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Infraestrutura

 Nessa palestra será abordada a situação da infraestrutura no

Brasil, com suas carências em mobilidade urbana, transportes ,

saneamento e até mesmo energia. Nenhum pais se desenvolve

sem infra estrutura adequada, e esta foi severamente

negligenciada no Brasil nas últimas décadas
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Infraestrutura

 Estruturas Físicas e Organizacionais para Atuação Econômica

do País e Sustentabilidade de suas Ações Econômicas e

Sociais.
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Infraestrutura compreende, entre outros, os seguintes sistemas:

 Transporte;

 Comunicações;

 Saneamento;

 Energia;

 Logística;

 Aparelhos públicos (ex.: escolas, hospitais, prisões, etc.)
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Túnel 1 - Mogi
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Rodovias : meio predominante de transporte no Brasil,

 para cargas e pessoas;

 embora extenso, o sistema é insuficiente para a nossa

extensão territorial;

 estima-se que 1,2 bilhões de pessoas passem pelas rodovias

brasileiras por ano.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Ferrovias

 Começaram a ser implantadas no Brasil em 1808;

 Em 1957 foram nacionalizadas e agrupadas na Rede

Ferroviária Nacional;

 Em 1999 e 2007 foram privatizadas novamente.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Aeroportos

 Cerca de 300 no Brasil;

 50 são de grande porte;

 21 tem movimento superior a 15 milhões de passageiros/ano.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Túnel 1 - Mogi
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Energia

 90% são hidroelétricas;

 Diesel/carvão e nuclear são pequenas;

 Solar e eólica vem aumentando a potência gerada.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Vias Navegáveis

 Extensão insuficiente;

 ~ 50.000 Km de vias navegáveis;

 15 portos de grande porte na costa marítima;

 Rios navegáveis na Amazônia e outras regiões.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Túnel 2 - Mogi
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Saneamento

 Sabesp é a maior empresa de saneamento das Américas;

 Atende 28,6 milhões de pessoas;

 Cobertura de água potável em São Paulo de 100%;

 Coleta de esgoto de 86%;

 Tratamento do esgoto coletado de 78%;

 De 2007 a 2015, investiu R$ 21,3 bi;
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Túnel 2 - Mogi
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Importância da Infraestrutura

 Fundamental para o crescimento e desenvolvimento

econômico;

 Expansão, manutenção e diversificação: benefícios a curto,

médio e principalmente longo prazo;

 Infraestrutura no Brasil: Insuficiente para atender a demanda.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Investimento Necessário em Infraestrutura

 Transportes

2003-2009: R$ 8,3 bi/ano;

2010-2015: R$ 5,2 bi/ano;

 Necessidade do Brasil em infraestrutura de transporte: R$

423,8 bi entre 2012-2031;

 ~ R$ 22 bi/ano.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Interligação de Bacias
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Malha Rodoviária Nacional

 Entre 2001-2015: Queda de 1,6%

 Concessionárias investiram R$ 8,8 bi/ano entre 2010 e 2015;

 45% no estado de São Paulo.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Interligação de Bacias
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Ferrovias

 Investimentos de R$ 6,5 bi entre 2010-2015;

 Predominantemente material rodante.
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Situação atual e Perspectivas
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Investimento e Infraestrutura no Brasil

 Necessário mais de 3% do PIB no Brasil;

 Colômbia e Chile investiu ~6% do PIB ao ano em infraestrutura;

 O Brasil está sub investindo em infraestrutura, prejudicando sua

competitividade;

 Infraestrutura tem efeito multiplicador na economia;

 Infraestrutura predomina na formação de capital de um país.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Interligação de Bacias
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Infraestrutura Competitiva

 ABDIB – Investimento de 300 R$ bi/ano, por 10 anos (5% PIB);

 Hoje – R$ 130 bi/ano (2,1% do PIB);

 Participações necessárias – BNDES, setor privado (concessões

e PPP’s);

 BNDES – Prioridade no Saneamento.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Carência de Infraestrutura no Brasil

 Desde 1500!!!

 Área 14x a da França;

 Fronteiras com todos os países da América do Sul (exceto

Chile e Equador).
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Situação atual e Perspectivas
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Modal Rodoviário

 O mais extenso do Brasil;

 O mais caro;

 O menos eficiente;

 Por ex.: 6 comboios de barcaças transportam 10.000 ton =

2.000 caminhões.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

SBC – Centro Seco
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Situação atual e Perspectivas



19/11/2018

14

A carência de Infraestrutura segura o Brasil

 Matriz de transporte de cargas;

 Rodovias 61%;

 Ferrovias 21%;

 Dutos 4%;

 Aéreo ~1%;

 Hidroviário ~13%;

 Qualidade das Rodovias – Brasil em 121º lugar;

 Atrás de Chile, Uruguai, Argentina, Bolívia e Peru.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Brasil Hoje

 Investimento em infraestrutura –> Desenvolvimento econômico;

 Após a Copa de Mundo e Olimpíadas – Investimento caiu;

 Necessário novos modos de atrair capital privado.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Rio Grande Taiaçupeba
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Brasil Hoje

 1ª ferrovia: Visconde de Mauá construiu com recursos próprios;

 Estrada de ferro Mauá: Século 19, Império;

 Nossas carências:

 Apenas 12,4% das rodovias são pavimentadas;

 Brasil 3,4 Km de ferrovias/1.000 Km²;

 Estados Unidos 14,7 km de ferrovias/1.000 km²;

 Problemas de interoperabilidade.
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Infraestrutura
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Brasil Hoje

 Carências dos portos;

 Porto de Buenos Aires: U$ 180/Container;

 Porto de Santos: U$ 350/Container;

 Brasil: 34/Container/hora/navio;

 Hamburgo: 66/Container/hora/navio;

 Cingapura: 100/Container/hora/navio.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Rio Grande Taiaçupeba
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Metro e BRT

 Malhas insuficientes;

 Rio e São Paulo < 100 km de metro;

 Cidade do México 177 km;

 Países Desenvolvidos > 100 km de metrô;

 Londres > 400 Km de metrô.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Custo Brasil

 Carência de infraestrutura leva a custos elevados de logística;

 Classificação: 76 de 144 países em competividade global.
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas
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Rio Grande Taiaçupeba
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Crise Fiscal Brasileira

 Excessiva intervenção do Estado na economia;

 Administração de preços públicos;

 Exigência exagerada de contendo local;

 Subsídios do BNDES;

 Maiores investimentos: Programas rigorosos de privatizações,

PPP’s e concessões.
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Situação atual e Perspectivas
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Jaguari II
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Infraestrutura

Situação atual e Perspectivas

Caso de Obra: Interligação
Paraíba do Sul - Cantareira

38

A Obra permitiu a comunicação das bacias hidrográficas do 
Cantareira e do Paraíba do Sul

3 elementos principais que são:

 EEAB Jaguari;

 EEAB Atibainha;

 Caminhamento entre tais estruturas (Adutora e Túnel).
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EEAB Jaguari

Estrutura tem dimensões

Externas de 30,2 x 29,7

metros.
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EEAB Jaguari

Reservatório da Barragem de Jaguari

Fundação realizada completamente

submersa. Necessário apoio de

balsas, guindastes, martelo de

cravação e equipe de mergulhadores

profissionais. A lâmina d’água no

local da estrutura apresentava uma

altura de ≈ 20m.
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EEAB Jaguari

41

A EEAB Jaguari é composta por 6 conjuntos de moto-bomba de
eixo verticais de 5000cv de potência dispostas em duas linhas
paralelas com 3 bombas cada.
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EEAB Jaguari

No centro destas linhas existe

um tubo coletor de recalque

(cavalete) com DN 2200 mm em

formato espinha de peixe, que

receberá a descarga das 6 bombas.

O conjunto tem a capacidade de

transpor uma vazão média

anual de 5,13m³/s e uma vazão

máxima de 8,5m³/s a um desnível

geométrico de 176m no sentido

Jaguari Atibainha.
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EEAB Jaguari

A estrutura da EEAB Jaguari é apoiada sobre dois blocos e os seis
poços de captação.

Cada um dos blocos é suportado por 4 estacas com diâmetro de
1,20m no trecho em solo e de 1,00m no trecho em rocha.
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EEAB Jaguari

Os poços de captação têm dupla funcionalidade,

atuam como estrutura de captação, na qual serão

instaladas as bombas verticais para tomada de

água, e servem também como elemento de

transmissão da carga, da estrutura para a fundação.

A fundação se deu através de um estacão

de grande diâmetro, 4,20m, ancorado em

rocha sã através de um pino de 1,80m.
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Aspectos 
Construtivos

A construção dos poços e das suas
fundações foi realizada de forma
completamente submersa.

A principal dificuldade construtiva se deu
pela opção de executar a estrutura dentro
do reservatório, sem o auxílio de
ensecadeira.

Tal medida construtiva foi tomada para
que fosse possível atender ao curto prazo
de construção, tendo em vista que a obra
foi uma resposta do Governo do Estado de
São Paulo à crise hídrica que atingiu o
Estado nos últimos anos.

Gerou uma economia de R$14mi em
relação a proposta original de executar em
terra

45
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A estrutura da fundação dos
poço de captação é composta
pelos seguintes elementos:

 pino de fundação com
diâmetro de 1,80m
embutido em rocha sã;

 base com diâmetro de 4,20
m concretado através do
apoio de uma camisa
metálica;

 poço propriamente dito, com
diâmetro externo de 3,80 m
e diâmetro interno de 3,00
m concretado através da
utilização de camisas
metálicas.

46

corte típico da estrutura de fundação

Aspectos Construtivos
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Sequência de Execução
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Método Construtivo

 Para a construção das fundações o primeiro passo foi a
cravação de uma camisa metálica de 4,20 m de diâmetro até
encontrar o topo rochoso.

 Dificuldade na execução → topo rochoso é variável e a camisa
metálica precisava se manter plana e com prumo.

 Rigoroso controle de qualidade durante a cravação destas
camisas.

 Após a cravação ocorria a escavação em solo e rocha com
perfuratriz do tipo Wirth com diâmetro de 4,20 m até a cota
especificada em projeto.
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Método Construtivo

Escavação da base da fundação com 
diâmetro de 4,20m
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Método Construtivo

Escavação da base da fundação com 
diâmetro de 4,20m
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Com a conclusão do trecho que se encontrava em
solo e em maciço rochoso alterado, se iniciou a
escavação dos pinos de fundação, com diâmetro de
1,80 m, escavado através de perfuratriz tipo Wirth
com limpeza através de circulação reversa.
O comprimento médio do pino de fundação para os
poços foi de 8,20m.
Findada a escavação e limpeza do pino, se iniciava
a descida da gaiola de armação. A armação dos
pinos foi montada juntamente com a armação dos
estacões de 4,20m de diâmetro, formando uma
estrutura em formato de cálice
Após o posicionamento da armação ocorria a
concretagem em etapas que foi realizada submersa
através de tubo tremie.
O consumo médio de concreto por apoio foi de 225
m³, considerando do pino de fundação ao início da
parede do poço de captação.
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Método Construtivo
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Após a concretagem da fundação iniciou-se
a execução dos poços de captação. A
estrutura do poço de captação é composta
por duas camisas metálicas, a camisa
interna tem diâmetro de 3,00m e a externa
tem diâmetro de 3,80m.

A sequência de execução do poço de
captação foi a seguinte: descida da camisa
metálica de 3,80m de diâmetro, descida da
armação da parede do poço e concretagem
da região interna, descida de camisa
metálica de 3,00m e concretagem da parede
do poço de captação. A parede dos poços
ficou com espessura de 40cm, contendo
aberturas, onde foram instaladas comportas,
para permitir a captação da água.
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Método Construtivo
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Método Construtivo
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Método Construtivo
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Método Construtivo
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Campanha de sondagens

1 sondagem mista no eixo de cada um

dos poços de captação da EEAB

totalizando 6 sondagens.

2 sondagens mistas na área ao redor.
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Caso de Obra: Interligação
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Perfil geológico é composto por:

 camada de aluvião (areia fina a grossa, com pedregulho fino a
médio, com trechos de argila siltosa, marrom amarelada a cinza
variegada);

 camada de solo residual (silte pouco arenoso, com mica,
marrom escuro a marrom amarelado);

 maciço rochoso (granito-gnaisse milonitizado pertencente ao 
granitóide intrusivo Santa Isabel (neoproterozoico), 
apresentando característica de rocha sã a pouco alterada, com 
trechos xistosos, com porfiroblastos de quartzo e k-feldspato, 
foliação inclinada, subvertical e incipiente, granolepidoblástico, 
fanerítico fino a médio, com trechos muito alterados, cinza 
escuro e branco). 
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Caso de Obra: Interligação
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Caso de Obra: Interligação
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Representação tridimensional da geologia encontrada no local dos
poços de captação, indicando a extensão da lâmina d’água,
camada de solo, de rocha alterada e de rocha sã.
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Caso de Obra: Interligação
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fundação offshore em

rocha com estacas de grande

diâmetro realizada na estrutura de

captação da EEAB Jaguari,

na obra de Interligação entre as

Represas Jaguari e Atibainha.
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Caso de Obra: Interligação
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Caso de Obra: Interligação

Para servir de base para os

poços de captação, a fundação

foi feita através de estacões de

4,20 m de diâmetro e pinos com

diâmetro de 1,80 m.
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Cada um dos dois pilares foi sustentado por 1 bloco com 4
estacas, estas estacas têm diâmetro de 1,20 m no trecho em solo
e de 1,00 m no trecho em rocha.
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Caso de Obra: Interligação
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O projeto e execução dessa fundação apresentou características
ímpares, como a dificuldade na logística de execução dentro da
represa, com o posicionamento das camisas, gaiolas de armação
e da própria concretagem, que teve que ser realizada em etapas.
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Caso de Obra: Interligação
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Conclusões

Com as soluções inovadoras, empenho na elaboração do projeto e
na execução da obra, o empreendimento pôde ser entregue dentro
do prazo estipulado, garantindo a segurança hídrica da Região
Metropolitana de São Paulo.
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Passagem subterrânea composta por dois túneis curvos

Os túneis cruzam a via férrea do município, por onde passam trens
de passageiros da CPTM (Linha 11 - Coral) e trens de carga da
MRS Logística.

A Ferrovia é responsável pelo transporte de carga, sendo utilizada
como rota na interligação com o Porto de Santos.

O uso da linha durante a construção dos túneis não poderia ser
interrompido.
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Vala a Céu 
Aberto
Túnel – Vala 
Coberta
Túnel – NATM

Caso de Obra: Mogi das Cruzes
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Desafios na etapa de projeto

 baixa cobertura de solo (entre o topo da escavação e
a superfície do terreno natural existente), da ordem de
3,0 metros;

 solo mole existente na região da escavação;

 nível de água elevado;

 impossibilidade de rebaixamento do lençol freático;

 interferência entre a escavação e o centro histórico da
cidade;

 interferência entre a escavação e o prédio da Estação

Mogi das Cruzes.
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Baixa cobertura de solo

 3,37m para o túnel 1

 3,00m para o túnel 2
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Proximidade com o prédio da Estação

 Distância entre a borda da escavação da vala coberta e a
projeção da marquise do prédio era de apenas 1,60m
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Vala de Entrada do Túnel 2
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Valas

Escavação das Valas com parede diafragma apoiada com 
tirantes e/ou estroncas metálicas
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Revestimento secundário

das Valas

 Laje de fundo e paredes

em concreto moldado
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Revestimento secundário

das Valas

 Laje de fundo e paredes

em concreto moldado

 Laje de teto com concreto

pré-moldado
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes
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Túnel

A escavação sob a ferrovia foi realizada em

lances de avanços reduzidos, com manutenção

do núcleo central e se deu em três etapas:

calota, arco invertido provisório e arco invertido

definitivo.

Objetivando garantir a plena

operacionalidade do túnel e manutenção

da vida útil do revestimento definitivo foi

previsto o uso de sistema de

impermeabilização do tipo submarino.
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Início da Escavação Manutenção do Núcleo

Túnel
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Encontro de frentes Impermeabilização

Túnel
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Revestimento Secundário Revestimento concluído

Túnel
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Seção transversal final

Túnel
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Caso de Obra: Mogi das Cruzes

Os túneis foram escavados com sucesso, através de um projeto
elaborado cuidadosamente, objetivando a rapidez e a segurança
para a conclusão da obra, contando com o auxílio de equipe diária
de acompanhamento bastante eficiente na comunicação e busca
de soluções mitigadoras imediatas para quaisquer problemas que
pudessem surgir, garantindo a qualidade na execução do projeto.
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Conclusões

Situação Atual

 Investimento em infraestrutura é pré-requisito 
para:

 Desenvolvimento econômico;

 Melhoria logística;

 Redução do “Custo Brasil”.
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Conclusões

Situação Atual
 Um dos desafios é superar a crise que se instalou na Engenharia Brasileira, pela 

falta de investimentos em infraestrutura. 

 O governo (municipal, estadual e federal) sempre foi o investidor predominante 
neste setor, e com a sua quase falência, estes investimentos minguaram, apesar 
da enorme necessidade de ampliar nossa infraestrutura. 

 Maior necessidade em recorrer ao setor privado, seja por investimentos diretos 
de empresas como Vale, Petrobras, e grandes grupos industriais brasileiros, bem 
como o agronegócio, seja através de concessões e PPPs (Parcheias Público 
Privadas). 

 O Brasil precisa de infraestrutura e a solução para sair do marasmo atual, criando 
empregos e trabalho para engenheiros e arquitetos, é contar com o setor privado, 
como aconteceu no início do século 20, quando a Light, empresa anglo-
canadense, investiu e proveu sistemas de energia, transportes e saneamento 
para o Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que na época enfrentavam carência 
exacerbada de infraestrutura, e com isso puderam se desenvolver rapidamente.
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PERSPECTIVAS

 O copo está meio cheio ou meio vazio?

 O Brasil merece um destino melhor;

 E o caminho para esse destino passa pela 
Infraestrutura!
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