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EDITORIAL

O Brasil do futuro está na educação de seu povo 
e na promoção de seu conhecimento; na pesquisa e no 
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos; na 
boa utilização de seus recursos naturais; na otimização 
e no crescimento de sua produção – agrícola, mineral, 
industrial e outras -; na valorização de seus recursos 
humanos; e na administração eficiente de todo esse 
potencial.

O Brasil do futuro está nas mãos dos governos 
– federal, estadual e municipal – e nas mãos de toda 
a sociedade brasileira, pois os rumos que levam um 
país a se tornar grande e soberano são traçados com a 
participação e contribuição de todos.

Nesta edição, a TECHNO NEWS traz 
empreendimentos importantes em andamento no Brasil: 
o Programa de Desenvolvimento de Submarinos – 
PROSUB e a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro.

Na temática ‘Indústria Naval & Defesa’, o PROSUB 
constitui um programa de grande arrasto tecnológico, 
social e econômico, e na trajetória que levará o Brasil a 
construir o primeiro submarino brasileiro com propulsão 
nuclear, os resultados obtidos tornam-se crescentes a 
cada etapa cumprida do cronograma.

A recente inauguração do Prédio Principal do 
Estaleiro de Construção do complexo industrial em 
construção em Itaguaí é uma destas etapas e representa 
um marco de grande significado no desenvolvimento 
do Programa. Também nesta mesma edição, o ‘Especial 
PROSUB-EBN Meio Ambiente’ aborda o aspecto 
ambiental por meio dos resultados obtidos em vários 
programas de monitoramento inseridos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento.

A ‘Mobilidade Urbana’, por sua vez, está 
diretamente ligada ao dia-a-dia da população que 
vive nas cidades. Nos grandes centros, a existência 
de um transporte público de qualidade é vital para 
o desempenho de qualquer atividade ali realizada e 
consiste um ponto essencial da qualidade de vida das 
pessoas.

A concepção arquitetônica das estações da Linha 
4 é, portanto, pautada em dois aspectos fundamentais: 
segurança e conforto. E para tanto, soluções e propostas 
inovadoras permeiam estes projetos, aliando o transporte 
ao prazer da mobilidade urbana com qualidade.

A Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, no término 
da obra, ampliará sobremaneira a qualidade de vida 
da população carioca, pois representa a inclusão de 
uma região com alta ocupação demográfica na rede 
metroviária do Rio de Janeiro. Paralelamente a este 
objetivo principal, a Linha 4 do Metrô-RJ é uma obra de 
grande complexidade tecnológica que, ao longo do seu 
desenvolvimento, tem como ponto referencial a geração 
do menor impacto possível à população. 

Um canal de comunicação aberto entre a obra 
e a sociedade é essencial para o real entendimento da 
população acerca de uma obra deste gênero. A Estação 
Interativa em Ipanema e na Gávea, levam ao público 
carioca o passado, o presente e o futuro da Linha 4, de 
forma agradável e lúdica, propiciando ao visitante uma 
verdadeira viagem ao futuro próximo. 

Inaugurado o Prédio Principal
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MARCOS IMPORTANTES DO PROSUB
programa de desenvolvimento de submarinos

Março 2013 - Unidade de fabricação de estruturas metálicas (UFEM)

Dezembro 2014 - prédio principal do estaleiro de construção
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Inaugurado o Prédio Principal
 do Estaleiro de Construção 

do Prosub-EBN

Presidenta Dilma Rousseff durante cerimônia de Inauguração da 1ª Etapa 
do Estaleiro de Construção de Submarinos - conclusão do prédio principal

Marinha do Brasil conclui uma importante etapa da construção 
do Estaleiro e Base Naval para submarinos, o Prosub-EBN
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C om a inauguração do Prédio Principal do Estaleiro de 
Construção para submarinos do PROSUB, a Marinha do Brasil 
conclui mais uma etapa do Programa que propiciará uma 
grande conquista ao Brasil – a capacidade de desenvolver e 

construir seus próprios submarinos de forma independente.
O evento de inauguração ocorrido em 12 de Dezembro, em Itaguaí-

RJ, contou com a participação de presidenta Dilma Roussef, que em seu 
discurso ressaltou a importância de “contar com uma Marinha moderna, 
bem equipada e com efetivos bem preparados para exercer seu papel 
constitucional de garantir a soberania do nosso país.”

Entre as diversas contribuições do PROSUB, Dilma Roussef 
destacou a geração de empregos e o fomento ao desenvolvimento 
industrial nacional. “A exigência que colocamos de nacionalização 
crescente do processo produtivo fortalece nossas plantas industriais e 
eleva o seu patamar tecnológico. A partir de uma demanda concreta de 
fortalecimento da capacidade de nossa Marinha, estamos produzindo 
mais tecnologia, mais inovação, mais desenvolvimento industrial e, 
sobretudo, mais empregos no Brasil.”

O Comandante da Marinha, Almirante Julio Soares de Moura 
Neto, salientou em seu discurso, os três pontos essenciais considerados 
os pilares do PROSUB – a capacitação de pessoal; a transferência de 
tecnologia; e a nacionalização. Ressaltou também, a magnitude do projeto 
e capacidade do Estaleiro de construir e montar, simultaneamente, duas 
unidades do meio naval. “O programa dotará o país de invejável poder 
de dissuasão.”
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As bases para a evolução
do Prosub-EBN

“Este é um projeto 
que requer expertise 

em diversas áreas 
do conhecimento 
e um alto nível 

de capacitação nas 
esferas construtiva, 

industrial e 
tecnológica, 

envolvendo toda 
a Marinha, 

a defesa do País 
e a sociedade 
brasileira.”

Em Março de 2013, a Marinha do 
Brasil (MB) inaugurava em Itaguaí – RJ, 
a Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas – UFEM, a primeira unidade 
fabril do complexo industrial do Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB) e, em Dezembro de 2014, 
inaugurou o Prédio Principal do Estaleiro 
de Construção de Submarinos, na área Sul 
do empreendimento. Para a Marinha e, 
especialmente, para o Brasil, estes eventos 
constituem marcos importantes do 
Programa, visto que cada etapa cumprida 
representa mais um passo concreto para 
a construção do primeiro submarino 
brasileiro com propulsão nuclear.

Após a entrega e operação 
da UFEM, a Marinha e a Odebrecht 
concentraram todos os projetos e 
atividades da obra do Prosub-EBN 
no planejamento, desenvolvimento e 
execução das instalações do Estaleiro de 
Construção, o Estaleiro de Manutenção, 
a Base Naval e o Complexo Radiológico. 
Neste período, o aprimoramento da 
gestão do Estaleiro e Base Naval (EBN) 
foi crescente, haja vista que toda a 
experiência obtida na execução da UFEM 
pôde ser revisada, aperfeiçoada e aplicada 
nas etapas subseqüentes do programa.

O processo da engenharia 
simultânea adotado no Prosub-EBN, ao 
propiciar a sobreposição de atividades, em 
diferentes estágios, e a revisão e correção 

de vários aspectos do projeto, possibilitou 
a obtenção de maior celeridade, eficiência 
e qualidade na construção das instalações. 

Para o Contra-Almirante Newton 
de Almeida Costa Neto, Gerente 
do Empreendimento Modular da 
Construção do Estaleiro e da Base Naval, 
as crescentes melhorias implementadas 
no programa, especialmente aquelas 
derivadas da gestão do Prosub-EBN, 
são fruto do conhecimento crescente 
adquirido pela Marinha no passado 
e no presente. “Buscamos em outras 
áreas do conhecimento e até mesmo em 
outros países, a expertise e a capacitação 
necessárias para identificar possíveis 
falhas ou restrições no desenvolvimento 
do programa e corrigi-las no projeto 
porque, em se tratando de um programa 
de longa duração e alto investimento, não 
podemos considerar e tampouco admitir 
a possibilidade de retrabalho em qualquer 
etapa do empreendimento.”

Almirante Newton assinala ainda, 
que neste processo de aperfeiçoamento e 
melhoria da gestão, a Marinha, além de 
empreendedora do PROSUB, adquiriu 
maior autonomia, tornando-se uma 
participante atuante na definição dos 
diferentes aspectos inerentes ao projeto e 
à execução do EBN.

Com a evolução do programa, a 
presença da Marinha em Itaguaí cresce 
paulatinamente, preparando não só as 

bases para a continuidade da obra como 
também para a operação do complexo 
industrial. A ocupação de 640.000 m2 na 
Baía de Sepetiba, com o aterro marítimo 
de grande parte da área; a logística de 
implantação e construção do EBN; e 
o volume de pessoas envolvidas nas 
etapas da obra e do processo industrial 
e operacional do submarino determina 
a dimensão do empreendimento, bem 
como, a importância e a responsabilidade 
da Marinha no processo de crescimento 
da região de Itaguaí. 

Nesse contexto, a Marinha 
desempenha um importante papel na 
integração entre os diferentes ‘atores’ 
do desenvolvimento local, quais sejam: 
a comunidade; os órgãos municipais e 
estaduais; as empresas ali estabelecidas; 
as concessionárias de energia, água e 
serviços públicos; entre outros. E, em 
conjunto com os segmentos ali presentes, 
a Marinha procura atuar em diferentes 
canais: na motivação de discussões 
em diversas áreas com influência no 
município; no apoio às iniciativas e 
ações que contribuam para a melhoria 
da infraestrutura local no âmbito da 
segurança, saúde, educação, mobilidade 
urbana, entre outros; no fomento à 
geração de melhores oportunidades para 
a população, por meio da capacitação e 
qualificação e da geração de empregos; 
e ainda, na preservação do meio 

Prédio Principal do Estaleiro de Construção do PROSUB-EBN
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Sobre o PROSUB

O desenvolvimento do projeto e a 
construção do submarino com propulsão 
nuclear é o objetivo final do acordo 
firmado entre o Brasil e a França em 
2008. Desta parceria estratégica, surge 
o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (PROSUB), implantado no 
Município de Itaguaí-RJ, que engloba 
dois Estaleiros, um de construção e outro 
de manutenção, e uma Base Naval (EBN), 
uma Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM) e a construção de cinco 
submarinos – quatro convencionais e um 
movido a propulsão nuclear.

ambiente. “A região de Itaguaí vive, hoje, o início de uma grande 
transformação social e econômica”, observa Almirante Newton, 
“e a Marinha, ciente de sua responsabilidade nos rumos deste 
crescimento regional, quer deixar a sua contribuição para o 
alcance de um desenvolvimento sustentável”.

Na esfera regional do empreendimento, o Almirante 
Newton assinala que os recursos empregados pela Marinha 
nos programas sociais e ambientais do Prosub-EBN extrapolam 
o cumprimento das exigências da legislação, pois visam não só 
à preservação e à melhoria das condições ambientais locais, 
como também, à construção e à operação correta e segura do 
empreendimento. Em nível nacional, o Programa envolve a 
sociedade como um todo e inclui questões de maior abrangência, 
muitas vezes polêmicas. “A transparência da Marinha na condução 
do PROSUB, a prestação de contas e a divulgação de informações 
sobre o empreendimento são essenciais para o alcance do nosso 
objetivo final. Ao elucidarmos os diversos segmentos da sociedade 
acerca do conceito e da filosofia do PROSUB, dos benefícios 
gerados pelo Programa e do seu retorno para o Brasil, estaremos 
demonstrando à Nação, a importância do PROSUB no contexto 
do desenvolvimento e do crescimento nacional, a médio e longo 
prazo.”

A estrutura gerencial 
da Marinha

A estrutura organizacional do 
PROSUB é dividida em empreendimentos 
modulares conduzidos em diferentes 
gerências sob uma coordenação única, a 
COGESN – Coordenadoria do Programa 
de Desenvolvimento do Submarino com 
Propulsão Nuclear, subordinada ao 
Diretor Geral de Material da Marinha. No 
Empreendimento Modular da Construção 
do Estaleiro e da Base Naval, a organização 
gerencial é formada por um número 
reduzido de profissionais, pois conforme 
instrução da Marinha, o PROSUB, assim 
como todos os demais empreendimentos 
da MB, conta com o suporte das diretorias 
técnicas existentes na própria estrutura da 
Força.

Almirante Newton assinala que 
ao longo do desenvolvimento do projeto, 
a composição das equipes técnicas do 
Prosub-EBN sofre constantes adequações, 
visando otimizar o acompanhamento 
da Marinha nas diferentes fases do 
empreendimento. “Algumas equipes 
ficam mais reduzidas enquanto outras 
são ampliadas. A gerência de construção 
criada para a UFEM, por exemplo, foi 
extinta no término e a entrega da unidade 
e a gerência de construção do Estaleiro, de 
menor porte na ocasião, começou a crescer 
conforme o desenvolvimento da obra. Já 
as gerências de construção da Base e do 
Complexo Radiológico estão em processo 
de amadurecimento e crescerão na 
proporção necessária para o atendimento 
das respectivas demandas. Por outro lado, 
as equipes da gerência de Meio Ambiente, 
criadas no início da obra permanecerão 
inalteradas até o final da construção de 
todo o complexo industrial”, explica 
Almirante Newton. “Este é um grande 
diferencial na Marinha na coordenação 
Prosub-EBN, ou seja, a utilização coerente 
e eficaz do conhecimento dos recursos 
humanos existentes e, ao contrário do que 
muito imaginam, não necessitamos de um 
número maior de pessoas nas equipes, 
mas de níveis de capacitação cada vez 
mais elevados.”

Almirante Newton destaca ainda, 
a importância da composição de equipes 
mistas, compostas com profissionais 
experientes e jovens, para a permanente 
reciclagem de experiências dentro dos 
grupos, a maior capacitação dos recém-
chegados para as demandas futuras do 
Programa e ainda, a permanência de um 
núcleo de conhecimento que possa garantir 
a manutenção do empreendimento. 

“Este é um projeto que 
requer expertise em diversas áreas 
do conhecimento e um alto nível de 
capacitação nas esferas construtiva, 
industrial e tecnológica, envolvendo toda 
a Marinha, a defesa do País e a sociedade 
brasileira. Portanto, a Marinha não 
está medindo esforços para conduzir o 
Prosub-EBN de forma correta e adotar as 
melhores soluções em todas as instâncias 
do empreendimento. Somos auditados por 
uma série de organismos independentes 
que nos apóiam no gerenciamento e no 
controle das diversas áreas – financeira, 
contábil, jurídica, ambiental e construtiva, 
o que nos permite corrigir qualquer falha 
que porventura exista”, afirma Almirante 
Newton. g

No alto da página e ao lado, Prédio Principal do Estaleiro de Construção 
do Prosub-EBN; acima, vista aérea da Área Sul do empreendimento
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Em 2015, a execução
de novas etapas do Prosub-EBN

No Prosub-EBN, um empreendimento 
de grandes dimensões e de longa duração, 

as ferramentas gerenciais possibilitam 
uma avaliação diária e 

um acompanhamento contínuo 
de todas as atividades da obra.
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A pós a inauguração do Prédio 
Principal do Estaleiro de 
Construção, em Dezembro 
último, a obra do Prosub-

EBN, em 2015, estará direcionada para 
o término dos prédios de apoio deste 
Estaleiro, com entrega prevista para 
o final deste ano, e, paralelamente, 
para o desenvolvimento da Base Sul 
e do Estaleiro de Manutenção, com 
término em 2017, quando a Marinha 
lançará ao mar, o primeiro submarino 
convencional do PROSUB. 

Com a evolução do programa, 
a construção do empreendimento se 
torna mais complexa, em face das 
implicações inerentes ao Complexo 
Radiológico, em contrapartida, o 
gerenciamento da obra se aprimora 

para a condução de várias frentes de 
trabalho simultaneamente. Trata-se 
de um processo de melhoria contínua 
implementado desde o início da obra, 
no qual, a cada etapa, os parâmetros e 
as ferramentas adotados são avaliados 
e se necessário, readequados, para 
as novas demandas e desafios do 
programa.

Fabio Gandolfo, Diretor 
Superintendente da Odebrecht 
Infraestrutura, assinala que, entre 
a entrega da UFEM e do Prédio 
Principal do Estaleiro, as atividades 
da Odebrecht se direcionaram para 
dois pontos essenciais: a continuidade 
das obras convencionais – Estaleiros e 
Base – e o desenvolvimento das bases 
para o início das obras do Complexo 

Radiológico. “Neste período, dois 
fatores contribuíram para a obtenção 
de melhores resultados: um, na esfera 
do projeto, em face de uma integração 
maior entre a Marinha, a cliente 
e empreendedora do PROSUB, a 
Odebrecht, a construtora do EBN, e a 
DCNS, a responsável pela transferência 
de tecnologia; e outro, no campo 
construtivo, com a concentração 
de todas as obras na área Sul do 
empreendimento, o que possibilitou a 
reorganização da estrutura gerencial, 
tornando-a mais ágil e eficiente.”

Na Área Sul, a obra das 
instalações convencionais inclui: 

- a construção dos prédios de 
apoio que junto com o Estaleiro de 
Construção, formarão um complexo 
industrial com 22 mil m2 de área 
construída e capacidade para construir, 
simultaneamente, dois submarinos 
convencionais ou, um convencional e 
um com propulsão nuclear; 

- a Base Sul, destinada ao 
Comando da Força de Submarinos, 
é composta por vários prédios, cuja 
obra, em 2015, estará inicialmente 
concentrada no edifício que abrigará os 
simuladores; 

- o término das obras marítimas 
para a instalação do shiplift (o elevador 
de embarcações) e execução dos píeres e 
docas, com capacidade de atracação para 

10 submarinos, sendo 4 convencionais 
e 6 com propulsão nuclear, além de 
embarcações de apoio;

- e, em uma fase posterior a estas 
prioritárias, o término da Base Naval e a 
construção do Estaleiro de Manutenção.

“Para maior equilíbrio do 
Programa e em face do atendimento 
de algumas demandas mais urgentes 
do planejamento da Marinha, o prédio 
para os simuladores e o edifício 
principal da Base serão construídos 
antes do Estaleiro de Manutenção”, 
expõe Fabio Gandolfo. “Todos os 
projetos referentes a estas áreas estão 
praticamente prontos, o que sem dúvida 
nos assegura melhores condições para o 
planejamento da obra.”

O Superintendente Fabio 
Gandolfo observa que além da obtenção 
do submarino com propulsão nuclear, 
que constitui o objetivo principal 
do PROSUB, outros produtos de 
grande valor são gerados ao longo do 
programa, entre estes, o conhecimento, 
especialmente aquele decorrente 
da transferência de tecnologia para 
a Marinha e para os profissionais 
envolvidos com o programa e do 
processo de nacionalização da obra e da 
construção dos submarinos, envolvendo 
uma infinidade de empresas brasileiras 
de diferentes portes e capacidade 
produtiva.
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As ferramentas 
da gestão

No processo de melhoria contínua 
do gerenciamento da obra, os sistemas 
integrados constituem ferramentas 
fundamentais para o planejamento 
e a execução do projeto. No Prosub-
EBN, um empreendimento de grandes 
dimensões e de longa duração, as 
ferramentas gerenciais adotadas pela 
Odebrecht, e aperfeiçoadas ao longo 
dos 70 anos de história do Grupo 
Odebrecht, possibilitam uma avaliação 
diária e um acompanhamento contínuo 
de todas as atividades da obra.

Entre estas, o SisEPC, um sistema 
adotado há décadas pela Odebrecht, 
o qual implementa uma metodologia 
de gerenciamento, planejamento 
e construção para contratos na 
modalidade EPC – Engineering, 
Procurement and Construction. O SisEPC 

reúne dados do empreendimento 
desde o ‘nascimento’ do projeto até 
a execução de tarefas no canteiro, 
passando por diversas áreas, entre 
estas, o planejamento estratégico e 
tático; o acompanhamento gerencial 
do projeto; a procura e a aquisição 
de materiais e equipamentos para a 
execução das atividades e operação do 
empreendimento; e, a programação de 
execução das atividades na obra.

Complementando este sistema, a 
empresa adota o programa “Primavera”, 
uma ferramenta de planejamento que 
alia o cronograma e as atividades da 
obra às tarefas associadas, tais como, 
cotação de preços, autorização de 
fornecimento, liberação de projetos, 
produção de insumos no canteiro, entre 
outras. 

O alto nível de detalhamento de 
todas as atividades da obra, obtido por 
meio deste sistema integrado, permite o 

acompanhamento do empreendimento 
em tempo real e diário, assegurando-
se assim, um controle confiável e eficaz 
do andamento físico da obra e de 
todos os processos envolvidos em seu 
desenvolvimento.

Fabio Gandolfo aponta ainda 
que, para a Odebrecht, mais do que as 
ferramentas gerenciais, a Tecnologia 
Empresarial Odebrecht (TEO) consiste 
no verdadeiro diferencial da atuação da 
empresa no empreendimento, perante 
o cliente e a sociedade. “A TEO reúne 
os princípios básicos de nossa cultura 
empresarial, os quais norteiam as ações 
de todos nós, independente do contrato, 
do país ou do contexto cultural em que 
atuamos. Os conceitos que integram 
a TEO, tais como, a descentralização e 
delegação planejada, criam as condições 
adequadas para que consigamos atender 
o cliente e as demandas do contrato com 
transparência, agilidade e eficácia.” 

A gestão da qualidade

Em 2015, além do término da 
obra do Estaleiro de Construção, as 
atividades do Prosub-EBN estarão 
voltadas para a conclusão do projeto 
básico e do processo de licenciamento 
do Complexo Radiológico. Os projetos 
e a construção deste setor nuclear 
diferenciam-se das áreas convencionais 
do EBN sob vários aspectos, entre 
estes, a origem das informações para 
elaboração dos projetos; o processo de 
licenciamento; e, o nível de qualidade e 
de segurança,

No primeiro ponto, 
diferentemente das áreas industriais 
convencionais do EBN em que as 
informações foram fornecidas pela 
DCNS, a elaboração do projeto do 
Complexo Radiológico estará pautada 
nos dados e especificações repassados 
pela Marinha, a detentora da tecnologia 
nuclear e responsável, inclusive, por 
meio do CTMSP – Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo, pela elaboração 
do projeto conceitual da área nuclear do 
EBN. 

Na esfera do licenciamento 
ambiental, em se tratando de uma 
área nuclear, todo o processo é 
licenciado pela CNEN – Comissão 
Nacional de Energia Nuclear que 
também realiza o acompanhamento 
permanente da execução desta área do 
empreendimento, por meio de relatórios 
e visitas periódicas à obra.

E, no âmbito da qualidade e 
da segurança, além do atendimento 
às normas nacionais e internacionais, 
o grande diferencial do projeto e 
construção do Complexo Radiológico 
do EBN está no fato precursor de se 
tratar do primeiro estaleiro no Brasil, 
especialmente construído e destinado 
à fabricação de submarinos com 
propulsão nuclear, pois diferentemente 
de uma central nuclear, como Angra, em 
que o reator é fixo, no Prosub-EBN, o 
reator estará no submarino, requerendo, 
portanto, a aplicação de novos conceitos 
e padrões de segurança e qualidade.

Neste campo, todos os 
procedimentos são exaustivamente 
estudados, planejados e controlados, 
tornando, inevitavelmente, mais lentas, 
todas as fases de projeto e execução da 
obra.

“Estamos desenvolvendo a 
base para a construção do Complexo 
Radiológico. O projeto conceitual será 
elaborado pela Marinha, exceto o de 
obras civis, e a partir deste, a Odebrecht 
passará ao desenvolvimento do projeto 
básico e de detalhamento da parte civil; 
na parte industrial, o projeto básico fica 
a cargo da Marinha e o detalhamento, 
da Odebrecht”, expõe Fabio Gandolfo. 
“Trouxemos pessoas experientes e 
maduras da própria Odebrecht, que 
participaram do empreendimento 
de Angra, que somadas a outros 
profissionais especializados contratados 
no mercado pela empresa, compõem 
a nossa diretoria da área nuclear do 
Prosub-EBN. Esta equipe tem como 
missão, elaborar e construir, junto com a 
Marinha, a base sólida para o Complexo 
Radiológico do EBN.” g 
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Resultados do Plano Básico Ambiental

Comandante Gilberto Huet de Bacellar 
Sobrinho, Gerente de Apoio ao 

Licenciamento Ambiental da COGESN

(1) Base Naval - Área Sul
(2) Estaleiro de Construção
(3) Estaleiro de Manutenção
(4) Complexo Radiológico

No alto da página, Área Sul do Prosub-EBN; ao 
centro, Área Norte; abaixo, UFEM

Fotos e imagens do Especial: 
Prosub-EBN / MB
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O processo de licenciamento ambiental do PROSUB-EBN, correspondente à implantação do Complexo Naval 
de Itaguaí – constituído pelo “Estaleiro e Base Naval para Construção de Submarinos Convencionais e de 
Propulsão Nuclear” (EBN), situado na Ilha da Madeira, e pela “Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas” 
(UFEM), situada ao lado da NUCLEP – possui peculiaridades distintas dos demais empreendimentos da 
região, por envolver amplas atividades de obras civis, industriais, marítimas, de infraestrutura e nucleares. 

O licenciamento ambiental do EBN 
vem sendo conduzido pelo Núcleo de 
Licenciamento Ambiental Federal do Rio 
de Janeiro (NLA/RJ), do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Atualmente, o EBN 
encontra-se na fase de sua Licença de Instalação 
(LI), considerando o empreendimento como 
um todo. A Licença de Operação (LO) do 
EBN, no entanto, deverá ser concedida por 
fases, na medida em que forem concluídas as 
obras do Estaleiro de Construção, do Estaleiro 
de Manutenção, da Base Naval e do Complexo 
Radiológico, respectivamente.

Quanto à UFEM, o seu licenciamento 
ambiental encontra-se sob a alçada da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Itaguaí, a qual já expediu a Licença de 
Operação (LO) dessa Unidade fabril.
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Monitoramento
Ambiental Marinho

Disposição de unidades de Geotubes na Área SulMembrana de geotêxtil em fase de drenagem da água

Interior da Unidade de Dosagem 
de Polímero, instalada na Área Sul

Draga de sucção e recalque utilizada para a distribuição de 
sedimento contaminado para as unidades de Geotube

Iva Paixão e Silva, Gerente 
de Meio Ambiente da Odebrecht 
Infraestrutura para o Prosub-EBN
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Os estudos minuciosos 
da flora, da fauna e dos aspectos 
socioeconômicos reunidos no Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) do EBN, 
elaborado em 2009, permitiram um 
diagnóstico das condições iniciais da 
região, com a identificação dos pontos 
com maior potencial de  impacto 
do empreendimento e a definição 
dos principais parâmetros para a 
elaboração do Plano Básico Ambiental 
(PBA), contemplando diversos 
projetos, subprojetos e ações.

Assim, o PBA estabelece, entre 
outros, programas de monitoramento 
ambiental, medidas de controle 
e/ou mitigadoras, bem como 
contrapartidas socioeconômicas aos 
impactos gerados pela implantação 
do empreendimento na região.

Desde setembro de 2010, 
quando a Marinha e a Construtora 
Norberto Odebrecht – empresa 
contratada para construção do EBN – 
iniciaram a implantação dos canteiros 
de obras e as atividades de dragagem 
inerentes ao empreendimento, os 
programas previstos no PBA têm sido 
observados, com a emissão periódica 
de relatórios ao IBAMA. 

Decorridos quatro anos do 
início das obras de implantação do 
EBN, são apresentados a seguir, 
os resultados obtidos em alguns 
dos principais programas do 
PBA, promovidos pela Marinha e 
executados pela própria Marinha, 
pela Construtora Norberto 
Odebrecht (no âmbito do Contrato de 
construção do EBN) e por empresas 
por ela subcontratadas, relativos 
ao monitoramento ambiental 
e responsabilidade social do 
empreendimento. g

A zona costeira do Estado do Rio de 
Janeiro é um exemplo de espaço 
repleto de contrastes, uma vez que 
ao longo do seu litoral podemos 

distinguir áreas que retratam diferentes formas 
de ocupação. A partir daí, percebe-se que os níveis 
de urbanização e adensamentos populacionais 
encontrados são um reflexo das atividades 
desenvolvidas e o ambiente na maioria dos casos 
torna-se um espelho dos diferentes tipos de 
pressão a que está submetido.

A Baía de Sepetiba, que limita a área 
de instalação do EBN, é reconhecida como 
um dos locais do litoral brasileiro com grande 
incidência de contaminação por metais 
pesados. A presença desses metais pesados 
está associada, principalmente, a passivos 
ambientais provenientes de indústrias que 
atuaram no passado na região.

Assim, por ocasião do EIA, foram 
realizados estudos para analisar a qualidade 
dos sedimentos de fundo a serem removidos 
no entorno do empreendimento, tendo em vista 
que para a instalação do EBN foi identificada a 
necessidade de proceder-se a dragagem da área 
marítima que seria posteriormente aterrada, por 
seu fundo ser de argila mole (solo inadequado 
para as fundações do empreendimento). 
Posteriormente, foi promovido um aterro 

hidráulico dessa área, com areia de boa 
qualidade para solo. As análises realizadas 
no EIA, observando os preceitos da Resolução 
CONAMA nº 344/2004, revelaram um passivo 
ambiental constituído por diversos bolsões 
de contaminação, principalmente por zinco, 
cádmio, níquel e chumbo, apresentando 
características de qualificação como adversos à 
biota.

Por iniciativa da Marinha, na obra de 
dragagem em questão foi utilizada a tecnologia 
no “estado da arte” para a destinação desse 
passivo, correspondente à metodologia de 
emprego de Geotubes, contratada junto 
à empresa Allonda Geossintéticos. Essa 
metodologia consiste no bombeamento 
do sedimento dragado contaminado para 
acondicionamento em bolsas de geotêxtil, 
fabricadas em polipropileno de alta resistência. 
O processo promove um pré tratamento 
químico empregando floculantes e coagulantes, 
na própria linha de recalque da dragagem, sem 
contato com o meio ambiente, em conjunto 
com uma adequação do pH do sedimento 
dragado, permitindo o confinamento dos 
metais contaminantes por meio da retenção 
dos sedimentos contaminados nos geotubes 
e a filtração e drenagem da água, através da 
membrana de geotêxtil dos geotubes.

prosub-ebn
meio ambiente
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Quadro 1 -  Concentrações máximas de Zn, Pb, Cu, Ni e U 
considerando P1 a P4 entre o 2º e 3º ano de monitoramento

Quadro 2 -  Concentrações máximas de Zn, PB, Cu, Ni e U 
considerando P1 a P4 no 4º ano de monitoramento 
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Os efluentes drenados foram 
analisados periodicamente, para 
efeito de atestação da ausência de 
contaminantes. Ao atingirem a um 
grau de desidratação determinado, 
as unidades Geotubes tiveram seus 
flanges de entrada tamponados, 
ficando então preparados para 
receber posteriormente um sobre 
aterro, conforme estabelecido no 
projeto.

Como resultado das obras de 
dragagem do EBN foram removidos 
do fundo da Baía de Sepetiba, 
na área de influência direta do 
empreendimento, 182.060 m³ de 
sedimentos contaminados com 
metais pesados, cujo material foi 
devidamente confinado em geotubes 
posicionados em terra firme, sem 
contato com o meio ambiente.

Simultaneamente, um amplo 
Programa de Monitoramento 
Ambiental encontrava-se em 
andamento desde janeiro de 2011. 
Inclusos neste, o Monitoramento da 
Qualidade da Água, o qual abrange 
aspectos físico-químicos e de 
poluição marinha a partir de coletas 
e análises semanais de amostras de 
água em diferentes pontos da Baía 
de Sepetiba, e o Monitoramento da 
Biota Aquática, com foco na dinâmica 
dos diferentes grupos de organismos 
marinhos no entorno da instalação 
do empreendimento. Os dois 
programas vêm sendo desenvolvidos 
pelo Instituto de Estudos do Mar 
Almirante Paulo Moreira (IEAPM), 
por meio de atividades de diagnóstico 
da saúde do ecossistema marinho na 
região adjacente ao empreendimento. 

Para a realização do 
Monitoramento da Qualidade da Água 
são coletadas amostras semanais de 
água do mar em 4 pontos adjacentes 
ao empreendimento e em 1 Ponto 
Controle, para a determinação das 
condições da água (pH, temperatura, 
salinidade, potencial de oxi-redução 
(Eh), oxigênio dissolvido, turbidez, 
sólidos dissolvidos totais, coliformes 
termotolerantes e carbono orgânico 
total) e avaliação dos padrões 
da água (metais pesados, BTEX, 
PCBs, nutrientes, cianeto, fluoreto, 
sulfeto e toxafeno), de acordo com 
o preconizado pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005.

Dentre os principais 
elementos monitorados, chamam 
a atenção os metais pesados, que 
são reconhecidamente os maiores 
poluentes da Baía de Sepetiba e 
que passaram por consideráveis 
oscilações, onde é possível 
observar um decréscimo em suas 
concentrações. É importante observar 
que os resultados obtidos expressam 
as condições e padrões da qualidade 
da água no momento da coleta. 

No quadro 1 são ilustradas 
as alterações para alguns metais, já 
sendo visualizadas a partir dos dois 
primeiros anos de monitoramento.

No período seguinte, 
entre Ago-Set/13 e Ago-Set/14, 
Chumbo, Níquel e Cádmio não 
foram detectados em nenhuma das 
amostras analisadas. Zinco e Cobre, 
quando detectado, apresentaram 

concentrações máximas de 0,05 mg.L-1 
e 5,1 mg.L-1, respectivamente. Uranio, 
quando detectado não ultrapassou a 
máxima de 0,39 mg.L-1, todos valores 
inferiores à máxima concentração 
permitida na RC 375/2005 (Quadro 2).

Entre todos os parâmetros 
físico-químicos analisados, poucos 
são considerados críticos, tais como 

o oxigênio dissolvido, coliformes 
termotolerantes, fósforo total e ferro 
dissolvido. No entanto, estes parâmetros 
estão ligados à ocupação urbana e 
fontes de esgoto doméstico, com 
valores elevados no ponto de controle 
(PC), inclusive. Portanto, as flutuações 
nas concentrações desses parâmetros 
não demonstram ser decorrentes da 

construção do empreendimento e sim 
um reflexo das condições ambientais 
da Baía de Sepetiba, que possui 
intensa contribuição, pelo aporte 
fluvial, de efluentes domésticos sem 
saneamento básico das cidades em 
seu entorno, que lançam o esgoto in 
natura diretamente nas águas dos rios 
ou na própria baía.

Neste estudo, comparando-
se os resultados das análises com 
informações obtidas de trabalhos 
anteriores ao início das obras, 
foi possível constatar que, até o 
momento, as concentrações obtidas 
se encontram em níveis inferiores 
daquelas já observadas. Isso sugere 
que o ambiente não tem recebido 
novas cargas ou despejos desses 
metais, que possam contribuir para 
uma degradação nas condições atuais, 
tampouco que as obras do EBN não 
estão influenciando negativamente a 
qualidade da água na baía.

Tal afirmativa é também 
justificada pelo fato das concentrações 
registradas nos pontos adjacentes ao 
empreendimento serem encontradas, 
em muitos casos, no ponto de controle 
(PC), descaracterizando uma possível 
influência do empreendimento na 
qualidade ambiental.

A partir das campanhas de 
monitoramento da biota aquática 
realizadas, os resultados obtidos 
não têm demonstrado discrepâncias 
quando avaliados de acordo com 
os grupos que compõem a base 
da cadeia trófica, por exemplo, 
organismos do Fitoplâncton e do 
Zooplâncton. A distribuição desses 
organismos tem ocorrido conforme o 
esperado, respeitando, por exemplo, 
o gradiente de diluição das águas 
rasas em direção ao interior da 
Baía de Sepetiba, sugerindo que 
uma possível variação espaço-
temporal desses organismos não 
indicam impactos irreversíveis nas 
comunidades Fito e Zooplanctônicas 
que possam estar relacionadas às 
obras do empreendimento.

Com relação à estrutura 
geral da comunidade bentônica, as 
variações relacionadas a um aumento 
ou diminuição na dominância de 
alguns organismos refletem a duração 
diferenciada dos ciclos de vida dos 
mesmos e a ocorrência de períodos 
sazonais, para algumas das espécies 
estudadas.

Quanto ao padrão de 
distribuição dos organismos 
bentônicos, considera-se que 
alterações podem estar relacionadas a 
possíveis modificações dos substratos 
inconsolidados, em função das 
atividades relacionadas à expansão 
e instalação dos empreendimentos 
localizados na baía. 

Os resultados obtidos durante 
as campanhas de monitoramento 
da biota aquática sugerem que além 
das comunidades que compõem a 
estrutura da biota de invertebrados, 
tanto a estrutura da comunidade 
dos peixes que habitam a zona de 
arrebentação quanto à estrutura da 
comunidade de peixes demersais, não 
apresentaram alterações significativas 
até o momento.
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Distribuição das capturas de peixes ao longo das doze campanhas, realizadas no período de jan/11 a set/14

Gráfico 1 - Distribuição das concentrações médias (barras coloridas) e respectivos desvios-padrão (linhas verticais) 
de Zn de acordo com as espécies de peixes e as estruturas analisadas (jan/11 a jun/14).

Gráfico 2 - Distribuição das concentrações médias de Cr e de Zn durante as campanhas realizadas no período de jan/11 a jun/14
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As figuras acima apresentam 
a distribuição das capturas em 
número e em peso dos peixes na zona 
de arrebentação e nos arrastos de 
fundo (demersais) ao longo das doze 
campanhas, realizadas no período de 
jan/11 a set/14.

Considerando-se a distribuição 
e as interrelações dos diferentes grupos 
estudados, pode-se observar que áreas 
aparentemente consideradas mais 
impactadas, devido à sua localização 
no interior da Baía de Sepetiba e a 

outros aspectos de influência antrópica, 
também vêm apresentando variações 
como um todo. Entretanto, tais variações 
sugerem que as populações estudadas 
estão sujeitas aos ciclos sazonais 
naturais das espécies envolvidas.

As concentrações de metais 
na água e na biota vêm se mostrando 
coerentes com os dados obtidos 
anteriormente. Os níveis de metais 
pesados encontrados podem estar 
relacionados, entre outros fatores, com 
as atividades industriais desenvolvidas 

no entorno da Baía de Sepetiba que 
recebe uma descarga muito alta na sua 
bacia de drenagem.

Os metais pesados, apesar de 
ser reconhecidamente a maior classe 
de poluente para a Baía de Sepetiba 
no que diz respeito à qualidade da 
água, apresentaram concentrações 
abaixo do limite de detecção do método 
analítico, ou então, quando detectados, 
apresentaram baixas concentrações.

De acordo com os resultados 
obtidos nas campanhas de 

monitoramento de metais pesados em 
algas e no pescado, as variações nos 
níveis das concentrações dos metais 
analisados tem se apresentado abaixo 
das máximas concentrações permitidas 
(MPC) para o Cd, Pb, Cu, Sn, Fe e Ni. 

Para o Cr e o Zn as análises têm 
demonstrado variações. Entretanto, 
como observado para a qualidade 
da água, uma diminuição nas 
concentrações médias desses metais 
tem sido observada nas últimas 
campanhas. As análises foram 
realizadas em amostras de estruturas 
(brânquias, fígados e músculos) 
retiradas de exemplares de carapeba 
(Diapterus rhombeus), bagres (Genidens 
genidens) e corvinas (Micropogonias 
furnieri).

Cabe ressaltar que as amostras 
que mais contribuíram para o aumento 
das médias observadas, principalmente 
para o Zn, foram provenientes dos 
fígados dos bagres (GEGE), barras 
representadas em vermelho, estruturas 
que normalmente não são utilizadas 
como alimento na região (Gráfico 1).

O Gráfico 2 apresenta os valores 
médios das concentrações de Cr (MPC 
= 0,1mg/kg) e de Zn (MPC = 50,0mg/
kg), considerando-se as 1.511 amostras 
analisadas de cada elemento, durante 
as campanhas realizadas no período de 
janeiro de 2011 a junho de 2014.

Após uma avaliação geral 
das quatro áreas internas estudadas 
no sistema da Baía de Sepetiba, 
empregando-se os Índices de 
Integridade Biótica para cada ponto 
monitorado, pode-se concluir que, até 
o momento o padrão da qualidade 
ambiental não tem refletido possíveis 
impactos ou pressões negativas 
oriundas do desenvolvimento do 
empreendimento Estaleiro e Base 
Naval (EBN). g

ESPECIAL
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Monitoramento de Correntes Marítimas
na Baía de Sepetiba

Figura 1: Localização aproximada dos pontos de fundeio P1 a P4 
(círculos vermelhos) dos equipamentos de medição ADPs, 

assinalados sobre a Carta Náutica n° 1623 - Porto de Itaguaí

Figura 3: Intensidade (cm s-1, em cores), direção (°, expressa em classes de 30°) 
e frequência de ocorrência de direção (círculos concêntricos, %) 

das correntes observadas no ponto P3, no meio da coluna de água, durante os invernos 
de 2011 (painel superior esquerdo), 2012 (painel superior direito), 2013 (painel inferior 

esquerdo) e 2014 (painel inferior direito). A porcentagem de ocorrência de cada intervalo 
de intensidade dos ventos é escalada com a distância entre cada 

círculo concêntrico, correspondendo a 10% de frequência de ocorrência

Figura 2: Sistemas de coleta de dados de ondas e correntes 
instalados no leito na Baía de Sepetiba (imagens superiores) 

e recolhimento para manutenção (imagem inferior)
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D esde junho de 2011, dados 
de direção e intensidade 
de correntes ao longo de 
toda a coluna de água são 

coletados em quatro pontos no interior 
da Baía de Sepetiba (Figura 1), como 
parte dos programas que compõem o 
Plano Básico Ambiental referente ao 
licenciamento das obras de construção 
do Estaleiro e Base Naval (EBN). 

A partir de junho de 2013, 
passaram a ser amostradas também, 
nos mesmos pontos, informações em 
relação ao período e altura de ondas. 
Os pontos de monitoramento mais 
próximo e distante da obra distam, 
respectivamente, cerca de 1,0 km e 11,0 
km, em linha reta, da ponta do molhe 
da obra que mais avança em direção ao 
interior da Baía. Este monitoramento 
tem como objetivo verificar possíveis 
alterações do padrão de circulação 
das correntes marítimas no interior da 
Baía de Sepetiba, as quais poderiam ser 
decorrentes das obras de implantação 
do empreendimento.

Para amostragem destes dados 
são utilizados perfiladores acústicos 
de correntes e ondas (ADPs), além de 
outros equipamentos que permitem 
a localização segura do conjunto de 
equipamentos fundeado no leito da 
Baía (Figura 2, imagens superiores), 
bem como protegem contra a 
passagem de redes de arrasto de pesca. 

Periodicamente, os quatro conjuntos 
de equipamentos são resgatados, para 
manutenção e obtenção dos dados 
armazenados na memória interna dos 
ADPs (Figura 2, imagem inferior). 

A fim de subsidiar as análises 
dos dados oceanográficos, são também 
monitorados dados de direção e 
intensidade dos ventos, amostrados 
na Base Aérea de Santa Cruz, e a 
frequência de passagem de sistemas 
meteorológicos frontais na região.

As análises conduzidas indicaram 
que, em todos os pontos monitorados, 
é possível definir um padrão típico de 
correntes, independente da estação ou 
do ano. Foram observadas variações, 
tanto de direção quanto de intensidade, 
nas mesmas estações de um ano para 
o outro, as quais estão correlacionadas 
a variações temporais do campo de 
ventos médios e sinóticos na região. 
Além disso, nenhuma dessas variações 
foi significativa e permanente, como 
seria esperado caso as obras alterassem 
a circulação nos pontos monitorados. 
Um exemplo é apresentado na Figura 
3. Nela, são mostradas as correntes 
observadas nos invernos de 2011 a 
2014, no ponto P3 (Figura 1). Nos 
quatro invernos, as correntes oscilaram, 
principalmente, entre as direções E-W, 
com maiores intensidades (entre 0,45 
m s-1 e 0,90 m s-1) para as correntes que 
fluem para E.

Portanto, a análise dos dados 
coletados até o momento não indicou 
que a implantação do empreendimento 
tenha alterado a circulação nos pontos 
monitorados. Tendo em vista a 
localização destes pontos em relação às 
obras do Estaleiro e Base Naval (EBN), 
infere-se que a circulação em maior 
escala da Baía de Sepetiba também não 
tenha sido modificada.

Estas conclusões convergem 
com os resultados obtidos através de 
modelagem numérica apresentados 
no Volume 2 do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) das obras do 

PROSUB. As simulações numéricas 
realizadas indicaram que as principais 
alterações na intensidade e direção 
das correntes ocorreriam em um raio 
inferior a 1,0 km de distância dos 
molhes construídos. No ponto P2 
(Figura 1), por exemplo, que dista a 
cerca de 1,0 km da ponta de um dos 
molhes, a diferença da intensidade das 
correntes modeladas, antes e após a 
construção do empreendimento, seria 
da ordem de 0,001 m s-1. Em todos os 
demais pontos de monitoramento, 
as diferenças calculadas foram ainda 
menores. g 
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Qualidade do Ar

Estações de Monitoramento da Qualidade 
do Ar:  a) Estação área Norte; b) Estação 

Iate Clube;  c) Estação área Sul

Gráfico 3. Resultado do parâmetro Fumaça ao longo dos anosResultado do parâmetro Partículas Inaláveis (MP10) ao longo dos anos

Gráfico 1. Resultado do parâmetro Partículas 
Totais em Suspensão (PTS) ao longo dos anos

Ano IV - no 22 - 2014/2015

C onsiderando que as obras 
de construção do Estaleiro 
e Base Naval (EBN) 
apresentaram, na ocasião da 

elaboração do seu Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), um potencial de 
possíveis emissões atmosféricas que 
poderiam alterar a qualidade do ar no 
entorno do empreendimento, a Marinha 
se comprometeu, junto ao IBAMA, 
a promover um  monitoramento 

sistemático das concentrações desses 
poluentes atmosféricos, fazendo constar 
no Plano Básico Ambiental (PBA) 
do EBN um Subprojeto específico, 
que estabelece um “Programa de 
Monitoramento e Controle das Emissões 
de Material Particulado”.

A empresa contratada para a 
realização desse Programa, CTA – 
Engenharia Ambiental LTDA, realizou 
por meio de um sistema integrado de 

modelagem AERMOD a análise da 
dispersão dos poluentes atmosféricos, 
para a escolha da localização das estações 
de monitoramento da qualidade do 
ar (EMQA). Em setembro de 2011, as 
estações implantadas abrangeram a 
princípio dois pontos e, posteriormente, 
um terceiro ponto em outubro de 2011. 
Esses pontos encontram-se localizados 
nos seguintes posicionamentos: EMQA 
01 – Área Norte do EBN; EMQA 02 – 
Iate Clube da Ilha da Madeira; e EMQA 
03 – Área Sul do EBN.

A rede manual de monitoramento 
permite quantificar e conhecer 
o comportamento dos poluentes 
atmosféricos: Partículas Totais em 
Suspensão (PTS); Partículas Inaláveis 
(MP10); Dióxido de Enxofre (SO2) e 
Fumaça. As análises dos respectivos 
parâmetros são realizados por meio 
de uma amostra de 24 (vinte e quatro) 
horas, a cada 6 (seis) dias, para cada 
estação.

Para garantir a qualidade 
dos resultados de monitoramento, 
os procedimentos de amostragem e 
análise observam conformidade com as 
normas da ABNT. Para a interpretação 
dos resultados são considerados os 

valores padrões previstos na Resolução 
CONAMA nº 03/1990.

Uma síntese dos resultados 
obtidos, para cada grupo de poluentes, 
é apresentada nos  gráficos a seguir, 
que ilustram a média dos resultados 
de concentração ao longo dos anos e o 
padrão da qualidade do ar.

Dessa forma, com base nesta 
síntese dos resultados apresentados, 
conclui-se que, para os quatro anos 
monitorados, não foram encontrados 
emissões dos poluentes em 
concentrações significativas acima do 
estabelecido pela legislação. g 

Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar
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Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Monitoramento 
Veicular

Resultado das campanhas ao longo dos anosIntegrante do PROSUB-EBN, praticando a coleta seletiva

Monitoramento por 
exaustão veicular

Parâmetros Medidos - Monitoramento Veicular

Veículos / Parâmetros
Ciclo Diesel: Opacidade 
Ciclo Otto: Monóxido de Carbono corrigido /  
         Hidrocarboneto corrigido

Ano IV - no 22 - 2014/2015

O Programa de Gerencia-
mento de Resíduos 
Sólidos do PROSUB-EBN 
tem como premissa a 

prevenção da poluição, o atendimento 
aos requisitos legais, bem como a 
adoção de boas práticas ambientais, 
nas etapas que compõem o processo: 
coleta seletiva, acondicionamento, 
transporte e destinação final dos 
resíduos, gerados durante a instalação 
do empreendimento. 

No que se refere ao tratamento 
e disposição final dos resíduos, o 
empreendimento prioriza métodos 
ambientalmente mais adequados, que 
minimizem eventuais passivos e/ou 
impactos ambientais que possam advir 
da atividade.  Nesse conceito, foram 
priorizadas metodologias que valem 
alguns destaques:
- Co-processamento: Aplicado aos 
resíduos perigosos (Classe I), o co-
processamento consiste na destruição 
térmica de resíduos em fornos de 
cimento, que envolve o aproveitamento 
energético do resíduo ou seu uso como 
matéria-prima na indústria cimenteira, 
sem afetar a qualidade do produto 
final (cimento). Por meio desse método 
é possível conservar e racionalizar 
a utilização de recursos minerais e 
energéticos.  
- Reciclagem: Destino dado ao papel/
papelão, plástico e metal. A reciclagem 
desses materiais  permite diminuição 
na quantidade de resíduos lançados 
na natureza, ao mesmo tempo em 
que poupa matérias-primas, muitas 
vezes oriundas de recursos naturais 
não renováveis, e energia. Também 
aplicável aos resíduos de madeira, que 
são destinados às cerâmicas como fonte 
energética na fabricação de tijolos. O 

conceito consiste no aproveitamento de 
um bem fora de uso, reprocessando-o 
para a produção de outro bem. Além 
disso, contribui socialmente para a 
geração de emprego e renda, muitas 
vezes, de uma camada social fora do 
mercado de trabalho formal.
- Descontaminação de lâmpadas 
fluorescentes: É realizada in loco, 
por meio de um equipamento de 
descontaminação, que captura e isola 
em compartimento lacrado o mercúrio 
em forma de vapor, por meio de um 
filtro de carvão ativado. Já os insumos 
de vidro e alumínio das lâmpadas são 
separados, para serem reutilizados 
em novos processos industriais 
(reciclagem). As partículas sólidas, 
como o pó de fósforo e pequenas 
partículas de sílica do vidro, ficam 
acondicionadas em filtros apropriados 
para este processo.
- Reutilização: Corresponde à ação de 
estender a vida útil de um produto ou 
nova aplicação a materiais já retirados 
do ciclo de vida do produto. Nesse 
conceito inserimos os pneus que são 
doados para fins de decoração de áreas 
externas ou utilizados como defensas 
nos cais.
- Aterro: Utilizado apenas para o 
resíduo não reciclável, por exemplo, o 
orgânico. 

Além das premissas 
mencionadas, o Programa de Gestão 
de Resíduos Sólidos foi desenvolvido 
com base nos conceitos do ciclo do 
PDCA (Planejar/Executar/Verificar 
e Corrigir) e no princípio dos 3R’s 
(Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Além 
disso, conta com a realização periódica 
de treinamentos e campanhas 
educativas, para conscientização dos 
trabalhadores da obra. g  

Quantidade de resíduos recicláveis / reutilizados

• Desde o início das obras foram reciclados/
reutilizados cerca de 48 m³ de resíduos, de um total 
de 101 m3, o que corresponde a 48 % de resíduos 
reciclados.

F rente ao grande número 
de movimentação veicular 
intrínseca às obras de 
construção do Estaleiro e 

Base Naval, a Construtora Norberto 
Odebrecht promove um Programa 
de Monitoramento Veicular, que tem 
como foco o controle e a mitigação 
dos níveis de emissão de poluentes 
atmosféricos, consoante ao Programa 
Nacional de Controle da Qualidade do 
Ar – PRONAR (Resolução CONAMA nº 
05/1989). 

O Programa consiste na utilização 
de um analisador de gases (equipamento 
BEA 734 da Bosh) para medição de 
emissões de veículos a diesel, gasolina, 
álcool e GNV/Flex, frente aos parâmetros 
definidos na Resolução CONAMA n° 
418/2009 (Quadro abaixo).

A empresa contratada para 
execução do monitoramento, CTA – 
Engenharia Ambiental LTDA, realiza 
campanhas a cada 6 (seis) meses, com 
medições junto às fontes móveis nos 
veículos do tipo ciclo Otto (veículos 
leves) e veículos do tipo diesel (veículos 
pesados).

Com início em dezembro de 2011, 

ao longo dos últimos 4 (quatro) anos 
foram realizadas 7 (sete) campanhas de 
monitoramento por exaustão veicular. 

As análises foram procedidas de 
acordo com as metodologias do Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA), da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e da Instrução Normativa IBAMA 
nº 6, de 8 de Junho de 2010.

A Construtora Norberto Odebrecht 
tem como princípio trabalhar com uma 
frota de veículos leve sempre nova e, 
para veículos pesados, é exigida uma 
gama de pré requisitos, sistematicamente 
avaliados. Dessa forma, o que se vê 
no gráfico abaixo é um percentual de 
desvio muito baixo em relação à frota 
empenhada.

Ainda assim, como tratativa de 
correção para os veículos reprovados 
nas campanhas, são emitidos Relatórios 
de Não Conformidade (RNC), com ação 
de manutenção corretiva e diagnóstico 
da causa. Os veículos inicialmente 
reprovados são reinspecionados 
e, caso apresentem reprovação em 
duas campanhas subseqüentes, são 
substituídos na frota disponibilizada pelo 
contrato.g  
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Gerenciamento de Riscos

Acima, realização de cercos preventivos; 
abaixo, cerco preventivo no período noturno

Acima, Posto de Combustível

Armazenamento de produtos químicos: acima, dispositivo 
de contenção fixo; à esquerda, dispositivo de contenção portátil

Ano IV - no 22 - 2014/2015

O Programa de Gerenciamento 
de Riscos busca a prevenção 
da ocorrência de situações 
de emergência no mar e em 

terra e, no caso de sinistro, a minimização 
de suas conseqüências por meio de 
respostas rápidas e eficientes. Para apoio 
ao programa foi subcontratada a empresa 
nacional Ocean Pact, especializada em 
atendimento a cenários de emergências, 
dispondo de equipamentos específicos 
de resposta (incluindo embarcações) 
e profissionais capacitados para atuar 
nesse tipo de operação, a qual, inclusive, 
já prestava esse tipo de serviço no 
Porto de Itaguaí, situado adjacente ao 
empreendimento.

Antes de qualquer operação 
de abastecimento marítimo realizada 
no empreendimento, são lançadas 
preventivamente barreiras de contenção 
de óleo (“oil boom”) em cerco, no 
entorno das embarcações envolvidas na 
operação, a fim de garantir a contenção 
de óleo em caso de um eventual 
incidente de derramamento para o mar.

O empreendimento conta com 
Kits de Proteção Ambiental (KPA) 
armazenados em pontos específicos 
do empreendimento, visando uma 
ação imediata por parte da equipe 
de resposta, em caso de incidente de 
derramamento de óleo ou de substâncias 
nocivas ao meio ambiente. 

Nos processos de armazenamento 
de produtos químicos são empregados, 
ainda, dispositivos de contenção, fixos e 
portáteis, para evitar a contaminação do 
solo decorrente de eventuais vazamentos 
desses produtos.

O Posto de Combustível existente 
no Canteiro de Obras do empreendimento, 
empregado para o abastecimento de 
viaturas, é equipado com um pátio 
impermeabilizado, circundado por 
canaletas que drenam os efluentes desse 
pátio para um separador de água e óleo, 
coibindo dessa foma a contaminação 
do solo, decorrente de eventuais 
derramamentos de combustível durante as 
operações de abastecimento.

Os atendimentos a emergências, 
quando demandados, são comunicados à 
equipe de meio ambiente (procedimento 
previsto em um Plano de Comunicações), 
que então se dirige ao local do incidente 
para as primeiras tratativas (isolamento 
e contenção) e, se necessário, aciona a 
equipe de emergência para dar início ao 
procedimento estabelecido no Plano de 
Atendimento a Emergência.g 
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Monitoramento da Fauna

No alto da página, Megascops choliba recapturada em 
rede-de-neblina; aves monitoradas na área de influência 
do PROSUB-EBN: ao centro, Ramphocelus bresilius 
(tiê-sangue) e abaixo, Tangara seledon(saíra-sete-cores) 

Ano IV - no 22 - 2014/2015

A Marinha do Brasil, desde 2011, atendendo 
às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais e demonstrando preocupação 
com esse importante fator de equilíbrio 

ambiental, vem acompanhando as possíveis 
mudanças das espécies no entorno da obra, frente 
às modificações que a construção do Estaleiro 
traria. Desse modo, espécies de anfíbios, répteis, 
aves, mamíferos terrestres e morcegos têm sido 
rigorosamente monitoradas ao longo desses quatro 
anos, no entorno da instalação do empreendimento e 
em duas áreas adjacentes.

De que forma é possível medir possíveis 
interferências nessas espécies, tendo em vista que 
muitas são de difícil visualização e captura, como aves 
e cobras, e outras possuem hábitos noturnos, como 
morcegos e gambás?  

Para isso, foi contratada a empresa especializada 
Biota Soluções Ambientais que, fazendo uso de uma 
equipe de profissionais com alta experiência, em cada 
grupo monitorado, utiliza consagradas técnicas para a 
captura segura e eficaz de cada espécie, técnicas estas 
amplamente utilizadas em estudos destinados aos 
órgãos ambientais (Fotos pag. 18). 

As espécies são cuidadosamente manipuladas, 
minimizando o estresse por elas sofrido. Após 
a captura, são medidas, identificadas quanto ao 
sexo, individualizadas com marcações de anilhas 
e fotografadas, o que possibilita a obtenção de 
estimativas populacionais dos grupos, além do 
acompanhamento de seu desenvolvimento ao longo 
do tempo  (Fotos pag. 19). 

As áreas de monitoramento foram selecionadas 
conforme indicações do Projeto Básico Ambiental 
(PBA) e os dados iniciais têm como base o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), realizado anteriormente 
a instalação do EBN. Esta ampliação do período de 
análise trouxe melhores condições para se buscar 
padrões mais precisos, para a avaliação das mudanças 
das comunidades em estudo. 

E os resultados até o momento? Já foi possível 
se traçar padrões a partir dos dados amostrados das 
comunidades?

Sim, as análises das variações comunitárias 
já apresentam padrões bem consistentes, permitindo 
algumas conclusões do efeito da obra. Por exemplo, 
para os anfíbios e répteis, as médias de riqueza e 
abundância e seus respectivos erros padrão vêm se 
mantendo constantes nas amostragens ao longo do 
monitoramento, com pequenas flutuações que não 
caracterizam efeito do empreendimento sobre este 
indicador. 

O quantitativo para algumas comunidades 
vem se mantendo baixa desde o EIA, ou seja, antes 
do início da instalação do empreendimento; para 
outras, como aves, mamíferos terrestres e morcegos, 
apresentam níveis constantes desde o início do 
monitoramento e indicam que estão sofrendo 
alterações em sua composição, não observadas na 
área controle.

Deve-se, contudo, esclarecer que a instalação 
é a fase mais crítica da obra, pois constitui a etapa de 
maior trânsito de caminhões e pessoas, ocorrência de 
supressão vegetal para instalações de infraestrutura, 
poluição sonora, iluminação artificial (refletores), 
entre outras interferências. Todos esses fatores 
influenciam significativamente nas comunidades 
citadas acima e, como conseqüência, tendem a um 
decaimento nas áreas adjacentes ao empreendimento, 
observando-se, porém, que tais fatores não alcançam 
as áreas de controle (Itacuruçá e Coroa Grande).
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Mamífero-voador: acima, Chiroderma 
villosum em posição de descanso ; abaixo, 
Artibeus lituratus em posição de descanso

Acima, Anfíbio - Aplastodiscus eugenioi; 
abaixo, Réptil - Bothrops jararaca

Mamífero: acima, 
Micoureus paraguayanus; 

abaixo: Sylvilagus brasiliensis

Algumas espécies 
monitoradas nas áreas 

de influência direta 
do PROSUB-EBN

Técnicas para captura segura 
e eficaz de cada espécie 
utilizadas em estudos 
destinados aos órgãos 

ambientais

Rede de neblina instalada na Ilha da Madeira Gambá-de-orelha-preta capturado no interior do balde

Anilhamento de aves Anilhamento de morcego

Revisão de armadilhas de queda

Revisão de armadilhas de contenção viva

Ano IV - no 22 - 2014/2015
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Riqueza relativa (porcentagem do total da comunidade registradas) dos grupos estudados em FT1: 
Coroa Grande, FT2: Ilha de Itacuruçá, FT3: Ilha da Madeira e FT4: Mangue do rio Cação

Acima, medidas morfométricas de Illicura 
militaris (macho); abaixo,  coleta de dados 

morfométricos de Ramphondon naevius; 
à direita acima, triagem artibeus lituratus; 
à direita abaixo, morfométricos de répteis

Medição 
e monitoramento 

de difrentes grupos 
estudados

Ano IV - no 22 - 2014/2015

Além disso, todas as espécies 
capturadas são avaliadas em relação à 
lista vermelha de espécies ameaçadas e 
apontadas no estudo para favorecer o 
conhecimento sobre esta região. Diversos 
indivíduos registrados no estudo em 
questão estão enquadrados como 
endêmicos, ou seja, em perigo ou raros. 
Uma espécie apontada como nova na 
lista de espécies especiais foi registrada 
nos estudos anteriores e é acompanhada 
ao longo do monitoramento, tendo sido 
localizada apenas nas áreas de controle, 
de modo que não corre o risco de sofrer 
pressões advindas da instalação do 
EBN. 

No ano de 2014, os resultados 
obtidos reforçam os padrões observados 
no ano anterior, ou seja, dependendo 
do grupo analisado, em alguns há 
interferência, em outros inexiste ou é 
imperceptível a ponto de não influenciar 
significativamente as populações 
analisadas (Gráfico abaixo).

A grande dificuldade desse 
monitoramento é separar as influências 
adjacentes ao EBN, de empreendimentos 
já existentes e de obras de novos 
empreendimentos. O Porto de Itaguaí, 
por exemplo, situa-se ao lado da Área 
Sul do EBN, a menos que 500 m do 
empreendimento. Do mesmo modo, o 
Porto Sudeste (MMX) no lado oposto, 
este último ainda em construção. Por 
esses motivos, os resultados obtidos 
nesses monitoramentos devem 
ser expressos de forma cautelosa, 
respeitando e advertindo esses efeitos 
colaborados das diversas atividades 
antrópicas no local. 

Por fim, após quatro anos de 
monitoramento, é possível observar 
que a direção tomada está correta, 
tendo em vista os objetivos específicos 
lançados no Plano Básico Ambiental, 
pois a avaliação das comunidades 
presentes nas áreas adjacentes tem sido 
exequível, assim como, a identificação 
de espécies especiais, gerando uma 
gama de informações sobre uma nova 
espécie de anfíbio, o registro das 
pressões antrópicas e a ampliação do 
conhecimento sobre a fauna na área de 
influência para programas semelhantes 
e comunidade científica.  

Esses são os principais resultados 
obtidos durante esse monitoramento 
de fauna na fase de instalação do EBN. 
Nesta fase, os efeitos da obra são mais 
intensos, tendendo à diminuição na 
fase de operação do estaleiro. Por esse 
motivo, uma análise em longo prazo, 
incluindo-se a fase de operação, seria 
de suma importância. Esta abrangência 
maior possibilitará a realização de 
comparações com os dados da fase 
de instalação, podendo-se verificar, 
no mínimo, três possibilidades: (i) a 
diminuição dos impactos na fase de 
operação possibilita o retorno rápido 
das comunidades no local; (ii) ocorre um 
retardo na resiliência das comunidades, 
ou seja, elas levam longo tempo para 
retornar ao seu estado normal; (iii) o 
impacto é tão severo que a resiliência 
não ocorre, sendo necessária a adoção 
de medidas mitigadoras. Estas simples 
questões permitirão avaliar melhor 
o verdadeiro impacto ocorrido nas 
comunidades estudadas. g
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O Programa Alimento Justo

Programa Alimento Justo 
em números

• 27 famílias do Município 
já participam do Programa;
• Mais de R$ 181.000,00 
realizados em compras 
de produtos pelo 
empreendimento;
• Mais de 83.000 kg 
de alimentos adquiridos 
pelo PROSUB;
• Aumento em 90 % 
no número das DAPs 
obtidas na região;
• Mais de 22 tipos de 
produtos cultivados pelos 
produtores do Programa.

Ano IV - no 22 - 2014/2015

O Programa de apoio à 
produção e aquisição de 
alimentos da agricultura 
familiar “Alimento Justo” 

é uma iniciativa adotada em conjunto 
pela Marinha e pela Construtora 
Norberto Odebrecht, no contexto 
de Responsabilidade Social do 
empreendimento, inserindo-se no âmbito 
da “Ação de Estímulo ao Setor Terciário”, 
prevista no Plano Básico Ambiental (PBA). 

O desenvolvimento do programa 
“Alimento Justo” parte das ações de 
estruturação do sistema de produção 
de alimentos agrícolas na região, em 
atendimento ao aumento do consumo 
no Município de Itaguaí e tem como 
objetivo contribuir para a permanência 
das famílias de agricultores nas suas 
propriedades e oferecer-lhes uma 
possibilidade de fonte de renda baseada 
no cultivo sustentável, a partir do apoio 
à organização da Agricultura Familiar. 

Entre os benefícios já obtidos 
pelo Programa “Alimento Justo”, 
destacam-se:

1. Produtores orientados e apoiados 
tecnicamente no sentido da regularização 
da Declaração de Aptidão ao PRONAF 
– DAP.  De posse deste documento, o 
produtor tem possibilidade de acesso 
aos benefícios das políticas públicas 
voltada aos agricultores familiares, 
como crédito rural de longo prazo com 
taxas de juros diferenciadas.

2. Criação de medidas alternativas 
para controle de pragas. Esta ação 
tem o intuito capacitar o agricultor e 
conscientizá-lo em adotar medidas não 
prejudiciais ao solo ao meio ambiente e 
a ele próprio.

3. Hortaliças cultivadas sem agrotóxicos, 
garantindo o aumento da venda. 

4. Agricultores que adquiriam 
mudas já aprenderam a produzir suas 
próprias mudas, obtendo ainda uma 
fonte de renda adicional com a venda 
dessas mudas.

5. Acesso aos benefícios do INSS na 
condição de segurado especial.

6. Agricultores confiaram no Programa 
e plantaram novas culturas, pois 
geralmente evitavam novas culturas 
porque consideravam mais trabalhosas 
e a sua venda era incerta. Antes 
plantavam somente cinco culturas 
e hoje, com o apoio do Programa, 
fornecem vinte e dois tipos de produtos 
agrícolas.

7. Comercialização junto aos mercados 
institucionais (Escolas municipais), 
beneficiando cinco agricultores 
familiares com valor total de venda de 
R$ 100.000,00.

8. Formalização dos agricultores, por 
meio da obtenção da Inscrição Estadual 
de Produtor Rural e emissão da nota 
fiscal de seus produtos agrícolas.

9. Criação de uma Unidade 
Experimental, objetivando introduzir 
uma variedade precoce de aipim 
na região, permitindo ao agricultor 
aumentar a sua produtividade, por 
meio de um número maior de colheitas 
ao longo do ano. 

10. Capacitações sobre temas diversos 
(uso racional da água na irrigação, 
Cadastro Ambiental Rural, etc.).

11. Apoio técnico do Programa para 
constituição de Cooperativa.g
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prosub-ebn
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Os benefícios sociais do Prosub-EBN

No alto da página, 
Programa “Acreditar” - 

turma de formação para 
Armador; ao centro, turma do 

Programa “Caia na Rede”

Acima à direita,  Assinatura de 
Carteira de Aquaviário; abaixo 
à direita, turma de formandos 

do curso de “Moço de Convés”; 
abaixo, filho de formando

Prédio da “Casa de Cultura” do Município de Itaguaí
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A o longo de todo o período de 
construção do  Estaleiro e Base 
Naval, assim como, futuramente, 
durante a construção dos 

submarinos em Itaguaí, a Marinha prevê uma 
série de ações voltadas para a comunidade 
local, cujos benefícios são derivados dos 
recursos financeiros adicionados ao Município 
de Itaguaí pelo PROSUB, da formação e 
contratação de mão de obra local e dos 
programas sociais locais.
 O ponto central de grande parte 
dos programas até então implementados 
corresponde à melhoria da qualidade de vida 
da população na região de implantação do 
PROSUB, por meio da capacitação profissional 
e da criação de oportunidades para uma 
efetiva inclusão social dos integrantes 
das comunidades, situadas no entorno do 
empreendimento.

Até então, os resultados obtidos 
apresentam-se positivos e, principalmente, 
validam os esforços empreendidos pela Marinha 
e pela Odebrecht para deixar em Itaguaí, um 
legado que transcende o empreendimento do 
PROSUB, para se transformar em melhores 
perspectivas de vida para toda a população da 
região.

Nos programas de capacitação de mão 
de obra, destacam-se os seguintes resultados:
- No Programa “Acreditar”, que consiste 
na oferta gratuita à comunidade de cursos 
de formação de mão de obra, realizados no 
próprio Canteiro de Obras, 438 profissionais 
já foram formados pelo programa, nas 
atividades de eletricista de força e controle, 
eletricista montador, eletricista industrial, 
soldador, carpinteiro, pedreiro, montador de 
andaime, armador e ajudante. Desse total, 
256 foram empregados para trabalhar no 
empreendimento.
- No Programa “Caia na Rede”, que consiste 
também na oferta gratuita à comunidade de 
cursos de introdução à informática, realizados 
em sala de aula especial, localizada na Ilha da 
Madeira, equipada com 10 computadores. No 
âmbito desse programa já foram realizados 
cursos para 407 alunos.
- No Programa “Inglês num Cilck”, que 
consiste na oferta gratuita à comunidade de 
curso básico de inglês, realizado na mesma 
sala de aula do programa “Caia na Rede”, na 
Ilha da Madeira. No âmbito desse programa já 
foram realizados cursos para 100 alunos.
- No curso de “Moço de Convés”, promovido 
pela Marinha em atenção ao anseio dos 

pescadores artesanais da região, que 
não conseguiam classificação nas provas 
seletivas para os cursos dessa especialidade, 
regularmente promovidos pela Delegacia da 
Capitania dos Portos em Itacuruçá-RJ. Assim 
sendo, a Marinha promoveu uma edição 
especial do mencionado curso, ofertado 
exclusivamente aos pescadores artesanais da 
ilha da Madeira. O curso foi realizado na sede 
da Associação de Pescadores e Lavradores da 
Ilha da Madeira (APLIM), possibilitando aos 
30 alunos formados ingressarem na carreira 
de Aquaviário, com novas oportunidades de 
emprego e fonte de renda.

Outras iniciativas da Marinha no 
PROSUB visam apoiar o desenvolvimento 
da infraestrutura social local. Entre estas, 
destacam-se:
- Fornecimento à Secretaria Municipal de Saúde 
de Itaguaí de três ambulâncias (uma com CTI 
e duas básicas), um mamógrafo digital, um 
desfibrilador e equipamentos complementares 
de saúde, em apoio ao sistema de saúde do 
Município. Tal proposição encontra-se em 
andamento e está inserida no âmbito do 
“Subprojeto de Adequação da Infraestrtrutura 
Local à Demanda Emergente”, previsto no 
Plano Básico Ambiental.
- Da mesma forma, encontra-se em andamento, 
o fornecimento à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Itaguaí, de uma 
VAN literária (biblioteca volante), em apoio 
ao sistema de educação do Município, 
também inserido no âmbito do “Subprojeto 
de Adequação da Infraestrtrutura Local à 
Demanda Emergente”, previsto no Plano 
Básico Ambiental. 
- Ainda na esfera do Plano Básico Ambiental 
do empreendimento, encontra-se em fase 
de delineamento uma obra de reforma do 
prédio da “Casa de Cultura” do Município de 
Itaguaí, localizado no centro da cidade (prédio 
tombado da antiga Estação Ferroviária), a 
ser promovida pela Marinha em apoio ao 
desenvolvimento cultural do Município, no 
âmbito do “Projeto de Educação Patrimonial e 
Valorização Sociocultural”. g 
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A obra da Linha 4 do Metrô, que compreende, aproximadamente, 16 
km de túneis e a construção de seis novas Estações, é marcada por 
modernos conceitos construtivos, tecnológicos e arquitetônicos. 
Trata-se de um momento único na história do Metrô no Rio de 

Janeiro, pois os túneis e as seis estações que compõem a Linha 4 – Nossa 
Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental e Gávea, na zona Sul, e 
São Conrado e Jardim Oceânico, na zona Oeste – estão sendo construídas, 
simultaneamente, permitindo, assim, que o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro entregue à cidade a Linha 4 em operação dentro do prazo previsto.

A Linha 4 do Metrô ligará as regiões Sul e Oeste da Cidade e o seu 
traçado, de Ipanema à Barra, desenvolve-se, praticamente, em paralelo 

com a orla marítima nos bairros de Ipanema e Leblon, em área densamente 
ocupada e com imóveis altamente valorizados, segue em direção à Gávea, 
atravessa o maciço do Morro Dois Irmãos até São Conrado e termina na 
Barra da Tijuca.

A grande complexidade geológica somada às características 
urbanísticas da região foram determinantes na definição dos partidos 
construtivos e arquitetônicos adotados nos projetos dos túneis e estações 
da Linha 4, cujas soluções se concentraram no atendimento às premissas 
do projeto - menor impacto à superfície e preservação de áreas verdes, 
níveis de escavação com menor profundidade possível e redução dos 
espaços internos subterrâneos.

A arquitetura da Linha 4
 do Metrô do Rio de Janeiro

Em que pese toda a estrutura 
organizacional da Linha 4 do Metrô, com 
a participação da Concessionária, dos 
Consórcios Construtores, das empresas 
especializadas e dos órgãos estaduais e 
municipais, entre outros, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro mantém uma 
forte presença na definição de todo o 
desenvolvimento dos Projetos Básico 
e Executivo do empreendimento. Esta 
coordenação dos projetos, bem como a 
interface entre todos os partícipes da obra 
da Linha 4, é realizada pela Diretoria de 
Engenharia da RIOTRILHOS - Companhia 
de Transportes sobre Trilhos do Estado 
do Rio de Janeiro -, empresa vinculada à 
Secretaria de Estado de Transportes.

Na RIOTRILHOS, a equipe 
responsável pela Linha 4 do Metrô é 
formada por diversos profissionais 

com extenso know how e expertise em 
inúmeras áreas do conhecimento, e 
cursos de especialização em vários países 
no exterior. “Nosso corpo técnico é um 
dos melhores existentes no Estado do Rio 
de Janeiro e, na Linha 4, especialmente, 
contamos com o apoio de uma empresa 
especializada em gerenciamento de 
grandes obras, além das empresas que 
compõem os Consórcios Construtores 
e de renomados consultores. Desta 
forma, o nosso desafio de proporcionar 
à cidade do Rio de Janeiro o que há de 
melhor e mais moderno em transporte 
metroviário, com a plena operação da 
Linha 4 no prazo contratado, fica menos 
árido, pois estamos lidando com gente de 
muita competência”, assinala o arquiteto 
Heitor Lopes de Sousa Junior, Diretor de 
Engenharia da RIOTRILHOS.

Obra da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro avança 
com um intenso ritmo de atividades em diversas frentes 
de trabalho, com vistas a garantir a entrega e a operação

 do empreendimento em 2016

Arquiteto Heitor 
Lopes de Sousa 

Junior, Diretor 
de Engenharia 

da RIOTRILHOS

A gestão do empreendimento
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Para a execução da Linha 4 do 
Metrô, a obra foi dividida em dois 
trechos: um, na Zona Sul, a cargo do 
Consórcio Linha 4 Sul, e outro, na 
Zona Oeste, sob a responsabilidade 
do Consórcio Construtor Rio Barra, 
ambos contratados pela Concessionária 
Rio Barra, parte do Contrato de 
Concessão celebrado com o Governo do 
Estado. Na Zona Sul, a Linha 4 possui 
aproximadamente 5 km de extensão, 
iniciando-se em Ipanema, na Estação 
General Osório (ponto final da Linha 
1), seguindo em direção à Barra, com 
as estações Nossa Senhora da Paz, 
Jardim de Alah e Antero de Quental, 
até a Estação Gávea, onde se inicia o 
trecho Oeste. Este trecho possui cerca 
de 11 km de extensão e é composto, 
além da Estação Gávea, das estações São 
Conrado e Jardim Oceânico, na Barra da 
Tijuca.

Em obras metroviárias, os 
espaços construídos das estações são, 
inevitavelmente, derivados das soluções 
construtivas e sistemas operacionais. 
Entretanto, na Linha 4, os recursos de 
iluminação e ventilação, aliados ao uso 
de modernos conceitos arquitetônicos, 
dão origem a ambientes públicos 
internos confortáveis e seguros, com 
características próprias, porém com 
uma identidade única impressa em 
todas as estações.

A implantação e 
o formato das estações

No trecho Sul da Linha 4, 
as estações Nossa Senhora da Paz, 
Jardim de Alah e Antero de Quental 
possuem configurações construtivas 
semelhantes: alcançam 15 metros de 
profundidade, divididos em três níveis 
- a laje de acesso com as bilheterias, o 
mezanino e as plataformas de embarque 
e desembarque.

Na definição da implantação e 
do formato destas estações, o projeto 
buscou soluções construtivas e 
arquitetônicas que pudessem viabilizar 
menos escavação e ocupação de área no 
subsolo e reduzir as interferências e os 
impactos da obra na superfície, obtendo-
se assim, maior nível de preservação de 
áreas verdes e de elementos paisagísticos 
e artísticos, especialmente nas praças 
Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e 
Antero de Quental, no Leblon.

Na Gávea, que é o ponto de 
encontro dos trechos Sul e Oeste, o 
partido da estação se diferencia de 
todas as demais da Linha 4, pois está 
construída em rocha, a 50 metros de 
profundidade; inicialmente, o projeto 
previa a execução de uma estação 

dupla, com túneis sobrepostos, porém, 
os estudos apontaram uma solução 
melhor, adotada na obra, de dois túneis 
paralelos em um só nível.

“Esta será a estação mais 
profunda do Rio de Janeiro e sem 
similar no Brasil. A solução de 
duas estações em rocha, além de 
imprimir maior segurança e rapidez 
à obra, representa o estado da arte em 
Engenharia subterrânea no Brasil”, 
considera Heitor Lopes de Sousa Junior, 
Arquiteto e Diretor de Engenharia 
da RIOTRILHOS. “Diversas soluções 
adotadas nos projetos das estações 
da Linha 4 foram obtidas no decorrer 
da obra, fruto de exaustivos estudos 
realizados pelas equipes responsáveis, 
visando à melhoria e o aperfeiçoamento 
dos projetos”, explica o Arquiteto 
Heitor. “Tudo no projeto da Linha 4é 
profundamente analisado, inúmeras 
vezes, sob diversos ângulos. Neste 
processo, se obtivermos uma solução 
melhor do que a vigente no projeto e 
tivermos tempo hábil de adotá-la, nós o 
faremos. As melhorias implementadas 
ainda na fase de projeto são muito 
positivas para o empreendimento, pois 
geralmente trazem significativos ganhos 
em tempo e custo, especialmente na fase 
de execução.”

No trecho Oeste, o maior 
bitúnel entre estações metroviárias do 

mundo liga as estações São Conrado 
e Jardim Oceânico, construídas a 12 
metros de profundidade, com dois 
níveis – o mezanino e as plataformas 
de embarque e desembarque. Em São 
Conrado, a estação está implantada às 
margens da estrada da Gávea, na saída 
do túnel que liga a zona Oeste à na 
Zona Sul. Já na Barra, a Estação Jardim 
Oceânico está implantada sob o canteiro 
central da Avenida Armando Lombardi, 
importante via de ligação entre os 
bairros da zona Oeste da cidade.

Em todas as estações da Linha 
4, os usuários contam com escadas 
rolantes e fixas para o acesso às estações 
e um elevador para PCD (pessoa com 
deficiência) com capacidade para 8 
pessoas, panorâmico, o que evita a 
sensação de clausura e aumenta a 
segurança do usuário. Especialmente na 
Estação Gávea, em face da profundidade, 
o acesso do público até o nível das 
bilheterias será realizado por meio de 
quatro elevadores de alta capacidade, 
com lotação de 30 pessoas cada, que 
vencerão uma altura de 36,75 metros, 
a uma velocidade média de 1m/s. Além 
destes, o usuário poderá optar por sete 
lances de escada fixa de 1,80 metros de 
largura, ou escada rolante.

Ainda na estação Gávea, como 
complemento, o projeto prevê dois 
elevadores que vão do nível do mezanino 

Abaixo, Estação Nossa Senhora 
da Paz. Página ao lado, acima, 

Estação Antero de Quental

Estação Antero de Quental - 
plataforma; 
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até o acesso (bilheterias) que poderão 
ser utilizados para manutenção, 
serviço e fuga de emergência, com 
capacidade para oito pessoas cada, e 
uma escada fixa de emergência, com 
largura de 2,45 metros.

A arquitetura 
das estações

A construção simultânea 
das estações permitiu à arquitetura 
padronizar diversos elementos 
internos e externos, o que, além de 
gerar expressivos ganhos em tempo 
e custo na execução dos serviços, 
trouxe a oportunidade de criar uma 
identidade única para as estações.

Com exceção da Estação São 
Conrado, construída em rocha, os 
materiais de acabamento nos pisos 
e paredes das estações da Linha 4 
possuem especificações semelhantes, 
porém com variantes de cores e texturas. 
Nas estações, os revestimentos eleitos 
pela arquitetura reúnem características 
de qualidade, resistência, durabilidade 
e segurança, associadas a efeitos visuais 
de cromatismo de cores e iluminação, 
resultando em espaços agradáveis, 
acolhedores e modernos.

No piso, granito em tons claros 
visa imprimir uma sensação de maior 
amplitude do espaço e, ao mesmo 
tempo, valorizar as cores utilizadas 
ao longo das paredes, em todos os 
níveis da estação. Nas paredes, os 
painéis revestidos com material 
cerâmico extrudado aliam a facilidade 
de manutenção com a praticidade, 
pois constituem painéis removíveis 
que protegem e escondem toda a rede 
de instalações elétricas, hidráulicas, 
telefonia e outras utilidades das 
estações.

Nas estações do trecho Sul, 
os painéis são colocados na posição 
vertical com o intuito de minimizar 
o efeito opressivo do pé direito mais 
baixo; já no trecho Oeste, os painéis 
formam faixas horizontais.  Em ambos 
os trechos, o projeto adota o mesmo 
material para os painéis, porém com 
uma coloração diferenciada para cada 
estação.Nas estações de Nossa Senhora 
da Paz e Jardim Oceânico, o projeto 
prevê ainda, a colocação de painéis 
artísticos com motivos alusivos a 
aspectos de cada região: em Ipanema, 
a estação contará com dois painéis – 
um, com a imagem de Nossa Senhora 
da Paz, e outro, com a história da 
paróquia de Nossa Senhora da Paz, 
cuja igreja se situa contígua à praça; 
na Barra, o painel da estação Jardim 
Oceânico retrata a fauna da Barra da 
Tijuca. Nas demais estações, a execução 
de mosaicos no piso, com diferentes 
materiais e texturas, em substituição 
aos painéis artísticos, é uma proposta 
ainda em definição.

Além da iniciativa de adotar 
painéis artísticos em algumas estações 
da Linha 4, a RIOTRILHOS estuda, 
juntamente com a empresa projetista, 
a utilização de áreas nas estações 
destinadas às exposições permanentes, 
o que será uma inovação nos espaços 
públicos metroviários do Rio de 
Janeiro. “Esta é uma idéia que ainda 
está evoluindo e entendemos que é uma 
oportunidade ímpar para promover e 
levar a cultura à população”, justifica o 
Arquiteto Heitor.

Os guarda-corpos das 
estações, em vidro, e corrimãos, em 
aço inoxidável escovado, seguem a 
mesma orientação de modernização, 
qualidade e resistência – a característica 

No alto da página, 
Mezanino Estação São Conrado; 

acima, Galeria de Acesso 
à Estação São Conrado

Obra nas estações da Linha 4: 
abaixo, Estação Antero de Quental; 

abaixo à esquerda, 
Estação Nossa Senhora da Paz 

Linha 4 - Túnel São Conrado
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anticorrosiva do aço inox proporciona 
limpeza e durabilidade ao equipamento 
arquitetônico e a transparência dos 
vidros contribui para a valorização da 
cromatização da estação e fluidez dos 
ambientes.

A cobertura dos acessos às 
estações é outro elemento marcante na 
padronização das estações da Linha 4 
e, também, uma proposta inovadora no 
Metrô do Rio de Janeiro. Introduzida 
no projeto arquitetônico com o objetivo 
de propiciar maior proteção contra 
intempéries e conferir segurança e auxílio 
na manutenção dos equipamentos, como 
das escadas rolantes. O partido adotado 
nestas coberturas buscou integrá-las ao 
espaço urbano, por meio da utilização 
de esbeltos perfis metálicos associados 
ao vidro serigrafado, cuja transparência 
amplia a interação das estruturas com as 
áreas externas das estações.

O conforto e a segurança 
nas estações

Estações de Metrô são espaços 
subterrâneos destinados à permanência 
transitória de um grande número de 
pessoas. São ambientes totalmente 
diferentes daqueles construídos na 
superfície e, por serem áreas ‘enterradas’, 
inevitavelmente, carregam em si a idéia 
de clausura, passando para os usuários a 
sensação de confinamento e de opressão.

Em todo o mundo, as estações 
de Metrô são espaços urbanos dotados 
de muito estímulo visual e sensitivo, 
explorados pela cor, pelo design e pela 
arte, contando com os mais modernos 
recursos de iluminação e ventilação, 
para garantia do conforto térmico e 
da segurança dos usuários. E quando 
todos estes fatores estão em harmonia, 
a permanência nas estações se torna um 
prazer para os usuários.

Na Linha 4 do Metrô do Rio de 
Janeiro, a concepção arquitetônica das 
estações busca explorar todos estes 
elementos, direcionando-os à promoção 
do conforto e à garantia da segurança aos 
usuários. Com estes objetivos, os projetos 
adotam uma diversidade de recursos 
visuais e táteis, contrapondo cores, 
texturas e dimensões dos materiais; 
um moderno sistema de ventilação; 
e, soluções para o uso de iluminação 
natural em algumas áreas.

O sistema de ventilação adotado 
na Linha 4 representa um importante 
avanço em obras metroviárias, pois a 
insuflação é realizada verticalmente, 
diferentemente do passado, em que 
se ocorria na direção horizontal. O 
grande diferencial deste sistema está na 
otimização do fator segurança, porque, 
em casos de sinistro, a insuflação poderá 
ser revertida em exaustão, retirando a 
fumaça das rotas de fuga e liberando-a 
para a superfície.

“Os projetos da Linha 4 do Metrô 
introduziram inúmeras melhorias na 
arquitetura das estações e, podemos 
dizer que a estrutura de ventilação está 
entre os principais pontos. Além de 
atender plenamente às necessidades 
do conforto térmico das estações, este 
sistema contribui sobremaneira para 
a segurança dos usuários”, expõe o 
arquiteto Heitor Lopes de Sousa Jr. “Em 
casos de incêndio, o recurso de reverter a 
insuflação, combinado com a instalação 
de cortinas contra incêndio em pontos 
críticos da estação, ampliam as condições 
para a rápida retirada dos usuários.”

De acordo com as Normas 
Brasileiras que tratam da segurança em 
espaços públicos construídos, os sistemas 
de exaustão, em casos de emergência, 

devem garantir a evacuação da área 
e conduzir os usuários até um ponto 
seguro no máximo em 6 minutos.O 
arquiteto Heitor explica que, “uma 
vez acionadas, as cortinas contra 
incêndio caem na vertical, evitando-se 
a propagação da fumaça; fabricada com 
um material leve e flexível, o usuário 
poderá, a qualquer momento do sinistro, 
levantá-la com facilidade e passar por 

baixo da cortina. Para a evacuação, 
além das saídas usuais, várias saídas de 
emergência estão previstas nas estações, 
algumas, inclusive, localizadas ao longo 
dos túneis dos trens.”

Em relação à iluminação, a 
configuração das estações São Conrado 
e Jardim Oceânico permitiu a introdução 
de soluções de iluminação natural nos 
projetos, tornando o ambiente interno 

mais agradável e integrado com o 
exterior.

Na Estação São Conrado, as 
áreas das bilheterias e catracas, com 16 
metros de pé direito, são cobertas por 
um teto envidraçado de 16 metros de 
diâmetro, permitindo que a luz solar 
penetre no espaço ao longo de todo o 
dia.

Localizada no canteiro da 
Avenida Armando Lombardi, a 
Estação Jardim Oceânico ficará 
imperceptível sob o gramado e a 
vegetação que cobrirá todo o canteiro 
e, em determinado ponto, a estação se 
sobressai neste paisagismo, em forma 
de onda, com cinco metros de altura, 68 
metros de comprimento e 12 metros de 
largura. Aqui, a leveza da estrutura se 
acentua pelas janelas de vidro e fendas 
nas laterais, permitindo a passagem do 
ar para o interior da estação e a onda 
se integra à superfície, por meio da 
cobertura vegetal adotada neste trecho.

Segundo o arquiteto Heitor 
Lopes de Sousa Jr., autor da ideia,“a 
cobertura vegetal dos ecotelhados 
permite uma troca de calor e umidade 
bem mais amena que as coberturas 
convencionais. A sensação de 
confinamento natural de construções 
subterrâneas é bastante amenizada 
nesta estação. O teto elevado permite 
que a luz natural penetre no seu 
interior e estabeleça uma integração 
com o ambiente externo.” g

No alto da página, Estação Jardim Oceânico; ao centro, 
Iluminação interna - Estação Jardim Oceânico; abaixo, trilhos 
instalados no trecho entre São Conrado e Barra da Tijuca
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Imagens:
1,2 e 3: Estação Nossa Senhora da Paz 
4,5 e 6: Estação Jardim de Alah
7,8 e 9: Estação Antero de Quental

Estações do Trecho Sul da Linha 4 
do Metrô do Rio de Janeiro
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Imagens: Divulgação Linha 4 

Ano IV - no 22 - 2014/2015



TECHNO News 27

Um passeio virtual
  pelas estações da Linha 4
 do Metrô do Rio de Janeiro

A obra da Linha 4 do Metrô do 
Rio de Janeiro se desenvolve 
dentro do cronograma 
previsto, com a construção 

das estações e a perfuração e o 
acabamento dos túneis em diferentes 
estágios.

E, antes que a Linha 4 seja 
inaugurada e aberta ao público em Julho 
de 2016, é possível se fazer uma viagem 
para este futuro próximo e conhecer 
todas as estações da linha. Basta tomar 
o ‘transporte virtual’, em qualquer das 
duas estações especiais da Linha 4: a 
Estação Interativa de Ipanema ou a 
Estação Interativa da Gávea.

A idéia da Estação Interativa 
surgiu em 2013, quando a equipe de 
Comunicação do Consórcio Linha 4 Sul, 
o consórcio responsável pela construção 
do Trecho Sul da Linha 4, buscava 
ampliar os canais de comunicação e de 
interação entre a obra e a população do 
entorno. Os resultados das pesquisas 
realizadas na ocasião de implantação 
dos canteiros somados às sugestões da 
comunidade, obtidas nas Centrais de 
Atendimento da Linha 4 Sul, indicaram 
não só a necessidade de trazer o público 
para a obra, mas principalmente, de 
inteirar este público com a obra, de 
forma que o seu entendimento sobre a 
Linha 4 fosse o mais amplo possível.

A concepção da Estação Interativa 
foi então desenvolvida a partir de dois 
importantes pressupostos: levar ao 
público, diferentes informações sobre a 
obra e conceber um espaço convidativo 

e agradável, no qual este público pudesse se 
envolver e até interagir com as informações 
ali recebidas. Em Agosto de 2013, o Consórcio 
Linha 4 Sul abre então, à comunidade carioca, 
a Estação Interativa de Ipanema.

Neste espaço, o público tem a 
oportunidade de realizar a sua viagem virtual, 
percorrendo a obra em diferentes ‘tempos’ 
e estágios - no passado, no presente e no 

Nas estações interativas de Ipanema 
e da Gávea, o viajante virtual 

poderá fazer uma viagem inesquecível 
pelos túneis e estações da Linha 4 

do Metrô do Rio de Janeiro

Acima e abaixo, Estação Interativa de Ipanema
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futuro. Recursos tecnológicos de última 
geração, tais como telas interativas em 
touchscreen, cabines de vídeo 3D, entre 
outros, propiciam ao viajante/usuário a 
sensação de plena integração com estes 
ambientes visitados.

A maquete física de 6 metros 
de comprimento, com a região de 
obra das 3 estações da Linha 4 Sul 
– Nossa Senhora da Paz, Jardim de 
Alah e Antero de Quental, é dotada 
de luz led e possibilita ao visitante, 
a visualização exata dos acessos das 
estações e a compreensão do percurso 
dos túneis subterrâneos sob as vias da 
região. Outra maquete com 3 metros 
de comprimento  utiliza o recurso da 
holografia para reproduzir em 3D, 
todas as fases de operação do ‘Tatuzão’, 
o Tunnel Boring Machine (TBM), desde a 
perfuração ao acabamento dos túneis.

O conceito do projeto e a 
arquitetura de cada estação do Trecho 
Sul constituem o tema central da viagem 
‘virtual’ realizada nas cabines de vídeo 
3D, levando o visitante a passear pelo 
interior das estações e vivenciar os 
futuros espaços.

Na Estação Interativa, o contato 
com a obra e as informações ali obtidas 
não se esgotam, pelo contrário, são 
continuamente atualizadas de acordo 
com o desenvolvimento dos trabalhos 
nos canteiros. Ou seja, o viajante 
‘virtual’ poderá realizar inúmeras vezes 
esta viagem porque de tempo em tempo, 
encontrará novidades.

No primeiro ano de 
funcionamento, a Estação Interativa 
de Ipanema conquistou um sucesso tal 
que em Agosto de 2014, uma segunda 
estação foi inaugurada na Gávea. 
Este Estande Interativo, localizado 
no Planetário, tem como tema central 
a obra no Trecho Oeste da Linha 4, 
ficando, portanto, a cargo do Consórcio 
Construtor Rio Barra, responsável pela 
obra neste trecho.

Guardadas algumas diferenças 
de contexto e espaço físico adotados, 
a Estação Interativa da Gávea adota 
os mesmos objetivos, princípios e 
recursos tecnológicos de sua precursora 
– imagens em 3D, maquete, tela touch, 
fotos e holografia - para levar ao público, 
informações do trecho entre a Barra e a 
Gávea, composto pelas estações Gávea, 
São Conrado e Jardim Oceânico, bem 
como, de todas as etapas construtivas 
deste trecho.

E, da mesma forma, o viajante 
que tomar o ‘transporte virtual’ na 
Estação Interativa da Gávea terá à sua 
frente uma viagem inesquecível pelos 
túneis e estações da Linha 4 do Metrô 
do Rio de Janeiro. g

Visitas realizadas à Estação 
Interativa de Ipanema

Período: 
Agosto 2013 a Novembro de 2014
Total de visitas agendadas: 1.214
Total de visitas na Estação: 6.356
Total de visitas: 7.570
Visitas guiadas:
2013 166 visitas
2014 485 visitas

Visitas agendadas:
2014 39 visitas

Outras visitas em grupos:
2013 144 visitas
2014 410 visitas

Visitas à Estação 
Interativa da Gávea

Total de visitantes: 2.128 

À direita e abaixo, Estação 
Interativa da Gávea

Acima e abaixo, Estação 
Interativa de Ipanema
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A Siemens foi escolhida pela 
companhia de transporte de 
Paris RATP (Régie Autonome 
des Transports Parisiens) 

para fornecer o equipamento de controle 
de trens e sistema de monitoramento 
operacional para a linha 14 do metrô 
da cidade. Este novo trecho ampliará 
a linha sul com seis quilômetros e 
quatro estações. O valor é de cerca de 45 
milhões de euros e a extensão deve ser 
entregue em 2019.

A parceria é de longa data, 
em 1998, a Siemens equipou o trecho 
original da linha 14 e, assim, criou a 
primeira linha de metrô totalmente 
automatizada em Paris, com trens sem 
condutores. A Siemens equipou cerca 
de 250 quilômetros com tecnologia de 
sinalização para operação sem condutor, 
tornando-se líder no mercado mundial 
neste campo. 

No projeto atual, a companhia 
fornecerá o Trainguard CBTC, um tipo 
de sistema de controle de velocidade 
automático que permite a operação sem 
condutor. A operação Driverless pode 
aumentar a capacidade de uma linha de 
metrô em até 50%, pois os trens podem 
funcionar em intervalos de espaço 
mais curtos. Em Paris, a operação 
automática conseguirá um intervalo de 
serviço de 85 segundos. Se o volume de 
passageiros de repente sobe - durante 
grandes eventos, por exemplo - trens 
adicionais podem ser acionados. 

Ao mesmo tempo, o controle 
automático reduz o consumo de energia  
em até 15%. Um perfil de funcionamento 
otimizado para energia inteligente 
sempre garante a plena utilização do 
tempo de viagem. Os trens não chegam 
com "excesso de pontualidade"; ao invés 
disso, eles ajustam a sua velocidade 
automaticamente para evitar o consumo 
desnecessário de energia.

Além da linha 14 existente, a 
Siemens também forneceu soluções 
para a Linha 1 com o sistema totalmente 
automático de proteção de trens 
Trainguard MT para operação sem 
condutores em 2011. A Linha 1 é  mais 
antiga e mais utilizada na capital 
francesa, pois liga o leste ao oeste da 
cidade ao longo de 17 quilômetros 
de trilhos e transporta até 725 mil 
passageiros por dia. 

Siemens fornece sistema de controle
 para projeto de expansão 

do metrô de Paris

Para mais informações sobre a Divisão de Mobilidade 
e sistema driveless, acesse:

www.siemens.com/about/mobility e 
ww.siemens.com/press/mobility/driverless-metro

Como funciona 
um sistema driverless 
(sem condutor)?

Linhas de metrô automatizadas 
são mais eficientes em termos de 
energia e pontuais, e ainda otimizam o 
serviço ao usuário de forma automática 
e em tempo real. 

• Em 2050, o número de habitantes 
de centros urbanos será de cerca de 
6,4 bilhões de pessoas, quase o dobro 
do número hoje, e significa que 
cerca de 70 por cento da população 
do mundo estará, então, vivendo em 
cidades.

• A capacidade dos sistemas de 
transporte de massa dificilmente 
poderá ser expandida na mesma 
velocidade necessária para atender 
a demanda adicional.

• Nesse caso, a fim de fazer um 
uso mais eficiente da infraestrutura 
existente, as linhas de metrô 
existentes estão sendo modernizado 
e cada vez mais equipados com 
sistemas de controle de trem e de 
segurança automática.

• Em uma linha automatizada, os 
trens podem viajar em intervalos 
mais curtos um após o outro. Se o 
volume de passageiros aumentar, 
trens adicionais podem ser 
implantados independentemente 
do calendário regular. Eles podem 
ser enviados automaticamente para 
a operação em linha reta direto do 
pátio ao apertar de um botão.

• Veículos controlados automati-
camente consomem menos energia 
graças à aceleração otimizada, 
tração e processos de frenagem. 
Dependendo do grau de automação, 
o consumo de energia pode ser 
reduzido em até 30%.

•Ao mesmo tempo, a pontualidade 
dos trens é melhorada. Com base 
nos dados da linha, o sistema 
automatizado calcula exatamente 
como e em que ponto o trem deve 
ser acelerado e freado para chegar 
pontualmente na próxima estação.

• Antigos funcionários operacionais 
dos trens agora podem agir 
como pessoal de serviço no trem 
ou nas plataformas, cuidando 
dos passageiros, e fornecendo 
informações e uma maior sensação 
de segurança. g
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ao lado, CCO Paris
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Fábricas da Toshiba no Brasil: 
acima, Curitiba (PR) - Fábrica de Chaves Secionadoras, Disjuntores 

de Alta e média Tensão, Painéis Elétricos, Conectores elétricos 
Cubículos de Média Tensão e Sistemas de Proteção e Controle; 

abaixo, Betim (MG) – Fábrica de Transformadores de 
grande porte e Reatores de Derivação;

à direita, Contagem (MG) – Fábrica de Transformadores de médio 
e pequeno porte, Reatores de Derivação e Reguladores de Tensão

Di
vu

lga
çã

o T
os

hib
a

Di
vu

lga
çã

o T
os

hib
a

Di
vu

lga
çã

o T
os

hib
a

O escopo 
de fornecimento

A Toshiba é referência mundial 
em tecnologia e inovação. No Brasil 
conta com três fábricas: em Curitiba, 
no Paraná, e nas cidades de Betim 
e Contagem, em Minas Gerais, as 
quais contam com mais de dois 
mil colaboradores. A empresa é 
responsável pelo projeto executivo, 
fornecimento de equipamentos entre 
eles Transformadores de Potência, 
Chaves Secionadoras, Disjuntores de 
Alta Tensão e o Sistema de Proteção 
e Controle. Além dos equipamentos, 
a Toshiba ainda é responsável pela 
montagem e comissionamento dos 
sistemas, empregando tecnologia 
própria aos circuitos de potência, 
proteção, automação e controle da 
subestação. 

No Brasil há mais de 45 anos, 
a Toshiba conta com a tradição da 
Toshiba Corporation (Japão) e o 
legado de uma companhia centenária, 
com atuação mundial. “São mais 
de 200 mil colaboradores em todo 
o mundo. Nossa atuação é pautada 
por políticas de compliance e focada 
na satisfação dos nossos clientes”, 
declara Luis Carlos Borba, presidente 
da Toshiba América do Sul. “A Gestão 

da Qualidade Total é um pilar muito 
forte da nossa corporação, para 
garantir que tenhamos consistência 
em nossa operação, juntamente 
com nossos clientes, colaboradores, 
fornecedores e a comunidade”, 
completa o presidente.

Os transformadores de 
potência da Subestação Primária de 
São Conrado estão sendo fabricados 
pela Toshiba em sua fábrica de 
Contagem (MG). Trata-se de uma 
fábrica com 35 mil m2 de área 
construída, onde trabalham mais de 
1000 colaboradores. A planta fabril, 
inaugurada em 1968, conta com 
modernas técnicas de fabricação. 
Todos os setores operam de forma 
integrada e sinérgica, garantindo 
um fluxo organizado e contínuo do 
processo de produção.

A Toshiba Corporation, visando 
equalizar os processos produtivos 
do Brasil aos do Japão, mantém um 
time de consultores especialistas, que 
auxiliam os colaboradores brasileiros 
na aplicação de modernos conceitos 
e técnicas de fabricação, pilaresda 
tecnologia de ponta encontrada nos 
equipamentos da Toshiba. Princípios 
éticos, responsabilidade social e o 
respeito aos clientes, parceiros e ao 
meio ambiente são valores básicos 
para o dia-a-dia da empresa.

Toshiba avança na fabricação 
dos equipamentos

 para a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro

Escolhida para compor o conjunto de empresas que está construindo 
a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro a Toshiba América do Sul avança 
na fabricação dos equipamentos de energia destinados à Subestação 
Primária de São Conrado, responsável pelo suprimento de energia às 
demais subestações da linha

A nova linha, que ligará a zona oeste à zona sul da 
capital fluminense, é um dos compromissos da 
cidade para os jogos olímpicos de 2016 e também 
um dos grandes anseios da população local. 

Deverá atender mais de 300 mil pessoas por dia, a partir de 
2016, quando a obra será entregue.
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Quando se trata de valor agregado 
aos equipamentos e serviços prestados 
pela Toshiba, os clientes podem reconhecer 
a importância de contar com uma empresa 
que atende às suas necessidades sob 
medida, tendo à disposição uma equipe 
de especialistas, brasileiros e japoneses, 
sempre atualizados com as mais modernas 
tecnologias aplicadas ao setor elétrico.

“O intercâmbio de conhecimento 
entre as unidades brasileiras e japonesas 
é muito favorável aos nossos clientes, 
pois podemos unir o que há de melhor 
em ambas as culturas e criar soluções 
inteligentes em acordo com as demandas 
do mercado”, ressalta Osamu Sakakura, 
diretor da Divisão de Transformadores da 
Toshiba América do Sul. O diretor afirma 
ainda que “com tecnologias sempre em 
evolução, pretendemos estar sempre um 
passo a frente para garantir que nossos 
clientes contem com o que há de mais 
moderno, garantindo o melhor custo 
benefício e qualidade”.

Os Laboratórios de Extra Alta Tensão 
da Toshiba em Contagem e em Betim, 
dispõem de equipamentos de última geração 
para executar os mais complexos ensaios 
em transformadores e reatores, de acordo 
com normas e especificações nacionais 
e internacionais. Possuem capacidade 
de realizar ensaios em equipamentos 
em 50 e 60Hz e níveis de tensão de até 
550kV e 800kV respectivamente, sendo 
totalmente blindados contra interferências 
eletromagnéticas e isolados acusticamente.  
Esta estrutura, com modernos 

equipamentos, é responsável por permitir a 
Toshiba realizar todos os ensaios de rotina, 
tipo e especiais, garantindo total controle 
de qualidade e consequente atendimento 
aos requisitos específicos do projeto. 

O Sistema de Proteção e Controle, 
os Seccionadores e os Disjuntores de Alta 
Tensão para a Subestação Primária de 
São Conrado estão sendo fabricados na 
unidade da Toshiba em Curitiba (PR).Os 
equipamentos contam com a avaliação de 
especialistas da Toshiba Corporation, e a 
fábrica dispõe de avançadas tecnologias, 
fornecedores de primeira linha e modernos 
recursos, utilizados para garantir a 
fabricação de produtos de altodesempenho. 
A equipe de Proteção e Controle conta 
com profissionais com vasta experiência 
na implantação desses sistemas, capazes 
de certificar os requisitos do sistema da 
qualidade da Toshiba e das mais diversas 
normas nacionais e internacionais. 

Os principais equipamentos que 
farão parte da Subestação Primária de São 
Conrado devem ser submetidos aos testes 
de aceitação em fábrica já no início de 
2015, ficando disponíveis para instalação e 
aplicação no projeto.

Os ambientes de testes da Toshiba 
são controlados e têm capacidade para 
realizar ensaios técnicos, regidos por 
normas técnicas específicas para cada 
produto. Realizando estes testes na 
própria fábrica, a Toshiba ganha agilidade, 
reduzindo o período de inspeção final, 
otimizando o processo de produção e a 
aprovação dos equipamentos. g 

A Toshiba tem fornecido, há mais 
de cem anos, soluções inovadoras, 
seguras e confiáveis para as mais 
variadas redes metro-ferroviárias 

no mundo

Sobre a Toshiba Corporation

A Toshiba Corporation canaliza recursos de classe mundial em 
produtos avançados e sistemas eletroeletrônicos em cinco ramos 
estratégicos de negócios: Energia e Infraestrutura, Community 
Solutions, sistemas e serviços de saúde, dispositivos eletrônicos 
e componentes, e Produtos e Serviços para o cotidiano. Guiados  
pelos princípios do compromisso básico do Grupo Toshiba, 
“Comprometida com as pessoas, comprometida com o futuro”, 
a Toshiba promove operações globais no sentido de garantir “o 
crescimento através da criatividade e inovação”, e está contribuindo 
para a realização de um mundo no qual as pessoas em todos os 
lugares possam viver em uma sociedade segura e confortável.
Fundada em Tóquio, em 1875, a Toshiba de hoje está no centro 
de uma rede global de mais de 590 empresas consolidadas que 
empregam mais de 200.000 pessoas em todo o mundo.

Para saber mais sobre Toshiba, visite www.toshiba.com.br

Fábrica de Contagem: organização e processos
adequados às tecnologias de classe mundial

Intercâmbio entre consultores da Toshiba Corporation e os colaboradores brasileiros Laboratório de Extra Alta Tensão - Betim(MG)

Produção de soluções sob medida, de acordo 
com os requisitos e especificações de cada projeto
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Como podemos tornar a mobilidade mais eficiente nas cidades e 
facilitar a integração com outras cidades? Como garantimos uma 
integração amigável nos diversos meios de transporte?
 
Abrindo caminho para as pessoas e mercadorias em todo o mundo, 
levando-os aos seus destinos de maneira segura, rentável e com 
impacto ambiental reduzido – essas são as respostas da Siemens para 
mobilidade.
 
A Siemens oferece produtos e soluções da mais alta tecnologia de uma 
única fonte. Desde o fornecimento de veículos metro-ferroviários com 
eficiência energética, passando por modernos sistemas de automação 

Mobilidade Completa. 
Soluções de mobilidade sustentáveis dentro e entre as cidades.

www.siemens.com.br/mobility

Answers for infrastructure.

ferroviária e de suprimento de energia elétrica de tração, a Siemens 
proporciona a plena utilização das linhas e da capacidade dos modais. 
Sistemas inteligentes de emissão de bilhetes e de controle de tráfego 
também voltados à interface com o transporte metro-ferroviário são 
dotados de tecnologias que reduzem o tempo de trajeto e os custos 
operacionais.
 
Com mais de 40 projetos simultâneos em todo o mundo, que eviden-
ciam sua experiência em soluções completas de transporte ferroviário, 
a Siemens tem a satisfação em participar das obras da Linha 4 do 
Metrô do Rio de Janeiro e contribuir para a melhoria da mobilidade 
urbana no país.
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