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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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TNews - A construção do Submarino com 
propulsão nuclear no Brasil é decorrente de uma 
série de iniciativas e programas desenvolvidos 
nas últimas décadas pela Marinha do Brasil, para 
a obtenção de uma tecnologia própria na área 
nuclear. Quais foram os principais estágios desta 
evolução tecnológica alcançada pela Marinha 
e quais os desafios futuros para a obtenção do 
submarino com propulsão nuclear?

Almte Eduardo Leal Ferreira -  O Programa Nuclear 
da Marinha (PNM) e o Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (PROSUB) estão diretamente 
interligados. No PNM, foram desenvolvidas as 
tecnologias necessárias ao domínio de todas as 
fases do ciclo de obtenção do combustível nuclear 
e ao projeto e fabricação de uma planta nuclear de 
geração de energia elétrica, sendo esta última a base 
para a realização do projeto e construção da planta 
motriz do submarino com propulsão nuclear (SN-
BR). 

Os principais desafios futuros são:
- Para o PNM: finalização da construção e colocação 

em operação da fábrica de hexafluoreto de urânio; 
término da construção e realização de testes do 
Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica 
(LABGENE); 
- Para o PROSUB: finalização do projeto, construção, 
testes e provas e avaliação operacional do submarino 
com propulsão nuclear, incluindo a planta de 
propulsão nuclear.

TNews - O processo de construção dos 
submarinos da Marinha nos anos 1980 inclui, 
além da obtenção das embarcações, dois fatores 
igualmente importantes no PROSUB: a 
transferência de tecnologia e o treinamento de 
pessoal. Em ambas as esferas, quais contribuições 
aqueles empreendimentos trouxeram para o 
desenvolvimento do PROSUB e quais os desafios 
para a continuidade e evolução destes pontos no 
PROSUB?

Almte Eduardo Leal Ferreira -  A experiência da 
Marinha do Brasil (MB) em construção de submarinos 
e na realização de atividades de reparo de sistemas 

e equipamentos desses meios, aliadas à tecnologia 
em projeto de submarinos que está sendo obtida por 
meio do PROSUB estão sendo fundamentais para 
alcançar o domínio de todo ciclo de conhecimento 
necessário à obtenção de submarinos desde sua 
especificação, projeto, construção, testes e provas e 
avaliação operacional. 

Os desafios futuros envolvem a continuidade 
dessas atividades técnicas e tecnológicas, por meio 
de novos projetos, além do aumento das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento, aplicado a sistemas 
e equipamentos da área militar naval, em parceria 
com empresas e universidades.

TNews - Como o Sr. avalia a importância do 
empreendimento PROSUB para o Brasil nas 
esferas estratégicas, tecnológica e industrial?

Almte Eduardo Leal Ferreira -  De fato, o PROSUB 
envolve três aspectos de grande importância para 
o País: o estratégico, o tecnológico e o da indústria 
nacional:

O PROSUB e a construção do submarino 
com propulsão nuclear no Brasil

ENTREVISTA: Comandante de Marinha do Brasil,
                        Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira

Interior da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) em Itaguaí-RJ
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ASPECTO ESTRATÉGICO
Na guerra naval, o submarino é o meio que apresenta 
a melhor razão custo/benefício. Sua vantagem 
resulta da capacidade de ocultação, que se traduz 
em efeito surpresa. Os submarinos agregam uma 
importância estratégica inegável, que contribui para 
potencializar o desejado efeito dissuasório.

Nos submarinos convencionais, a fonte de energia 
que faz funcionar o conjunto de motores diesel e 
geradores elétricos é a “diesel-elétrica”. A energia 
por eles gerada é, então, armazenada em grandes 
baterias. Além de atender a todas as demandas de 
consumo de eletricidade de bordo, a energia gerada 
é distribuída para um Motor Elétrico de Propulsão 
(MEP), que aciona um eixo com um hélice, 
garantindo o deslocamento do submarino. Para 
garantir a navegação durante um longo período, a 
capacidade de ocultação tem que ser periodicamente 
interrompida, uma vez que é indispensável, em 
determinados intervalos, recarregar as baterias. 

Para os submarinos com propulsão nuclear, a fonte 
de energia é um reator nuclear, cujo calor gerado 
vaporiza a água, possibilitando o emprego desse 
vapor em turbinas.

Dependendo das características de cada planta 
propulsora de um submarino, suas turbinas 
podem acionar geradores elétricos ou o próprio 
eixo propulsor. Diferentemente dos submarinos 
convencionais, os nucleares dispõem de elevada 
mobilidade, fator importante para a defesa, 
devido à profundidade das águas oceânicas. Por 
possuírem fonte virtualmente inesgotável de 
energia e poderem desenvolver altas velocidades 
por tempo ilimitado, cobrindo rapidamente áreas 
geográficas consideráveis, são empregados segundo 
uma estratégia de movimento. Em face dessas 
características, podem chegar a qualquer lugar 
em pouco tempo, o que, na equação do oponente, 
significa poder estar em todos os lugares ao mesmo 
tempo.

O submarino com propulsão nuclear pode ser 
considerado o “Senhor dos Mares”, fato que se 
mostra importante se considerarmos que mais de 
90% do nosso petróleo são extraídos do mar. Da 
mesma forma, mais de 95% do nosso comércio 
exterior são transportados por via marítima.

Também, a extensa área oceânica, adjacente ao 
continente brasileiro, que costumamos chamar de 
“Amazônia Azul”, contém, na imensidão da massa 
líquida e do vasto território submerso, milhões 
de quilômetros quadrados de incalculáveis bens 
naturais, biodiversidade e também vulnerabilidade, 
em tudo comparável à “Amazônia Verde”.

Na concepção estratégica da MB, a disponibilidade 
de submarinos deste tipo significa acrescentar uma 
nova dimensão ao Poder Naval do País, garantindo 
invejável capacidade de dissuasão. As necessidades 
resultantes da missão constitucional precípua afeta 
à Força Naval de contribuir para a defesa da Pátria, 
bem como a defesa dos interesses nacionais na 
“Amazônia Azul”, e a crescente inserção geopolítica 
no Concerto Internacional, também são fatores 
que justificam a necessidade do País de dispor de 
submarinos com propulsão nuclear.

ASPECTO TECNOLÓGICO
Um dos aspectos mais notáveis do PROSUB diz 
respeito ao salto tecnológico a ser vivido pelo País, 
decorrente de um grande processo de Transferência 
de Tecnologia (ToT), do fortalecimento da indústria 
nacional e da melhoria da qualificação técnica 
de profissionais de alto nível que trabalham no 
PROSUB, garantindo ao Brasil a capacidade de 
desenvolver e construir seus próprios submarinos 
no futuro, de forma independente.

ASPECTO DA INDÚSTRIA NACIONAL
Foi estabelecido pela MB que os equipamentos e 
sistemas para o estaleiro, definidos através dos 
requisitos técnicos provenientes da ToT da DCNS, 
deveriam ser fabricados o máximo possível no 

Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira (à esquerda) 
e Ministro da Defesa, Jaques Wagner em visita ao PROSUB-EBN

“Um dos aspectos mais 
notáveis do PROSUB 
diz respeito ao salto 

tecnológico a ser vivido 
pelo País, decorrente 

de um grande processo
de Transferência 

de Tecnologia (ToT), 
do fortalecimento 

da indústria nacional 
e da melhoria da 

qualificação técnica de 
profissionais de alto nível”
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Brasil. Isso possibilitou que fosse obtido, para esses 
itens, um conteúdo local de mais de 90%.

O processo de nacionalização para os submarinos 
convencionais (S-BR) decorrente da transferência de 
tecnologia sensível para a MB e empresas brasileiras, 
disposto contratualmente em 89 subprojetos, inclui:

- a fabricação de sistemas, equipamentos e 
componentes;
- o treinamento para o desenvolvimento e integração 
de softwares específicos de importantes sistemas; e
- suporte técnico para as empresas durante a 
fabricação dos itens.

É oportuno destacar que o processo de 
nacionalização dos equipamentos, sistemas e 
componentes para o SN-BR será uma continuação 
do processo que está em curso atualmente para os 
S-BR, e deverá ser bem mais extenso, considerando 
que o projeto do submarino será realizado no País, 
pela MB.

TNews - Um programa de envergadura 
do PROSUB engloba diferentes áreas do 
conhecimento e especialidades. Como a Marinha 
poderá disseminar este conhecimento no 
país e, principalmente, promover a evolução 
deste “saber”, no âmbito interno e externo do 
Programa?

Almte Eduardo Leal Ferreira -  A participação 
das universidades e indústria na execução das 
atividades do PROSUB assegurará a disseminação 
do conhecimento no País. As principais tecnologias 
envolvidas no PROSUB tem utilização dual, 
podendo ser usadas em outras áreas da indústria. São 
elas: projeto de um sistema complexo, como SN-BR, 
que envolve diversas áreas de engenharia; técnicas 
modernas de construção naval; desenvolvimento 
de sistemas de controle integrado; nacionalização 
de equipamentos e sistemas; desenvolvimento 
de laboratórios de ensaios e testes para diversas 
aplicações; projeto e construção de uma planta de 
propulsão nuclear; integração de sistemas; projeto 
e construção de uma infraestrutura industrial de 
construção naval moderna; definição de novas 
regras para licenciamento nuclear e aprimoramento 
de processos e ferramentas de gestão de projetos 
complexos.

Tnews - A capacitação dos recursos humanos 
para a implantação, desenvolvimento e condução 
do PROSUB é um aspecto fundamental para o 
sucesso do programa. Quais as principais linhas 
de ação da Marinha neste contexto?

Almte Eduardo Leal Ferreira -  As linhas de ação 
que a MB tem tomado para absorção e manutenção 
da tecnologia são:

- Transferência de Tecnologia em Construção de 
Submarinos na França e no Brasil: qualificação 
de engenheiros, técnicos e operários da MB, 
Itaguaí Construções Navais (ICN) e Nuclebrás 
Equipamentos Pesados (NUCLEP), na França, 
selecionados entre aqueles com experiência 

anterior na área, e participação desses profissionais 
na construção, na França, das seções de vante 
do primeiro S-BR e das seções de ré do mesmo 
e dos outros submarinos na ICN, em Itaguaí, e 
também na multiplicação da tecnologia para novos 
profissionais que se juntam ao Programa;

- Transferência de Tecnologia, na França, em 
sistema de combate, tubo de torpedos e sistema de 
controle integrado da plataforma para profissionais 
da MB e de empresas brasileiras, especificamente 
em integração de sistemas e desenvolvimento de 
softwarede interfaces;
- Transferência de tecnologia em projeto de 
submarinos, na França e no Brasil - capacitação de 
engenheiros de diversas especialidades, na França, 
por cerca de dois anos em projeto de submarinos 
e realização do projeto, no Brasil, do SN-BR, com 
assistência técnica da DCNS;
- Transferência de tecnologia em apoio logístico 
integrado para submarinos, na França, e no Brasil 
- capacitação de oficiais e civis da MB na França 
em apoio logístico de submarinos, realização do 
projeto de apoio logístico, no Brasil, do SN-BR, com 
assistência técnica da DCNS;
- Transferência de tecnologia para as empresas 
selecionadas para realizar a nacionalização de 
equipamentos, visando capacitá-las a fabricar os 
equipamentos para os submarinos e, de forma 
independente, aprimorar a tecnologia absorvida 
para utilização em outras áreas; e
- Transferência de tecnologia para a construção de 
uma infraestrutura às empresas selecionadas para 
realizar a nacionalização de equipamentos, visando 
capacitá-las a fabricar os equipamentos para os 
submarinos e, de forma independente, aprimorar 
a tecnologia absorvida para utilização em outras 
áreas.

TNews - O fomento à participação da indústria 
nacional no PROSUB é uma forte orientação da 
Marinha para o desenvolvimento do Programa. 
Quais os resultados obtidos até o presente 
momento e quais as perspectivas futuras do 
PROSUB neste campo?

Almte Eduardo Leal Ferreira -  Os resultados obtidos 
na utilização de conteúdo local e nacionalização 
são:

- Infraestrutura Industrial: mais de 600 empresas 
nacionais de diversos tamanhos prestaram serviços 
e forneceram materiais diversos, equipamentos e 
insumos, o que possibilitou obter na construção 
da Unidade de Fabricação de Indústria Metálica 
(UFEM) um índice de conteúdo local entre 90 e 95% 
de produtos e serviços e representou uma injeção 
na indústria nacional de R$ 241,36 milhões. Na 
construção do Estaleiro e Base Naval (EBN), há uma 
previsão de manutenção do mesmo índice entre 
90% e 95% de conteúdo local, o que representará 
uma injeção de mais R$ 1 bilhão.

Quanto às perspectivas futuras, destacam-se:
- A construção dos S-BR: o processo de 
nacionalização de sistemas e equipamentos dos S-BR 
tem a finalidade de promover a nacionalização de 
equipamentos e sistemas com alto teor tecnológico, 
que possa ser aplicado em outros setores industriais 
e capacitar as empresas nacionais para se tornarem 
fornecedoras independentes, para futuros projeto 
da MB. Envolve um valor de € 100 milhões para ser 
investido em 104 projetos de nacionalização, sendo 
56 prioritários, visando:
a) à fabricação de sistemas, equipamentos e 
componentes;
b) ao treinamento para o desenvolvimento e 
integração de softwares específicos de importantes 
sistemas; e
c) ao suporte técnico para as empresas durante a 
fabricação dos itens.

- O Projeto e Construção do SN-BR: o processo 
de nacionalização de sistemas e equipamentos 
do SN-BR será uma continuação do processo 
de nacionalização dos S-BR, utilizando toda a 
experiência obtida, tendo como objetivo a maior 
nacionalização possível, com um mínimo de 
investimento de € 100 milhões.

Visita do Ministro da Defesa ao PROSUB-EBN. 
Da esquerda para a direita: Comandante da Marinha, 

Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira; Ministro da Defesa, Jaques Wagner; Gerente 

da COGESN do empreendimento dos submarinos 
convencionais,  Almirante Sydney dos Santos Neves;  

Diretor Geral  do Material da Marinha, Almirante-de-
Esquadra Luiz Guilherme Sá de Gusmão

“A participação das 
universidades e indústria 

na execução das atividades 
do PROSUB assegurará 

a disseminação do 
conhecimento no País. 

As principais tecnologias 
envolvidas no PROSUB 

tem utilização dual”
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Retrospectiva fotográfica 
PROSUB-EBN 

UFEM e Estaleiro de Construção

À esquerda, sequência da obra da Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM); à direita, sequência das obras 

na Área Sul e construção do Estaleiro de Construção

Ano IV - no 23 - 2015

Fotos: Comunicação PROSUB-EBN
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Visita do Ministro da Defesa, 
Jaques Wagner ao 

PROSUB-EBN

Ano IV - no 23 - 2015

Fotos: Comunicação PROSUB-EBN

Da esquerda para a direita: Vice-Almirante César 
Pinto Corrêa, Coordenador Executivo da COGESN; 

Almirante Sydney dos Santos Neves, Gerente da 
COGESN do empreendimento dos submarinos 

convencionais ; Almirante Newton de Almeida Costa 
Neto, Gerente da COGESN do empreendimento 

modular do PROSUB-EBN; Almirante Alan Paes Leme 
Arthou, Gerente da Construção do Submarino 

de Propulsão Nuclear

Almirante-de-Esquadra Gilberto Max Roffé 
Hirschfeld, Coordenador da COGESN 

em palestra sobre o PROSUB-EBN

Da direita para a esquerda: Diretor Geral  do Material 
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Luiz Guilherme Sá de Gusmão; 
Ministro da Defesa, Jaques Wagner;  Gerente da COGESN 
do empreendimento dos submarinos convencionais,  
Almirante Sydney dos Santos Neves
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O programa da nacionalização 
do submarino com propulsão nuclear 

(SN-BR) do PROSUB

O processo de capacitação da Marinha brasileira e 
do Brasil para projetar, desenvolver e construir 
o submarino com propulsão nuclear está 
estruturado em algumas premissas fundamentais 

estabelecidas pelo Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (PROSUB). Entre estas, o programa de 
nacionalização dos submarinos que visa à promoção de 
uma base industrial e comercial no país capaz de fabricar 
equipamentos e componentes para os submarinos, ampliar 
a participação nacional no programa em áreas de alta 
tecnologia e, progressivamente, reduzir a compra de serviços 
e de produtos acabados no exterior.

Em uma fase inicial, o programa de nacionalização 
dos submarinos estabelece as diretrizes para o fornecimento 
à série dos convencionais, para atingir, em médio prazo, o 
maior índice global de nacionalização possível, com alta 
confiabilidade e segurança e, em longo prazo, a fabricação de 
peças, componentes e sistemas, destinados ao submarino com 
propulsão nuclear.

Para os submarinos convencionais (S-BR), o programa 
inclui mais de 90 projetos prioritários direcionados ao 
fornecimento de vários equipamentos e componentes 
e, segundo as diretrizes de nacionalização do primeiro 
submarino de propulsão nuclear (SN-BR), a equipe de projeto 
deverá considerar como nacionalizados todos os itens iguais 
ou similares àqueles incluídos nas embarcações convencionais.

O processo de nacionalização do SN-BR apresenta 
três possibilidades distintas: itens nacionalizados para o 
submarino convencional; itens já fabricados no Brasil, os 

Vista aérea da Área Sul do Estaleiro e Base Naval em Itaguaí-RJ

Almirante Alan Paes Leme Arthou, Gerente de Projeto 
e Construção do Submarino com Propulsão Nuclear da COGESN
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quais, se necessário for, serão adaptados para 
o pleno atendimento às normas e requisitos de 
segurança do submarino; e itens que poderão 
ser produzidos no mercado interno, por meio 
da capacitação de empresas que já produzem 
outros similares.

Almirante Alan Paes Leme Arthou, 
Gerente de Projeto e Construção do Submarino 
com Propulsão Nuclear da COGESN, explica 
que o programa de nacionalização do SN-BR tem 
a participação contínua e crescente da gerência 
de nacionalização, criada especificamente para 
elaborar os critérios, coordenar e acompanhar 
todo o processo. “Inicialmente realizamos 
um desmembramento total do submarino, 
dividindo-o em partes e, subdividindo todos 
os seus sistemas, componentes e equipamentos, 
item por item, para uma avaliação criteriosa da 
validade de nacionalização de cada um destes 
elementos e o seu enquadramento em uma das 
três possibilidades de condução do processo. 
Na fase seguinte, que inclusive já está em 
andamento, passamos à preparação de uma 
ampla documentação destinada aos possíveis 
fornecedores, contendo as características do 
item em questão e as informações necessárias 
para a participação do fabricante no programa.”

Os itens considerados críticos, tanto 
de equipamentos como de sobressalentes do 
SN-BR, constituem os projetos prioritários do 
programa de nacionalização. Os critérios para 
esta análise de prioridade se alternam entre os 
eliminadores e os classificadores. Os primeiros 
determinados pelos fatores: segurança 
(atendimento às especificações do projeto, 
inclusive das normas de segurança e testes); 
cronograma (observância do prazo de produção 
do item para a construção do submarino); e, 
custo (viabilidade do preço). Os parâmetros 
classificadores, por sua vez, consideram: a 
qualificação de pessoal; a inclusão de tecnologia 

dual; o valor do conteúdo nacional; a existência 
de equipamento semelhante em outro meio; e a 
probabilidade de sucesso da produção.

“No que tange à nacionalização de 
equipamentos e componentes do SN-BR, 
procuramos ir além da fabricação no Brasil de 
um item projetado no exterior e avançar um 
pouco mais neste processo, trazendo para o 
país a capacitação também de projeto. Ou seja, 
ir além do ‘saber fabricar’ para ‘saber projetar’ 
com melhorias e inovações, alicerçadas em 
pesquisas que possam induzir e resultar 
aprimoramentos nestes projetos”, expõe 
Almirante Alan Arthou. “Entendemos ainda 
que, além da nacionalização dos equipamentos, 
devemos também atentar para a nacionalização 
de sobressalentes, o que evitará a dependência 
operacional de fontes externas e nos trará 
maior garantia de manutenção do submarino 
brasileiro.”

A permanente vigilância 
aos limites do projeto  

Durante todo o processo de aquisição 
de itens para o submarino, ou seja, desde o 
contato inicial com a indústria ao recebimento 
do objeto de contrato, o projeto do submarino é 
constantemente ‘alimentado’ com novos dados 
sobre os sistemas, componentes e equipamentos, 
fornecidos pelo fabricante. Tais informações, 
por sua vez, geram novas avaliações, revisões e 
ajustes, visando à relação ideal entre o peso, o 
volume e o centro de gravidade do submarino.

O alcance desta relação ideal no final do 
projeto representa a garantia de maior controle 
e melhor operação da embarcação, maior 
segurança, economia de energia e combustível, 
entre outros aspectos. Almirante Alan Arthou 
explica que no decorrer do projeto, a margem 
para o lastro requer um cuidado especial, pois 

o percentual final influenciará diretamente 
no centro de gravidade da embarcação. 
“Inicialmente, o projeto prevê um percentual 
de lastro maior do que o necessário porque 
sabemos que no final de todo o processo de 
fabricação dos equipamentos e componentes, 
esta margem será muito menor e com 
possibilidades remotas de correção. Portanto, 
não podemos nos descuidar, em momento 
algum, da observância e do controle da relação 
entre o peso, o volume e o centro de gravidade; 
esta é uma preocupação constante no projeto 
que chegará ao fim somente com a entrega total 
do submarino.”

Ainda em relação à questão da segurança, 
entre os programas previstos para o SN-BR, está 
a inclusão de um programa de segurança aos 
moldes do SUBSAFE, um programa elaborado 
pela Marinha dos Estados Unidos, voltado 
para a segurança de submarinos nucleares. O 
SUBSAFE compreende a verificação e o controle 
da qualidadedos materiais;dos métodos 
construtivos;dos sistemas e equipamentos, em 
todas as fases de  projeto, construção, operação 
e manutenção do submarino de itens que sejam 
críticos para a segurança.

“Em atendimento às demandas de 
segurança do SN-BR, elegemos alguns 
profissionais de nossa equipe de projeto 
para responder por cada segmento – testes e 
verificação; apoio logístico; e a segurança como 
um todo, com a responsabilidade de verificar 
todos os documentos e criar procedimentos para 
a implementação do programa de segurança”, 
expõe Almirante Alan, acrescentando que “assim 
como no programa de nacionalização, este 
trabalho requer total dedicação, poisconsiste na 
elaboração de uma documentação gigantesca e, 
principalmente, de um método estruturado que 
nos conduzirá à obtenção segura do submarino 
brasileiro com propulsão nuclear.” 

Vista aérea do Estaleiro de Construção do Prosub-EBN em Itaguaí-RJ
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PROSUB possibilita empresas brasileiras 
adquirirem tecnologias dominadas 

por poucos países

O Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos 
da Marinha do Brasil 
(PROSUB), que prevê a 

construção de quatro submarinos de 
propulsão convencional, um submarino 
com propulsão nuclear, um estaleiro 
e uma base naval em Itaguaí (RJ), tem 
como ponto chave a transferência de 
tecnologia. Nesse contexto, empresas 
brasileiras que dele participam já estão 
agregando conhecimentos até então 
dominados por poucos países.

Uma dessas empresas é a 
Mectron, controlada pela Odebrecht 
Defesa e Tecnologia (ODT), que no final 
do ano passado assinou contratos para 
o desenvolvimento de duas importantes 
tecnologias associadas ao PROSUB: o 
Sistema Integrado de Gerenciamento 
da Plataforma (Integrated Platform 
Management System - IPMS) do 
submarino com propulsão nuclear 
e o Torpedo Pesado Nacional em 
Escala Reduzida (TPNer), cujos 
desenvolvimentos foram iniciados nos 
primeiros meses deste ano.

O IPMS tem a função de controlar 
e monitorar, de forma integrada, os 
principais sistemas do submarino. 
O contrato celebrado em janeiro de 
2015, entre a Mectron e a Amazul, 
empresa vinculada ao Ministério da 
Defesa por meio do Comando da 
Marinha, contempla o apoio técnico 
aos serviços de engenharia associados 
ao desenvolvimento do IPMS do futuro 
submarino com propulsão nuclear 
brasileiro. A 1ª etapa deste trabalho, 
com prazo de conclusão de dois anos, 
foi iniciada em janeiro deste ano e está 
sendo realizada por uma equipe de 
engenheiros da Mectron, juntamente 
com especialistas da Marinha, no 
escritório técnico de projetos localizado 
no Centro Tecnológico da Marinha em 
São Paulo (CTMSP).

No ano passado, a Mectron 
participou do processo de transferência 
de tecnologia da DCNS, na modalidade 
“on-the-job-training”, desenvolvendo 
o software do gerador diesel para o 
IPMS dos submarinos convencionais. 
Além disso, no primeiro semestre de 
2014, foi realizado um treinamento 
de manutenção do IPMS na sede 

Instalações da 
Mectron em São 

José dos Campos 
- SP - ao lado, 

fachada principal; 
abaixo, vista interna 
- Câmara Anecóica 

semi-aberta
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da DCNS, na cidade de Ruelle, 
França, que contemplou atividades 
como: procedimentos de qualidade, 
processo de desenvolvimento, teste 
de software e gerenciamento da 
configuração. Com uma programação 
mista, composta por aulas teóricas 
e atividades práticas, o curso foi 
focado nas arquiteturas de software 
e hardware, com uma detalhada 
apresentação do funcionamento do 
sistema.

Com isso, uma empresa da 
indústria nacional começou a absorver 
a tecnologia inerente ao IPMS, sistema 
fundamental para o controle de 
plataformas navais. No processo de 
transferência de tecnologia, um dos 
grandes objetivos das autoridades 
brasileiras é que o conhecimento 
tecnológico seja retido no país, de 
modo a garantir independência, 
soberania e capacitação para novos 
desafios.

“Estamos orgulhosos com a 
crescente participação da Mectron 
no PROSUB, assegurando o domínio 
tecnológico nacional não só para a 
estrutura dos submarinos, que já está 
sendo fabricada no país pela ICN 
(Itaguaí Construções Navais), mas 
também para os complexos sistemas 
neles embarcados”, diz Rodrigo 
Carnaúba, Diretor da ODT/Mectron.

A participação da Mectron 
no PROSUB também abrange o 
desenvolvimento do principal 
armamento empregado pelos 
submarinos para se contraporem a 
forças navais hostis – o torpedo. Por 
meio do Projeto TPNer (Torpedo 
Pesado Nacional em Escala Reduzida), 
o desenvolvimento desse armamento 
altamente sofisticado envolve o 
domínio de tecnologias importantes 
que serão transferidas para a indústria 
nacional e para a Marinha do Brasil.

O contrato com a Marinha do 
Brasil foi assinado em novembro de 
2014 e, para sua execução, a ODT e a 
Mectron firmaram uma parceria com 
a Atlas Elektronik, empresa alemã 
cuja capacitação na área de torpedos 

é internacionalmente reconhecida. 
Trata-se de um importante passo 
para que o Brasil passe a integrar um 
pequeno grupo de países que dominam 
a tecnologia para desenvolver esse tipo 
de armamento.

A execução desse projeto é 
um primeiro passo para que, no 
futuro, a Marinha do Brasil disponha 
de maior controle sobre o principal 
armamento de seus novos submarinos, 
que contribuirão para o cumprimento 
da tarefa de defender os interesses 
estratégicos do Brasil na “Amazônia 
Azul“, como são conhecidas as águas 
jurisdicionais brasileiras. A indústria 
nacional, por sua vez, será beneficiada 
pelo domínio de novas tecnologias e 
conhecimentos, em especial na área 
de acústica submarina e navegação de 
veículos e sistemas subaquáticos, que 
possuem aplicação dual, notadamente 
na indústria offshore, como na inspeção 
de dutos e equipamentos, por exemplo.

“Este projeto permitirá à 
Mectron e ao Brasil dominarem as 
principais tecnologias de equipamentos 
aquáticos e sonar, que são compostas 
por conhecimentos da ciência moderna, 
especialmente a acústica submarina, 

Acima, Câmara 
Anecóica com robôs  
posicionadores 
de itens em teste; 
ao lado,  Área de 
MOntagem e Teste 
Finais - Sistema MSS 
1.2 em teste

Radar SCP-01 em teste
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• ACAUAN, kit de guiamento por GPS e sistema inercial para bombas convencionais 
(p/ AEQ Aeroespacial) 
Desenvolvimento

• MAN-SUP, míssil superfície-superfície, antinavio, (p/ Marinha do Brasil) 
Desenvolvimento

• TPNer, torpedo pesado nacional, escala reduzida (p/ Marinha do Brasil) 
Desenvolvimento

• Sistemas de Comunicação

• Link BR2, sistema de comunicação por enlace de dados (data-link), para emprego 
militar (p/ Força Aérea Brasileira);
Desenvolvimento, Produção e Integração em Aeronaves

• RDS, rádio definido por software para emprego na área de defesa (p/ Exército 
Brasileiro);
Desenvolvimento

Principais projetos
da Mectron atualmente:

• MAA-1B, míssil ar-ar de curto alcance, 4ª geração 
(p/ Força Aérea Brasileira); Desenvolvimento

• A-Darter, míssil ar-ar de curto alcance, 5ª geração 
(p/ Força Aérea Brasileira); Desenvolvimento

• MAR-1, míssil ar-superfície, antirradiação 
(p/ Força Aérea Brasileira e Força Aérea do Paquistão) 
Desenvolvimento, Produção, Integração a Aeronaves e Suporte Logístico

dominada por poucos países”, explica 
Rodrigo Carnaúba. A Mectron foi 
selecionada para ser a empresa nacional 
desenvolvedora do Torpedo Pesado 
Nacional devido à sua experiência de 
mais de 24 anos no desenvolvimento de 
tecnologias, produtos e soluções para as 
Forças Armadas brasileiras.

Ao longo de sua história, a Mectron 
focou suas atividades no desenvolvimento 
e na fabricação de produtos com os quais 
atua até hoje, porém sempre expandindo 
o leque de atividades em um universo 
que é muito abrangente, com vários 
segmentos e subsegmentos. Ao longo de 
sua história, a empresa tem se dedicado 
ao desenvolvimento e à fabricação de 
armamentos inteligentes, radares, sistemas 
aviônicos e equipamentos para satélites 
e seus veículos lançadores. Nos últimos 
anos, agregou uma forte capacitação para 
sistemas de comunicação segura por enlace 
de dados, ou seja, sistemas de data-link 
com aplicação militar.

A Mectron foi constituída em 1991, 
por cinco engenheiros formados pelo 
Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA), 
localizado em São José dos Campos (SP), 
no auge de uma crise da indústria de 
defesa e aeroespacial brasileira. Após uma 
experiência no Iraque prestando serviços de 
consultoria técnica nessa área, ao retornarem 
ao Brasil, seus fundadores decidiram unir 
esforços na ideia empreendedora de criar 
uma empresa somando as experiências 
profissionais adquiridas em empresas e 
institutos de pesquisa do setor. Porém, 
em função do prolongamento da crise, a 
empresa iniciou suas atividades prestando 
serviços voltados para o mercado de 
automação industrial. Em seus primeiros 
anos de atividade, também desenvolveu 
e colocou no mercado civil produtos que 
eram novidades tecnológicas para a época, 
como o CELINA, um controlador de 
semáforos para adequação do controle do 
tráfego às variações do fluxo de trânsito; 
o MEC 2128, um validador de bilhetes 
magnéticos para transportes coletivos; e o 
BIOWARE, um eletroencefalógrafo portátil 
para monitoramento contínuo de atividades 
cerebrais e cardíacas, com gravação por 
24 horas em ambiente cotidiano. Por este 
último produto, a Mectron foi agraciada, em 
1994, com o Prêmio Paulo Pupo, concedido 
pela Academia Brasileira de Neurologia. 
Até hoje, há médicos que utilizam esse 
equipamento.

Nos anos seguintes, a partir de uma 
lenta recuperação da crise que se abateu 
sobre os setores de defesa e aeroespacial, 
e com a gradual retomada de importantes 
projetos das Forças Armadas, que haviam 
sido paralisados, a Mectron “resgatou” sua 
vocação original, aproveitando a formação 
e a experiência profissional de seus 
fundadores.

A incorporação à Odebrecht 
ocorreu em 2011, porém, desde 2009, os 
sócio-fundadores e acionistas da Mectron 
vinham buscando um parceiro empresarial 
para alavancar um crescimento sustentável 
da empresa e que pudesse contribuir para 
o aperfeiçoamento de sua gestão e para 
a obtenção de maior solidez diante das 
cíclicas dificuldades do setor no Brasil. Por 
sua vez, a Odebrecht, já tendo ingressado 
fortemente no PROSUB, procurava uma 
empresa que fosse detentora de alto 
conteúdo tecnológico, visando agregar e 
expandir tecnologias internamente. Essa 
comunhão de interesses foi a propulsora da 
integração da Mectron à Odebrecht, que, 
juntas, são detentoras de competências 
e tecnologias que possibilitam apoiar as 
Forças Armadas e governo do Brasil no 
nobre desafio de assegurar a soberania 
nacional e fortalecer a indústria nacional 
de defesa.
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• Espaço

• PMM - Plataforma Multi-Missão, Satélites Amazônia (p/ 
AEB - Agência Espacial Brasileira e INPE - Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais):
Desenvolvimento e Fabricação

• PSS - Subsistema de Suprimento de Energia, incluindo 
painéis solares e seus servo-posicionadores, baterias e unidade 
de condicionamento e distribuição; de alimentação;

• TT&C - Subsistema de Rastreamento, Telemetria e 
Telecomando, incluindo transponders e antenas;

• CBERS 3 e 4 (p/ AEB - Agência Espacial Brasileira e INPE - 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais):
Desenvolvimento e Fabricação

• Transponders para o TTCS - Subsistema de Rastreamento, 
Telemetria e Telecomando;

• DDR – Gravador Digital de Dados;

• VS-40 / SARA: redes elétricas (eletrônica embarcada) 
e atuador a gás frio (p/ FAB / DCTA / IAE – Instituto de 
Aeronáutica e Espaço);
Desenvolvimento e Fabricação 

• VSISNAV: redes elétricas (eletrônica embarcada) e bancos 
de controle em solo (p/ FAB / DCTA / IAE – Instituto de 
Aeronáutica e Espaço);
Desenvolvimento e Fabricação 

• MSS 1.2, míssil superfície-superfície, anticarro, 
(p/ Exército Brasileiro e Marinha do Brasil) 
Desenvolvimento, Produção e Suporte Logístico
Desenvolvimento, Produção, Integração a Aeronaves e Suporte Logístico

• Aviônicos

• SCP-01, radar multi-modo embarcado na aeronave AM-X (A-1M) 
(p/ Força Aérea Brasileira);
Desenvolvimento, Produção e Suporte Logístico
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MOBILIDADE URBANA

Linha 4 Sul avança 
com as escavações do Metrô 
na zona Sul do Rio de Janeiro

D epois de escavar os primeiros 1.000 metros na zona Sul do Rio de 
Janeiro e entrar na Estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, 
a primeira do trecho Sul da Linha 4 do Metrô, a tuneladora TBM 
(Tunnel Boring Machine) seguirá em direção à Gávea, passando 

pelas estações Jardim de Alah e Antero de Quental.
A entrada do TBM na Estação Nossa Senhora da Paz, em fevereiro último, 

representou um importante marco para a Linha 4 e o sucesso desta operação 
confirmou a relevância do método construtivo adotado na escavação dos 5 km 
de túnel do trecho Sul desta linha. 

Para Marcos Vidigal, Diretor de Contrato no Consórcio Linha 4 do 
Metrô do Rio de Janeiro, a construção de estações e túneis em uma área como 
a zona Sul do Rio de Janeiro que compreende um complexo cenário geológico 
e ocupacional requer as melhores soluções de engenharia e a utilização das 
mais modernas tecnologias. “Na Linha 4, contamos com o que há de melhor na 
engenharia nacional e internacional, e o TBM, aliado ao que temos de melhor, 
que é o nosso capital humano, é um desses instrumentos.”

A construção da Linha 4, com 16 km de extensão, teve início em 2010, pelo 
trecho da Zona Oeste, sob a responsabilidade do Consórcio Construtor Rio Barra 
e, na Zona Sul, em face de alterações no traçado da linha, a obra começou a ser 
implantada em meados de 2011, a cargo do Consórcio Linha 4 Sul.

A composição geológica da região aliada à alta densidade demográfica 
da zona Sul resultou uma obra de alta complexidade e, em contraposição aos 
desafios construtivos e tecnológicos deste trecho, o Consórcio Linha 4 Sul buscou 
soluções modernas e inovadoras, garantindo assim, a segurança, a qualidade e o 
cumprimento do cronograma.

A Estação Nossa Senhora da Paz é uma das seis estações da Linha 4 do 
Metrô-RJ, que ligará a Zona Sul à Zona Oeste da cidade em um trajeto de 16 km, 
com paradas em seis estações: quatro localizadas na Zona Sul - Estação Nossa 
Senhora da Paz em Ipanema; Estação Antero de Quental e Estação Jardim de 
Alah, no Leblon; Estação Gávea, no bairro da Gávea – e, outras duas, na Zona 
Oeste – Estação São Conrado, em São Conrado; e Estação Jardim Oceânico, na 
Barra da Tijuca.

Das estações do trecho Sul, a Estação Nossa Senhora da Paz está em 
estágio mais avançado de obra justamente pelo fato de ser a primeira estação 
a receber o TBM: totalmente escavada e em fase adiantada de acabamento. Na 
segunda estação da rota do TBM, a Estação Jardim de Alah, a escavação avança 
rapidamente, tendo, inclusive, em março, alcançado o recorde de escavações de 
toda a obra – 1.700 metros cúbicos de areia em um único dia. Aqui, a passagem 
do TBM está prevista para a segunda quinzena de agosto.

Na Estação Antero de Quental, a chegada do TBM está prevista para a 
segunda quinzena de outubro. Aqui, as obras também estão avançadas, com 
a construção das lajes de cobertura concluída, assim como uma das escadas 
de acesso ao público. Nesta estação, o Consórcio Linha 4 Sul adotou o uso 
de monovias que consiste um equipamento com trilhos acoplados no teto da 
estação, permitindo a manipulação de cargas sem esforço. Cada trilho tem a 
capacidade de elevação e movimentação de até 5 toneladas. Instaladas em toda 
a extensão da obra no subterrâneo, as monovias resultam maior eficiência no 
transporte de cargas, contribuem para a agilidade de execução dos serviços e, 
principalmente, para a segurança dos colaboradores.

Evento da chegada do ‘Tatuzão” à Estação Nossa Senhora da Paz: 
o governador Luiz Fernando Pezão, o secretário estadual 
de Transportes, Carlos Roberto Osorio, e outras autoridades, 
além de colaboradores do Consórcio Linha 4 Sul, responsável pelas 
obras da Linha 4 do Metrô entre Ipanema e Gávea, e convidados - 
representantes de associações comerciais e de moradores 
de Ipanema e Leblon, entre outros - acompanharam a chegada do TBM
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“Na Linha 4, contamos com o que há de melhor 
na engenharia nacional e internacional, 
e o TBM, aliado ao que temos de melhor, 

que é o nosso capital humano, 
é um desses instrumentos.”

O diferencial do TBM

O Tunnel Boring Machine (TBM) 
é uma máquina tuneladora dotada da 
mais moderna tecnologia de escavação 
de túneis no mundo. Para a obra na 
zona Sul do Metrô do Rio de Janeiro, 
o Consórcio Linha 4 Sul adquiriu 
na Alemanha, um TBM totalmente 
customizado, especialmente projetado 
e fabricado para operar sob a condição 
geológica da região, composta por 
rocha, areia e sedimentos.

Para a escavação de túneis neste 
ambiente, o equipamento reúne duas 
tecnologias distintas de perfuração: de 
balanceamento de pressão do solo (EPB 
– Earth Pressure Balanced) e o chamado 
‘modo aberto’, sem a pressurização 
da câmara de escavação necessária no 
trecho em areia; ambos os recursos 
são convertidos e adaptados dentro 
do próprio túnel, conforme o avanço 
das escavações em areia ou em rocha 
e contribuem para a manutenção da 
estabilidade da frente do equipamento, 
garantindo a escavação e reduzindo os 
efeitos de assentamento e riscos para os 
edifícios adjacentes.

Para a entrada do TBM na 
Estação Nossa Senhora da Paz, por 
exemplo, o TBM passou por uma 
área especialmente tratada com Jet 
Grouting, onde a pressão na frente do 
equipamento pode ser aliviada para a 
entrada da máquina despressurizada 
na estação.

Com mais de 2 mil toneladas, 
120m de comprimento e 11,5m de 
diâmetro, o potencial de escavação do 
TBM é de 15 a 18 metros de túnel/dia, 
ou seja, uma velocidade de escavação 
quatro vezes maior do que os métodos 
convencionais. A perfuração dos túneis 
sem a necessidade de rebaixamento do 
lençol freático, do uso de explosões, bate-
estaca ou abertura de valas ao longo das 
vias de tráfego está entre as inúmeras 
vantagens da utilização do TBM. Outro 
diferencial do Tunnel Boring Machine é 
a execução, simultânea e automatizada, 
da escavação do túnel e a instalação de 
anéis pré-fabricados de concreto que 
têm função estrutural e de acabamento 
definitivo do túnel. Entre Ipanema e 
Gávea, serão utilizados 2.700 anéis, 
formados por sete aduelas e uma cunha 
de fechamento, com 1,80 m de largura 
cada.

Marcos Vidigal, Diretor de Contrato 
no Consórcio Linha 4 do Metrô 
do Rio de Janeiro
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Fotos: Divulgação Consórcio Linha 4 Sul
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Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro atenderá 
mais de 300 mil pessoas por dia

A Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca—Ipanema) é uma obra do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e transportará, a partir de 2016, mais de 300 mil 
pessoas por dia, retirando das ruas cerca de 2 mil veículos por hora/pico. 

Esta nova linha representa um acréscimo de 35% na extensão total do sistema 
metroviário da cidade e praticamente duplicará a capacidade de transporte de passageiros 
no metrô do Rio de Janeiro, o segundo metrô mais movimentado em número de usuários/
dia no país. 

O empreendimento inclui as obras civis de 16 km de túneis, seis estações, zonas de 
manobra e estacionamento de composições; a implantação de sistemas operacionais; e a 
aquisição do material rodante (trens). 

A execução do empreendimento da Linha 4 foi dividida em 2 etapas: uma, na 
zona Oeste, que compreende o trecho da Barra da Tijuca à Gávea, com cerca de 11 km de 
extensão, sob a responsabilidade do Consórcio Construtor Rio Barra; e outra, na zona Sul, 
da Gávea à Ipanema, com aproximadamente 5 km de extensão, conduzida pelo Consórcio 
Linha 4 Sul.

A ligação metroviária entre a Barra da Tijuca e Ipanema estará à disposição dos 
passageiros em junho de 2016, em operação assistida, fora do horário de pico e com 
intervalos maiores no fluxo dos trens, para que os últimos ajustes operacionais sejam 
feitos. Em julho de 2016, a Linha 4 entrará em operação comercial nos mesmos horários 
das demais linhas do metrô.

Neste novo trecho do metrô carioca, os usuários poderão deslocar-se da Pavuna 
até a Barra da Tijuca, com o custo de apenas uma tarifa, e realizarão o trajeto da Barra a 
Ipanema em 13 minutos e da Barra ao Centro da cidade em 34 minutos.

Na página ao lado, sequência de fotos da chegada do ‘Tatuzão” à Estação Nossa Senhora da Paz; 
fotos acima e à direita, o governador Luiz Fernando Pezão; o secretário estadual 
de Transportes, Carlos Roberto Osorio; o Diretor de Contrato no Consórcio Linha 4 do Metrô do Rio 
de Janeiro, Marcos Vidigal; o Diretor de Engenharia da RIOTRILHOS, Heitor Lopes de Sousa Junior; 
autoridades, colaboradores do Consórcio Linha 4 Sul, e convidados 
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Um olhar sobre o interior 
das estações da Linha 4

Na Linha 4 do Metrô do Rio 
de Janeiro, segurança e conforto 
são as premissas para a concepção 
arquitetônica das estações que por meio 
dos recursos da cor, do design e da arte, 
aliados aos mais modernos sistemas de 
iluminação e ventilação, busca tornar 
um prazer, a breve permanência dos 
usuários nas estações.

As estações têm uma concepção 
que poderia muito bem se enquadrar 
no conceito ‘unidade na diversidade’, 
pois adota a padronização de diversos 
elementos internos e externos, 
valorizando, porém, a identidade de 
cada um destes espaços.

De modo geral, os revestimentos 
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, o granito em tons 
claros imprime uma sensação de maior 
amplitude do espaço e valoriza as cores 
das paredes, revestidas com painéis 
cerâmicos removíveis que aliam a 
facilidade de manutenção à praticidade, 
pois escondem toda a rede de instalações 
elétricas, hidráulicas, telefonia e outras 
utilidades da estação. 

Na Estação Nossa Senhora da 
Paz, por exemplo, os painéis em azulejos 
têm como tema, além da própria Nossa 
Senhora da Paz, histórias e passagens 
importantes do bairro e da Paróquia; nas 
demais estações, as propostas variam 
ora nos temas ora na constituição dos 
painéis – tipo de material, textura e 
aplicação –, buscando em cada um 
destes elementos, criar uma identidade 
própria para cada estação.

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. Partido adotado nestas coberturas 
busca 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.

Os detalhes internos e externos de todas as 
estações da Linha 4 podem ser não só conhecidos, 
mas vivenciados pelo público, por meio de 
um passeio virtual nas Estações Interativas de 
Ipanema e da Gávea.  Nestas, o futuro usuário 
do Metrô carioca poderá percorrer a obra em 
diferentes tempos e estágios, conhecer os recursos 
tecnológicos adotados e as soluções para os 
desafios construtivos do empreendimento e, 
ainda, realizar a sua viagem pela Linha 4 em um 
passeio virtual pelas futuras estações. Um futuro 
próximo, que se tornará real e disponível ao 
público, em Junho de 2016, data prevista para o 
início de operação da Linha 4. 

Após manutenção 
programada, ‘Tatuzão’ 
reiniciou a construção 
do túnel 

A Secretaria de Estado de 
Transportes, com o Consórcio 
Linha 4 Sul, informa que o Tunnel 
Boring Machine, ‘Tatuzão’, voltou 
a construir os túneis do metrô no 
subsolo da Zona Sul do Rio de 
Janeiro em 10 de abril último. O 
equipamento deixou a Estação 
Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, 
onde passava por uma manutenção 
programada, e segue agora sob o 
leito da Rua Visconde de Pirajá 
em direção ao Jardim de Alah. 
A previsão é de que a máquina 
chegue à Estação Jardim de Alah na 
segunda quinzena de agosto.
O ‘Tatuzão’ chegou à Estação 
Nossa Senhora da Paz no final de 
fevereiro, quando atravessou uma 
parede de estação pela primeira 
vez. Lá, o equipamento passou por 
uma manutenção programada para 
lubrificação, limpeza e reparos com 
solda e trocas das peças principais, 
responsáveis por escavar o solo 
e transportá-lo para o interior 
da máquina. No cronograma de 
operação do ‘Tatuzão’ há paradas 
programadas em todas as estações 
e outras ao longo do percurso de 
escavação dos túneis para esta 
manutenção preventiva.
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Desenvolvendo Soluções Completas e Inovadoras

A Toshiba América do Sul Ltda fornece soluções inovadoras, 
incluindo  produtos e serviços para infraestrutura, destinados à 

geração, transmissão  e distribuição de energia elétrica, e às mais 
diversas aplicações industriais. A empresa desenvolve equipamentos 
compactos com alta confiabilidade, segurança e eficiência, o que 
proporciona estabilidade ao sistema. A Toshiba dispõe de ampla 
gama de produtos industriais, que vão de componentes a sistemas, 
através do trabalho em conjunto com várias empresas do Grupo 
Toshiba, agregando valor para os clientes.  

Committed to People,
Committed to the Future.
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P orque somos e estamos todos 
conectados e interligados, cada 
vez mais - e esta tendência 
de gestão veio para ficar e se 

intensificar - empresas responsáveis 
pelo desenvolvimento de obras, 
independente de seu segmento de 
atuação, estão investindo maciçamente 
recursos materiais e humanos em 
pesquisas e no desenvolvimento de 
programas estratégicos de Segurança 
Operacional e de redução dos impactos 
ao Meio Ambiente. 

E para atingir tais objetivos estas 
empresas estão se empenhando mais e 
mais em “bem comunicar” e em “bem se 
relacionar”. 

Isso porque hoje comunidades 
localizadas nos mais diferentes espaços 
geográficos ganham poder de expressão 
através da mobilização social – seja 
através de redes sociais ou não - para 
opor-se aos grandes empreendimentos, 
ou para negociar modificações, 
mitigações ou medidas de compensação. 

As manchetes diárias nos jornais 
e nas TVs estão aí para confirmar. São 
etnias indígenas que montam barreiras 
em estradas e fazem trabalhadores 
reféns; são professores, alunos e pais 
que reivindicam junto às prefeituras 
locais por melhores condições de 
segurança diante do maior tráfego de 
veículos, caminhões e carretas exigindo 
a instalação de placas de sinalização; 
dentre outros tantos exemplos.     

Entender e ouvir as expectativas 
dos colaboradores internos e das 
comunidades impactadas, conhecer 
suas preocupações e interesses e, 
sobretudo, buscar o apoio da população 
são estratégias bastante efetivas que 
vêm sendo reconhecidas como aquelas 
que, a médio e longo prazo, garantem 

os resultados positivos esperados para 
os sistemas de gestão operacional e de 
preservação ambiental. 

Características 
necessárias à 
Comunicação efetiva
 
Mas para potencializar a 

motivação, a integração e a participação 
dos colaboradores internos ou da 
comunidade externa residente nas 
proximidades do empreendimento 
em desenvolvimento não bastam as 
sequências de ações e de peças de 
divulgação bem produzidas verbal e 
graficamente (faixas, banners, cartazes 
afixados em murais internos, etc.). 

É preciso um algo essencial a 
mais - ou seja, é preciso que cada qual 
dos envolvidos se sinta e se perceba 
como parte integrante do movimento, 
abraçando-o - porque ele acredita - 
verdadeiramente na causa em pauta. 

É esta participação efetiva que 
irá gerar e manter os vínculos entre 
as ações e seus públicos por meio do 
compartilhamento de valores e de 
prioridades. 

Por exemplo: Um tapume no 
próprio canteiro de obras, localizado 
em ponto estratégico na passagem ao 
Refeitório, pode, por exemplo, funcionar 
como um verdadeiro “outdoor” 
incluindo desenhos e ilustrações 
coloridas e bem humoradas sobre o 
correto uso dos EPIs e/ou sobre cuidados 
diários com o meio ambiente, evitando-
se o desperdício em geral. 

E se esses desenhos e ilustrações 
forem feitos por um próprio colaborador-
colega-artista detectado na obra, aí, sim, 
que o processo de aprendizagem e de 

Plano de Comunicação, 
uma ferramenta importante na estratégia 

da Responsabilidade Social

aceitação se completam, tendo em vista 
a autoria dos trabalhos.  

Em outra ação, cursos de 
Inclusão Digital são ministrados em 
parceria com o SENAI, incluindo 
os familiares de colaboradores e o 
pessoal interessado residente na 
comunidade (professores, pais de 
alunos, proprietários de pequenos 
estabelecimentos comerciais, etc.).

E é esta vinculação do 
empreendimento com os seus públicos 
de interesse que irá contribuir para a 
manutenção da co-responsabilidade, 
ou seja, os sujeitos envolvidos – os 
colaboradores internos e os residentes 
nas vizinhanças - também irão se 
sentir responsáveis pelo sucesso do 
empreendimento. 

Fica entendido e legitimado 
que as obras também oportunizam o 
desencadeamento de iniciativas reais 
de cooperação e de colaboração. 

Outro exemplo: Porque, de 
repente, transportar por longas 
distâncias rodoviárias produtos 
alimentícios perecíveis – tais como, 
legumes, frutas e verduras – necessários 
à alimentação diária dos trabalhadores 
ao invés de adquiri-los via produtores 
locais e regionais nas proximidades? 

Que para tal, então, seja 
necessário mobilizar entidades de 
apoio, como o SEBRAE, por exemplo. 
Mas, certa e consequentemente, serão 
familiares de trabalhadores que atuam 
como pequenos produtores inseridos, 
será a semente do processo de 
cooperativa incentivado, será a melhor 
estocagem em embalagens assimilada.  

Enquanto este processo vai 
acontecendo, a comunicação assume o 
seu aspecto de interrelação e de troca 
de saberes, acarretando a simultânea 
co-responsabilidade. 

Também faz com que um sujeito 
não tente invadir ou manipular o outro, 
reduzindo-o a mero expectador ou 
ouvinte mas tenta, juntamente com o 
outro e pensando junto com ele, dar 
solução a uma realidade concreta e de 
importância vital ao bom andamento 
das obras. 

E o que é fundamental: com a 
simultânea redução de custos para o 
negócio da obra, a obtenção de menor 
desgaste e desperdício de energia e 
maior garantia de fidelidade por parte 
dos envolvidos.  

Da operacionalização 
e metodologia de 
trabalho 

Não basta difundir mensagens 
junto aos meios de comunicação 
tradicionais - como os murais 
informativos - para se obter a 
adesão e o apoio dos colaboradores 
e das comunidades em relação aos 
objetivos do empreendimento e os 
seus benefícios para o município além 
de recomendações gerais, visando à 

preservação do meio ambiente. 
É preciso ir além da simples 

informação. É preciso se buscar 
a transformação de valores, de 
comportamentos e práticas pelo uso 
de técnicas variadas de relacionamento 
direto, via pequenos grupos e o contato 
interpessoal a exemplo de concursos 
e sorteios, conversas informais, 
dramatizações, apresentações artísticas 
e dinâmicas de grupo.    

Abaixo, estão relacionadas 
algumas das principais atividades 
envolvidas: 

® inicialmente, elaborar 
diagnósticos sócio-culturais para 
melhor conhecer e qualificar os agentes 
envolvidos; 

® identificar, cadastrar e 
selecionar lideranças formais e 
informais, instituições e organizações 
sociais atuantes nas comunidades e no 
entorno do empreendimento; 

® promover intervenções 
educativas participativas que 
promovam a transformação de 
valores e comportamentos tanto dos 
colaboradores internamente como das 
famílias residentes nas proximidades;  

® executar ações de comunicação 
e ação ambiental direcionadas às 
crianças e adolescentes, incluindo 
respectivos professores e a coordenação 
pedagógica das escolas localizadas na 
região (por exemplo: implantação de 
hortas escolares, instalação de coletores 
de coleta seletiva; apresentações 
teatrais sobre o tema com premiações 
de estímulo); 

® implementar plano de 
relacionamento com as mídias locais 
- pequenas mídias e alternativas 
- para fortalecer as relações do 
empreendimento com os veículos 
de comunicação locais aos quais 
trabalhadores e comunidade têm 
acesso; 

® identificar e distribuir 
materiais informativo-educativos 
impressos, adequando conteúdo e 
linguagem ao seu público-leitor; 

® apoiar as atividades 
de relacionamento promovendo 
campanhas de esclarecimento, ações 
educativas em associações de classe, 
Clube de Mães, etc.; 

® desenvolver parcerias com 
organizações governamentais e não-
governamentais atuantes localmente na 
área de Educação Ambiental para ações 
conjuntas.  

O Plano de Comunicação ou 
Plano de Comunicação Social, como 
geralmente é denominado, é uma 
importante ferramenta da estratégia 
de Responsabilidade Social inserida 
na Política de Gestão Ambiental e 
Segurança Operacional das empresas, 
visando estimular ações comunitárias 
pró-ativas de co-responsabilidade e 
desenvolver processos de consciência 
e ações fundamentadas nos valores de 
cuidado e auto-cuidado em relação às 
instalações das obras. g

Por Eliane Lichtenberg

Eliane Lichtenberg é graduada em 
Comunicação Social pela Universidade 

Federal  do Rio Grande do Sul e 
pós-graduada  em Administração de 

Marketing, Comunicação e Negócios 
na UNIVILLE/Joinville/SC. Possui 
uma vasta experiência nas áreas de 

Comunicação Social, de Relações 
Públicas e de Responsabilidade Social 

adquirida em trabalhos realizados 
em obras de médio e grande porte 

para renomadas empresas públicas e 
privada, nos segmentos da Engenharia 

Civil, Mecânica, Óleo e Gás, 
Transportes, entre outros



Grandes centros urbanos são, invariavelmente, polos 
de cultura, entretenimento, negócios e turismo, 
quedemandam adequada infraestrutura de serviços 
públicos e mobilidade urbana.

O grande desafio nestes centros passa, muitas vezes, 
pela necessidade de implantar projetos de infraestrutura cada 
vez mais eficientes, em espaços demasiadamente reduzidos, 
que requerem medidas rigorosas quanto à segurança, níveis 
de ruído e impactos visuais.

Uma redução da área ocupada pela subestação significa 
custos menores para a aquisição e preparação do terreno.

Para atender esta demanda a Toshiba conta com uma 
vasta linha de equipamentos e soluções, cuidadosamente 
pensadas para integrar-se, de forma harmônica e sustentável,ao 
ambiente que se destina.

Subestações Isoladas a Gás

A partir do primeiro fornecimento de transformadores 
isolados a gás, em 1967, a Toshiba identificou uma imensa 
perspectiva futura de implantação de seus projetos valendo-se 
das características do gás SF6.

Subestações totalmente isoladas a gás, adotando uma 
combinação de transformadores e demais equipamentos 
isolados a gás, oferecem vantagens extras para garantia de 
segurança, prevenção de acidentes e facilidade de manutenção. 
Ao mesmo tempo, subestações deste tipo são ideais para 
aplicações envolvendo necessidades especiais de prevenção 
de impactos ambientais, ou redução dos espaços de instalação.

Equipamentos de manobra 
isolados a gás – GIS

Os equipamentos de manobra isolados a gás, 
GasInsulatedSwitchgear (GIS), são ideais para aplicações em 
áreas urbanas populosas. Graças às dimensões reduzidas, 
os impactos ao meio-ambiente são extremamente menores 
em comparação aos provocados por uma subestação 
convencional. Os benefícios da solução não só representam 
um diferencial no dia a dia da população, mas também 
conferem ganhos econômicos expressivos na aquisição de 
terrenos, desapropriações de áreas já urbanizadas e obras civis 
em geral. Os equipamentos que compõem uma subestação GIS 
são blindados e possuem em seu interior um gás altamente 
isolante, permitindo uma implantação simples e compacta, 
em ambientes internos ou externos, e em locais com espaço 
limitado, como terrenos montanhosos e subterrâneos.  
Diferentemente das subestações GIS, as subestações 
convencionais ocupam grandes áreas, pois utilizam o ar ao seu  
redor como meio isolante.

Segurança na operação: Condutores energizados acomodados 
em invólucros aterrados e inacessíveis. Os condutores elétricos 
ficam envoltos em um gás isolante, criando um encapsulamento 
que impede que os condutores sejam alcançados, reforçando 
a segurança do sistema como um todo. Essas características 
reduzem os riscos de acidentes, tais como, com operadores 
durante as manutenções, invasores em um possível ato de 
vandalismo e contatos acidentais com aves e outros animais. 
Assim o fornecimento de energia é mais confiável, reduzindo 
a incidência de interrupções.

 TOSHIBA e o desafio de implantar 
projetos de infraestrutura 

em grandes centros

Equipamentos de manobra isolados a gás - GIS (138kV)

Cubículo isolado a gás – 
C-GIS (72kV)

Os benefícios da solução (GIS) não só representam 
um diferencial no dia a dia da população, 

mas também conferem ganhos econômicos expressivos 
na aquisição de terrenos, desapropriações de áreas 

já urbanizadas e obras civis em geral

TECHNO News 23

MOBILIDADE URBANA

Ano IV - no 23 - 2015

Di
vu

lga
çã

o T
os

hib
a

Di
vu

lga
çã

o T
os

hib
a



TECHNO News24

MOBILIDADE URBANA

Adaptabilidade estética: Une requisitos 
de compatibilidade estética ao ambiente 
ao seu redor, uma vez que, permite 
instalação em pequenas edificações. 
A tecnologia GIS permite que a 
área que abrigará a subestação seja 
menor, causando um menor impacto 
arquitetônico e ambiental.  

Durabilidade: Todos os condutores 
energizados são enclausurados, sendo, 
portanto, totalmente protegidos contra 
o meio externo, não sofrendo impactos 
do meio ambiente como maresia, 
intempéries, umidade atmosférica, 
entre outras situações que podem causar 
desgaste prematuro dos equipamentos. 
Essa característica reduz os custos 
com manutenções periódicas, além 
de interrupções no fornecimento de 
energia elétrica.

Cubículo isolado a gás –
Cubicle type – Gas 
Insulated Switchgear 
(C-GIS)

Um dos principais desafios de hoje 
na transmissão de energia é conduzir os 
níveis de alta tensão com eficiência para 
os grandes centros urbanos. Isso requer 
equipamentos compactos, confiáveis, 
silenciosos e que gerem baixas emissões 
eletromagnéticas. 

A Toshiba conta com uma solução 
apta para operação em até 72kV que 
utiliza uma combinação de isolamento 
a gás SF6 e isolamento sólido, sendo 
menor e mais leve em comparação com 
equipamentos convencionais (isolados 
a ar) ou equipamentos isolados a gás, 
utilizados para as mesmas aplicações. 
Esta solução diferencia-se das demais 
no mercado por ser direcionada apenas 
a 72kV, e não a 72kV e 145kV, sendo 
assim mais econômica.

Graças ao seu design compacto 
e estrutura modular, a implantação 
de uma subestação utilizando C-GIS 
demandará uma área relevantemente 

Transformador isolado a gás – GIT (275kV-160MVA)

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. 

A Toshiba Corporation canaliza recursos de classe 
mundial em produtos avançados e sistemas eletroeletrônicos em 
cinco ramos estratégicos de negócios: Energia eInfraestrutura, 
Community Solutions, sistemas e serviços de saúde, dispositivos 
eletrônicos ecomponentes, e Produtos e Serviços para o 
cotidiano. Guiados pelos princípiosdo compromissobásicodo 
GrupoToshiba,"Comprometida com as pessoas, comprometida 
com o futuro", a Toshiba promove operações globais no sentido 

de garantir"o crescimento através da criatividade einovação", eestá 
contribuindo para a realização de um mundo no qual as pessoas,em 
todos os lugares,possam viver em uma sociedadesegurae 
confortável.

Fundada em Tóquio,em 1875, a Toshiba de hoje está no 
centrode 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

menor em comparação a aplicação de 
equipamentos isolados a ar.

Esse tipo de equipamento atende, 
com a mais elevada confiabilidade, as 
exigências operacionais de alta tensão:

Segurança pessoal: 
- Projetado para proteção contra 
defeitos internos de arco elétrico;
- Operação frontal (exceto para 
operações de manutenção);

- Interconexões lógicas, mecânicas 
e elétricas evitam erros operacionais.

Alta confiabilidade: 
- Extenso histórico de fornecimento;
- Auto resfriamento.

Manutenção mínima:
- Os componentes dentro 
da estrutura isolada agás são livres 
de manutenção.

Transformadores 
isolados a gás – GIT

Originalmente, muitas sub-
estações eram construídas nos subúrbios 
de pequenas ou grandes cidades, onde 
aspectos arquitetônicos não eram tão 
importantes. Muitas dessas subestações 
têm sido absorvidas pela expansão 
urbana das últimas décadas. Muitos 

Sobre a Toshiba
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daqueles que vivem próximo a elas começaram a achar 
desagradável sua aparência, assim como a poluição sonora 
causada pelo ruído dos transformadores de potência. Como 
consequência, cresce a tendência de novas subestações serem 
construídas em edificações fechadas, em harmonia com outras 
ao seu redor, ou até mesmo subterrâneas. 

Em 1967, em linha com esta tendência, a Toshiba 
realizou o primeiro fornecimento de transformador isolado a 
gás para o mercado japonês. Atualmente, a Toshiba forneceu 
um grande número de transformadores isolados a gás, em 
diversas partes do mundo, tais como, alguns países daÁsia, 
Austrália e agora Brasil.

Em termos construtivos, os transformadores isolados a 
gás seguem basicamente a mesma estrutura do transformador 
isolado a óleo, excetuando-se o material isolante e o meio de 
resfriamento. 

Funcionalmente, os transformadores isolados a gás se 
diferenciam dos convencionais a óleo, principalmente por não 
serem inflamáveis e pela baixa manutenção. Abaixo, destacam-
se as já citadas e outras vantagens dos transformadores 
isolados a gás:

Não Inflamável: 
Para transformadores isolados a gás dispensa-se a utilização 
do sistema de combate a incêndio e paredes corta-fogo.

Compacidade:
A conexão direta aos equipamentos de manobra via 
barramento isolado a gás reduz as dimensões da subestação, 
uma vez que não haverá necessidade de se manter distância 
mínima de isolamento em relação a qualquer parte da 
edificação. O transformador a gás (GIT) e os equipamentos de 
manobra (GIS) podem ser acomodados no mesmo ambiente, 
viabilizando com isso, a implantação da subestação em área 
reduzida.

Facilidade na instalação: 
Desnecessário o processo de purificação de óleo e bacias de 
contenção.

Facilidade de manutenção preventiva:
Basicamente, apenas a pressão do gás SF6 deve ser monitorada 
durante a inspeção periódica.

Eco-friendly: 
O uso do gás SF6 elimina o risco de vazamento de óleo.

Subestação subterrânea 500kV

Subestação subterrânea 300kV

Subestação subterrânea 275kVem um templo budista

Subestação subterrânea 300kV 
em complexo comercial
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A Siemens instalará, em consórcio com a Thales, equipamentos de sinalização e controle 
na ferrovia de alta velocidade de aproximadamente 126 quilômetros entre as cidades de 
Antequera e Granada, na Espanha. O contrato fechado recentemente com a operadora 
espanhola Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), cujo valor é de 

cerca de € 210 milhões para o consórcio, prevê a instalação de sistemas automáticos de proteção de 
trens e de sistemas de telecomunicações e controle de tráfego, além da manutenção por um prazo 
de 20 anos.

A ferrovia de alta velocidade permitirá conexões diretas entre Granada e as cidades 
de Málaga, Córdoba, Sevilha e Madri, ampliando e aprimorando as ligações de transporte na 
Andaluzia e em outras regiões. A Siemens fornecerá os sistemas automáticos de proteção de trens 
ECTS Nível 2 e ASFA, circuitos de via sem juntas e sinalização por LED. A companhia também será 
responsável pela atualização da ligação Córdoba – Málaga para ETCS Nível 2, ainda como parte 
do projeto de modernização.

A Siemens já forneceu equipamentos de controle e sinalização para diversas ferrovias de 
alta velocidade na Espanha. Entre os projetos está a ferrovia de alta velocidade Córdoba – Málaga, 
para a qual a empresa planejou e instalou, em 2007, intertravamentos, sistemas automáticos de 
proteção de trens, tecnologia de comunicação, o sistema de comunicações móveis GSM-R e os 
componentes associados. A Siemens prestou os mesmos serviços para a primeira ferrovia de 
alta velocidade da Espanha, a rota Madri – Sevilha, inaugurada em 1992, e também forneceu 
equipamentos de bordo e de lateral de via Trainguard 100 OBU e Trainguard 200 OBU para as 
ferrovias de alta velocidade Lérida – Barcelona, La Sagra – Toledo e Segóvia – Valladolid, cuja 
extensão total supera os 300 quilômetros.

Ferrovia de alta velocidade 
na Espanha contará 

com tecnologias de sinalização 
e controle da Siemens

Ano IV - no 23 - 2015

MOBILIDADE URBANA

Di
vu

lga
çã

o S
iem

en
s





Presente na execução 
de todas as estações 
da Linha 4 Sul do Metrô Rio


