais. O objetivo é contribuir para a continuidade da capacitação da 
indústria aeronáutica nacional em materiais compósitos.

Estruturas Leves
Redução de peso é a chave para as estruturas modernas. Estruturas 

economicamente viáveis, com menor peso e menor custo, são essenciais para 
a realização de uma sociedade sustentável. Os materiais utilizados nessas 
estruturas no futuro devem ter sua origem em fontes renováveis e devem ser 
seguramente reciclados ou descartados.

As três classes de materiais mais utilizadas atualmente para 
desenvolver estruturas leves são: materiais metálicos (como aço, alumínio e 
titânio), compósitos (feitos de polímeros com reforço de algum tipo de fibra, 
como de carbono, vidro ou celulose, por exemplo) e híbridos (formados a 
partir da combinação desses dois tipos de materiais).

O principal agente de inovação em estruturas leves é o setor aeroespacial 
e aeronáutico, cuja competitividade depende diretamente do domínio dessas 
tecnologias. Entretanto, suas aplicações são potencialmente úteis a muitas 
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outras indústrias, notadamente às indústrias automobilística e de auto 
peças, petróleo e gás, naval, defesa, saúde, lazer, infraestrutura e geração 
e transporte de energia elétrica e eólica.

O Laboratório de Estruturas Leves (LEL) do IPT foi criado em 
resposta à necessidade de uma infraestrutura integrada para P & D em 
estruturas leves. Instalado no Parque Tecnológico São José dos Campos 
(SP), o LEL está estrategicamente localizado entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, próximo a importantes pólos industriais e instituições de 
pesquisa e ensino. g
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Projeto prevê instalação
de sistema fotovoltaico  
em 20 cidades do país

Ano IV - no 19 - 2014

C oordenado pelo Instituto Ideal, 
o Projeto 50 Telhados tem como 
objetivo ampliar o número de 
sistemas de eletricidade solar 

instalados no país. A meta do projeto é 
instalar, no mínimo, 50 telhados solares, em 
casas e pequenas empresas, em cada cidade 
participante até 2015. O Ideal espera ter 20 
cidades brasileiras envolvidas no projeto, o 
que somaria um total de mil telhados solares. 
Essas cidades se tornarão referência nacional 
na utilização de energia oriunda do sol, 
matéria-prima livre e inesgotável.

As 50 unidades de micro e minigeração 
fotovoltaica conectadas à rede de distribuição 
devem ser capazes de gerar cerca de 130 
MWh/ano. A quantidade de construções com 
o sistema pode ser menor, caso se chegue a 
100 kW de potência instalada.

A execução local do projeto será feita 
por empresas especializadas na instalação 
de sistemas de geração fotovoltaica, sob 
a coordenação do Ideal. Em 24 meses, as 
empresas instaladoras devem alcançar a 
meta de instalar 50 telhados fotovoltaicos 
de 2 kWp (ou 100 kWp de potência total 
instalada). Com tal ação, entre os anos 2014 e 

2015, o Brasil teria instalado o equivalente ao 
projeto alemão “1000 telhados”, responsável 
por impulsionar a energia solar fotovoltaica 
na Alemanha. Contudo, no caso brasileiro, 
isso seria alcançado sem qualquer tipo de 
incentivos nas tarifas de energia elétrica 
vigentes. 

O projeto tem o apoio da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, 
por meio da GIZ.

Como surgiu o 50 telhados

O “Projeto50 telhados" foi criado 
pela empresa mineira Econova que, em 
2013, passou a responsabilidade para o 
Instituto Ideal. Local de nascimento do 
projeto, Uberlândia (MG) foi a primeira 
cidade contemplada pelo 50 telhados, que já 
conseguiu bater a meta de potência instalada 
para o ano de 2013. A implementação do 
projeto na cidade mineira foi finalista do 
Prêmio Sebrae Minas de Práticas Sustentáveis 
deste ano. Com o apoio de empresas do setor, 
a proposta já se estendeu a Belo Horizonte 
(MG), Recife (PE), Goiânia (GO), Natal (RN), 
Fortaleza (CE) e Campinas (SP).

Como participar

Qualquer empresa de engenharia 
e de instalação de sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede elétrica pode participar 
do projeto como empresa executora, desde 
que seja previamente aprovada pelo Instituto 
Ideal com base nos critérios de adesão 
estabelecidos.

O intuito é trazer um incentivo a mais 
para as empresas buscarem novos clientes e 
despertar o interesse de consumidores para 
a eletricidade solar. Além disso, as empresas 
participantes terão sua imagem associada 
ao "50 telhados", que será divulgado 
pelo Instituto Ideal em seus canais de 
comunicação, com o público em geral, e em 
eventos. As empresas interessadas em aderir 
ao projeto devem entrar em contato com 
o Ideal pelo email info@institutoideal.org. 
Órgãos públicos, universidades, associações 
comerciais e industriais e bancos também 
podem se tornar apoiadores e contribuir para 
a disseminação da ideia. 

O projeto tem o apoio da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, 
por meio da GIZ.
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Faltam apenas sete cidades 
para 50 telhados alcançar 
a meta de 2014 

O projeto 50 telhados ganhou a 
adesão de mais 13 cidades brasileiras, que 
estarão comprometidas em impulsionar a 
eletricidade solar. Com isso, faltam apenas 
sete para o Instituto para o Desenvolvimento 
de Energias Alternativas na América 
Latina (Ideal) atingir a meta inicial de 20 
cidades para o ano 2014. Em apenas três 
meses de coordenação do projeto pelo 
Ideal, foram conquistados os seguintes 
municípios: Campo Grande (MS), Curitiba 
(PR), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio 
Preto (SP), Rancharia (SP), Cuiabá (MT), 
Búzios (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), 
Florianópolis (SC), Santa Cruz do Sul (RS), 
Venâncio Aires (RS) e Lajeado (RS).

Pelo projeto, cada cidade precisa ter 
pelo menos 50 telhados fotovoltaicos em 
24 meses (ou 100 kWp de potência total), 
instalados por empresas participantes. 
A intenção do Ideal é que pelo menos 20 
cidades integrem o projeto ao longo deste 
ano. A execução das metas dos municípios 
citados ficará a cargo das empresas 
Solarize, Solar Energy, Araxá Solar, Prátil, 
Brasil Choice e Solled. O Ideal fará o 
acompanhamento e divulgação.

Sobre o Instituto Ideal

O Instituto Ideal é uma organização 
privada sem fins lucrativos, com sede em 
Florianópolis (SC), que atua na promoção 
de energias renováveis e de políticas de 
integração energética na América Latina. 
São três as principais áreas de trabalho 
do Ideal: o concurso Eco_Lógicas, o 
Seminário Energia + Limpa e o América 
do Sol. Todos englobam uma série de 
iniciativas gratuitas.

Ao promover eventos e incentivar 
pesquisas e ações voltadas para as 
energias limpas, o Ideal se fortalece como 
um elo entre governo, meio acadêmico e 
empresarial, e como uma referência no 
setor energético. A busca por uma matriz 
energética diversificada e integrada em 
todo o território latino-americano tem 
iluminado os caminhos dessa organização 
brasileira.

Contando com o apoio de empresas 
de diversos países, que acreditam na 
importância do investimento em energia, 
o Ideal se firma também como um parceiro 
de quem aposta em fontes alternativas de 
energia. Por isso, nos próximos anos, o 
Instituto planeja a ampliação de seu leque 
de atividades.

O Ideal foi criado em fevereiro 
de 2007, em Florianópolis (SC), pelo 
presidente da instituição, Mauro Passos, 
e demais sócio-fundadores. Desde sua 
criação, a organização mira no processo 
continental de desenvolvimento 
sustentável, que engloba tanto o meio 
ambiente e as variações climáticas como a 
eficiência energética.

A capital catarinense foi escolhida 
como sede da organização por ser 
reconhecida pela excelência do ensino 
das universidades e por concentrar três 
grandes empresas do setor elétrico: 
Eletrosul, Tractebel Energia e Celesc. Além 
disso, a cidade tem posição estratégica 
no continente latino-americano, sendo 
considerada a capital do turismo no 
Mercosul.
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Os sistemas fotovoltaicos podem ser de 
diversos tipos:

1) Conectados à rede – Este é o tipo mais 
popular de instalações PV, normalmente 
sobre o telhado de casas e escritórios, e no 
qual é necessário a presença de um inversor, 
para transformar a energia em corrente 
contínua para corrente alternada. A energia 
gerada pelos painéis é entregue a rede elétrica 
convencional.

2) Isolados – Instalado em áreas de difícil 
acesso a rede elétrica, normalmente zonas 
rurais, neste caso a energia fotovoltaica é 
a única fonte de eletricidade e é necessário 
algum armazenamento, como baterias.  Tais 
sistemas podem ser de geração apenas 
para uma residência ou pode ser instalado 
em mini-redes para atender uma pequena 
comunidade.

3) Híbridos – a geração fotovoltaica funciona 
em conjunto com outros, como geradores 
eólicos ou diesel. Considerados mais 
complexos, tais sistemas exigem um controle 
capaz de integrar as diferentes formas de 
geração de energia. Estes sistemas podem 
estar conectados a rede, isolados ou ter o 
apoio da rede.

4) Usinas solares – Estes sistemas, também 
conectados à rede, produzem uma grande 
quantidade de eletricidade em um único 
ponto. O tamanho da usina varia de centenas 
de quilowatts a megawatts. Algumas destas 
instalações estão sobre grandes edifícios 
industriais ou no solo próximo a indústrias 
que exigem um consumo intenso de energia.

5)   Aplicado em bens de consumo – as 
células fotovoltaicas podem ainda ser 
aplicada em diversos equipamentos elétricos, 
como relógios, calculadoras, brinquedos, 
carregadores de bateria ou telhados solares 
para carregar carros elétricos.  Outras 
aplicações incluem sistemas de irrigação, 
sinalização em rodovias, postes públicos ou 
telefones públicos.

Benefícios e Custos

Os sistemas solares fotovoltaicos, 
principalmente aqueles integrados as 
edificações urbanas e interligados ao sistema 
de distribuição, oferecem diversas vantagens 

para o sistema elétrico, muitas das quais 
relacionadas a custos evitados e que ainda 
não são considerada ou quantificadas. Entre 
estas vantagens estão:

•Redução de perdas por transmissão e 
distribuição de energia, já que a eletricidade 
é consumida onde é produzida;
•Redução de investimentos em linhas de 
transmissão e distribuição;
•Edifícios com tecnologia fotovoltaica 
integrada não exigem área física dedicada;
•Edifícios solares fotovoltaicos fornecem 
os maiores volumes de eletricidade nos 
momentos de maior demanda (Ex.: o uso de 
ar-condicionado é maior ao meio-dia no Brasil, 
quando há uma maior incidência solar);
• Quando distribuídos estrategicamente, os 
geradores fotovoltaicos oferecem mínima 
capacidade ociosa de geração: por sua grande 
modularidade e custos prazos de instalação, 
podem ser considerados como um Just-in-
time de adição de capacidade de geração.

Fonte: RÜTHER, Ricardo. Edifícios Solares 
Fotovoltaicos. Florianópolis: LABSOLAR, 2004.

Custos

Observando todos os benefícios da 
energia fotovoltaica, muitas pessoas podem 
se perguntar: por que então ela ainda não é 
largamente utilizada?

A principal explicação é o custo, 
ainda elevado em comparação com as fontes 
tradicionais de energia. No segundo semestre 
de 2013, a instalação de sistema fotovoltaico 
na Alemanha estava em torno de 1,69 mil 
euros o quilowatt de potência (kWp). No 
Brasil, o custo varia de 7 a 10 mil reais por 
kWp.

Este valor vem caindo 
consideravelmente nos últimos anos. A 
maior queda nos preços ocorreu entre 2008 
e 2009, passando de valores altos como US$ 
3,5 por watt em 2008 para US$ 2 por watt em 
dezembro de 2009.

“Para manter a competitividade, 
as indústrias investem no aumento da 
eficiência, na redução de custos de operação 
e no aumento da capacidade de utilização 
das fábricas. Baixos custos, alta qualidade na 
fabricação e a habilidade de resposta rápida 
a mudanças no mercado se tornaram a marca 
das empresas resilientes e lucrativas”, afirma 
o Renewable 2010 Global Status Report. g
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O CBO Ipanema é o 21º navio 
da frota da CBO, uma 
embarcação do tipo PSV 4.500 
(Platform Supply Vessel), 

destinada às operações de suprimento a 
plataformas de produção de petróleo em 
alto-mar. 

O CBO Ipanema teve como 
madrinha a Sra. Elza da Conceição Coelho 
Fortes, esposa do Abelardo Fortes, o 
primeiro funcionário da CBO, atualmente 
coordenador de manutenção dos motores 
dos navios de propulsão diesel-elétricos, 
os mais modernos da frota da empresa.

O presidente do Grupo CBO, Luiz 
Maurício Portela, destacou que a escolha 
de Dona Elza para madrinha do CBO 
Ipanema visa homenagear os homens 
e mulheres que trabalham na empresa. 
“As pessoas são o verdadeiro fator de 
produtividade. Através de Dona Elza 
demonstramos a trajetória vencedora do 
Abelardo Fortes, que ingressa na CBO em 
1978 e, atualmente, é o coordenador de 
manutenção certificado pelo fornecedor 
dos motores”.

Frota em expansão
A CBO venceu a licitação da 

Petrobras para operação de mais dois 
navios de apoio marítimo tipo PSV, e de 
quatro navios de reboque, suprimento e 
manuseio de âncoras (AHTS). Somam-se 
a estas novas encomendas, a construção 
de dois navios tipo OSRV (Oil Spill 
Response Vessel) encomendados pela 
Asgaard Navegação. Todos os navios 
serão construídos no Brasil, nos estaleiros 
do Grupo CBO: Aliança, Oceana e Aliança 
Offshore. 

“O Grupo CBO, com seus novos 
acionistas Vinci Partners, P2Brasil e 

BNDESPar, está posicionado no mercado 
de serviços offshore e de construção 
naval, iniciando uma nova fase da sua 
bem sucedida existência”, disse Luiz 
Maurício Portela. “Existe a demanda do 
mercado, existem condições técnicas para 
a expansão da indústria marítima e de 
construção naval, setor para o qual o Brasil 
tem vocações. São necessários ainda, mais 
investimentos em educação e formação 
técnica de recursos humanos”.

Sobre o CBO Ipanema
O CBO Ipanema foi construído 

no Estaleiro Aliança, em Niterói, com 
financiamento do Fundo da Marinha 
Mercante (FMM), do Ministério dos 
Transportes, concedido pelo BNDES, 
e incentivos dos governos federal e 
estadual.

O CBO Ipanema integra a série 
de navios tipo PSV 4.500 do Grupo 
CBO e tem como característica principal 
a capacidade de transportar fluidos 
utilizados nas operações de perfuração 
de poços de petróleo offshore. 

Possui sistema de propulsão 
diesel-elétrico, uma solução aprovada 
mundialmente, que proporciona maior 
flexibilidade no uso do conjunto de 
motores, principalmente em operações que 
exigem manobras diversas e complexas 
como a atividade de suprimento a 
plataformas de petróleo e sondas de 
perfuração. O CBO Ipanema é dotado 
de sistema de posicionamento dinâmico 
e também de sistema de comunicação 
de dados e de voz de última geração, 
via satélite, permitindo a troca de dados 
em tempo real além de benefícios de 
comunicação e entretenimento para a 
tripulação, nos momentos de descanso.

Neste navio o Estaleiro Aliança 
utiliza a verticalização da sua produção, 
com o processamento, corte, conformação 
e pintura básica realizada na unidade 
industrial Aliança Offshore, localizada em 
São Gonçalo. 

Sobre o Grupo CBO
O Grupo CBO, formado pela CBO 

- Cia. Brasileira de Offshore, Estaleiro 
Aliança, Estaleiro Oceana e Aliança 
Offshore são empresas brasileiras 
controladas pela P2Brasil (40%), Vinci 
Partners (40%) e BNDESPar (20%). 
Em dezembro de 2013, o Grupo CBO 
foi adquirido pelos novos acionistas, 
mantendo o plano de expansão da 
empresa.

Em operação desde 1978, a CBO 
possui uma frota formada por 21 navios de 
apoio marítimo. Sediada no Rio de Janeiro, 
a CBO conta com uma base de operações 
está em Macaé (RJ). O Estaleiro Aliança 
foi adquirido em 2004 e está instalado em 
Niterói (RJ). O Estaleiro Oceana, por sua 
vez, está instalado em Itajaí (SC).

A CBO opera no segmento 
de navegação de apoio marítimo, no 
suprimento às plataformas, na atividade 
de reboque de plataformas e manuseio de 
âncoras, flotel, na proteção ambiental com 
embarcações de recolhimento de óleo e em 
operações com ROV (Veículo Submarino 
de Operação Remota). 

Desde 1999, os investimentos da 
CBO geram empregos em estaleiros no 
estado do Rio de Janeiro na construção 
de navios tecnologicamente sofisticados. 
Os três primeiros navios do tipo PSV 
construídos pela CBO foram pioneiros 
no processo de recuperação da indústria 
naval no Rio de Janeiro. g

Em evento realizado 
no Rio de Janeiro, 

em 08 de maio último, 
o Grupo CBO realizou 
o batismo e a entrega 

do navio de apoio 
marítimo ‘CBO 

Ipanema’ para início 
de operações para 

a Petrobras

Ano IV - no 19 - 2014 TECHNO News 31

INDÚSTRIA NAVAL

Características 
do ‘CBO Ipanema’ 

Tipo PSV
Comprimento total - 88,8m
Comprimento LPP - 82,0m
Boca - 19,0m
Pontal - 8,0m
Calado máximo - 6,5m
Porte bruto - 4.500t
Propulsão – diesel-elétrica 
Geração de energia (kW) -    
1 x 360
4 x 1.710
Propulsores laterais (kW) - 2 x 800
Velocidade - 14 nós
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