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Neste momento a expansão da linha 4 do Metrô Rio, que ligará Ipanema à 
Barra da Tijuca, por ligação subterrânea, está se utilizando de nova técnica de 
escavação do solo. Na parte mais complexa do trajeto, que passa em áreas 
largamente urbanizadas na Zona Sul do Rio, foi escolhido o método de escavação 
através da máquina apelidada de Tatuzão. Nesta edição divulgamos para nossos 
leitores informações técnicas sobre a nova tecnologia, suas especifi cidades, seus 
benefícios e as difi culdades em sua utilização. 
Confi ra nas páginas 6 e 7.

NOVAS TÉCNICAS DE 
CONSTRUÇÃO FERROVIÁRIA

Mobilidade no Trânsito
Na opinião do engenheiro Aldo Paschoal, o 
BRT é um projeto que já nasceu morto.
Pág. 3

Fundação REFER recebe 
Diretoria da AENFER
Em pauta o pagamento da dív ida da 
patrocinadora, extinta RFFSA atual VALEC 
ao plano de previdência complementar
Pág. 3

Eu fui, eu curti
A coluna mostra um passeio pela região do 
Vale do Paraíba - RJ.
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Aenfer renova o 
quadro de 1/3 dos 
Conselhos Deliberativo 
e Fiscal
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Palestra Técnica
Por que os governos falham?
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Entrega da Condecoração

Engenheiro Paulo de Frontin
Homenagem chega a sua XVII edição
Cinco personalidades do âmbito ferroviário receberão a homenagem.
A Condecoração é um momento especial e único que a Associação realiza 
ao longo desses anos. É uma forma de agradecer publicamente àqueles que 
trabalharam ou trabalham em prol da ferrovia brasileira.
Pág. 11
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ASSOCIADO
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áreas de engenharia, arquitetura 

ou agronomia e, portanto, 
preencher a ART – Anotação de 
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cujo número é 11.
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nossa Associação.
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nosso site

Você sabia que a AENFER
também já está no Facebook?

Curta nossa página.
www.facebook.com/Aenfer

Uma viagem, não ao túnel do tempo, 
mas às escavações do túnel que 
está sendo construído para diminuir 
a distância entre Ipanema e Gávea, 
no Rio de Janeiro. Esse é o principal 
assunto que o Jornal Aenfer destaca 
neste número e traz detalhes da 
construção e do equipamento utilizado 
pelo Metrô, o Tatuzão, com quase três 
mil toneladas, o maior equipamento da 
América Latina e o maior já utilizado 
em obras metroviárias no Brasil. Como 
se conclui, a engenharia ferroviária 
não para no tempo. 

Mobilidade urbana também 
continua como prioridade em 
nossos assuntos por ser um tema 
inesgotável e que atinge a todos. E 
sua defi ciência até nos impõe perdas 
de tempo no trânsito todos os dias. 
É importante estarmos atentos e 
buscar soluções efi cientes, mesmo 
que onerosas. Um assunto mais 
que importante nas campanhas 
eleitorais que preparam as eleições 

de outubro. Para melhor refl exão 
trazemos dois artigos que abordam 
essa questão e um deles (Palavra 
do Diretor) questiona os modos de 
decisão de nossos governos. 

Preocupada com a saúde 
fi nanceira da REFER nossa Diretoria 
manteve um encontro com dirigentes 
daquela entidade para acompanhar 
de perto as providências que trarão 
maior segurança aos seus fi liados. 

Relevante também questionar 
por que os governos falham, 
assunto debatido em nossa última 
palestra técnica. 

Mas não falamos só de futuro, 
também lutamos pela preservação 
dos bens ferroviários que no 
passado impulsionaram nossa 
economia. Trazemos, assim, vários 
assuntos para que você, caro leitor, 
participe conosco de nossas lutas 
pela valorização e expansão do 
modo ferroviário no Brasil. 

Boa leitura!

Só contribuem para o agravamento do trânsito nas cidades brasileiras ...........12%
Falta de compromisso com o transporte de massa ...........................................12%
Comprovam a falta de uma política nacional para a mobilidade urbana .............9%
Protege um segmento da economia   ...............................................................14%
Todas as respostas  .........................................................................................53%

Sobre as causas da extinção da RFFSA: 
Dava prejuízos à economia da Nação  ............................................................2,5%
Maus administradores  .....................................................................................17%
Falta de autonomia para se autogerenciar ..........................................................2%
Intervenção político-eleitoral só causou danos à empresa ................................61%
Outra opinião  ...................................................................................................7,5%

Fique sabendo
Vale lembrar que você, leitor, dispõe desta ferramenta para fi car atualizado e acompanhar 
todas as notícias metroferroviárias, além de fi car por dentro do que acontece em nossa 
associação. Acesse: www.aenfer.com.br 

Seguem os resultados das últimas enquetes 
que revelam a opinião de nossos associados:
Sobre os sucessivos subsídios do Governo Federal à 
indústria automobilística:
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Fundação REFER recebe Diretoria da AENFER

Está muito 
n a  m o d a 
f a l a r  d e 
mobilidade 
u r b a n a ; 
q u a s e 
tanto como 
dizer que a 
solução do 

transporte de massa está nos veículos 
sobre trilhos. Mas o que efetivamente 
tem sido feito é exatamente o contrário 
do que se sabe. Tomemos como exemplo 
o dito BRT.

Quem vivencia e usa esse tipo de 
transporte, consegue perceber que é um 
projeto que já nasceu morto. Os cerca de 
sete bilhões de reais gastos com esse 
modo de transporte poderiam ter sido 
mais bem aplicados e resultar em melhor 
qualidade de vida para a população 
como um todo.

O  c o n c e i t o  d e  c é l u l a s 
compartimentadas de transporte urbano 
parece ser o mais lógico possível e 
a ser implantado na cidade do Rio 
de Janeiro. Vejamos por exemplo a 
Avenida Brasil, que há três décadas 
engarrafa diariamente constituindo-se 
de um funil, à medida que se aproxima 
do centro da cidade. Que tal pensarmos 
em uma célula de transporte de pessoas 

em circuito fechado e contínuo, que 
saísse de Santa Cruz, por via suspensa, 
num trajeto já preparado com a Avenida 
Brasil que chegaria até o centro da 
cidade, e que lá chegando pararia tão 
somente para embarque e desembarque 
de passageiros, prosseguindo em seu 
percurso de retorno sem cruzamentos ou 
interferências nos modos já existentes, 
pura e simplesmente constituindo-se de um 
anel circular nos extremos, onde o intervalo 
entre composições poderia ser previsto e o 
número de carros por composição sempre 
de acordo com a demanda nos respectivos 
horários específi cos, sem a necessidade 
de grandes terminais, vez que o trajeto 
seria um circuito fechado, contínuo, com 
interfaces localizadas ao longo do percurso 
com rabichos que, aí sim, poderiam ser 
atendidos por BRTs, por exemplo?

Quem se propõe a fi car duas a três 
horas em um ônibus em pé, apertado 
como sardinhas em lata, para ao fi nal 
desse tempo chegar ao trabalho e iniciar 
a jornada e ao final desta regressar 
passando pelo mesmo sufoco na direção 
contrária, podendo estar sentado em seu 
carro, mesmo parado mas não sendo 
amassado, pisado e tendo que fazer 
malabarismo para subir e descer do que 
chamam de condução? 

Nada de novo ou inimaginável 
foi dito aqui. Tive oportunidade de 
presenciar a reação de um titular da 
prefeitura quando perguntado se a 
solução para a Barra, Jacarepaguá e 
Recreio não seria o monotrilho, ao que 
ele respondeu quase em tom irritado: 
"para isso seriam necessários um 
bilhão de reais". E daí? Qual o absurdo? 
Ao que se sabe é o custo de um estádio 
e meio de futebol. Será que o governo 
municipal tem a noção do ganho social 
que uma obra dessas representa para 
a população da região? Uma coisa 
está clara: não é a falta de recursos. O 
bacanal recente com verbas públicas 
nos dá conta disso. É antes de tudo 
trocar o deboche e o engodo pelo 
respeito ao cidadão.

Diretor Financeiro – Aldo Paschoal

O presidente da AENFER Luiz Euler 
e os diretores de Acompanhamento 
Judicial Celso Paulo, Financeiro Aldo 
Paschoal e a diretora Técnica Maria 
das Flores estiveram no dia 21 de julho 
em reunião com o diretor Financeiro 
da REFER Carlos de Lima Moulin, o 
chefe de Gabinete Fernando Abelha e 
os advogados da Fundação.

O encontro, que aconteceu na sede 
da REFER, teve como objetivo tratar 
de assuntos como: o estágio em que 
se encontram os entendimentos para o 
pagamento da dívida da patrocinadora, 
extinta RFFSA atual VALEC ao plano 
de previdência complementar fechada 
que d iz  respe i to  aos func ionár ios 
da  ex t i n ta  RFFSA;  esc la rece r  os 
termos do acordo que suspendeu as 
providências judiciais até setembro 
do ano em curso, e a razão de tal 
ação; e ainda conhecer aspectos do 
contrato que vigora com profissional da 
área do direito que está incumbido de 
acompanhar as tratativas e intervir com 
ações visando o pagamento da dívida. 

A titular da área jurídica da Fundação 
explicou que as providências com vistas 
ao pagamento da dívida compõe-se de 
um viés administrativo e outro jurídico 
e que em razão do adiantado nível de 
entendimento, o caminho administrativo 
mostra-se o mais eficaz, podendo o 
caminho jurídico constituir-se dessa 
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Mobilidade no Trânsito

forma um empecilho à formalização do 
pagamento, razão pela qual foi feito 
o acordo. Com relação ao contrato 
do advogado, vários aspectos foram 
abo rdados  pe lo  nosso  d i re to r  de 
Acompanhamento Judicial, uma vez 
que a dívida é reconhecida e certos 
os valores envolvidos.

COMUNICAÇÃO DA REFER

“  
Quem vivencia e usa 

esse tipo de transporte, 
consegue perceber

que é um projeto que 
já nasceu morto”
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Percorri recentemente a região do Vale 
do Paraíba fluminense do estado do 
Rio e, onde anteriormente prosperaram 
trechos ferroviários e belas estações, 
hoje encontramos situações diversas 
para o que sobrou daqueles trechos. A 
estação ferroviária de Valença hoje é um 
terminal rodoviário. O mesmo acontece 
com a de Conservatória. Aqui, pelo menos, 
temos exposta e em bom estado de 
conservação uma locomotiva que se 
destaca da paisagem e que pode ser não só 
visitada, tocada, mas também oferece ótimo 

Conservatória

Eu fui, eu curti – Luiz Fernando Aguiar – Conselheiro da Aenfer

Surpresas e mistérios ferroviários do RJ

fazenda regional e que também está ao 
alcance do visitante. Nada mais, porém, 
nos remete à memória e bons serviços 
ferroviários do passado.
No caminho entre Valença e Vassouras 
encontramos a antiga e vistosa estação 
de Barão de Juparanã. Esta, coitada, em 
completo estado de abandono, apesar de 
se encontrar em trecho operacional da MRS. 
Vimos mesmo faixas cobrando recuperação 
do imóvel pela comunidade local. A estação 
se encontra num belo local, defronte a uma 
praça simpática e, certamente, viveu no 
passado histórias interessantes, mas já 
fora do alcance de nosso conhecimento. 
Não muito longe dali temos uma ponte 
rodoferroviária simples, mas bonita, em 
curva e esquecida de todos.
Já no município de Rio das Flores está à 
beira da rodovia RJ 145 a estação do Funil, 

pequeno imóvel pertencente à EFCB. Esta 
também foi reformada há pouco tempo e 
está vistosa, sendo aproveitada como um 
pequeno centro de artesanato. Além da 
beleza e do cuidado exibe em um canto 
alguns murais contando a história da 
estação e do tempo em que os trens por 
ela apitavam.
Um estado que já foi pródigo em ramais 
ferrov iár ios v ive hoje s i tuação de 
desprestígio de sua própria memória e 
dos antigos rumos do desenvolvimento. 
A opção hoje pelas rodovias também não 
é das melhores, haja vista que temos 
muitas rodovias estaduais mal cuidadas. A 
sinalização rodoviária nas cidades citadas 
igualmente demonstra a contradição, pois 
mais confunde do que orienta o motorista.

A AENFER  promoverá uma excursão imperdível.
Participe!

NOITE DO TANGO NO HOTEL GLÓRIA EM CAXAMBU
CAXAMBU – CRUZÍLIA

Mais Informações e inscrições no nosso site: www.aenfer.com.br
ou pelo telefone da Aenfer: 2222-1404

 

Barão de Juparanã

Vassouras

Conservatória

Estação do Funil (Rio das Flores)

cenário para fotografi as. Já em Vassouras a 
antiga estação foi recentemente reformada, 
está em ótimo estado, mas agora serve de 
sede administrativa para a Universidade 
local. Ao seu lado temos, também, uma 
pequena locomotiva, que serviu a uma 
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No caderno Rio, seção Design Rio, do jornal O 
Globo de 22/06/14, foi publicada uma matéria 
interessante sobre as Velhas Ofi cinas da 
EFCB- Estrada de Ferro Central do Brasil, 
da antiga Locomoção, onde se reparavam 
locomotivas a vapor e diesel, vagões e carros 
de passageiros, que circulavam transportando 
cargas e pessoas.

Os autores do artigo, Simone Cândida, 
Ludmila Lima e Rodrigo Bertolucci, 
escolheram o título: “Velhas Ofi cinas de 
trem vão ganhar nova vida”.

Como ferroviário aposentado, ocupei-
me do conteúdo que é oportuno, pois o 
modal ferroviário, vez por outra, a mídia 
trás à tona pelo abandono das autoridades 
com relação ao transporte de passageiros 
a longa distância.

Em abri l  de 2014, foi real izado 
um Seminário sobre um novo Sistema 
Ferroviário Brasileiro, patrocinado pelas 
entidades FNE - Federação Nacional 
dos Engenheiros, FAEF- Federação das 
Associações de Engenheiros Ferroviários 
e AENFER- Associação de Engenheiros 

Ferroviários. No encontro foi transmitida a 
informação, por representante do governo 
da área de transporte, de que o Museu 
Nacional Ferroviário será instalado nas 
dependências do prédio da Estação Barão 
de Mauá, no Rio de Janeiro. O espaço é 
deveras propício para sediar veículos e 
equipamentos ferroviários, óbvio.

Os colegas jornalistas escreveram 
com propriedade: “Quem anda pela região 
(Engenho de Dentro, digo eu), custa a 
acreditar neste passado efervescente ligado 
à ferrovia”.

Pura e triste verdade. Estranho que o 
superintendente do IPHAN - Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
Sr. Ivo Barreto, não tenha se lembrado do 
que havia sido informado pelo representante 
do governo, da área de transporte, que 
afi rmara, alto e de bom som, que o Museu 
será instalado na Estação da antiga e 
saudosa Estrada de Ferro Leopoldina.

Salvo melhor juízo, não me parece 
consentâneo que venha a ser construído, 
de acordo com o projeto de reurbanização 

Museu Ferroviário em Barão de Mauá
opinião

das Ofi cinas e alhures um museu, tendo o 
governo, por seu representante, assegurado 
que, por decisão, o ícone da cultura fi cará 
no bairro de São Cristovão ou bem próximo 
deste.

Quanto mais museu melhor para 
a população do Rio pois, por certo, os 
admiradores da memória irão se deleitar na 
apreciação do material ferroviário.

Neste ano de 2014 a ferrovia está 
completando 160 anos. O primeiro trecho 
por onde circulou um trem tracionado por 
uma Maria Fumaça (locomotiva a vapor), 
foi da Estação Leopoldina (Barão de Mauá), 
até Magé...

A reurbanização do bairro do Engenho 
de Dentro é mais do que necessária, visto 
que, com as futuras obras, no mesmo 
padrão das do Porto Rio, o subúrbio estará 
sendo prestigiado, não tanto quanto a Zona 
Sul, mas já é o início de reconhecimento pelo 
prefeito para quebrar a linha divisionária 
abstrata, que tem dois Rios.

Genésio Pereira dos Santos 
Conselheiro da Aenfer

Magé guarda grandes riquezas da esfera ferroviária
O secretário de Estado de Turismo do Rio 
de Janeiro, Claudio Magnavita, visitou no 
dia 02 de agosto vários pontos históricos 
do Município de Magé e, principalmente, 
o complexo hidroferroviário de Guia de 
Pacobaíba, que abriga a primeira estação 
ferroviária do Brasil, um raro exemplar de 
casa do agente ferroviário e também as 
ruínas do pier de atracação, do girador de 
locomotivas e uma velha caixa d'água que 
abastecia as locomotivas a vapor. 

A visita foi a convite do secretário 
de Cultura e Turismo de Magé, Leandro 
Rodrigues, que o levou aos principais 
pontos históricos de Magé, mostrando-lhe 
o potencial turístico da região, que ainda é 
muito pouco explorado e desconhecido da 
grande maioria dos brasileiros. 

Encantado com a beleza do local e a sua 
importância histórica, o secretário Magnavita 
declarou que a estação Guia de Pacobaíba é 
de extrema importância histórica não apenas 
para Magé e para o estado do Rio, mas para 
o Brasil.

"Nós temos que correr para tirar o atraso 
porque a história do Brasil passa por aqui. 
Essa questão ferroviária, a importância 
do Irineu Evangelista, como Barão de 
Mauá, é fundamental. E aqui você tem a 
história viva, com a preservação feita pela 
Prefeitura nessa parceria com o IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional) preservou uma área que poderia 
estar subutilizada, sucateada, e graças à 
intervenção do poder municipal fez essa 

oxigenação dessa preservação", disse. 
Representantes do GT-Trem/Magé 

e da AFPF- Associação Fluminense de 
Preservação Ferroviária acompanharam os 
dois secretários, prestando esclarecimentos 
acerca do projeto de reativação desse trecho 
para restabelecer a ligação hidroferroviária 
de 45 km entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, 
passando por Magé, como era na época do 
Imperador Pedro II, porém com equipamentos 
mais modernos e rápidos. 

Mais adiante, o secretario Magnavita 
afirmou que a sua administração vai 
discutir essas questões emergenciais para 

o turismo mageense e que sua equipe 
pode desenvolver um projeto conceitual 
para instalação de um museu ferroviário 
em Guia, obviamente com o apoio do 
Iphan nessa empreitada, pois mantém bom 
relacionamento com a ministra do Turismo, 
Martha Suplicy. "É importante revitalizar 
esse espaço e transformá-lo em um ponto 
de atração turística e de preservação da 
memória ferroviária, como ocorre nas 
principais cidades do mundo que cultuam a 
memória ferroviária do seu país", concluiu.

Por: Antônio Pastori - AFPF- Associação 
Fluminense de Preservação Ferroviária

Guia de Pacobaíba. Da esquerda para direita, Kleber, Pastori, os secretários Leandro Rodrigues e Claudio 
Magnavita, Ernesto, Luiz Octavio, Seixas e Henrique
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O Tunnel Boring Machine (TBM) é 
uma máquina EBP (Pressão de Terra 
Balanceada). Com 2.700 toneladas e 120 
metros de comprimento por 11,5 metros 
de diâmetro, o equivalente a um prédio de 
quatro andares, é o maior equipamento da 
América Latina e o maior já utilizado em 
obras metroviárias no Brasil.

Ao mesmo tempo em que escava, 
o Tatuzão instala as aduelas (anéis de 
concreto que formam o túnel), dentro 
da carcaça de proteção do shield. Para 
a escavação de túneis com shield em 
solos instáveis, a perda de estabilidade 
na superfície do túnel é compensada pela 
criação de uma pressão de suporte. No caso 
do shield EPB, a velocidade da retirada 
do solo, escavado pela roda de corte, é 
utilizada para sustentar a superfície do 
túnel. Para atingir o estado de equilíbrio, 
a pressão de suporte é transferida para o 
solo pelos cilindros hidráulicos, que apoiam 
sob os anéis montados, evitando assim uma 
penetração descontrolada. A quantidade 
de solo removida da câmara de escavação 
é regulada pela velocidade de rotação do 
parafuso sem fi m. Com isso, é possível 
manter o equilíbrio entre a quantidade 
de solo removida pelo transportador sem 

Um gigante subterrâneo

O equipamento alemão que vai perfurar 
o solo da Zona Sul se destaca pela 
dimensão e tecnologia utilizada. Para 
vencer  a  d is tânc ia  ent re  Ipanema 
e Gávea será usada uma máquina 
que impressiona por sua dimensão 
e  t e c n o l o g i a .  T r a t a - s e  d e  u m a 
escavadeira feita para construir parte 
do túnel por onde passarão os trens. 
Ao mesmo tempo em que perfura a 
terra, a máquina vai colocando atrás 
dela os anéis de concreto que formarão 
o túnel. Já na construção inicial do 
metrô paul is tano fo i  ut i l izada uma 
máquina parecida, em que a principal 
diferença entre os dois equipamentos 
é o tamanho. 

A gigantesca máquina é formada por 
duas partes. Na sua frente, chamada 
de couraça, está a cabeça de corte. 
Atrás ficam a cabine de comando e 
uma esteira para a remoção da terra. A 
estrutura é chamada de "backup".

O Tatuzão pesa mais  de  duas 

t o n e l a d a s ,  t e m  1 2 0  m e t r o s  d e 
comprimento e mais de 11,5 metros de 
diâmetro. A frente do equipamento é 
uma roda de 11,5 metros de diâmetro 
que gira pressionando e cortando em 
pequenos pedaços o solo do caminho. 
Além de retirar o entulho, a cada 1,80 
metros, a máquina posiciona placas 
de concreto que pesam cerca de oito 
toneladas.

P a r a  a t u a r  n o  c o m p l i c a d o 
subterrâneo carioca, o equipamento 
teve de ser construído com certas 
espec i f i cações .  É  do tado de  do is 
s is temas de  per fu ração ,  um para 
te r reno  a renoso  e  o  ou t ro  capaz 
de destruir rochas. Ao contrário do 
método tradicional, o Tatuzão não faz 
uso de explosivos. Sua capacidade 
d e  e s c a v a r  g a l e r i a s  s e m  c a u s a r 
transtorno à superfície é considerada 
fundamental para esse trecho da Zona 
Sul, densamente ocupado e situado 
sobre frágil solo poroso. Em paralelo 

à escavação, a máquina conta com um 
sistema que instala automaticamente 
anéis de concreto ao longo do túnel, a 
fim de dar-lhe sustentação. Para evitar 
a movimentação do terreno durante o 
processo, a parte frontal do aparelho, 
onde fica a roda de corte, dispõe de 
alta pressão. Assim, tal qual acontece 
em submarinos, os operadores que 
trabalham nesse setor precisam passar 
por uma câmara hiperbárica na transição 
entre os ambientes. 

Comprada pelo governo estadual por 
100 milhões de reais de uma empresa 
alemã, o equipamento será utilizado pela 
primeira vez no Rio. Da Europa vieram 
de navio as 120 peças que compõem o 
escavador. "Esta tecnologia é bastante 
ut i l izada em cidades americanas e 
européias. O túnel sob o Canal da 
Mancha, entre a Inglaterra e a França, 
foi feito assim, revela o engenheiro 
Alexandre Mahfuz, responsável pela 
coordenação do aparelho.

Para fazer a escavação do trecho entre 
Ipanema e a Gávea, na Zona Sul do 
Rio de Janeiro, do túnel da Linha 4 do 
metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca a 

Ipanema,  o Consórcio Linha 4 Sul escolheu 
o equipamento Tunnel Boring Machine 
(Tatuzão), considerado o maior da América 
Latina. Para entender melhor como esse 

equipamento funciona, o diretor de 
Contrato das obras de implementação 
da Linha 4 Marcos Vidigal esclareceu à 
Aenfer todo o processo do trabalho.

O TBM

Túnel executado em Ipanema  Parte interna do TBM

 Parte interna do TBMRoda de corte do 'Tatuzão' montada, em outubro de 2013

Divulgação Linha 4 do Metrô - FVD Studios

fi m e a quantidade de solo acumulada no 
processo de escavação do shield.

Na seção dianteira do backup, os 
segmentos das aduelas são elevados 

individualmente, por uma talha de 
transferência. Esta os leva até o alimentador 
de segmentos, e os transporta até a parte 
dianteira do túnel. Durante este processo, 
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as máquinas e a equipe de escavação 
fi cam protegidos pela carcaça do shield 
contra a pressão da terra e possível 
entrada de água do lençol freático. Os 
segmentos das aduelas são instalados 
lado a lado, alternadamente. A extremidade 
do shield, chamada cauda do shield ou 
tailskin, está equipada com uma vedação 
circular - isso proporciona uma vedação 
entre a carcaça de aço da máquina de 
shield e o anel segmentado. A folga 
anular entre a carcaça e o lado externo 
dos segmentos de revestimento e o solo é 
continuamente preenchida com argamassa 
tipo grout, injetada dos orifícios de injeção 
do tailskin ou nos segmentos das aduelas, 
para proporcionar uma vedação no tubo do 
túnel e estabilizá-lo.

Com cada movimento de avanço do 
shield, o backup é puxado sobre rodas 
apoiadas nos anéis do túnel. A estrutura 
de aço acomoda também as unidades 
de acionamento hidráulico, bombas, 
quadros e lé t r icos  de d is t r ibu ição, 
sistemas de ventilação, instrumentos 
de navegação a laser e tanques de 
armazenamento de condicionadores do 
solo. Também acomoda soluções de 
logística para fornecimento dos anéis 
segmentados e remoção do material 
escavado.

Os moldes onde são fe i tos  as 
aduelas também foram fabricados sob 
medida na Alemanha, pela empresa 
Herrenknecht - Tunnelling Systems, 
responsável pelo 'Tatuzão'. De aço, 
cada uma das formas confecciona 
um segmento do anel, formados por 
oito partes. A fábrica na estação da 
Leopoldina tem ao todo cinco conjuntos 
de moldes, cada um com oito formas, 
e a produção das aduelas funciona 
em "sistema de carrossel", processo 
semelhante a uma linha de montagem de 
automóveis: cada molde tem um operário 
exclusivo para monitorá-lo.

Após passarem pela forma,  os 
segmentos dos anéis serão içados por 
pinças a vácuo até um túnel de cura, 
aquecido com temperatura entre 40 e 
50 graus. No local, permanecem por 
cinco ou seis horas para acelerar a 
secagem do concreto. Ao sair do túnel 
de cura, os segmentos dos anéis são 
levados para o setor de estocagem. Lá 
ficam por aproximadamente 28 dias 
para completar o ciclo da cura, ou seja, 
ganhar resistência e ficar pronto para 
uso. Cada anel pesa 62 toneladas.

Vantagens do TBM 
O s  e s t u d o s  d e  s o n d a g e n s , 
investigações geológicas e ensaios 
de caracter ização do subsolo que 
p r e c e d e r a m  a  o b r a  d a  L i n h a  4 
mostraram que o TBM  é o equipamento 
mais adequado e seguro para executar 
este tipo de obra na região densamente 
povoada onde passa. 

Difi culdades para seu uso no Rio
O terreno nos bairros de Ipanema e 
Leblon é formado por rocha e areia 
saturada com lençol freático alto. Por 
isso, o equipamento foi encomendado sob 
medida à empresa alemã Herrenknecht, 
para que fosse capaz de transitar nessas 
condições.

Forma de uso
O Consórcio Linha 4 Sul comprou o TBM da 
empresa alemã Herrenknecht , de modo que 
poderá ser usado em outras obras ao fi ndar 
do projeto ora em execução, o que exigirá, 
antes, uma adaptação.

Efi ciência
Em menos de  2  meses  o  ta tuzão 
escavou 221m de túnel da l inha 4. 
De ixando 128 adue las ,  cada uma 
com 1,80m, encaixadas na estrutura. 
A obra tem previsão de término em 
dezembro de 2015. No total, o túnel 
inteiro precisará de 2,7 mil anéis para 
ser revestido, o equivalente a cerca de 
22 mil aduelas.
O caso do afundamento em Ipanema: 
causas e reparos.
O  r e s u l t a d o  d a s  a n á l i s e s  d o 
assentamento de solo ocorr ido na 
madrugada de 11 de maio de 2014, 
na Rua Barão da Torre, em Ipanema, 
demonstra que o incidente foi causado 
por  um compor tamento anormal  e 
pontual na face fraturada da rocha 
duran te  a  escavação do  túne l  do 
metrô no subsolo da via. Essa rocha 

se desart iculou e afetou pequenos 
b l o c o s  v i z i n h o s ,  o c a s i o n a n d o  a 
descompactação do terreno. Desse 
modo, o processo evoluiu até a região 
de solo arenoso, e repetidamente até 
chegar à superfície.
O estudo mostra ainda que quatro 
fatores foram essenciais para que 
o  inc iden te  tenha s ido  loca l i zado 
e restr i to:  o método de escavação 
empregado, o tratamento prévio do 
solo, o monitoramento da estabilidade 
d o  t e r r e n o  e  d a s  e d i f i c a ç õ e s  d o 
entorno, e a pronta aplicação do Plano 

TBM montado 

Aduelas estocadas para uso na cava da Gastão 
Bahiana, em Copacabana, local de onde o TBM 

partiu em dezembro

 Parte interna do TBM

Divulgação Linha 4 do Metrô - Kaptiagem / Katarine Almeida

de Cont ingência e Emergência de 
forma eficiente.
Assim que foi constatado o primeiro 
desníve l  na super f íc ie ,  a  área fo i 
i so lada ,  a  escavação suspensa e 
verif icou-se que não havia nenhum 
risco para as fundações dos edifícios 
do entorno,  pois  tratava-se de um 
e v e n t o  l o c a l i z a d o .  C o m  a  á r e a 
isolada, os serviços de água e gás 
foram interrompidos e as cavidades, 
preenchidas com concreto.
Em uma obra deste porte, os imóveis 
d o  e n t o r n o  d a s  e s c a v a ç õ e s  d o s 
túneis e estações são monitorados 
p e r m a n e n t e m e n t e .  O s  p r é d i o s 
r e c e b e m  i n s t r u m e n t o s  ( p i n o s  d e 
r e c a l q u e  e  c l i n ô m e t r o s )  q u e 
possib i l i tam o acompanhamento de 
como as edificações se comportam antes 
e durante as obras. Todas as medições 
desta instrumentação estão dentro dos 
limites esperados, sem risco para as 
edifi cações.
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Com o objetivo que conhecer melhor 
a plataforma política e saber dos 
candidatos quais os planos para 
melhorar o setor de transportes sobre 
trilhos, o jornal Aenfer procurou ouvir os 
candidatos à Presidência da República 
e Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
Até o fechamento desta edição, o único 
que se propôs a responder nossos 
questionamentos foi o presidenciável 
Pastor Everaldo do PSC.

1) Quais são seus planos para a área de 
transporte sobre trilhos? Considere que 
vários projetos já estão em execução no 
Brasil. Como V.Sa. irá administrá-los? 
Pode citá-los? 
R: Nosso projeto é bastante simples: 
toda e qualquer empresa que desejar 
investir em ferrovias, será autorizada 
a fazer sem necessidade de participar 
de concessão, bastando protocolar o 
projeto e atender as especificações 
ambientais. Defendo a livre-concorrência 
empresarial em todos os setores, e será 
prioridade do nosso governo apoiar a 
expansão e a qualificação do serviço 
ferroviário, reduzindo o custo-Brasil que 
tanto aflige o empresariado e o povo 
brasileiro. A administração dos projetos 
já em andamento com responsabilidade 
públ ica será repassada, por lei lão, 
para a iniciativa privada, de forma que 
o governo possa focar e investir em 
educação, saúde e segurança pública, 
deixando o setor de transportes a cargo 
de quem entende, no caso as empresas 
privadas e seus notáveis engenheiros 
ferroviários. Os contratos de concessão 
serão respeitados. O nosso Governo dará 
todo o apoio logístico e financeiro que 
estiver à nossa disposição.

2) A RFFSA foi extinta por lei mas 
seu patrimônio ainda se encontra em 
inventariança. Ocorre ainda que muito 
desse patrimônio está sendo sucateado, 
tanto pela administração pública como pelas 
concessionárias das malhas da RFFSA. 
Como combater este sucateamento e que 
ações práticas podem ser tomadas?

R: Um dos grandes erros desse processo 
foi a entrega dos bens operacionais 
para a iniciativa privada através de 
concessão, e não privatização completa, 
pois isso criou o péssimo incentivo para o 
concessionário explorar ao máximo o bem 
ao longo da vigência da concessão, sem 
o interesse em preservar ao longo prazo, 
já que o bem não é do concessionário. 
Respeitando os contratos em vigor, 
vamos vender definitivamente todos os 
bens operacionais da empresa e todos 
os não-operacionais que não tenham 
valor histórico. O que tem valor histórico 
serão avaliados pelos órgãos federais 
responsáveis. É um compromisso do 
nosso Governo resolver a inventariança 
o mais rapidamente possível, mas cientes 
de que o processo de fechamento de uma 
empresa no Brasil demora, em média, 
doze anos, algo que precisaremos rever 
também ao longo da gestão. 

3) Que planos de governo V.Sa. pode 
nos apresentar para reduzir os poluentes 
originados dos meios de transporte 
baseados em combustíveis fósseis? 
R: A abertura do mercado energético é 
uma prioridade do nosso Governo, não 
somente quanto aos meios de transporte, 
mas quanto à matriz energética do Brasil 
como um todo. O país possui grande 
abundância de matérias-primas diversas 
do combustível fóssil, como energia 
solar, hidrelétrica, eólica, nuclear e 
biomassa, e é compromisso do nosso 
Governo criar o ambiente empresarial 
necessário para que haja investimento 
nessas bases alternativas de energia, 
através da desburocratização do setor, 
aumento da poupança interna via corte 
de gastos públicos e na educação com 
viés tecnológico, além de outras ações 
nesse mesmo sentido; desaguando 
necessa r i amen te  na  d i ve r s i dade 
tecnológica que possibilitará a redução 
da presença de meios de transporte 
baseados em combustíveis fósseis, 
sempre de maneira sustentável.

4) Que aperfeiçoamentos o Sr. pretende 
incorporar  ao  P IL -  Programa de 
Investimentos em Logística atual?

R: O Programa de Investimentos em 
Logística tem uma falha fundamental. 
O programa de concessões por tempo 
determinado gera um grave problema 
de desincentivo ao investimento privado. 
Como o bem concedido não pertence 
ao concessionário em longo prazo, ele 
perde a vontade de arriscar seu próprio 
dinheiro em um patrimônio que não 
lhe pertence, exigindo assim garantias 
de investimentos públicos através de 
bancos como CEF, BB e BNDES, além 
de garantias de lucro mínimo e de 
monopólio da exploração do serviço em 
determinada localidade. Em suma, o 
Governo entra com o bem, com o dinheiro 
e com o poder, e ao concessionário resta 
apenas administrar essa equação sem 
se preocupar com prejuízos ou com a 
qualidade do serviço prestado, gerando 
grave prejuízo social. 

Nosso projeto é acabar com o programa 
de concessões, respeitados os contratos 
em vigor, e criar um sistema de propriedade 
privada plena sobre rodovias, ferrovias e 
hidrovias, de forma que o investidor privado 
use preferencialmente seus próprios 
recursos (sem prejuízo de disponibilização 
de linhas de crédito específi cos) na gestão 
e promoção desses bens e serviços que 
serão de sua propriedade, em perspectiva 
de longo prazo, sem garantia de lucros 
e com livre-concorrência, reduzindo 
drasticamente a corrupção no setor e 
aumentando sua efi ciência, com redução 
de custos para o consumidor fi nal. 

5)  A indústr ia automobi l ís t ica vem 
recebendo sucessivos incentivos fiscais 
do Governo Federal. Pretende o seu 
governo adotar os mesmos incentivos 
para a indústria ferroviária? Em que 
prazo? 
R: Será política do nosso governo a 
concessão linear de qualquer incentivo 
fiscal para todos os setores econômicos, 
sem privilégios e imediatamente após 
assumirmos a presidência. Isonomia é um 
dos valores mais caros ao PSC. Portanto, 
todo incentivo fiscal dado à indústria 
automobilíst ica será imediatamente 
estendido à indústria ferroviária.

Você já escolheu 
seus candidatos?
As eleições estão chegando e será através do nosso 
voto que poderemos mudar o rumo do país
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Transporte disputa com a indústr ia 
a  t r i s te  l i de rança  no  rank ing  dos 
setores que mais emitem gases de 
efeito estufa. Entre os causadores da 
poluição atmosférica urbana, porém, 
já não tem rivais. Responde por 23% 
das emissões globais de gases de 
efeito estufa relacionadas com energia 
e  por  70% da po lu ição do ar  nas 
grandes cidades. O ciclone Katrina, que 
arrasou New Orleans (EUA), o furacão 
Catarina, que inaugurou a ocorrência 
desses fenômenos climáticos no Brasil 
e no Hemisfério Sul, e tantos outros 
desastres de história recente, em que 
milhares de pessoas perderam a vida 
e centenas de mi lhões de dólares 
se somaram em pre ju ízos,  já  são 
resultados das mudanças climáticas 
geradas pelo efeito estufa. Diversos 
estudos da USP e da Organização 
Mundial da Saúde têm apresentado 
as consequências da poluição do ar, 
tais como a redução no nascimento de 
crianças do sexo masculino, o aumento 
na ocorrência de abortos,  a perda 
crescente do ol fato dos habitantes 
das cidades e mais de dois milhões de 
mortes prematuras a cada ano.

Custos
S e t o r  c o m  m a i o r  í n d i c e  d e 

c resc imen to  das  em issões  en t r e 
todos  os  mon i to rados  pe lo  IPCC, 

o t ransporte também vem somando 
prejuízos econômicos às grandes cidades. 
Para citar apenas o exemplo brasileiro: 
a cidade de São Paulo terá este ano um 
custo de R$33,5 bilhões como resultado 
das emissões e do excesso de veículos no 
trânsito. O cálculo feito pelo economista 
e professor Marcos Cintra, da Fundação 
Getúlio Vargas, envolve o custo de 
oportunidade da mão de obra somado 
ao custo pecuniário em 2008. O custo de 
oportunidade (R$27 bilhões) refere-se ao 
que se deixa de fazer por estar parado no 
trânsito, seja relativo ao trabalho ou ao 
lazer. O custo pecuniário (R$6,5 bilhões) 
é o que o cidadão e a sociedade pagam 
diretamente pelos congestionamentos e 
assim se divide: o adicional de combustível 
(R$4,154 bilhões), custo da saúde pública 
(R$406 milhões) e custo adicional do 
transporte de carga (R$1,955 bilhão).

Tempo Perdido
Um conjunto de pesquisas feitas 

no Rio de Janeiro desde 2004 pelo 
professor de engenharia de Transportes 
da Coppe/UFRJ, Ronaldo Balassiano, 
mostra que o tempo perdido no trânsito, 
seja no automóvel ou no ônibus, gera um 
prejuízo de até R$12 bilhões ao ano para a 
cidade do Rio. É um cálculo conservador, 
alerta o próprio Balassiano. Seu colega, 
o engenheiro e professor Fernando 
MacDowell, informa a queda de 70% na 

Mobilidade Urbana
velocidade média nas principais vias do 
Rio na última década.

Excesso de Veículos
O caos no transporte urbano tem 

relação direta com a quantidade cada 
vez maior de automóveis em circulação. 
O crescimento econômico, o maior poder 
aquisitivo e o crédito farto são o cenário 
perfeito para a indústria automobilística 
bater recordes de produção e vendas. 

Todos os dias, em São Paulo, são 
registrados - 500 nascimentos - 800 
licenciamentos de veículos.

Quanto mais congestionamentos, 
mais  emissão de gases de e fe i to 
estufa, mais poluição e mais sérias as 
consequências para o planeta, para o 
desenvolvimento das cidades e para 
a vida dos cidadãos. O caminho para 
vencer o caos tem variadas e divergentes 
alternativas, mas há três pontos em que 
os especialistas são unânimes: é preciso:

1. Limitar a circulação de veículos 
privados;
2. Fazer valer uma regulação urbanística 
de zoneamento e ocupação do solo em 
sintonia com a circulação das pessoas;
3. Incentivar o transporte coletivo eficiente 

Fonte:
http://www.embarqbrasil.org/node/137

Por: Rejane Fernandes

A Associação Brasileira de Pavimentação 
(ABPv) em parceria com a HUESKER Brasil 
e Editora Ofi cina de textos lançou o Manual 
Básico de Engenharia Ferroviária em julho. 
O objetivo do material é tentar preencher a 
lacuna na bibliografi a em língua portuguesa 
deste ramo da engenharia. O manual 
contou com a autoria de vários associados 
da Aenfer, como os engenheiros Carlos 
Serman, João Bosco Setti, Jorge de 
Oliveira Cunha, José Antônio Duba e 
Wilson Tadashi Shimura e do diretor 
Cultural e de Preservação Ferroviária 
engenheiro Helio Suêvo Rodrigues, além 
dos engenheiros Cássio Alberto Teoro do 
Carmo, Cláudio Cesar de Freitas Delorenci, 
e Rui José da Silva Nabais que foi o 
coordenador da obra.

O lançamento aconteceu na cidade 
de Maceió, durante a Reunião Anual de 
Pavimentação realizada pela Associação 
Brasileira de Pavimentação (ABPv) entre 
os dias 29 de julho e 1º de agosto.

Manual básico de Engenharia Ferroviária

Prejuízos à saúde, meio-ambiente e economia - o transporte como problema

Presidente da ABPv José Pedro dos Santos Vieira Costa, vice-pres. Eduardo Ricci, secretária Gloria Maria Oliveira, 
Rui Nabais, Shoshana Signer, Hélio Suêvo e Cássio do Carmo
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pela imprensa

1) Por que o sódio é considerado o 
principal vilão da saúde da população?
Consumido  se i s  vezes  ma i s  que 
o recomendado por d ia,  o sódio é 
apontado pela Organização Mundial 
de  Saúde  (OMS)  como  um fa to r 
preocupante da a l imentação,  com 
importantes consequências para a 
saúde da população mundial, como 
o desenvolvimento ou agravamento 
de casos de hipertensão, problemas 
cardiovasculares em geral, elevação de 
ácido úrico e até câncer no estômago. 
No Brasil, o cenário de consumo também 
é excessivo.

Com indicação média de dois gramas 
por dia, o brasileiro ingere cerca de 12 
gramas, ou seja, 10 gramas a mais que 
o aconselhado. O principal responsável 
pelo excesso do sódio no organismo 
se dá pela falta de conhecimento sobre 
onde ele pode estar presente.  Em 
geral, as pessoas prestam atenção na 
quantidade direta de sal que colocam 
nos alimentos, sem perceber que ele está 
presente em quase todos os alimentos 
industrializados, inclusive nos doces.

2) O excesso de sódio no organismo é 
percebido facilmente?
O excesso de sódio no organismo costuma 
ser percebido apenas em longo prazo, 

quando surgem os primeiros problemas. 
Em uma dieta de redução do sal as papilas 
gustativas demoram em torno de 3 meses 
para a adaptação. Em pacientes em 
tratamento de obesidade, especialmente 
os de maior restrição alimentar, como 
aqueles submetidos ao balão intragástrico 
– que permanecem no estômago por seis 
meses, a orientação é redução ainda maior 
para que o indivíduo consiga chegar ao 
fi nal do tratamento totalmente adaptado à 
quantidade ideal e saudável.

O importante é o equilíbrio, pois o 
sódio também apresenta papel importante 
em diversas funções do organismo, como 
a regularização do volume plasmático, 
contração muscular, ritmo cardíaco e 
funcionamento do cérebro. A dica é fi car 
atento às embalagens dos alimentos, 
em que é obrigatória a citação da tabela 
nutricional. Para alimentos vendidos sem 
embalagem de fábrica, como embutidos 
de balcão (salsichas, frios, entre outros) 
é possível consultar o valor de sódio pela 
internet, em sites especializados. Apenas 
como comparativo, 1 copo (200ml) de 
leite de soja contém 190mg de sódio, o 
equivalente a 8% da necessidade desse 
mineral para uma pessoa que consome 
2000kcal por dia. Se ingerir 3 copos 
por dia, estará consumindo 24% da sua 
necessidade diária de sódio.

3) quais são as orientações para evitar 
o consumo exagerado do sódio?
- Substitua os temperos industrializados, 
que apresentam alto teor de sódio, pelos 
naturais como: alho, cebola, coentro, 
salsinha, orégano, entre outros
- O mesmo vale para caldos e cubos de 
carne, galinha e afi ns, pois também somam 
o glutamato monossódico; - Prefi ra sucos 
naturais aos industrializados;
 - Evite o uso de gorduras animais como: 
bacon, toucinho, banha de porco, etc;
 - Retire o saleiro de cima da mesa. 

Os campeões em teor de sódio (acima 
de 400mg por 100g). Bacon, gorgonzola, 
linguiça calabresa, bacalhau, macarrão 
instantâneo, peito de peru, salgadinho 
de milho, queijo parmesão, fermento, 
refrigerante, azeitona preta, alcaparras, 
tomate seco, champignon, hambúrguer, 
doces artifi ciais, carne de sol, mussarela, 
salsicha, presunto, almôndegas, biscoito 
de água e sal, shoyo, margarina e manteiga 
com sal, maionese industrializada, batata 
chips, leite de vaca desnatado em pó, pão 
de queijo, coxinha de frango, tablete de 
carne e galinha, palmito em conserva, molho 
de tomate industrializado, ervilha enlatada 
e milho enlatado. 

Referência: Organização Mundial de Saúde

Entenda porque o sódio é considerado o principal
vilão da saúde da população

Rio-Vitória
No dia 16, os governadores do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo deverão entregar 
ao governo federal o projeto conceitual da 
futura ferrovia que ligará Rio de Janeiro e 
Vitória. Essa ferrovia aproveitará parte do leito 
de um antigo ramal que acabou desativado 
pela concessionária FCA. Em Silva Jardim, 
passará atrás da reserva do Poço das 
Antas (refúgio dos micos-leões-dourados) e 
não mais cortará o centro de Macaé ou de 
Campos. A ferrovia chegará ao Porto Central 
que será construído na região de Anchieta e 
Presidente Kennedy (ES) e de lá seguirá o 
traçado que a companhia Vale havia projetado 
até Vitória, ligando-se com a estrada de ferro 
da empresa (Vitória-Minas). O investimento 
será da ordem de R$ 4 bilhões. Já há um 
consórcio de médias empresas que se 
candidata ao empreendimento.

O Globo, 04/08/2014

Concessões injetam apenas 2,5%
Dois anos depois de anunciado pela presidente 
Dilma Rousseff, o Programa de Investimento 

em Logística (PIL) está absolutamente distante 
da realidade que prometia entregar. Quando o 
pacote de concessões foi lançado em 2012, o 
governo previu a injeção de R$ 79,5 bilhões na 
economia no prazo de cinco anos, a partir de 
uma primeira rodada de concessões de estradas 
e ferrovias. Levantamento feito pelo Estado com 
todas as concessionárias vencedoras dos leilões 
incluídos no PIL aponta que, neste ano, o impulso 
econômico gerado pelas concessões será de 
pouco mais de R$ 2 bilhões, o que signifi ca apenas 
2,5% do previsto para os cinco anos. Dados ofi ciais 
do governo compilados pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) apontam para R$ 33 
bilhões. Nessa conta, as concessões terão um 
efeito marginal, de apenas 6% em 2014.

Fonte: O Estado de São Paulo, 10/08/2014

TAV
Oito anos depois de anunciar a construção do 
trem de alta velocidade que ligaria Campinas e São 
Paulo ao Rio de Janeiro, o governo insiste em dizer 
que o projeto ainda está ativo. O trem-bala continua 
a fi gurar na lista das obras prioritárias no balanço 
do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Tem o "carimbo verde" para atestar 
que está adequado e em andamento. Mas, 
segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), 
se o governo pretende realmente levar o projeto 
adiante, terá de começar tudo do zero.

Fonte: O Estado de São Paulo, 
08/08/2014

Metrô RJ
O governo do Rio de Janeiro vai licitar no 
mês de setembro os projetos básicos de 
três novas linhas de metrô: Estácio-Carioca-
Praça XV; Uruguai-Engenhão e Jardim 
Oceânico-Alvorada-Recreio. A estimativa 
é que os novos trechos benefi ciem 912 mil 
passageiros por dia.
A ampliação da rede metroviária vai 
atender também os moradores da Baixada 
Fluminense. Um grupo de trabalho 
composto por especialistas da Rio Trilhos 
foi criado para desenvolver estudos que 
visam à linha Pavuna-Baixada Fluminense. 
A resolução foi publicada no Diário Ofi cial, 
dia 24 de julho.

Fonte: G1,28/07/2014

saúde
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A edição 2014 da Semana de Tecnologia 
Metroferroviária e da METROFERR, que 
acontecerá de 09 a 12 de setembro, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo contará com a participação 
de empresas associadas do Simefre, 
que estarão com stand e farão palestras, 
transmitindo o que há de mais moderno no 
campo da tecnologia de transporte aplicada 
no metrô, reconhecido pela eficiência e 
admirado por toda a comunidade técnica e 
de engenharia do mundo.

Sobre a Semana  -  Realizada pela 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Metrô (AEAMESP), a Semana de 
Tecnologia Metroferroviária é considerada 
o mais importante Congresso Técnico do 
setor de transporte metroferroviário do País. 
Durante os quatro dias de evento, técnicos 
das operadoras, dirigentes empresariais e 
profi ssionais do setor debaterão questões 
importantes relacionadas à mobilidade 
urbana nas grandes cidades. Na ocasião, 
serão apresentados 44 trabalhos e 12 
paineis que abordarão temas voltados à 
mobilidade urbana. 

Sobre a METROFERR 2014 - Realizada 
p a r a l e l a m e n t e  a o  C o n g r e s s o ,  a 
METROFERR reúne empresas fabricantes 
de equipamentos metroferroviários, 
fornecedores de peças e serviços, mídias 
especializadas, etc. que levam ao evento as 
inovações oferecidas ao mercado. 
Para conhecer as opções de patrocínio e 
exposição, basta entrar em contato com 
David Niegeski, na CKZ Eventos: david@

fi que por dentro

ckzeventos.com.br ou nos telefones (21) 
9737-7492 e (21) 2249-9550. 
Serviço
20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária
Data: 09 a 12 de setembro de 2014
Horário: 1º dia - 12 às 17h30
Horário: 2º ao 4º dia - 9h00 às 17h30
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Endereço: Rua Frei Caneca, 596 - São 
Paulo - SP

II Seminário Internacional Mobilidade e 
Transportes: Mobilidades para Cidades 
Sustentáveis
Entre 20 e 23 de outubro, no Auditório 
Nereu Ramos - Anexo II - Câmara dos 
Deputados, em Brasília, será realizado 
o "II Seminário Internacional Mobilidade 
e  Transpor tes :  Mob i l i dades  pa ra 
Cidades Sustentáveis" que discutirá as 
principais questões teóricas e empíricas 
referentes ao planejamento, organização, 
governança, fi nanciamento e tecnologias 
para a mobilidade nas cidades, de forma a 
propiciar e atender a melhoria da qualidade 
de vida da população. O Seminário é 
uma iniciativa anual do Programa de 
Pós-Graduação em Transportes, da 
Universidade de Brasília - PPGT/UnB. A 
ABIFER apoia institucionalmente o evento.
O  seminá r io  ob je t i va  d i scu t i r  as 
teorias, práticas e políticas nacionais 
e internacionais como tema central 
"Mobilidade para cidades sustentáveis", 
de forma a conhecer experiências sobre 
a mobilidade urbana e as soluções para a 
acessibilidade sustentável nos principais 
centros mundiais.

Informações: http://www.transportes.unb.br 
Data: 20/10/2014 a 23/10/2014 
Local: Brasília - DF

A Memória do Trem apresenta seu 
novo projeto editorial
Há mais de 20 anos a Memória do Trem 
vem trabalhando para resgatar, preservar 
e divulgar a história ferroviária brasileira.
 Ao longo deste tempo, já foram publicados 
8 títulos, dentre estes 3 já esgotados, 
de inestimável valor histórico, ricos em 
conteúdo e imagens.
 Agora a Memória do Trem inicia este 
novo projeto, o primeiro de muitos outros 
que virão a seguir!!!
O l iv ro  "Locomot ivas E lé t r icas da 
Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro" entra agora numa fase vital, a 
captação de recursos.
Incluindo um anúncio no livro, além de 
divulgar sua empresa, você terá um 
valioso brinde para presentear seus 
parceiros de negócios.
Contamos com sua ajuda para este livro 
e outros que virão pela frente.
Complete sua coleção de l ivros da 
Memória do Trem antes que se esgotem.
Você também pode adquirir um ou mais 
livros para completar a coleção ou para 
dar de presente a alguém.

A Sociedade de Pesquisa para 
Memória do Trem é uma entidade civil, 
de caráter cultural e instrutivo, sem fins 
lucrativos, destinada à pesquisa da 
história das Ferrovias. 
Para mais informações acesse: www.trem.

org.br/Livro02/p993a.htm

Entrega da Condecoração Engenheiro 
Paulo de Frontin - Homenagem chega 
a sua XVII edição.
O Conselho Deliberativo da AENFER 
e s t a b e l e c e u  a  C o n d e c o r a ç ã o 
Engenheiro Paulo de Frontin, em sua 
63ª reunião ordinária, realizada em 
20 de maio de 1997 para distinguir 
aqueles que tenham se destacado 
na defesa da classe ferroviária, na 
preservação da memória histórica 
da ferrov ia e na atuação para o 
aperfeiçoamento e o progresso do 
transporte ferroviário.
Este ano, mais cinco personalidades do 
âmbito ferroviário serão homenageadas: 
Albuíno Cunha de Azeredo, Aldo Paschoal 
Gama Signorelli, Geraldo Virgílio Godoy, 
Jose Geraldo Correa Loques e Marcus 
Vinicius Quintella Cury.
A Condecoração é um momento especial 
e único que a Associação realiza ao longo 
desses anos. É uma forma de agradecer 

publicamente àqueles que trabalharam ou 
trabalham em prol da ferrovia brasileira.
A entrega será realizada no dia 25 de 
setembro na sede da AENFER, às 10 horas.

Novos Conselheiros
A Aenfer realizou eleições para a renovação 
de 1/3 dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
triênio 2014 - 2017.
A forma de votação aconteceu pelo correio 
(porte pago) e através de urna disponível 
na sede da Associação.
Associados das categorias efetivos e 
especiais puderam participar e tiveram até 
o dia 14 de agosto para escolher os nomes 
dos candidatos. Os eleitos foram: 

CONSELHO DELIBERATIVO
Associados Efetivos
Mônica Maria Baggetti Machay Oliveira; 
Alexandre Julio Lopes de Almeida; Ligia 
Pessôa de Azevedo; Pedro Marques de 

Carvalho; Carlos Alberto de Oliveira 
Joppert e Mario Jorge Cunha Paes.

Associados Especiais
Lisete de Souza Charret; Eliane Fátima 
da Costa e Genésio Pereira dos Santos

CONSELHO FISCAL
Luci Guimarães de Azevedo Leite

Posse e inauguração de foto 
A posse dos novos conselheiros será 
realizada no dia 23 de setembro às 
17h30min. 
Logo após, será realizada a cerimônia 
de inclusão da foto do engenheiro Luiz 
Lourenço de Oliveira na galeria dos ex-
presidentes da Aenfer.

Veja em nosso site: www.aenfer.com.br 
a quantidade de votos e percentagem de 
cada candidato.

diretoria em foco
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"Embora os governantes queiram acertar, 
independente do partido político a que 
pertençam, há ainda muitas falhas". 
A opinião é do mestre e doutor em 
Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ 
Fernando Peregrino.

Para entender melhor e se aprofundar 
no assunto que para ele é uma questão 
muito inquietante, Peregrino achou 
necessário estudar outras disciplinas. 
Segundo ele, essas falhas não são de um 
partido nem de um governante, são falhas 
inerentes ao processo social. 

"Precisei estudar outras disciplinas, 
que não fosse engenharia, porque não 
respondiam as minhas indagações e 
quem responderia seria o processo de 
formação do nosso povo, das políticas 
públicas", disse.

Fernando Peregrino foi convidado 
pela Aenfer, no dia 06 de agosto para 
participar do ciclo de Palestras Técnicas. 
E le  abordou o  tema:  "Por  que os 
governos falham?"

Consultor da Coppe, o engenheiro 
que tem experiência na área política, é 
ex-secretário de Estado,  ex-secretário 
de Ciência e Tecnologia e um dos 
fundadores da Escola de Política Pública 
de governo da UFRJ. Ele disse que todos 
os estados sempre viveram um confl ito 
entre o direito individual e social, entre 
o liberalismo e a participação social na 
distribuição das riquezas.

Em sua visão, o estado vive como 
instituição que controla e conduz o destino 
de uma nação. Peregrino citou alguns 
exemplos, como a crise de 1929 que afetou 
o Brasil, originou a crise do capitalismo, 
mas que gerou a partir daí, políticas do 
estado chamadas políticas públicas. 
Lembrou também dos anos de 1980 e a 
crise fi scal, o fi m da Guerra Fria e a queda 
do muro de Berlim.

A formação do estado brasileiro
Para o engenheiro, o estado se formou 

praticamente na época do governo Getúlio 
Vargas porque, até então, não tínhamos 
Ministérios, não tinha legislação e serviços 
públicos ordenados.

"Eu vejo que o estado brasileiro 
tornou-se burocrático e inefi ciente, que o 
mito da privatização não levou à efi ciência, 

e, ao contrário, tornou o estado repleto 
de leis, e menos serviços ao cidadão", 
ressaltou.  

Para dar um exemplo, Peregrino 
disse que dos anos 2000 a 2010, foram 
criadas 75 mil leis federais e estaduais. 
Esses números, segundo ele, comprovam 
uma vaidade de se fazer leis e não 
cumpri-las.

O palestrante acredita sermos uma 
sociedade voltada para a exportação e o 
exemplo disso está desde o início quando 
exportávamos pau-brasil, seguindo com 
o café e a cana-de-açúcar. Hoje não há 
diferença e continuamos exportando 
minério de ferro para importar aço, e 
petróleo para importar gasolina. Para ele, 
tivemos um processo de independência 
muito singular, o que marca a nossa 
história e nossos ancestrais, que voltam-
se para fora e não para si próprios e 
um país que não foi fruto de uma luta 
nacional. 

Uma das falhas do governo pontuadas 
pelo palestrante é a falta de uma política 
de médio e longo prazo. Para ele, o 
Congresso discute políticas imediatistas 
e em geral coisas ilegítimas. Segundo 
ele, a troca financeira agrava o problema.

Disse ainda que não se faz uma 
política pública de educação e, por isso, 
somos um povo despreparado. 

"Não conseguimos adotar tecnologias 
e modernizar-nos", completou.

Palestra Técnica
Por que os governos falham?

 A pergunta que virou tese de Doutorado na Engenharia de Produção da 
Coppe/UFRJ foi tema de palestra na Aenfer

Engenheiro Fernando Peregrino em sua palestra

Vice-presidente Jorge Ribeiro com o palestrante

Auditório da Aenfer recebeu um bom público

Presidente Luiz Euler entrega certifi cado de participação


