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SEAERJ 80 ANOS

ENGENHARIA PÚBLICA:
HISTÓRIA E ATUALIDADE

Elevatória de esgotos – 1865

Leia: Obras e projetos na memória viva e atuação dos nossos associados
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Os associados puderam participar, na atual gestão, de eventos de congraçamentos
organizados pela Diretoria Sociocultural, que têm à frente o Engº Carlos Eugênio de C.
Castilho, com a coordenação do Engº Nilo Ovídio Lima Passos. Alguns dos eventos: Noite
Árabe, Noite do Samba, Noite de Ritmos Latinos, Noite de Boteco, Festa Anos 60 e 70 e,
mais recentemente, Festa Junina.
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Êxito total a Festa Junina de 26/06/15.
Você participou?

Acessos ao “Site” da
SEAERJ

SEAERJ trabalhando !

Recorde de Acessos
Ago 2013
Jul 2013
Jun 2013
Mai 2013

3749
3614
3611
2906

************

Convênio SEAERJ/COPPE
A SEAERJ e a COPPE/UFRJ
farão uma pesquisa para
avaliar os assuntos de maior
interesse da engenharia,
objetivando elaborar um
curso de pós graduação.

Conselh
Espetacular! Em 50 dias entraram para SEAERJ 50 no- Faça parte
vos sócios.
Editorial da
Média de um sócio por dia. pe. Inscrevadia ou com
************
telefone: 213
Aniversariante do Mês

*****
O bolo e o almoço do aniNa ART do CREA ponha
versariante serão por nossa
CORAL D
conta. Toda segunda 6ª feio nº 28 da SEAERJ.
Ensaios toda
ra do mês.
PARTICIPE SEMPRE DOS EVENTOS SOCIAIS E DE CONGRAÇAMENTO!!!
das 17:30h à
Informações na Secretaria: (21) 2136-6797
ditório da SEA
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Arqº Leonam Estrella Figueiredo
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Engº Stélio Emanuel de Alencar Roxo
Engº Gilberto Morand Paixão
Engº Eugenio Morand
Engº Mauro Lúcio Guedes Werneck
Engº Affonso Augusto Canedo Netto
Engº José Maurício Baptista Nogueira (*)
Engº Eduardo Mesquita de Souza (*)
Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
Engº Arnaldo Dias Cardoso Pires
Arqª Jeanine Camargo de Barcellos
Engº Antonio Elisimar Belchior Aguiar
Engª Carmen Lúcia Petraglia
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Engº Eduardo José Costa König da Silva
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| PALAVRA DO PRESIDENTE |

DEVER CUMPRIDO!!

E

ncerro meu mandato de presidente da SEAERJ,
podendo afirmar que tenho muito orgulho de
pertencer e de ter dirigido a nossa classe dos
Engenheiros, Arquitetos, Geólogos e Agrônomos do
Serviço público Estadual e Municipal.
Durante estes dois anos, a categoria sempre respondeu de formar ativa, altiva e participativa à luta por justo reconhecimento de nosso valor e fizemos história
nestes 80 anos de SEAERJ.
Realizamos a maior assembleia
de todos os tempos, reunindo 800
colegas, tomamos a Câmara Legislativa, marcamos presença com
inúmeros atos nas escadarias do
Piranhão, ocupamos os corredores
do Prefeito, fizemos uma passeata
na Rio Branco, isso estando sempre
abertos e buscando o diálogo, com
tudo sendo decidido em assembleias de classe .
Pena que nos dias atuais não existam mais políticos que honrem e
cumpram suas palavras!
No ESTADO, tínhamos acordados com o então governador, um
piso de R$ 8.000,00 e o teto de R$
14.000,00 e que todos os profissionais ficariam unidos no IEAA. Tudo
foi apalavrado e escrito, porém, qual não foi a nossa surpresa quando nada do que havia sido acertado foi cumprido! Porém, conseguimos um reajuste de
42,41%.
No MUNICÍPIO, em um dos nossos encontros com o
Prefeito, este bateu no peito, reconheceu nossa importância e constituiu uma comissão para apresentar
uma proposta em um mês, só que, passados meses,
nenhuma proposta foi apresentada.
Hoje, a SEAERJ é uma entidade que participa do dia
a dia da cidade e do estado, promovendo importantes debates sobre temas que afetam nossa vida diária.
Tivemos a CRISE HÍDRICA, com grande repercussão
na imprensa em geral; discutimos a MOBILDADE URBANA e a FAVELIZAÇÃO, além de ter uma ou até duas
palestras semanais, podendo citar ainda as inúmeras
visitas técnica.
Cumprimos com este número o compromisso de reedição de nossa REVISTA DA SEAERJ.

Buscamos sempre valorizar o profissional do serviço
de engenharia pública e como exemplo disso podemos citar o evento dos 50 anos do Guandu, realizado
por três dias seguidos com homenagem aos colegas
que ainda estão vivos, além da criação da MEDALHA
AFONSO EDUARDO REYDI para o reconhecimento
público dos arquitetos que se destacaram ou se destacam no serviço público.
No campo social, buscamos o resgate de nossas tradições com a realização de duas edições da tradicional CORRIDA DO ENGENHEIRO
e também da nossa Festa Junina,
além de eventos mensais com festas temáticas.
No campo administrativo, criamos
um BICICLETÁRIO, reformamos
o AUDITÓRIO, fizemos uma cozinha nova dentro dos padrões mais
modernos de higiene, contratamos
uma nutricionista, treinamos nosso
pessoal, construímos uma câmara
frigorifica e instalamos um sistema
de segurança com câmeras, entre
outros.
No campo da comunicação com a
classe criamos o FIQUE SABENDO, um veículo semanal que registra tudo o que acontece na SEAERJ, e, com a sociedade, fomos
notícia no JN, RJ-TV, O GLOBO, O DIA e saímos em
sites de todo o Brasil e até no exterior.
Nada disso seria possível sem a ajuda, com a participação incansável de um grupo, não de sócios, mas,
principalmente de AMIGOS, aos quais não cito nominalmente por medo de cometer grave esquecimento,
aos quais saúdo e agradeço. Em especial, gostaria de
agradecer à minha vice-presidente REGINA RAMOS,
amiga leal, conselheira a qual conheço há 35 anos.
E, por último, afirmo que não abandono nossas lutas, apenas encerro meu mandato de presidente com
muito orgulho e satisfação, mantendo o compromisso
com a SEAERJ e com a classe, em especial do Município, os quais podem contar comigo, pois estarei
sempre presente em todas as nossas lutas.

Engº Joelson Zuchen
PRESIDENTE DA SEAERJ
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EX-PRESIDENTES DA SEAERJ

E

m 80 anos - 1935-2015 -, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de
Janeiro registra 38 ex-presidentes, sendo quatro mulheres. Em reconhecimento, a entidade inaugurou placas na sede, relembrando o cinquentenário – 1935-1985 -, e os 75 anos de
existência:

01 - Edson Junqueira Passos - 1935
02 - Helio Alves de Britto -1936-1937
03 - Armandino Ferreira de Carvalho - 1937-1938
04 - João Gualberto Marques Porto - 1938-1939
05 - Alberto Sá Freire Paes - 1939-1940
06 - Hermano Cupertino Durão - 1940-1941
07 - Luiz Ribeiro Soares - 1941-1943
08 - Arnaldo da Silva Monteiro Junior - 1943-1945
09 - Renato Leite da Silva - 1945-1947
10 - Carmen Velasco Portinho - 1947-1949
11 - Ulysses Rodrigues Hellmeister - 1949-1951
12 - Cesar do Rego Monteiro Filho - 1951-1953
13 - Eduardo de Souza Filho - 1953-1955
14 - Osmany Coelho e Silva - 1955-1957
15 - Eduardo de Souza Filho - 1957-1959
16 - Ivo Magalhães - 1959-1961
17 - Milton Gomes Abrunhosa - 1961-1963
18 - Stelio Emanuel de Alencar Roxo – 1963-1965
19 - Luiz Augusto Rocha – 1965-1967
20 - Humberto de Paula Antunes - 1967-1969
21 - Gilberto Morand Paixão - 1969-1971
22 - Geraldo Heleno de Segadas Vianna - 1971-1972
23 - Gastão Henrique Sengés - 1972-1973
24 - Alberto Caruso - 1973-1975
25 - Nilo Gomes de Mattos - 1975-1977
26 - Alair Santos Filho - 1977-1979
27 - Eugenio Morand - 1979-1981
28 - Mauro Lucio Guedes Werneck - 1981-1983
29 - Affonso Agusto Canedo Netto - 1983-1985
30 - José Maurício Baptista Nogueira - 1985-1987
31 - Eduardo Mesquita de Souza - 1987-1989
32 - Luiz Felipe Pupe de Miranda - 1989-1991
33 - Arnaldo Dias Cardoso Pires - 1991-1993
34 - Jeanine Camargo Barcelos - 1993-1995
35 - Jayme Tobias Steichel - 1995 - 1999
36 - Antonio Elisimar Belchior Aguiar - 1999-2003
37 - Eduardo José Costa König da Silva - 2003-2007
38 - Angela Botelho - 2007-2009
39 - Carmen Lucia Petraglia - 2009-2011
40 - Eduardo José Costa König da Silva - 2011-2013
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| SEAERJ - 80 Anos |

Mensagem

Ex-Presidentes relembram
ações e projetam futuro

N

a celebração dos 80 Anos
da SEAERJ, os Ex-Presidentes, em mensagens de
congratulações, destacam: a importância da entidade como órgão
associativo, relembram o legado
de suas gestões e prenunciam o
futuro com novas conquistas em
beneficio dos associados. Enviaram mensagens, na ordem das
respectivas gestões:

Galeria de Ex-Presidentes inaugurada na
gestão do Engº Eduardo Mesquita de Souza

Engº Mauro Lucio Guedes Wernek
(período 1981-1983)

Engº Eduardo Mesquita de Souza
(período 1987-1989)

“Nestes 80 anos de atividade intensa da SEAERJ,
é justo que se registrem, não apenas as conquistas
salariais e de condições de trabalho alcançadas
com sua importante participação, em muitas
oportunidades, mas também sua contribuição
para manter unidos e solidários os engenheiros,
arquitetos, agrônomos e geólogos que atuam
em tantos e tão diversificados órgãos, empresas,
fundações, superintendências, etc do Estado do
Rio, da Capital e até de alguns municípios vizinhos.
Sucesso crescente em seus empreendimentos e
grandes conquistas”!

“ Honrado fui ao exercer a presidência desta Casa,
dando continuidade ao trabalho iniciado por meu
pai Engº Eduardo Souza Filho, ao participar da sua
fundação junto com um tio meu Alberto Soares de
Souza e, posteriormente, exercendo a presidência
por duas vezes: 1953-1955 e 1957-1958”.

Engº Affonso Augusto Canedo Neto
(período 1983 a 1985)
“Na oportunidade da comemoração dos 80 anos da
SEAERJ, após 50 anos de Associado e 30 anos do
exercício do mandato de Presidente, e na função
atual de Conselheiro Vitalício, desejo registrar meu
orgulho de ter participado e estar participando da
vida ativa desta Sociedade, legítima representante
da valorizada classe dos Engenheiros e Arquitetos
do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro,
como propulsora imprescindível do notável
desenvolvimento urbanístico da Cidade e guardiã de
seu comprovado legado histórico-técnico-cultural”.
Engº José Maurício Baptista Nogueira
(período 1985-1987)
“Parabenizo os 80 anos da SEAERJ, dos quais
participo há 55 anos, e guardo uma das mais
significativas lembranças da minha carreira”.

Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
(período 1989-1991)
“Sou associado da SEAERJ há 45 anos e tenho o
orgulho de ter sido Presidente desta Casa e da
Diretoria em diversas administrações. Portanto,
por mais da metade de sua longa vida de 80 anos
frequento assiduamente esse Lar da Engenharia e
Arquitetura Públicas (latu sensu), que tem a sabedoria
e o conhecimento dados pela idade, sem perder, no
entanto, a juventude necessária às justas lutas que
empreende”.
Engº Arnaldo Dias Cardoso Pires
(período 1991-1993)
“Quando fui eleito Presidente, em 1991, tive a
felicidade de contar com dois Vice- Presidentes
(Estado e Município) Ranulpho e Samuel que
conseguiram algumas vantagens com os Prefeitos
Marcelo Alencar e Cesar Maia e, para os estatutários,
com o Governador Leonel Brizola. Com a colaboração
do Diretor Elisimar, implantamos uma sub-agência
do Banco Bandeirantes dentro da nossa sede. Na
década de 70, com o Secretário Raymundo de Paula
Soares, obtivemos junto ao Governador Negrão
de Lima, a seção da atual sede da SEAERJ, então
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| SEAERJ - 80 Anos |
Arqª Angela Botelho
(período 2007-2009)
“Tive a honra de presidir a SEAERJ, única entidade
representativa que luta pelos interesses dos
profissionais servidores públicos e que defende a
causa pública, a Arquitetura e Engenharia Públicas.
Nos 12 anos em que estive na Presidência e na Vicepresidência, à frente das negociações salariais da
GET e da tabela salarial com progressão de carreira,
contei com o companheirismo e a dedicação de
meus colegas do Conselho e da Diretoria, e com os
funcionários desta Casa”.
Engª Carmen Lúcia Petraglia
(período 2009-2011)

ocupada pelo Departamento de Saneamento da
SURSAN que eu dirigia”.
Arqª Jeanine Camargo de Barcellos
(período 1993-1995)
“SEAERJ- 80 anos, este aniversário me fez lembrar
1995, quando a SEAERJ ficou sexagenária e, na
qualidade de presidente, tive a honra de comemorar
aquela data com importantes conquistas para a
nossa Sociedade, tanto no âmbito dos ganhos
salariais quanto nas melhorias nas instalações
internas promovidas. 20 anos se passaram e as
necessidades e anseios da nossa classe não mudou.
Por isso, desejo que a SEAERJ continue vivendo
nosso momento, aspirando nossos anseios e
refletindo nossos ideais”.
EngºAntonio Elisimar Belchior Aguiar
(período 1999-2003)
“A criação do Centro Cultural da SEAERJ objetivou
divulgar os serviços de Arquitetura, Engenharia e
Agronomia; foi, à época, editado o livro - Os Esgotos
do Rio de Janeiro -, de autoria do Engº e Professor
José Ribeiro da Silva. É importante que os associados
da SEAERJ tenham a convicção que o caminho certo
para reivindicar seus direitos é e deverá ser sempre
a SEAERJ”.
Engº Eduardo José Costa König da Silva
(períodos 2003-2007 / 2011-2013)
“Cara (o)s colegas, neste ano que estamos
comemorando os 80 anos de fundação da querida
e gloriosa SEAERJ, quero deixar registrado o
imenso orgulho de ter sido PRESIDENTE, por três
oportunidades, da nossa entidade. Entendo que a
nossa bandeira de luta é a DEFESA INTRANSIGENTE
DA ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS e a
SEAERJ é a casa que agrega todos nós, abnegados
PROFISSIONAIS PÚBLICOS. Que outros mais 80
anos se repitam sempre com a mesma bandeira”.
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“80 anos de valorização e defesa da Engenharia,
Agronomia, Arquitetura, Cartografia e Geologia
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, anos de
sucesso e de reconhecimento. Temos a conquistar:
a legalização como carreira de estado; a justa
remuneração de mercado; a equiparação automática
dos aposentados e pensionistas e a elevação do IEEA
a órgão estratégico de tecnologia, planejamento e
controle de políticas públicas”.
Importante
Por motivos justificados, não enviaram mensagens:
Engº Stelio Emanuel de Almeida Roxo (período 19631965); Gilberto Morand Paixão (período 1969-1971);
Eugênio Morand (período 1979-1981).

HOMENAGEM PÓSTUMA
A SEAERJ presta homenagem póstuma aos exPresidentes já falecidos rememorando as datas
das respectivas gestões:
Edson Junqueira Passos - 1935 // Helio Alves
de Britto - 1936-1937 // Armandino Ferreira
de Carvalho - 1937-1938 // João Gualberto
Marques Porto - 1938-1939 // Alberto Sá Freire
Paes - 1939-1940 // Hermano Cupertino Durão
- 1940-1941 // Luiz Ribeiro Soares - 1941-1943
// Arnaldo da Silva Monteiro Junior - 1943-1945
// Renato Leite da Silva - 1945-1947 // Carmen
Velasco Portinho - 1947-1949 // Ulysses
Rodrigues Hellmeister - 1949-1951 // Cesar do
Rego Monteiro Filho - 1951-1953 // Eduardo
Souza Filho - 1953-1955 / 1957-1959 // Osmany
Coelho e Silva - 1955-1957 // Ivo Magalhães
- 1959-1961 // Milton Gomes Abrunhosa 1961-1963 // Luiz Augusto Rocha - 1965-1967
// Humberto de Paula Antunes - 1967-1969 //
Geraldo Heleno de Segadas Vianna - 19711972 // Gastão Henrique Sengès - 1972-1973 //
Alberto Caruso - 1973-1975 // Nilo Gomes de
Mattos - 1975-1977 // Alair Santos Filho - 19771979 // Jayme Tobias Steichel - 1995 – 1999.

| SEAERJ - 80 Anos |

Medalhas

Diretoria e Conselho homenageiam
profissionais de engenharia e arquitetura

E

m celebração aos 80 anos de existência
da SEAERJ, a Diretoria (biênio 2013-2015)
homenageia em seção solene dia 22 de
julho/15 profissionais arquitetos e engenheiro
com as medalhas Afonso Eduardo Reidy e Raymundo de Paula Soares instituídas este ano
e março de 2002, respectivamente, pelo Conselho
Diretor.
Porque desenvolveram ações em prol da engenharia e da arquitetura a nível nacional, do Estado
e Município do Rio de Janeiro, o Engº Luiz Felipe
Pupe de Miranda, fez jus à medalha Engº Raymundo de Paula Soares, instituída em março de 2002,
destinada a associados. Já os Arquitetos Marcos
Konder Netto e Dilson Gestal serão homenageados com a medalha Arquiteto Affonso Eduardo
Reidy, instituída em maio de 2015.
A seguir, por ordem de idade, breve currículo
dos agraciados com as medalhas:

Arquiteto Marcos Konder Netto
Nascido em 11-11-1927. Classificou-se em primeiro lugar no concurso promovido pela SEAERJ,
em 1983, com o conto O Purista,
dentre vários outros textos produzidos, um deles: Arquitetura
Carioca Contemporânea (1988).
Uma de suas palestras - Arquitetura e Conhecimento - XIII Congresso Brasileiro de Arquitetos,
também está publicada no livro
Arquitetura e Cidade (1993). É autor de projetos como
o Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial (colaboração de H. R. Marinho), Centro Administrativo São
Sebastião (Rio), além de monumentos para estados
brasileiros e no exterior. Obteve ainda o primeiro lugar
e outras classificações em diversos concursos de arquitetura. Foi professor da FAU-UFRJ (1952-1972) e
Presidente do IAB/RJ (1962-1964). Dentre as honrarias recebidas: Medalha Comemorativa do Monumento (1960); Professor Homenageado na FAU (1965);
Arquiteto do Ano (Sindicato dos Arquitetos - 1965);
Colar de Ouro do IAB (2003) e Homenagem Especial
na 5ª Bienal de Arquitetura SP (2003).

Arquiteto Urbanista Dilson Gestal Pereira
Nascido em 31de janeiro de 1934,
cursou arquitetura na Faculdade
Nacional de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil, atual UFRJ, formando-se em
1958. Arquiteto Urbanista do Município do Rio de Janeiro (19591989), participou, por exemplo, do
detalhamento do Projeto de Urbanização do Aterro do Flamengo;
projetos de viadutos: Santiago
Dantas (Botafogo); Frederico Smith (Cantagalo-Lagoa
Rodrigo de Freitas); conjunto de viadutos na Av. Radial Oeste/Estação de São Cristóvão; ligação da boca
norte do Túnel Santa Bárbara até a Av. Rodrigues
Alves, e ligação da boca sul do Túnel Santa Bárbara
com o viaduto sobre a Rua das Laranjeiras, até a Praia
de Copacabana. Com projetos em vários Estados, recebeu também premiações, entre outras: IAB/RJ, em
1968 Praia de Copacabana; Bienal de São Paulo, em
1968 - viaduto Santiago Dantas, em Botafogo; Universidade de Munik/Alemanha, em 1970 - Posto BR
- Catacumba, Lagoa Rodrigo de Freitas, entre outras.

Engenheiro Luiz Felipe Pupe de Miranda
Em 1963 fui admitido na antiga
SURSAN, para trabalhar no Serviço de Drenagem da Divisão Técnica do Departamento de Urbanização, como Auxiliar Técnico.
Em 1970, já como engenheiro,
entrei como associado para SEAERJ, há 45 anos. Atuando sempre
nas lutas da sociedade, no biênio
1977/1979 já exercia o cargo de
Diretor Tesoureiro Adjunto, tendo sido eleito Conselheiro nos biênios 1979/1981, 1981/1983, 1983/1985,
1987/1989. Fui eleito Presidente da SEAERJ em 1989,
cargo exercido até 1991, ocasião em que lutamos pela
criação do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Novamente Conselheiro nas administrações
de 1991/1993, 1995/1997, 2005/2007, 2007/2009 e
2001/2013. Atuei como Diretor Financeiro nas Diretorias de 1999/2001, 2001/2003, 2003/2005, 2009/2011
e 2013/2015.
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Medalhas

Engenheiro Enalddo Cravo Peixoto

As medalhas instituídas pela SEAERJ são concedidas, anualmente, por deliberação do Conselho Diretor da entidade, em solenidade que marca as comemorações de aniversário da instituição, no mês de
julho, ou em outra data, conforme o Regulamento.
Além das medalhas oficializadas que serão entregues nos 80 anos de criação da SEAERJ, o Conselho Diretor aprovou, em março de 2002, a concessão
da medalha Engenheiro Raymundo de Paula Soares
aos sócios que, de alguma forma, destacam-se “na
defesa da Engenharia e da classe dos profissionais
da Engenharia, nas áreas estadual e municipal”.

Patronos
A SEAERJ, ao instituir as medalhas, reconhece no
Arquiteto Affonso Eduardo Reidy e nos Engenheiros
Enaldo Cravo Peixoto e Raymundo de Paula Soares a
forma como valorizaram a profissão e a grande contribuição - por projetos e obras realizados -, às transformações urbanas, juntamente com efetivos empreendimentos beneficiando o cidadão. São patronos das
medalhas, como expressa os minicurrículos:

Affonso Eduardo Reidy
Nasceu em 26 de outubro de
1909. É um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna no
Brasil e um dos grandes nomes do
urbanismo nacional. Formado pela
Escola Nacional de Belas Artes,
colaborou com o urbanista Alfredo Agache na elaboração o Plano
Urbanístico da Cidade do Rio de
Janeiro. Atuou no planejamento da
Explanada do Castelo (1938) e em
projetos: do Ministério da Educação e Saúde (1930); da
sede do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara (1957); dos conjuntos habitacionais do Pedregulho (1947) e Marquês de São Vicente (l952). Porém, seu
projeto mais conhecido, é do Museu de Arte Moderna
(MAM), de 1953, no Parque do Flamengo. Exerceu as
atividades como arquiteto entre 1929 e 1964.

Nasceu em 11 de abril de 1920.
Especializado em engenharia sanitária, foi Secretário de
Obras do Governo Carlos Lacerda (empossado em 1960).
Fundador e presidente da Superintendência de Urbanização e Saneamento (SURSAN);
fundou e presidiu a Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES-Nacional), sendo
um dos sócios fundadores da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária. Em sua administração, criou-se a Comissão de Planejamento
de Esgotos Sanitários (Copes), impulsionadora de
grandes projetos de saneamento no Rio, como o
Interceptor Oceânico e Emissário Submarino de
Esgotos. Deve-se a Enaldo a iniciativa da construção do Sistema Guandu de abastecimento de
água, a denominada “Obra do Século”, festejada
nos 50 anos em operação em seminário organizado este ano pela SEAERJ.

Engenheiro Raymundo de Paula Soares
Engenheiro, foi Secretário de
Obras no Governo Francisco
Negrão de Lima, quando os
bairros do Rio passaram a se
integrar mediante importantes
obras viárias de túneis e viadutos. Definido por seus contemporâneos como “grande
planejador urbano”, Paula Soares - como era mais conhecido -, foi um dos responsáveis,
junto com o urbanista Lúcio Costa, pela conquista
da Barra da Tijuca, com as obras da Auto-Estrada Lagoa-Barra, de que faz parte o Elevado das
Bandeiras, o popular Elevado do Joá. Deve-se a
esse empreendedor, por exemplo, o alargamento
da Praia de Copacabana, essencial à construção
do Interceptor Oceânico de Esgotos. Concluiu o
Túnel Rebouças. Para ser lembrado, a Prefeitura
do Rio conferiu seu nome, em 1997, ao maior túnel urbano do mundo, com 2.187 m de extensão,
porém mais conhecido como Túnel da Covanca,
integrante da Linha Amarela.

TERÇAS-FEIRAS NA SEAERJ

Às 17:30 horas, sempre uma palestra
sobre temas do momento. PARTICIPE!
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Pesquisa

Documento do Arquivo Nacional legitima
história iniciada em julho de 1935

E

m 9 de janeiro de 2015, o ex-Presidente da SEAERJ (1987-1989), Engº Eduardo Mesquita de
Souza, desvendou no Arquivo Nacional documento que, na falta da Ata de Fundação - desaparecida -, legitima a existência da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro,
com cerca de 2 mil sócios.
O registro do primeiro estatuto da Sociedade dos Engenheiros da Prefeitura do Distrito Federal (SEP) - na
opinião de Mesquita, “a mãe da SEAERJ” -, data de
21 de janeiro de 1936. Constitui de fato o documento
único referente à fundação da entidade, que antes de
ocupar a atual sede na Rua do Russel, 1, na Glória,
passou por três endereços e mesmo número de siglas.
Com a sigla SEP (Sociedade dos Engenheiros da Prefeitura do então Distrito Federal), a SEAERJ foi hospedada por algum tempo pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro (Rua Buenos Aires, 85 - 3º
andar), onde ocorreu também a reunião que criou a
entidade.
Daí, a SEP ocupou, desde 17 de julho de 194l, a sobreloja da Livraria Freitas Bastos (Rua Bittencourt da
Silva - Centro do Rio). Depois transferiu-se para o
14º andar da Av. Erasmo Braga, 118, mesmo prédio
da antiga Secretaria Geral de Viação e Obras Públicas da Prefeitura do Distrito Federal.
Em 196l, com a transferência da Capital para Brasília, a entidade muda de nome para Sociedade dos
Engenheiros Estaduais da Guanabara (SEEG). Desde 19 de julho de 1970, ocupa o atual endereço na
Rua do Russel, 1 - Glória, com a sigla SEAEG (Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos Estaduais da
Guanabara). A partir de 1975, em virtude da fusão
dos Estados do Rio e da Guanabara, a sigla passa a
ser a atual - SEAERJ.
Segundo relato do ex-Presidente da SEAERJ (19911993), Engº Arnaldo Dias Cardoso Pires, “ no final da
década de 60, na condição de Diretor do Departamento de Saneamento da SURSAN, que ocupava o
prédio da Rua do Russel nº 1, e ia se transferir para
a Rua Fonseca Teles, em despacho juntamente com
o Secretário [Obras] Raymundo de Paula Soares e o
Presidente da SURSAN, Geraldo Reis Carvalho, “solicitamos ao Governador Negrão de Lima, que cedesse o imóvel para instalação da SEEG”. “ O Dr. Negrão

Diretoria e Conselho do período 1969-1971, na sede da
Rua do Russel, 1 a partir de 19 de julho de 1970. Ao centro,
em destaque, o Presidente Engº Gilberto Morand Paixão

cedeu e disse que eram as obras e não as palavras
que falavam diretamente ao coração do povo”.
Faz parte também da história da SEAERJ a logomarca criada pelo associado Arquiteto José Márcio Batista Cunha, nos anos 70, mediante concurso, lembra o Arquiteto José Carlos Neder (associado desde
14-07-1966).
Porém, só em 2015 essa marca, já consolidada na
cor azul, encontra-se em fase de registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), num processo de certificação que o Engº Eduardo Mesquita
acompanha “para que nenhum aventureiro se aposse desse símbolo”, diz preocupado.
Sobre o Centro Cultural da SEAERJ, criado em 1º de
outubro de 2001, Neder - um dos seus fundadores
-, e Mesquita (sócio da SEAERJ desde 21-07-1961),
explicam ter sido criado com a ideia de ir coletando o máximo possível de informações a respeito do
trabalho dos profissionais de engenharia, arquitetura
e atividades correlatas -, geologia, agronomia, etc
-, sobre o desenvolvimento do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro. Objetiva a preservação de
acervo técnico e, por via de consequência, também
SEAERJ Hoje
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preserva-se a História. Basicamente, é um Centro de
preservação da memória da Engenharia e Arquitetura
Públicas.
Essa preservação, diz Neder, é feita na medida do
possível, através do copatrocínio de publicações, por
exemplo, sobre os esgotos do Rio de Janeiro, de autoria do Engº José Ribeiro da Silva, e sobre o abastecimento de água do Rio, de José de Santa Ritta,
ambos oriundos da City

Edson Pereira Passos, primeiro Presidente da SEAERJ (1935)

História
Prédio histórico, a atual sede abrigou nos idos de
1864, o 3º Distrito de Esgotos da Companhia inglesa City, o da Glória. Parte da memória preservada dessa época, ainda pode ser vista no térreo,
“a casa de máquinas da elevatória de esgotos, a
primeira das Américas e a terceira do Mundo.

Fonte: SEAREJ

Engo Eduardo Mesquita de Souza (à esquerda) e
Arqo José Carlos Neder, no Centro Cultural da SEAERJ

Fonte: SEAREJ

O Centro Cultural, segundo Neder - Conselheiro Vitalício da instituição e também da SEAERJ -, realiza a
catalogação do acervo. A próxima fase será a restauração e encadernação de algumas publicações como
o acervo do Engº João Augusto Maia Penido - primeiro presidente da SURSAN -, doado por seus filhos.

Convite formaliza a criação da SEP no dia 19/07/35

Em foto de capa nesta revista, de autoria do fotógrafo Georges Leuzinger (1813-1892), bizavô do
Engº Reinaldo Leuzinger (sócio da SEAERJ desde
04-05-1971), vê-se alta chaminé de tiragem dos
gases emanados da caldeira da elevatória de esgotos, equipamento fabricado, em 1862, pela firma inglesa James Watt & Co. um dos produtos
da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, no
final do século XVIII, registra o folder.

Em fevereiro de 1862, o contrato com Russel
foi transferido para a empresa inglesa The Rio
de Janeiro City Improvements Company Ltd,
diz o folder institucional da SEAERJ/Centro
Cultural. Após o prazo de 90 anos concluído em 1947, a City entregou os serviços de
esgotamento sanitário à então Prefeitura do
Distrito Federal

12 |

SEAERJ Hoje

Fonte: SEAREJ

Todo em alvenaria de pedra, o prédio localiza-se na Rua do Russel. Foi com o inglês
John Frederic Russel, que o Governo Imperial de D. Pedro II decidiu, em 1857, contratar pelo prazo de 90 anos (1857-1947) os
serviços de esgotos da Cidade do Rio de
Janeiro.
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Década 1960-2015

Interceptor de esgotos não existiria sem
o alargamento da praia de Copacabana

P

rincipal obra de saneamento do Rio de
Janeiro dos últimos 40 anos, o Interceptor
Oceânico (IO) de Esgotos da Zona Sul demandaria o alargamento da praia de Copacabana,
caso não fosse realizada para evitar as ressacas
do mar que afetavam os edifícios da orla.
Integrantes da Comissão de Planejamento de Esgotos Sanitários (COPES), que funcionou onde
fica a atual sede da SEAERJ, os Engenheiros Maurício Gomberg e Áttila Gonçalves Martins ambos
sócios, frisam que o sistema IO com vazão média
de 2,4 m3/s, está dimensionado para atender a saturação urbanística de toda a área contribuinte,
da Glória a Copacabana.
Gomberg lembrou que o projeto do IO estava previsto (no papel) antes do alargamento da praia de
Copacabana devido as ressacas que lançavam
areia na orla e edificações da região.
De qualquer forma, se não fosse feito o alargamento para evitar as ressacas, o alargamento teria
de ser realizado para o interceptor sair da mesa de
projeto.
A COPES foi criada para planejar todo o sistema
de esgotamento sanitário do Rio de Janeiro. Ligada à SURSAN, a COPES foi um organismo em que
os engenheiros que trabalhavam ali visavam nada
mais do que estudar, fazer, criar, trabalhar. “Tive
muito orgulho em trabalhar ali”, lembra Maurício
Gomberg, Engenheiro Civil formado pela PUC, em
1954, com ênfase em grandes estruturas hidráulica e saneamento.

Construção do Interceptor Oceânico
junto com o alargamento da praia de
Copacabana

Engo Maurício
Gomberg

Esclareceu que a COPES existiu através de convênio,
tendo representante do Ministério da Saúde e outros
órgãos, inclusive de Niterói, recorda Áttila Gonçalves
Martins, formado pela Escola de Engenharia da Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1954.

também convênio por três anos com o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e o Departamento de Esgotos Sanitários (DES), da SURSAN, para
montar um escritório para o pessoal, trabalhando
em tempo exclusivo, com equipamento e recursos para realizar esse trabalho.

Em 1955, trabalhava na Superintendência de
Águas e Esgotos de Niterói (SAEN). Muitos consultores de outros países, inclusive dos Estados Unidos que, a convite do Engº Enaldo Cravo Peixoto,
assessoraram a COPES desde quando iniciou em
1957/58 seus trabalhos de planejamento do sistema de esgotamento sanitário, quando ocorreu

Quando o antigo Distrito Federal foi transformado
em Estado da Guanabara, já em 1960, a SURSAN,
o DES e a COPES ficaram vinculados ao novo Estado. E a COPES contou com a participação de
profissionais, como o Engº Amarílio Pereira de
Souza, já falecido, o Arqº José Carlos Neder , entre outros profissionais.
SEAERJ Hoje
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Órgão pensante
Gomberg e Áttila Gonçalves Martins definem a
COPES como “o órgão pensante do saneamento do Rio de Janeiro”, inclusive dando solução
ao Interceptor de Esgotos, depois que a cidade
herdou os serviços do tempo da City Improvement Company, firma inglesa que vinha desde
Dom João VI contratada para fazer o esgotamento sanitário nos pontos importantes da cidade: a orla, o Cais do Porto, onde chegava o
pessoal que vinha de navio.
Sobre o Emissário Submarino de Esgotos, Gomberg lembrou que foi “uma contingência do planejamento”, não estando submetido ao grupo
formado pela COPES.
Quando o DES respondia pela rede de esgotos,
eles convergiam para as elevatórias. E essas elevatórias jogavam os esgotos no mar, ou na Baía
de Guanabara, poluindo. Então tinha que tirar esses esgotos porque estavam poluindo as praias.
As redes antigas feitas pelos critérios da City
nem sempre eram compatíveis com a necessidade do crescimento da população.

Fonte: Revista Saneamento n 38

Para o estudo do comportamento das redes,
quanto ao seu enchimento, Gomberg e Áttila
referiram-se aos estudos do Engº Eugênio da
Silveira Macedo, considerado fundamental ao
funcionamento do Interceptor de Esgotos. Ele
inventou então, nas oficinas do DES, o linígrafo, depois conhecido também por Macedômetro, que funciona como um registrador de nível
d’água que existe dentro da tubulação.

Assim, segundo Gomberg, Macedo conseguiu
estabelecer, através de medições em diversas
bacias de esgotos, Hidrogramas, indicando
uma curva que representa o consumo de água
com as vazões, as horas do dia. Com os dados,
Macedo notou que os hábitos da população
eram diferentes, considerando Copacabana,
uma zona de praia, em relação a uma população da Zona Norte:o pessoal vai para a praia,
volta, todo mundo toma banho. Então existem
os horários de pico, diferentes. Assim, foram obtidos hidrogramas de várias bacias de esgotamento do Rio.
Registrou-se, por exemplo, numa bacia que estava sendo medida e começou a apresentar, em
vez de um pique, baixava - não tinha o pique;
era mais constante. Fomos ver - deve ter dito
um defeito no aparelho. “Fomos verificar se o
aparelho estava funcionando direito, registrando: tinha uma bobina de papel, girava o relógio
e ia gravando, formando o hidrograma diário,
para criar uma média de um hidrograma representativo.
As medições com o linígrafo eram feitas à época,
segundo Gomberg, em algumas redes de esgotos de algumas bacias hidrográficas, como Copacabana, Méier e Laranjeiras, mas só na rede.
Direito de Nascer
Constatou-se - uma curiosidade, segundo Áttila e Gomberg -, que as medições refletiam até
mesmo o horário da novela O Direito de Nascer,
quando se consumia menos água. Esses dados
foram comunicados ao Prof. Adilson Seroa da
Mota, na Cedae. Na ocasião, foi lembrado que,
nos Estados Unidos era considerado como parâmetro, o consumo de água pela população.
Na pesquisa, Macedo verificou, conseguiu através desse nível, medir as vazões que saiam dos
edifícios e a tubulação que saia para as redes.
Ele conseguiu estabelecer uma coisa muito interessante, diz Gomberg: o que gasta água, água
servida e de que forma: vaso sanitário, chuveiro, torneira da pia, enfim , todos os aparelhos de
acordo com a hidráulica, o peso que estabelece o consumo que considera também as unidades habitacionais e o número de ocupantes relacionados ao consumo de água e mo chamado
consumo simultâneo dos vasos,dos chuveiros,
no esmo instante.
Então, Macedo verificou que havia uma influência muito grande da área edificada na formação
da vazão de esgotos. Esgotos quem produz é a
população. Mas ele verificou que havia uma correspondência entre a área edificada e a vazão
instantânea, disse Gomberg.
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Engenheiros Áttila e Gomberg recordam a obra do Interceptor Oceânico

Esse levantamento permitiu a Macedo estabelecer
uma fórmula que ligava a vazão de esgoto, em litros
por segundo, à área edificada. Então ele estabeleceu essa correlação da vazão de esgoto com a área
edificada em metros quadrados.

do Flamengo, Machado de Assis; são pontos de entrada no IO. Então ele vai aumentando de tamanho a
partir dos bairros que atende.

Com esse critério, podia-se projetar a rede de esgotos numa determinada área, qual a vazão iria
adotar, considerando metro de rua ou por km de
rua . Esses estudos fundamentaram a decisão de
eliminar elevatórias, diminuindo problemas da redes, um dos princípios que justificou a construção do Interceptor Oceânico da Zona Sul, desde a
Glória a Copacabana.

Então, a concepção do IO é evitar elevatórias. E em
1961, o Departamento de Esgotos Sanitários (DES),
da SURSAN, elaborou um Plano de Obras. A prioridade era o IO, no trecho Glória-Botafogo e o remanejamento da rede do sistema que contribui para
esse trecho. É a primeira fase com recursos financeiros do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Depois foi feito o trecho de Botafogo até a elevatória de bomba parafuso, em frente à Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana, essa uma elevatória
provisória (“aqui no Brasil fica como definitiva”, comentou),” mas até hoje está lá”.

Gomberg detalhou a solução: “O nível de água da
rede tinha que ser baixado; e se conseguia isso, por
exemplo, Botafogo, Flamengo, Glória, Copacabana,
todas essas áreas que você tinha contribuído para
as elevatórias, ou para algum ponto determinado;
então você sangrava essa água para algum lugar.
Sangrava para onde, para o interceptor. Essa foi a
grande solução, porque estava jogando os esgotos
no mar, em Botafogo, Flamengo, Copacabana. Foi
criado o Interceptor Oceânico esse grande sistema.
Como começa na Glória, o trajeto do IO sangrou, por
exemplo, na altura das ruas Silveira Martins, Barão

Evitar elevatórias

Gomberg explicou o porquê da elevatória provisória, devido ter sido considerado inviável a
construção definitiva sob o maciço do Cantagalo por questões geológicas da rocha nessa região. Por isso, os esgotos seguem no IO (galerias com 20 cm de espessura) da Av. Atlântica
e daí são recalcados na elevatória de bombas
parafuso na Rua Almirante Gonçalves (Copacabana); seguem para a Rua Francisco Sá e
SEAERJ Hoje

| 15

| SANEAMENTO |
Fonte: Revista Saneamento n 38

depois, na altura da Rua Teixeira de Melo, são
lançados ao mar pelo emissário submarino de
Ipanema a cerca de 4.325 m da costa, em tubulação de concreto protendido.
Segundo Gomberg e Áttila, o Interceptor Oceânico
está dimensionado para atender a saturação urbanística de toda a área que contribui para esse sisema coletor, ou até que toda a região seja construída com o máximo de pavimentos que a lei permitir.
O IO foi projetado para 2,4 m³/s, para essa vazão.
O interceptor situa-se a 6 metros abaixo do nível do
terreno, terminando a 10 metros abaixo. A galeria,
além de não permitir a entrada de água do mar de
fora para dentro, não pode sofrer corrosão devido
ao gás sulfídrico ( H2S) dos esgotos. Esse gás, em
contato com o oxigênio que existe acima da superfície da água, gera H2SO4 (ácido sulfúrico), gasoso.
Então ele começa a ficar na abóbada superior do
interceptor e vai corroendo o concreto.
Interceptor Oceânico: seção oval
com 5,5 m de altura e 5 m de
largura

Engenharia sanitária
Relembrando a história, o Engenheiro especializado em engenharia sanitária, Walter Pinto Costa, Ex-Superintendente da SURSAN
responsável pela obra do Interceptor Oceânico de Esgotos lembra que a COPES ocupou
parte da atual sede da SEAERJ. “ Esse prédio,
historicamente, foi a primeira estação de tratamento de esgotos das Américas, da Companhia City. Aqui funcionou o Departamento
de Saneamento, o Centro de Estudos do Departamento de Esgotos Sanitários (DES).
Depois que virou a sede da SEAERJ, “O Butantã do Saneamento do Brasil ficava aqui”,
disse referindo-se à COPES. “Ainda não tínhamos no Brasil uma engenharia sanitária, uma
consultoria desenvolvida”. Então nós tínhamos aqui, na parte de esgotos, a Comissão de
Planejamento de Esgotos Sanitários (COPES),
que fez o projeto do Interceptor Oceânico, a
expansão da rede de esgotos e estações de
tratamento.
Agora, para fazer esses estudos, tínhamos
que contratar consultores nacionais e, principalmente, americanos, porque nós não tínha-
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mos no Brasil desenvolvido a engenharia sanitário desse porte. Vou pegar o exemplo dos
grandes interceptores de esgotos dos Estados Unidos, dois técnicos americanos vieram
para cá,
A SURSAN, com a Lei 899, estabeleceu um
elenco de obras: de água, de esgotos, e só
podia fazer as obras previstas de acordo com
esta legislação. Nós tínhamos o projeto do
Interceptor Oceânico - desde galerias de esgotos ao longo da Av. Atlântica. Essa galeria
só seria viável se alargasse a praia de Copacabana. Aí era um sofisma para o Tribunal de
Contas permitir que a SURSAN fizesse o alargamento da praia de Copacabana, que não
estava previsto na Lei 899.
Então, para fazer o Interceptor (estava previsto na Lei 899), tínhamos que alargar a praia de
Copacabana. E aí estava (o alargamento) por
consequência: para fazer o Interceptor tinha
que alagar a praia.
O Ministro do Tribunal de Contas João Lira

| SANEAMENTO |
Filho, que era o nosso fiscal, um diplomata,
que tinha um espírito público extraordinário
- apesar de ser inimigo político de Carlos Lacerda -, ajudava em tudo, faço justiça a ele.
Mas então, para fazer o Interceptor Oceânico
teve de fazer o alargamento da praia de Copacabana, que foi das maiores obras do Rio de
Janeiro. Uma obra fantástica o alargamento da
praia de Copacabana.
Então foi um trabalho muito bem feito, porque
o Interceptor Oceânico começava na Glória
e se desenvolvia ao longo
da praia do Flamengo, Botafogo, Copacabana, até o
começo da praia de Ipanema, como o emissário
submarino com cerca de 4
km mar adentro, a 40 metros de profundidade.
É um trabalho extraordinário, feito pela primeira vez
no Brasil e uma das primeiras vezes no mundo. E
nos baseamos no emissário submarino da cidade de
Rapid, na Califórnia. Emissário submarino é uma galeria de esgotos em grande
profundidade e afastado
da costa.

a Rua Silveira Martins (Catete), tem 1,10 m por
2,60 m de altura; da Silveira Martins até a Machado de Assis (Catete), 1,20 m por 2,60 m;
depois a seção aumenta para 1,50 m, mantendo os 2,60 m de altura; da Rua Marquês
de Abrantes (Flamengo) até a Rua Visconde
de Ouro Preto (Botafogo), passa a ter 1,80 m
de largura por 3 m de altura; e da Visconde
de Ouro Preto até a elevatória de Botafogo, já
está com 2,70 m de altura por 3 m de largura; entre o morro da Pasmado (Botafogo) e
morro da Babilônia, a seção passou para 3,50
m X 3,50 m e depois para 4,00 m X 4,00 m;
em Botafogo,
a seção
passou de 4,50 m para
5,00 m; depois do morro
da Babilônia, segue em
túnel com seção de 20 m²
e o restante em galeria retangular de 4 X 4 m até o
Leme.

O interceptor situa-se a 6
metros abaixo do nível do
terreno e termina 10 metros. A galeria, além de
não permitir a entrada de
água do mar de fora para
dentro, não permite corrosão devido ao gás sulfídrico (H2S) dos esgotos.
Esse gás em contato com
Engenheiro Walter Pinto Costa
o oxigênio que existe aciNúmeros do
ma da superfície da água
interceptador
gera H2SO4 (ácido sulfúrico), gasoso. Então
ele começa a ficar na abóbada superior do
O interceptor, por causa de sua grande dimeninterceptor e vai corroendo o concreto.
são, foi projetado para ter momento nulo nas
paredes, com o mínimo de esforço estrutural.
O interceptor, por causa de sua grande dimenA fórmula do emissário foi desenvolvida em
são, foi projetado para ter momento nulo nas
modelo reduzido e chegou-se à conclusão da
paredes, com o mínimo de esforço estrutural.
forma adotada em seção oval com 5,5 m de
A fórmula do interceptor foi desenvolvida em
altura e largura de 5 m, no segmento final, em
modelo reduzido e chegou-se à conclusão da
Copacabana, porque as contribuições de esforma adotada em seção oval com 5,5 m de
gotos vão aumentando ao longo do trecho.
altura e largura de 5 m, no segmento final, em
Copacabana, porque as contribuições de esO interceptor, da elevatória da Glória (IO 1) até
gotos vão aumentando ao longo do trecho.

TERÇAS-FEIRAS NA SEAERJ

anos

Às 17:30 horas, sempre uma palestra
sobre temas do momento. PARTICIPE!
SEAERJ Hoje
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Década 1960-2015

Cidade do Rio de Janeiro
preserva segurança hídrica

A

Cidade do Rio de Janeiro não tem crise de
água à vista, mesmo com essas reduções
de vazão anunciadas pela Agência Nacional
de Águas (ANA) e pelo Operador do Sistema Elétrico Nacional (ONS), porque o Sistema Guandu de
abastecimento de água utiliza 40 m³ por segundo,
volume bem inferior ao que o rio Guandu mantém.
Esta é a convicção do Engenheiro Hugo de Mattos
Santos, associado da SEAERJ desde 1959, intimamente ligado ao sistema Guandu que ajudou a
construir como engenheiro fiscal de obras; admite
que antes de o Rio sofrer crise de abastecimento, o sistema de geração de energia sofreria primeiro, porque o Guandu é um rio transposto do
Paraíba do Sul, que primeiro gera energia para o
sistema Light.
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Engo Hugo de
Mattos Santos

Hugo de Mattos, que foi Secretário de Obras do
Governo Faria Lima (1975/1979), atuou primeiro
no Departamento de Águas do Estado do Rio de
Janeiro como Engenheiro Auxiliar. Passou depois
para Engenheiro, foi Chefe de Serviço, Chefe de
Divisão, Diretor e acabou como Presidente da CEDAG, do Estado da Guanabara, antecessora da
atual CEDAE.
Minha afinidade com o Guandu vem desde que a
obra começou. Quando o Carlos Lacerda tomou
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posse no Governo, logo depois ocorreu uma grande chuva lá em cima da
Estação de Tratamento do Guandu. Eu
não tinha nada com o Guandu nessa
ocasião.

A Vice-Presidente da SEAERJ Engª Regina Ramos, o Gerente do
Guandu-Lameirão (GGL), Carlos Fernando Lopes Monteiro (à esquerda)

Mas houve uma inundação na estação
de alto recalque do Guandu e a cidade
ficou sem água. O Governador Lacerda foi ver de perto o motivo da falta de
água que não voltava à rede devido a
inundação das bombas.
Lacerda, homem de um impulso muito
grande, achou que estavam sabotando
o Governo dele. Então, demitiu todo
mundo, chamou, inclusive, a Marinha
para tomar conta lá do alto recalque
e o mais curioso: chamou o Exército
para ocupar a Estação de Tratamento
do Guandu. Eu achei tudo muito engraçado porque lá pelas tantas tinham soldados
acampados nas galerias de filtros do Guandu, relembra Hugo de Mattos.
Desde essa época, “comecei a viver o Guandu”,
porque tinha participado da execução do túnel Engenho Novo-Macacos, feito de 1958 a 1960 mais
ou menos. Como a nova obra do Guandu teria
40 km de túneis, me chamaram para chefiar, para
comandar essa obra, que estava começando em
1960.
Hugo de Mattos, que cursou Engenharia na PUC/
Rio, recorda que foi feito modelo reduzido apenas
para a tomada d’água, para se conhecer qual era
o melhor ponto do rio para se fazer a captação.
O modelo foi feito num laboratório especializado.

Engº Julio Cesar Oliveira Antunes, Assistente da GGL,
fala aos visitantes sobre o Sistema Guandu

O resto foi projeto mesmo e refizemos alguns.
Por exemplo, quando estávamos fazendo a nova
estação de tratamento do Guandu, constatamos
uma série de bobagensinhas no projeto.
Lembro-me das reações dos executores da obra
quando levei o projeto para um dos melhore escritórios de cálculo do Rio de Janeiro, à época,
par ser refeito.
O projeto foi elaborado de 1953 a mais ou menos em 1958, quando ficou decidido fazer um
túnel de água, porque o sistema Guandu teria
40 km de túneis. Então, foi feito um pequeno túnel que era o final da obra, só para se verificar,
realmente, como se comportava esse túnel: foi
quando se fez o túnel Engenho-Novo-Macacos,
que era uma parte do sistema. E foi realmente um sucesso, conta Hugo de
Mattos.
“Mas os verdadeiros pais do
projeto do Guandu para atender
pelo menos 50 anos (2015) do
Rio de Janeiro com 40 m³ de
água por segundo integravam a
Comissão de Engenheiros Excepcionais que foram: Edgar
Pereira Braga, Marcelo Teixeira
Brandão e Rosauro Mariano da
Silva”.
Esses Engenheiros resolveram
mergulhar numa metodologia
moderna, atual, real e durante
três anos estudaram o Guandu
para 50 anos, ressalta Hugo de
Mattos.

SEAERJ Hoje

| 19

| SANEAMENTO |

SEAERJ comemorou os 50 anos
do Sistema Guandu

E

m 1955, iniciava-se a operação da Estação
de Tratamento de Água (ETA) Guandu , data
que a Diretoria da SEAERJ (biênio 20132015) comemorou em Sessão Solene dos 50 anos
dia 28 de abril de 2015. A programação seguiu
com palestras no dia 29 e no dia 30 ocorreu visita
técnica à ETA e à Elevatória do Lameirão.
O Sistema Guandu, hoje, segundo o Presidente da
Cedae , Engº Jorge Briard, que esteve na abertura
da solenidade do evento, entrega à população todos os dias perto de 43 m³ por segundo de água .
Na ocasião, mencionou a questão da crise hídrica,
mas que não afetaria a distribuição à Cidade do
Rio de Janeiro.
Briard, que entrou para a Companhia como servente, passou 12 anos na Diretoria de Produção.
Mencionou entre os planos da Cedae a melhoria
da distribuição de água à Baixada Fluminense, de
acordo com plano já elaborado e com recursos.
Na sessão de abertura, fizeram pronunciamento
o Presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, o Depuado Estadual Luiz Paulo Correa
da Rocha, o Presidente co CAU/RJ Jerônimo de
Morais, e o Presidente da SEAERJ, Engº Joelson Zuchen,
que focou a valorização dos
profissionais de engenharia,
saudando o corpo técnico da
Cedae. Também fez referência aos 80 anos de existência
da SEAERJ a serem comemorados este ano.
Parte da programação do
primeiro dia incluiu a inauguração de painéis fotográficos e banners contando a
história dos 50 anos do sistema de abastecimento de
água, com as unidades da
ETA e Elevatória do Lameirão.
Auditório SEAERJ:
palestra em 29-04-15
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No segundo dia, esteve presente o Diretor de
Operações da Cedae, Engº Edes Fernandes
de Oliveira, que abordou o tema Guandu Atual. Também fizeram palestras os Engenheiros
Hugo de Mattos Santos – este um dos fiscais
das obras do complexo Guandu, inclusive,
da construção do túnel Engenho-Novo Macacos, e Walter Pinto Costa, conhecedores do
Guandu.
No dia 30, associados que se inscreveram previamente estiveram na ETA e Elevatória do Lameirão, numa visita técnica em que a SEAERJ
foi representada pela Vice- Presidente, Engenheira Regina Ramos.
Na Cedae, os visitantes foram recebidos pelo
Gerente do Complexo de Produção (GGL), administrador de empresas Carlos Fernando Lopes Monteiro. Antes da visita à ETE e ao Lameirão, os associados da SEAERJ ouviram
palestra do Engº Julio Cesar Oliveira Antunes,
Assistente da GGL).
Na Estação Elevatória do Lameirão, os visitantes foram recebidos pelo Engº Landerley Lemos
de Abreu, há 37anos na Cedae.
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Décadas 1970-2015

Metrô do Rio: evolução de métodos
construtivos em 45 anos

A

construção do trecho Praça Saens Peña até
Praça General Osório que soma 13.500 metros de galerias do Metrô do Rio de Janeiro,
teve grande parte executada pelo método Cut and
Cover (cortar e cobrir) e consumiu 40 anos, com
enormes transtornos à cidade e ao dia dia da população.
Esta avaliação é de quem trabalhou como Fase C
(representante da projetista na obra para atender
dúvidas e alterações de projeto) nas firmas projetistas responsáveis pelo Lote 5, Glória/Cinelândia
e do Lote 30, Estácio/Praça da Bandeira e acesso
às Oficinas -, Engº Selmo Fernando Amendoeira; elogia o método de construção utilizado hoje,
ao comparar os 13,5 km com os 16 km do trecho
da Linha 4, em execução desde Ipanema (Praça
General Osório) à Barra da Tijuca (Jardim Oceânico) em 6 anos, mediante o uso da tecnologia
do TBM-EPB Shield (tatuzão) no trecho Ipanema
à Gávea e abertura de túnel em rocha, da Gávea a
Barra da Tijuca, com uso de explosivos, ambos de
escavação subterrânea.
Sócio da SEAERJ desde 20 de agosto de 2014,
formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), é aposentado
do Metrô onde trabalhou de 1985 até 2010, com
passagens por importantes empresas de projetos,
tendo coordenado as obras do Projeto Rio (aterro
das áreas alagadas da Baia de Guanabara - região
da Maré) do DNOS/BNH e as obras de 8 viadutos
sobre a RFFSA no Vale do Paraíba.
Projetado nos idos de 1968/1969 para “ordenar
o horroroso trânsito do Rio”, o Metrô passou por
coordenação de técnicos alemães e franceses.
Iniciado pelo trecho prioritário Glória-Central do
Brasil, com as estações Cinelândia, Carioca, Uruguaiana e Presidente Vargas, prosseguiu - segundo trecho -, da Glória a Botafogo e depois Central
do Brasil-Praça Saens Peña. Em outra etapa, as
obras continuaram entre Botafogo e Copacabana, com as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira
Campos, Cantagalo - essa virou estacionamento
temporário no Governo Brizola -, e Praça General
Osório, em Ipanema.

Construção da estação do
metro na Praça Saens Peña

Engo Selmo
Amendoeira

Amendoeira recorda que a construção da Linha 1
do Metrô, com seus 13,5 km da Tijuca à Ipanema, consumiu até 2010, 40 anos, sendo que parte
deste tempo, devido ao método construtivo à céu
aberto, além de exigir várias desapropriações, as
obras eram lentas, tendo a população que conviver
com passagens estreitas para pedestres, buracos
e mais buracos para execução do remanejamento
das redes de serviços públicos com necessidade
de relocação das mesmas, caminhões deixando
detritos e poeira em seu caminho, coisa impensável nos dias de hoje com uma consciência maior
da população e leis ambientais mais restritivas.
Selmo diz lembrar-se “com saudade do dia em
que o trem fez sua primeira viagem, da Praça 11 ao
Estácio, sentindo no ar o orgulho dos colegas que
ajudaram a construir esse trecho, isso em 1980,
quando o Metrô já completava 10 anos em obras”.
A construção do trecho Olímpico, como vem sendo chamado o trecho de 16 km entre Ipanema e a
Barra, constituído pelo trecho Sul e trecho Oeste,
impunha, para atender os prazos impostos para os
Jogos Olímpicos, a escolha de métodos de execução em menores prazos e o mínimo de incômodo
SEAERJ Hoje
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da população. Com a utilização do TBM - equipamento alemão com cerca de 12 m de diâmetro,
correspondendo a altura de um prédio de quatro
andares, e a abertura de túneis com explosivos, o
trecho deverá ser concluído antes das Olimpíadas
do Rio.

tensão sobre o canal da Barra (foto no Sumário).
O trecho a ser operado nas Olimpíadas incluirá as
estações Jardim Oceânico, São Conrado, Antero
de Quental, Jardim de Allah, Nossa Senhora da
Paz e General Osório 2, esta a ser interligada à
Estação General Osório 1, já existente.

A fazer parte da paisagem da entrada da Barra,
haverá, servindo ao Metrô, uma ponte estaiada
com um pilone de 70m de altura e 320 m de ex-

Com a conclusão da Linha 4 até julho de 2016, há
previsão de o Metrô transportar nesse novo trecho
de 16 km de extensão 300 mil passageiros/dia.

Década 1975-2015

Menor tempo em viagens nos BRTs

P

Com o TransOeste, o Gerente de Obras Especiais,
da Secretaria Municipal de
Obras da Prefeitura (SMO),
Engº Eduardo Fagundes
inscrito na SEAERJ como
sócio, ressalta que o sistema proporciona
maior
mobilidade à Zona Oeste da cidade, até porque
pelo Túnel da Grota Funda (1,1 km) - o primeiro
da Zona Oeste -, trafegam outros veículos, além
dos ônibus articulados, desse BRT, num percurso
de 56 km, do Terminal Alvorada (Barra) até Santa
Cruz e Campo Grande.
Com o trecho do Lote 4 em construção até ao
Jardim Oceânico (Barra), o TransOeste totalizará
60 km de extensão. Os 230 mil passageiros/dia
a serem transportados farão o percurso - Santa
Cruz, Paciência, Campo Grande, Barra e Jardim
Oceânico -, em tempo reduzido de até uma hora e
meia (50%) no horário do pico, calcula o Gerente
de Obras de Vias Especiais da SMO.
O TransCarioca - outro BRT também em operação numa extensão de 39 km -, destaca-se por
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Foto: SMO/Rio

rojetado desde 1975,
o Túnel da Grota Funda saiu do papel para
permitir a passagem dos
ônibus articulados de alta
capacidade de transporte
de massa do BRT TransOeste - sigla em inglês de Bus
Rapid Trafic ,- que completa
um ano em operação transportando até 150 mil passageiros/dia.

Transoeste: Viaduto Pedro Ernesto
em arco estaiado sobre a Av. Brasil
Engo Eduardo
Fagundes

constituir a primeira ligação transversal da cidade,
enquanto trens, metrô e o próprio TransOeste seguem sentido radial, enfatiza Eduardo Fagundes,
Engenheiro Civil, com Mestrado em Materiais de
Construção e Doutorado em Gestão de Construção Civil.
Para quem passa pela Avenida Brasil constata trecho da TransCarioca que atravessa essa via em
arco estaiado com 150 m de vão livre e a uma altura de 16,5 m contados desde o solo. Porém, do
solo até a parte mais alta do arco são 50 metros.
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Para o Gerente da 5ª Gerência de Obras Especiais
da SMO, que engloba além dos BRTs as grandes
vias da cidade - Avenida Brasil, Linhas Amarela e
Vermelha , “o TransCarioca foi uma obra das mais
difíceis de execução”.
E explica: Esse BRT incorpora vias já existentes,
em geral as mais carregadas de tráfego dos bairros que atravessa, onde mais uma faixa por sentido foi construída para possibilitar a instalação da
estação. Por isso - frisa -, muitas desapropriações
e remanejamentos de dispositivos de concessionárias - Light, OI, Telemar, CEG e Cedae -, foram
necessários, nos 39 km desse sistema ligando a
Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom
Jobim, na Ilha do Governador.
O TransCarioca beneficia 27 bairros: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Curicica, Cidade de Deus, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira,
Cascadura, Engenheiro Leal, Turiaçu, Vaz Lobo,
Vicente de Carvalho, Irajá, Vila da Penha, Vila Kos-

mos, Bras de Pina, Penha Circular, Penha, Olaria,
Ramos, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Maré,
Fundão e Galeão.
Juntos, os quatro BRTs – dois em operação e dois
em execução -, podem transportar até 1,440 milhão de passageiros/dia, num percurso de 150 km,
mostram dados da SMO: TransOeste - 230 mil (56
km); TransCarioca - 320 mil (39 km); TransOlímpica
- 70 mil (25 km); TransBrasil - 820 mil (28 km).
Estão em construção: TransOlímpica, nos trechos
Recreio dos Bandeirantes-Curicica; Curicica-Magalhães Bastos; Magalhães Bastos-Deodoro, com
previsão de término no primeiro semestre de 2016.
O TransBrasil realiza obras em dois lotes, com previsão de conclusão em 2017: de Deodoro à Rodoviária (Terminal Américo Fontenelle), este a cargo
da SMO com 23 km; e da Rodoviária à Presidente
Vargas (7 km) de responsabilidade da Companhia
de Desenvolvimento Urbano do Porto do Rio de
Janeiro (Cdurp).

Mobilidade: SEAERJ disponibiliza
bicicletário ao público

C

om o objetivo de contribuir para a mobilidade urbana, a Diretoria da SEAERJ mantém
bicicletário aberto ao público em sua sede
na Rua do Russel, 01 – Glória -, junto à estação
do Metrô.

Documentos necessários ao registro como usuário do bicicletário SEAERJ: cópia da carteira de
identidade; cópia da conta de luz, ou gás, ou telefone em nome do usuários, sendo recente, ou com
menos de 60 dias.

O usuário disporá do espaço diariamente, das 8
às 20 horas, de segunda a sexta-feira nos dias em
que houver expediente na SEAERJ, “não podendo ser deixada a bicicleta estacionada fora desses
dias e horário, sob pena da perda do beneficio”,
segundo o Termo de Compromisso.
A SEAERJ emitirá um documento de identificação
para o ciclista já cadastrado, que será entregue ao
porteiro ou vigia, sendo que o usuário deverá identificar o veículo com o número do seu cadastro.

anos

Outras informações na Secretaria
Rua do Russel, 1 – Glória - Tel.: (21) 2136-6797

SEAERJ Hoje
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Década 2010-2015

Crédito: SMO/Rio

Parque Madureira: ambientalmente
correto reutiliza água de chuva

“O

Parque Madureira, na Zona Norte
da Cidade do Rio de Janeiro, que já
nasceu com a certificação ambiental
AQUA (Alta Qualidade Ambiental), reconhecido
internacionalmente, e até então (2012) inédito em parques públicos do Brasil, talvez seja o
maior legado da atual administração municipal”.
Esta a opinião do Engº Mauro Bonelli (sócio da
SEAERJ desde 20-08-1986), ao enfatizar que
esse Parque desperta, entre outras justificativas,
“o renascer da dignidade do subúrbio, esse, sim,
um dos legados que nós, engenheiros podemos
deixar para uma cidade”.
Para o Coordenador dos Projetos e Obra do Parque Madureira Rio + 20, que também desenvolveu projetos como a conclusão da via expressa
Linha Amarela, “a inovação no visual de áreas
degradadas e a reutilização da água de chuva,
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O Parque Madureia é a terceira
maior área verde do Rio

Engº Mauro Bonelli

além do plantio de árvores, foram a principal
linha do projeto, instalado em terreno, o qual
possuía as torres de transmissão da concessionária Light.
Mas hoje, segundo Bonelli, “o Parque é a terceira maior área verde do Rio, com 4.140 árvores
e palmeiras, menor apenas que o Aterro do Flamengo e a Quinta da Boa Vista”. Recebe até 25
mil pessoas por dia. Por ocasião dos 450 anos
do Rio, mais um trecho de 800 m da expansão
prevista foi acrescido à área.
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Com um olhar sobre o futuro, o Coordenador - engenheiro da Secretaria de Obras da Prefeitura do
Rio de Janeiro desde 1982 -, frisa que, até 2016,
o Parque será ampliado: “O local triplicará de extensão, passando dos atuais 1,3 km para 4,5 km,
alcançando, assim, o mesmo tamanho da ciclovia
da Avenida Atlântica, entre os bairros do Leme e
Copacabana”.
Já o Parque Madureira, com essa expansão de
área, cortará os bairros da Zona Norte da Cidade:
Turiaçu, Oswaldo Cruz, Rocha Miranda, Bento Ribeiro, Honório Gurgel, Marechal Hermes, Coelho
Neto e Guadalupe.

De acordo com o projeto, Mauro Bonelli cita a
previsão de pista de esqui, com 134 m de comprimento por 21 m de largura. Constará ainda de
outros equipamentos esportivos como: ciclovia ao
longo do Parque, muro de escalada e nova área
de skate, quadra de tênis e bike Plaza, academia
para a terceira idade ao ar livre, além de campos
de futebol society e quadras poliesportivas.

Crédito: SMO/Rio

Na região de Madureira o Coordenador - Pós-Gra-

duado em Engenharia Urbana e Ambiental (Mestrado Profissional) pela PUC/Rio (2009), ressalta
estar em construção o balneário artificial, cuja faixa de areia terá cerca de 1.200 m², coqueiros, 140
m de queda d’água e 970 m² de área molhada, ou
seja, 20 vezes maior do que a cascata em operação no Parque.

TERÇAS-FEIRAS NA SEAERJ

Às 17:30 horas, sempre uma palestra
sobre temas do momento. PARTICIPE!
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Década 1990-2015

Crédito: Foto IPP/Rio

Rio Orla mantém efeitos de
urbanização 25 anos depois

Perspectiva do Rio Orla para
Copacabana e Ipanema

V

inte e cinco anos depois de ser lançado a
8 de junho de 1990, o Projeto de Urbanização da Orla Marítima do Rio (Rio Orla) foi
absorvido de tal forma pela cidade que a população pouco comenta as obras destinadas, principalmente, à recuperação de 29,7 km da frente
marítima, do Leme ao Recreio dos Bandeirantes,
além de estimular a instalação de ciclovias.
Visto como uma das consequências da Conferência Mundial da Rio-92 para a qual a cidade se
preparava, o Rio Orla, na opinião da Arquiteta Urbanista Helena de Almeida Rego, sócia da SEAERJ desde 03 de junho de 2015, veio atender a
transformação da própria sociedade que começa
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Arqa Helena de
Almeida Rego

a correr na rua (geração saúde), a andar de bicicleta, o que já se configurava como conflituoso, além
de proporcionar uma orla urbanizada, moderna e
de qualidade à cidade.
Citando a canção de Tim Maia - Do Leme ao Pontal -, o Rio Orla executado pela RioUrbe, da Secretaria de Obras da Prefeitura, e aprovado na época
pelas concessionárias Cedae, Light e CEG, Helena lembra que a execução do projeto considerou
duas etapas: do Leme ao Leblon e de São Conrado ao Recreio.
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No primeiro trecho, a orla já estava urbanizada,
mas o projeto introduziu melhorias urbanísticas
na região. Já no segundo, a frente de praia estava muito rústica e insipiente, sem calçadas, com
uma pista em mão dupla à beira mar, com estacionamentos sobre a vegetação, com o barro e a
terra escorrendo para a areia da praia por falta de
rede de drenagem.
Enquanto Burle Marx respondia pelo paisagismo,
principalmente na orla da Barra, a equipe do Instituto Pereira Passos - IPP (antigo IPLAN Rio), responsável pela coordenação do projeto, resolvia o
acesso à areia da praia mediante o uso de placas
de concreto instaladas para facilitar o acesso do
banhista, sem danificar a vegetação nativa considerada de proteção permanente, preocupação do
Arquiteto Adilson Roque dos Santos (sócio da SEAERJ desde 14-08-2002) apelidado por isso pelos
colegas de Fiscal Verde, conta Helena Rego.
Os trailers, que já não atendiam à população, foram substituídos por quiosques com infraestrutura, equipamentos, organizando e embelezando a
paisagem da orla, segundo a urbanista, que menciona também as mudanças ocorridas contra a in-

vasão de propaganda e a instalação dos Postos
de Salvamento: “O projeto trouxe a Barra e o Recreio para os moldes de urbanização da cidade”.
O Rio Orla implementado em um ano e meio até
1992, no Governo Marcelo Alencar, depois se estendeu a outras praias: Urca, Macumba e Prainha.
Uma das proposições do Rio Orla - projeto do Engenheiro Sergio Dias, vencedor do concurso promovido pelo Instituto de Planejamento Municipal
da Prefeitura (IPLAN Rio) e mais tarde Secretário
de Urbanismo da Prefeitura -, referia-se à implantação de ciclovias, já por pressão àquela época da
própria sociedade.
Formada em 1980 pelas Faculdades Integradas
Bennett e tendo participado de projetos importantes como o Rio Cidade, a Urbanista recorda
que, em Copacabana, a implantação de ciclovia
foi muito questionada por causa da retirada dos
estacionamentos que faziam parte do projeto original do alargamento da Praia de Copacabana nos
anos de 1970.
Com o Rio Orla, em Ipanema, os estacionamentos passaram para o canteiro central da Av. Vieira Souto, com a retirada e depois o replantio das
árvores, o que mereceu intermináveis
críticas do humorista Millôr Fernandes,
“mas que depois absorveu em parte a
ideia da urbanização”.
A instalação de ciclovias na orla demandou, segundo Helena, drenagem,
construção de rampas de acesso nas
travessias de pedestres e sinalização,
“para uma população que não estava
acostumada ao uso da orla por corredores e ciclistas”.
Vinte anos depois de instalada, a Prefeitura está fazendo a conexão da ciclovia desde o Leblon, passando pelo
costão da Avenida Niemeyer - obra esta
a cargo da GeoRio -, em direção a São
Conrado e Barra com o alargamento do
Elevado do Joá: “Então vamos ter uma
orla quase totalmente dotada de ciclovia”, frisa a Arquiteta.

A urbanista Helena Rego relata a essência de urbanização do Rio Orla

Outros trechos de ciclovias estão instalados na Avenida Princesa Isabel até a
Praia de Botafogo e Flamengo. E existe
projeto para o prolongamento de ciclovia ao Centro da Cidade e Praça Mauá
(Cais do Porto), frisa Helena Rego, da Diretoria de Obras Urbanísticas Especiais
da RioUrbe, especialmente no Projeto
do Parque Olímpico das Olimpíadas de
2016 do Rio de Janeiro, coordenando os
Projetos das Arenas Olímpicas: Velódromo, Handebol, Aquático e Tênis.
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Definição e números

N

Crédito: Foto IPP/Rio

a definição do proposta de criação do Rio
Orla, o Termo de Referencia explicitou, por
exemplo:
- O Projeto Urbanístico da Orla Marítima deverá
contemplar as condições para: preservação e
manutenção das características ambientais da
orla marítima, integração do meio ambiente natural típico da orla marítima ao meio ambiente
urbano no qual ela está inserida, definição do
mobiliário específico a ser implantado na área
indicando os padrões e intensidade dos usos
recomendados.
- Estabelecer os conceitos para os espaços de
veiculação de publicidade e definir o mobiliário
urbanístico a ser implantado ao longo da orla
marítima, desde o estacionamento de veículos,
calçadões, ciclovias, postos de salvamento,
quiosques e outros pontos de comercialização.
- Definir o tratamento paisagístico a ser adotado considerado, inclusive, os projetos já existentes e implantados; e assegurar o pleno uso
dos espaços da orla marítima à população.
Entende-se por Orla Marítima, segundo o Termo de Referência para o então estudo preliminar do Projeto Urbanístico Rio Orla: “É a faixa
de terra banhada pelo mar, incluindo a praia e
seus relevos e as áreas públicas a ela adjacentes, tais como as calçadas, canteiro central e
pistas de rolamento”.
Já ciclovia significa “a faixa dos logradouros
públicos destinada à circulação preferencial de
bicicletas, respeitado o passeio das calçadas”.

Recreio dos Bandeirantes depois das obras na
reserva da Barra da Tijuca

Na etapa inicial proposta, o Rio Orla programou as praias:
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PRAIAS

METROS

Recreio dos Bandeirantes

2.600 m

Barra da Tijuca

17.400 m

São Conrado

1.800 m

Leblon

2.250 m

Ipanema

2.000 m

Arpoador

400 m

Diabo

100 m

Copacabana

3.150 m

Leme

1.100 m
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Década de 1960-2015

Recordações do acerto do alargamento
da praia de Copacabana decidido em 1965

O

acerto e a importância do alargamento da
praia de Copacabana, cujos primeiros passos foram dados no final de 1965, são relembrados 40 anos depois por experientes e renomados profissionais de engenharia, todos associados da SEAERJ.
Ronald Young, por exemplo, deixou o Instituto de
Geotécnica (IG), após dois anos como Diretor, em
1968, para cuidar do projeto de alargamento a pedido do então Secretário de Obras, Engº Raymundo de Paula Soares. Também deram importante
contribuição ao desenvolvimento do projeto, inclusive junto ao Laboratório Nacional de Engenharia
(LNEC), de Lisboa (Portugal), os Engenheiros Walter Pinto Costa e Affonso Canedo, este ex-Presidente da SEAERJ, no período 1983-1985,
Primeiros passos
O alargamento da praia de Copacabana, recorda
o Engº Ronald Young, deu os primeiros passos no
final de 1965, ainda na gestão do Governador Carlos Lacerda (1961-1966). Lacerda, após o alargamento da praia de Botafogo em função das obras
do Aterro do Flamengo, “se entusiasmou com o
que viu determinou que a SURSAN contratasse
estudos com o Laboratório Nacional de Engenharia de Lisboa (LNEC)”.
Começava, assim, o primeiro projeto de alargamento de uma praia em mar aberto, no Brasil, que
envolvia estudos de ventos, marés, ondulações,
correntes marítimas visando a sustentação da
areia na faixa a ser alargada.
Os fenômenos naturais que ocorriam na praia,
inclusive quanto ao tamanho dos grãos de areia,
foram estudados em modelo reduzido no LNEC
em três anos, até 1968, quando se concluiu pela
viabilidade do alargamento.
Então, o Governador Francisco Negrão de Lima
(1966-1971) autorizou ao Secretário de Obras,
Engº Raymundo de Paula Soares que desse início
às obras, concluídas em 15 de março de 1971.
Ronaldo Young frisa que todos os projetos de engenharia e urbanização foram idealizados e realizados pelos engenheiros e arquitetos do Departa-

Praia de Copacabana nos dias atuais
alargada: média de 80 m

Engo Walter Pinto
Costa

mento de Urbanismo (DURB), do então Estado do
Guanabara, mas que contou também com a colaboração do paisagista Burle Max para o projeto do
calçadão.
Após um ano de planejamento e informação à população dos possíveis efeitos da obra, o arco com
cerca de 4 km de extensão da praia de Copacabana se tornou um imenso canteiros de obras, com
dunas de areia com até 10 metros de altura obtidas da enseada de Botafogo e de área próxima à
SEAERJ Hoje
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Data: 05 de setembr

SEAERJ disponibiliza
conhecimento aos associados

C

om a programação semanal de palestras, seminários e mesas-técnicas, a SEAERJ nos dois
últimos anos - gestão 2013-2015 -, proporcionou aos associados e à sociedade até 70 eventos,
impulsionando as atividades culturais e recreativas.
São exemplos de temas abordados por especialistas
que os nossos associados puderem incorporar ao
seu conhecimento, graças à programação: Terçasfeiras na SEAERJ, às 17h30:

vista em 36 meses, a obra teve início autorizado
em junho/2013; Gestão Sustentável de Bacias Hidrográficas, Independência Tecnológica do Brasil;
Ecologia Urbana; Política e Políticos Brasileiros Podemos ter Esperança?; Plano Diretor de Transporte Urbano do Rio de Janeiro (PDTU); O Porto
Maravilha; Os Desafios da Conservação dos Monumentos Públicos da Cidade do Rio de Janeiro;
Favelas na Cidade do Rio de Janeiro; Bioengenharia - Solução para Áreas Degradadas, Contenção
de Margens de Rios e Encostas. Com a Coordenação do associado Engº Nilo Ovídio Lima Passos, os eventos culturais e recreativos alcançaram
pleno êxito diante da presença dos associados, ao
lado do empenho da Diretoria Sociocultural, que
tem à frente o EngºSEAERJ
Carlos Eugenio
Del Castilho, e
trabalhando
do Diretor Engº Mario Sergio de Castro Bandeira,
da Diretoria Técnica.

At é ag o ra, u m no vo sócio po
127&,$6 3529,'(1&,$6

O Atual Estágio das Obras de Duplicação da RioPetrópolis (BR-040), foi caracterizado pelo Gerente
de Engenharia do CONCER, Engº Alcimar Ferreira Pena, em 12 de maio deste ano. Mencionou a
duplicação em 20,7 km, entre no Km 102 (Duque
de Caxias) e Km 82 (Petrópolis); a execução de 18
pontes e viadutos, 19 obras de contenção e túnel
rodoviário com 4.640 metros de extensão. Pre-

Acessos ao “Site” da
SEAERJ

!

Recorde de Acessos
Ago 2013
Jul 2013
Jun 2013
Mai 2013

3749
3614
3611
2906

************

Convênio SEAERJ/COPPE
A SEAERJ e a COPPE/UFRJ
farão uma pesquisa para
avaliar os assuntos de maior
interesse da engenharia,
objetivando elaborar um
curso de pós graduação.
Na ART do CREA ponha
o nº 28 da SEAERJ.
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Conselh
Espetacular! Em 50 dias entraram para SEAERJ 50 no- Faça parte
vos sócios.
Editorial da
Média de um sócio por dia. pe. Inscrevadia ou com
************
telefone: 213
Aniversariante do Mês

*****
O bolo e o almoço do aniversariante serão por nossa
CORAL D
conta. Toda segunda 6ª feiEnsaios toda
ra do mês.
das 17:30h à
ditório da SEA

TERÇAS-FEIRAS NA SEAERJ

Às 17:30 horas, sempre uma palestra
sobre temas do momento. PARTICIPE!
SEAERJ Hoje
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ilha de Catanduva, na entrada da Baia de Guanabara, modificavam a paisagem local.
Após a complementação dos estudos e projetos
de engenharia, decidiu-se pela injeção de 4 milhões de m³ de areia para largar a faixa média de
areia em até 80 metros, sem a necessidade de realização de obras marítimas adicionais (enrocamento), diz Ronald Young.
A areia foi retirada, parcialmente, da enseada de
Botafogo por meio de duas dragas e levada em
tubulações de recalque passando pela Av. Princesa Isabel e ao longo da faixa de areia, estendendo-se até a altura da Rua Miguel Lemos. Outra parte da areia procedia de da Baia de Guanabara, sendo descarregada na orla por draga
autotransportadora.
Após a conclusão da deposição da areia, foram
realizadas as obras de construção do Interceptor Oceânico de Esgotos, construção de um
novo muro de cais, drenagem, pavimentação,
urbanização e paisagismo, dando à praia sua
configuração atual.
O projeto da nova praia de Copacabana objetivou: evitar os danos das periódicas ressacas que
atingiam os prédios da orla; permitir a construção
do Interceptor de Esgotos produzidos em toda a
Zona Sul da Cidade; e melhorar o fluxo de tráfego,
além de ampliar as áreas de lazer do bairro de Copacabana por meio de grandes calçadões.

Ilhas Cagarras
Quando já estava na Divisão Técnica do DURB, da
SURSAN, o Engenheiro Affonso Canedo lembra
que, em 1967, acabava-se de concluir o Parque
do Flamengo e o Laboratório Nacional de Engenharia de Lisboa, diante do êxito do alargamento da praia de Botafogo, Carlos Lacerda sugeriu
que fosse contratado para fazer o alargamento da
praia de Copacabana, por ser especializado em
hidráulica marítima.
Em 1967, foi preciso mandar um engenheiro daqui do Brasil para acompanhar de perto o modelo
reduzido que estava sendo construído, visando a
obtenção de dados para o alargamento da praia
de Copacabana. “Fui o indicado para ir ao LNEC, e
por três anos seguidos - de 1967 a 1969 -, acompanhei as pesquisas em modelo reduzido.
Na primeira vez, estive no LNEC por 17 dias, quando o modelo estava construído e em 1968 voltei
para saber dos resultados, porque o alargamento
só seria possível com esses dados aferidos.
E para fazer o modelo, o Engº Walter Pinto Costa
precisou obter dados da praia de Copacabana,
mostrando as característica do mar, o comprimento a altura e a direção das ondas, entre outros
dados demandados pelo LNEC.
“Em setembro de 1968, imaginamos que Copacabana pudesse ser alargada com o próprio LNEC,
sugerindo duas intervenções: uma trazendo areia
pela terra e outra pelo mar. A areia de Copacabana
já tinha sido examinada (granulometria) para que
o modelo reproduzisse as mesmas características da região em estudo”.
E para “engordar” a praia, estabelecemos com
os portugueses que a areia viria da enseada de
Botafogo, onde foram instaladas duas dragas. Os
tubulões, que transportavam por recalque essa
areia, passavam por dentro do túnel e, da Av.
Princesa Isabel, uma parte seguia para o Leme e
outra para o Posto 5.
Com a batimetria do fundo, chegamos à conclusão que só a areia vinda de terra era insuficiente
para o alargamento; então foi contrata uma draga holandeza, por recomendação do LNEC, que
transportava a areia, como se fosse um petroleiro.
O local ideal para a retirada dessa areia fica nas
proximidades da a ilha de Cotunduva, em frente
ao Forte do Leme, na entrada da Baía de Guanabara. A draga sugava a areia para os porões,
transportava até a praia de Copacabana, onde
abria as portas.

Engenheiro Walter Pinto Costa,
explica o alargamento

32 |

SEAERJ Hoje

Essa foi considerada a solução mais rápida revelada pelo modelo, ou solução mista de alargamento da praia acertada, em outubro de
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1968, frisa Canedo. Mas em
outubro de 1969, Canedo volta
ao LINEC para acompanhar as
pesquisas no modelo reduzido,
quando algum problema surgira, porque amostras do mar na
região das ilhas Cagarras ficou
de fora do modelo, sem dados
das correntes marítimas na região. Com os dados, o modelo
atendeu a sua finalidade.
Para os serviços de “engordamento” da praia, foram contratadas duas empresas para
operar na enseada de Botafogo
e uma draga holadeza para retirar areia da Baía de Guanabara.
Na opinião de Canedo, “esse
projeto teve o seu lado bom; Engenheiro Ronald Young diante do
executamos muito bem o que o pôster da praia, na SEAERJ
LNEC especificou”. Imagine se
não fosse desse jeito. Uma das recomendações
o Leme ao Posto 6 (final da praia) registrando
feitas pelo LNEC era no sentido de o alargaas correntes marítimas, foi considerada a pedra
mento ter 80 m de largura, em média, porque
do Arpoador, ali na praia de Copacabana e de
senão a areia escorreria pela pedra do Leme,
Ipanema. Entretanto, o primeiro modelo desenmuito lisa, muito escorregadia. E para a areia
volvido no LNEC omitiu as ilhas Cagarras que
não escapolir, o enrocamento teria de ser feito.
ficam em na altura de Ipanema e por isso o sistema não fechava”. O modelo não estava igual
Assim, o alargamento mantém a média de 80
à natureza, explicou.
metros de largura em toda a extensão de cerca
de 4,0 m da praia de Copacabana. O alargaAlém do uso de flutuantes para medição de cormento, no final, atingiu um pouco mais de 80 m
rentes, os técnicos portugueses que estiveram
de largura no Posto Cinco e menos de 80 m no
no Brasil, sugeriram o uso de teodolito, equipaextremo do Leme.
mento de precisão óptico que mensura ângulos
verticais e horizontais aplicados em diversos
Flutuantes
setores como navegação, na construção civil,
na agricultura e na meteorologia. Colocado em
Para medir as correntes marítimas ao longo da
terra, pôde-se acompanhar o percurso que os
praia de Copacabana foram usados flutuantes
flutuantes faziam.
- pequenas boias com bandeirinhas -, a cerca
de 40 e 50 metros da costa, missão que coube
Mas o uso do teodolito próximo a um estabeao Engenheiro Walter Pinto Costa, sócio da SElecimento militar - o Forte de Copacabana -,
AERJ, ex-Diretor e um dos atuais Diretores do
despertou desconfiança. O Engº Walter conta
Centro Cultural da Sociedade dos Engenheiros
que morava no mesmo prédio do Comandante
do Estado do Rio de Janeiro.
daquela Corporação, mas recebeu daquela autoridade um “não”. Porém, um técnico portuAs informações muitas vezes obtidas de dentro
guês do LNEC conversou com um soldado da
de um barco que percorria toda a orla -, foram
guarda e tudo se resolveu sem outras consequessenciais à construção do modelo reduzido do
ências.
alargamento da praia ao longo dos seus cerca de 4 km de extensão. O modelo em laboraDemonstrando um dos objetivos do alargatório, na definição do engenheiro especialista
mento numa folha de papel, o engenheiro saniem engenharia sanitária, formado engenheiro
tarista considerou o projeto “muito bem feito”.
civil em 1952 pela Escola Politécnica da UniE aqui nesse trecho, na primeira parte do alarversidade do Brasil (atual UFRJ), deve refletir
gamento da praia, nós fizemos aqui - referinde que forma a natureza se comporta na região
do-se à SURSAN de que foi Superintendente
do projeto, no caso o alargamento da praia de
na época do Secretário de Obras Enaldo Cravo
Copacabana.
Peixoto -, a grande galeria de esgotos do Inter“Quando fizemos o estudo de Copacabana atraceptor Oceânico na Zona Sul da cidade do Rio
vés de flutuantes que percorriam a orla desde
de Janeiro.
SEAERJ Hoje
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Controle tecnológico garante maior vida
útil às pistas do Parque do Flamengo

P

revistas para uma vida útil de até 30
anos, as pistas do Parque do Flamengo
estão próximas de completar 50 anos
em boas condições de tráfego, graças ao rigoroso controle tecnológico do material aplicado sobre o aterro de restos de edificações
e proveniente do desmonte do morro Santo
Antônio, centro da cidade do Rio de Janeiro.
Pouco conhecido pelo seu verdadeiro nome
de Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, o Parque do Flamengo é considerado “uma joia,
uma obra que merece respeito e admiração,
como os monumentos famosos em outros
países,” sugere o Engenheiro Julio Ferrarini
Maione, sócio da SEAERJ desde 14-07-1966,
responsável à época pelo laboratório da Prefeitura de controle de qualidade do asfalto
que criou e chefiou.
Grande conhecedor desse parque que completa 50 anos em 2015, Maione lembra que
o aterro da orla marítima começou em 1958,
com resíduos de obras e, principalmente,
com o solo argiloso do desmonte do morro
Santo Antonio, no centro do Rio.
Já em 1963, eram inaugurados trechos das
pistas, desde a altura da Avenida Rio Branco até
a altura da Rua Dois de Dezembro (Catete), e o
segundo trecho, desde a Avenida Oswaldo Cruz
(Flamengo).
Por tudo que representa como obra de engenharia e paisagística, Julio Maione frisa: “Esse parque deveria receber uma atenção com grande
carinho pelo custo-benefício de sua importância
que ele proporciona à Cidade do Rio de Janeiro
e reconhecido como dos poucos que existem no
mundo”.
Projeto inicial
O projeto inicial previa quatro pistas, mas foram reduzidas para duas - essas inauguradas
em 1965 -, sobrando espaço para o projeto de
arborização de Burle Marx com a participação
direta do Arquiteto Mario Ferreira Sophia - sócio
da SEAERJ desde 22-07-1969 ,recém-falecido.
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Parque do Flamengo conserva
qualidade asfáltica das pistas

Engo Julio Ferrarini
Maione

A projeto paisagístico se caracterizou por espécies da Mata Atlântica e também plantas exóticas.
Na descrição de Ferrarini, formado Engenheiro Civil pela Escola Nacional de Engenharia da
Universidade do Brasil (atual UFRJ) e graduado em Engenharia Rodoviária pela Universidade de Milão, Itália (1965), o parque mantém: área
de aeromodelismo, o Monumento aos Mortos da
Segunda Guerra Mundial; Museu de Arte Moderna

| URBANIZAÇÃO |

Crédito: Fonte: DNDI Dedsi8gn/1997

(MAM), este projeto de Affonso Eduardo
Reidy; Museu Carmen Miranda; campos de esporte e pista de manutenção,
que chegou a ser usada por um trenzinho puxado a trator, que “fazia a alegria
das crianças, mas hoje abandonado pela
incompreensão do Serviço Público”,
lamenta.
Com 7 km de extensão e 1.301.306 m2,
uma parte do Parque do Flamengo serviu
de palco à realização do XXXVI Congresso Eucarístico Internacional, em 1955.
Em Flores Raras e Banalíssimas, livro de
Carmen L. Oliveira, o parque é mencionado pelo personagem central da publicação, Lota de Macedo Soares, nomeada
em 20 de janeiro de 1961 para “assessora, especialmente para estudar a urbanização das áreas decorrentes do aterro
do Flamengo e Botafogo, sem ônus para
o Estado da Guanabara, o Departamento
de Parques da Secretaria Geral de Viação e Obras e Superintendência de UrTrevo dos Estudantes no Parque do Flamengo
banização e Saneamento (SURSAN)”.
Em algumas ocasiões, como o livro registra, Lota referia-se ao condutor de esgotos - o Interceptor de Esgotos, que ia da Glória a Copacabana como “o merdô”. Nessa mesma época, travou discussões com figuras políticas da época, como o Governador Carlos
Lacerda (1961-1966) e com o Secretário de Obras,
Enaldo Cravo Peixoto, por causa das obras do interceptor que supunha passassem pelos jardins do
parque . Mas à época, já se sabia que o interceptor
de esgotos passaria pela praia que seria alargada, em
Botafogo.
Praia das Virtudes

Frequentador da praia das Virtudes perto da
Igreja Santa Luzia, no centro da Cidade/Castelo, nos anos 40, conta que o primeiro aterro
da orla da Baía de Guanabara foi dessa região
ao atual Aeroporto Santos Dumont, construído
com enrocamento. E o aterro foi feito com resíduos das construções, desde que não fossem
orgânicos.

Crédito: Fonte: DNDI Dedsi8gn/1997

À pergunta do motivo da criação do Parque do
Flamengo, Ferrarini - esclarecendo não ter atuado
no projeto -, afirmou que, “pelo que sei, a cidade
precisava se arejar, acabar com a poluição, porque
é a vegetação que nos salva”.

E o tráfego pela orla antiga era infernal, sem as
pistas previstas - quatro, mas construídas duas
-, ligando a Av. Perimetral - construída simultaneamente ao parque -, à Avenida Brasil, e também no sentido da Zona Sul (Botafogo). Sem a
Perimetral, no trecho do Aeroporto Santos Dumont `Praça Mauá gastava-se até duas horas,
passando pela Rua Primeiro de Março.

Parque do Flamengo: construção da segunda pista, das duas previstas
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Depois, o aterro foi ampliado com o desmonte do
Morro Santo Antônio, levado por caminhões,
porque não deu certo o uso de tubos inicialmente aventado. Já na fase de execução da
obra, lembrou que toda a parte de arborização
coube ao escritório de Burle Marx, que ficava no
bairro de Laranjeiras.
Com a decisão de se fazer duas pistas e não
quatro, houve a valorização ecológica do parque, dando-se ênfase à vegetação e ao bemestar da população “nessa grande praça” do
Parque do Flamengo, nessa grande área de lazer que se criou, trazendo benefícios ecológicos
à Cidade, isso que é importante também, frisou
Julio Maione, acrescentando que a SEAERJ
pretende realizar ainda este ano evento em comemoração aos 50 anos de criação do parque.

O Engº Maione estruturou o controle
de qualidade das obras da SURSAN

Situado em parte no centro da cidade, o parque
passou a ter importância muito maior com duas
do que com quatro pistas de rolamento, duas
no sentido Sul e duas no sentido Centro.
Maione é de opinião que o parque mereceria
atenção muito maior dos Prefeitos, porque é
uma área que poucas cidades no mundo possuem, como Londres e Nova York, entre outras.
Portando, para o Rio de Janeiro é um privilegio
ter o Parque do Flamengo.
Laboratório
Julio Maione teve importante participação nas
obras do Parque do Flamengo, no item de con-
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trole da massa asfáltica empregada na obra.
Quando entrou para a SURSAN, no Departamento de Urbanização, recebeu instruções do
Diretor da época, Antonio Russel Raposo, para
ir ao Laboratório do DER-GB, na Avenida Brasil,
e solicitar dois engenheiros (Bolívar e Martins),
para ficar à sua disposição, para lhe ensinar
tudo sobre laboratório, a fim de montar, isso em
1958, o laboratório de tecnologia de controle
da SURSAN, no Calabouço (perto do Aeroporto
Santos Dumont), com a finalidade de atender a
todas as obras da cidade, inclusive, a do Parque do Flamengo.
No Parque do Flamengo, já aterrado, o controle
ocorreu no trecho desde Centro da Cidade até
Botafogo, quanto à espessura do aterro; nos
diversos trechos, variava muito de acordo com
o material usado, era
muito heterogênio,
porque
misturava
restos de obra com o
do morro Santo Antonio. Lembra que,
no primeiro trecho,
teve 92 cm de pavimento, incluindo o
asfalto, para ter capacidade de suporte
do tráfego.
Conforme a melhoria
no aterro, o dimensionamento do pavimento ia diminuindo
também, passando
para até 45 cm e no
final, até 35 cm de
pavimento sobre o
aterro. Duas firmas
especializadas em
asfalto foram contratadas para esse
serviço, mas o controle tecnológico da massa asfáltica - lembra
Ferrarini -, foi feito desde o início, conforme as
camadas indicadas no projeto, finalizadas com
o asfalto.
Para efeito de estudos, o laboratório previu espessuras do asfalto e a granulometria do material usado, de 7 cm, 4 cm e 3 cm. E ao longo do
tempo, o laboratório observou o comportamento do dimensionamento das pistas.
Segundo Julio Maione, de acordo com os estudos tecnológicos realizados à época, o concreto projetado para uma vida útil de 30 anos, está
durando 50 anos, isso devido ao rigoroso controle tecnológico do material utilizado nas pistas
do Parque do Flamengo.
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Conhecimento marca em 2016
trajetória de 50 anos do IG

P

Foto: SMO/Rio

rimeiro Diretor do Instituto de Geotécnica
(IG) instituído em 1966 em meio a catástrofes de deslizamentos de encostas e desabamento de prédios na cidade do Rio de Janeiro, o
Engº Ronald Young (ex-Presidente do Centro Cultural SEAERJ) destaca o crescente conhecimento
e competência acumulados desde então até aos
dias atuais, pela instituição, atual Geo-Rio - Fundação Instituto de Geotécnica da Prefeitura do Rio.
“Em 1966, não havia, no então Estado da Guanabara, nenhum órgão que tivesse a finalidade específica de cuidar dos assuntos relativos ao tratamento de problemas das encostas, já que o
Laboratório de Mecânica dos Solos, DER-GB era
voltado para problemas de solos em construção
de rodovias”
Na revista Obras nas Encostas do Estado da Guanabara - 1968, estão listadas algumas das áreas
atingidas pelos deslizamentos de 1966/1967, e
onde Young reconhece a importância e grandeza
do trabalho de engenheiros e geólogos, todo o
resultado das intervenções realizadas.
Formado Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF),
em 1960, dois anos depois Young ingressava por
concurso no antigo Estado da Guanabara, designado para trabalhar como engenheiro ajudante no
Distrito de Obras da Lagoa, posteriormente Chefe
de Distrito de Obras, primeiro em Madureira e depois no Rio Comprido, abrangendo os bairros do
Catumbi, Rio Comprido e Santa Teresa. Recorda
que, “nessa época, pequenos muros de arrimo foram feitos em encostas da Rua Almirante Alexandrino, Falet e Cândido de Oliveira”.
Mas foi em janeiro de 1966, no primeiro ano do
Governo Negão de Lima, que a cidade sofrera
chuvas de grande intensidade causando deslizamentos de terra e de pedras e inundações de
grandes proporções sentidas de forma generalizada, mas em maiores proporções nas encostas de
Santa Teresa e na encosta da Rua Santo Amaro,
onde o desabamento de um prédio vitimou cerca
de 80 pessoas, além de inúmeros desabrigados,
se caracterizando como o primeiro grande desmo-

Contenção no Corte do Cantagalo
Engº Ronald Young
primeiro Diretor do
IG, de 1966 a 1968

ronamento de encostas na cidade até aquela data.
Nessa época, aliou-se tais acidentes como decorrentes do cancelamento, pelo Governador, do
feriado de São Sebastião (20 de janeiro), prontamente restabelecido no ano seguinte.
Em maio de 1966, foi criado o Instituto de Geotécnica (IG), estruturado a partir do Serviço de Pedreiras do Departamento de Obras do antigo Estado
SEAERJ Hoje

| 37

| CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |
da Guanabara, órgão que licenciava e fiscalizava a
extração de saibro, areia e pedreiras, além de concentrar o registro de sondagens para a construção
de edifícios.
O Serviço de Pedreiras era chefiado pelo Engenheiro Elazar David Levy e constituído pelos seguintes Engenheiros, na maioria associados: Ana
Margarida do Couto, José Moreira Torres, Magdala
Seixas Ferreira, Nahum Lisker e Luiz Salim Duailibe, ao qual se juntaram, posteriormente, outros
engenheiros e geólogos que passaram a constituir
a equipe base do IG.
Por se tratar de uma cidade densamente povoada com encostas íngremes entremeando áreas de
baixada, a cidade do Rio de Janeiro apresenta características particulares devido, principalmente,
a sua topografia acidentada, onde a ação do intemperismo associada ao desenvolvimento urbano começa a apresentar desequilíbrios muito fortes e na solução dos problemas, então enfrentados, se utilizou das técnicas e conhecimentos da
mecânica dos solos e geotecnia empregados na
construção de barragens e construção de aterros
e cortes em rodovias e ferrovias, já que não haviam
registros de soluções específicas para muitos dos
problemas a serem enfrentados.

Relembrando a metodologia de trabalho adotada
à época, frisou que, “estruturado o quadro de pessoal, começamos a analisar como seriam feitas as
obras, que tipo de solução seria dada, uma vez
que cada local da cidade exigia solução própria”.
E para esse trabalho - acrescentou -, elaborouse o primeiro mapa geotécnico do Estado, entre
1966/1967, indicando a composição do solo, as
origens das transformações ligadas ao intemperismo, a ação humana na abertura de cortes no
solo, a construção de prédios e o desmatamento
provocado pela ocupação das favelas.
Sobre as favelas nas encostas, as considera “um
problema endêmico na Cidade do Rio de Janeiro, que vem se repetindo por mais que tenha sido
contido”.
Uma das mais importantes ferramentas de trabalho adotadas para o conhecimento desse quadro
de ocupação e da geologia, foi a compra de helicóptero, em 1967, autorizada pelo então Secretário de Obras Engº Raymundo de Paula Soares,
para maior agilidade no tratamento de projetos.
“Depois o helicóptero foi vendido e hoje não sei
como isso é feito; mas o voo de helicóptero é absolutamente indispensável, assim como as fotografias aéreas sempre foram importantes”.

Crédito: IG/Sec. de Obras

Para formação do quadro de engenheiros e geólogos necessários, o Instituto de Geotécnica foi
autorizado a contratar profissionais, a maioria dos
quais trabalhavam em empresas privadas, e em

sua totalidade se tornaram sócios da SEAERJ, que
concentrava a elite da engenharia do então Estado da Guanabara.

“Considero o Rio uma cidade
muito característica, porque tem
encostas muito íngremes e baixadas muito extensas. Então, o
problema da queda de pedras e o
desmoronamento de barreiras são
permanentes e requerem atenção
e tratamento adequado, daí a importância e relevância da Geo-Rio,
que é um órgão de elite e tem reconhecimento nacional”.
“As condições de trabalho criadas
à época, com pessoal qualificado e uso de equipamentos, nos
permitiram realizar cerca de 200
obras registradas na publicação
de 1968, quando o IG completava dois anos de atividades”. Além
desse registro, o IG promoveu exposição itinerante que percorreu o
Estado para conhecimento, pela
população, das obras realizadas
para proteção das encostas.

Deslizamento em encosta no bairro de
Laranjeiras, Zona Sul do Rio, em 1967
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É dessa época, diante do pânico
da população causado pelos desabamentos, o Decreto suspen-
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dendo o licenciamento de obra em encostas, até
que fosse feito avaliação preliminar do grau de
risco; a legislação alcançou pleno êxito. Esse Decreto - frisa Young -, vigorou por cerca de oito meses: “Nenhuma licença foi dada para se construir
em encostas sem antes haver a apresentação de
diagnóstico da situação local. A partir daí, conseguimos a grande vitória: toda obra só seria realizada em encosta após a proteção geotécnica”.
Devido ao gigantismo dos problemas enfrentados e metodologia de trabalho, o IG passou a ter
grande visibilidade e reconhecimento pela comunidade internacional, registrando-se a visita de
técnicos de outros países, como o Engenheiro
Ulpio Nascimento, do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil de Lisboa (LNEC) de Portugal;
Geólogo Fred Jones, que pertencera ao USGS Departamento de Geologia dos Estados Unidos.

Além de convite para participação, como técnico, de palestras no exterior e no Brasil, inclusive intensificando-se o intercâmbio com os meios
acadêmicos.
Na atualidade, devido aos conhecimentos adquiridos e excelência do trabalho desenvolvido pela
Geo-Rio, criou-se uma demanda por parte dos Estados brasileiros, que enfrentam problemas semelhantes, interessados em conhecer a metodologia
e a legislação seguidas.
Num alerta, Ronald Young, ressalta: “A ação intempérica é permanente, não ocasional; no caso,
em 1966/1967, houve uma sucessão de fatores,
simultaneamente ocorridos com aquelas fortes
chuvas, e que podem se repetir, o que requer uma
permanente ação e cuidados para evitar a repetição das tragédias ocorridas”.

Obras de atirantamento
predominam em maciços

E

m 1968, o Geólogo José Augusto Rosendo da Silva (sócio da SEASERJ desde 0608-1968), junto com outros técnicos do
Instituto de Geotécnica (IG), atuou em obras de
estabilização preventiva de fixação atirantada de
lascas de pedra que estavam soltas, por exemplo no maciço do Corcovado, na Urca e no morro
do Cantagalo (Copacabana).
O serviço constava, basicamente, do atirantamento, ou fixação das grandes lascas de rochas
soltas diretamente na rocha sã dos maciços, mediante tecnologia muito empregada, por exemplo, na Suiça, e que passou a ser utilizada em
maior escala na Cidade do Rio de Janeiro.
Recorda que “ali no IG a gente trabalhava de 12
a 13 horas por dia, porque era apaixonante a técnica de contenção que íamos aprendendo”. Rosendo conta que cursou Geologia na Faculdade
Nacional de Engenharia, do Largo São Francisco, período concluído em 1967.
Entrou para o IG em 1966 como estagiário, na
leva de 15 engenheiros e geólogos requisitados
à Escola de Engenharia, “porque a cidade estava
em calamidade por causa das chuvas de então,
que atingiram até 200 mm/hora”.
“No IG, inicialmente, fui escalado para a área
de fiscalização, face ao Decreto que estabele-

cia exigências para
se construir. Todas
as obras, para serem licenciadas, teriam que passar pelo
crivo de geólogos e
engenheiros que iam
aos locais examinar
o terreno, determinando o tipo de obra
de contenção necessária”.
Na ocasião, oito técnicos
trabalhavam
sob a chefia do Engenheiro Luiz Salim Duailibi (sócio da SEAERJ
desde 12-01-1059). Como a Cidade do Rio de
Janeiro estava dividida em Regiões Administrativas, cada integrante da equipe de fiscalização
cuidava de três áreas. Coube a Rosendo a região
do Méier, Madureira e depois Barra da Tijuca,
“porque havia um rodízio entre os técnicos”.
Até deixar o IG em 1985, quando foi para a Fundação Superintendência de Rios e Canais (Serla) trabalhar na construção de barragens, como
do Gericinó, “tudo funcionava muito bem”. Mas,
hoje, não saberia dizer como está; já aposentado, perdi o contato”, frisou.
SEAERJ Hoje

| 39

| CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |

Geo-Rio monitorará áreas com
equipamento não tripulável para evitar
reocupação e invasão
ara garantia de que áreas Cidade do Rio
não sejam mais reocupadas ou invadidas
e que as intervenções realizadas permaneçam
íntegras e cumprindo com a sua finalidade, a
Fundação Geo-Rio – sucessora do Instituto de
Geotécnica (IG) - usará, no monitoramento sistema de controle que prevê equipamento do
tipo VANT (Veículo Aéreo Não Tripulável).
Essa providência faz parte da quarta etapa –
de um total de cinco -, do Plano de Gestão
de Risco da Cidade do Rio de Janeiro (PMGR)
que a Geo-Rio diz estar em fase de implantação. Para desempenhar suas atribuições a
Fundação revela dispor atualmente de 37 engenheiros e 13 geólogos, além de 111 funcionários.
Relativo a investimento em obras de contenção, o Presidente da Geo-Rio, Engº Marcio
Machado (associado da SEAERJ desde 2502-1987), diz : “ Nesta gestão, a Prefeitura
do Rio já aplicou R$540 milhões em obras
de contenção de encostas. Parte desses
recursos, em torno de R$250 milhões, foi
usada entre 2009 e 2012, período que engloba as ações emergenciais que foram foram executadas em função da tragédia das
chuvas na cidade. De 2012 em diante, já
foram investidos R$210 milhões em obras
relativas ao mapeamento de risco da GeoRio. Dos recursos usados no mapeamento,
R$350 milhões foram captados do Governo
Federal”.

2 - Prevenção: instalação dos sistemas de
alertas sonoros (sirenes) nessas regiões;
3 - Diagnóstico: desenvolvimento de projetos
executivos específicos para os pontos mapeados;
4 - Intervenção: realização das obras para mitigação de riscos;
5 - Monitoramento: sistema de controle de
ocupação das áreas já beneficiadas com as intervenções propostas, através de equipamentos tipo VANT (Veículo Aéreo Não Tripulável)
para garantia de que essas áreas não sejam
mais reocupadas ou invadidas e que as intervenções realizadas permaneçam íntegras e
cumprindo com a sua finalidade.

Crédito: SMO/Geo-Rio

P

Dados da Secretaria Municipal de Obras
(SMO) da Prefeitura, a que está vinculada a
Geo-Rio, mostram que o PMGR considerado pioneiro no País -, já concluiu três das
cinco etapas. Está entrando na penúltima
etapa, que prevê:
1 - Conhecimento: mapeamento da região
mais adensada da cidade (Maciço da Tijuca
e Serra da Misericórdia) para levantamento
dos principais pontos em alto risco de deslizamento, cujo estudo identificou 117 comunidades com áreas de alto risco de escorregamentos;
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Presidente da Geo-Rio Marcio Machado, com o Cristo
e contenção do Corcovado ao fundo
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Os túneis mudam na medida que
a técnica de construção evolui

“O

s túneis vão mudando na medida em
que vai evoluindo a técnica. Hoje em
dia a técnica de furar túnel é inteiramente diferente do passado”.
Esta é a opinião do Engenheiro Pedro Ivo Tovar
que, no Serviço de Túneis do antigo Departamento de Urbanização (DURB) , da SURSAN, ajudou a
solucionar questões complexas, por exemplo, nos
túneis Santa Bárbara e Alaor Prata (Túnel Velho).
O Túnel Alaor Prata, popularmente conhecido
como Túnel Velho ligando Copacabana a Botafogo, foi onde o Engenheiro Tovar trabalhou também fiscalizando a obra de ampliação para duas
galerias.

Túnel Martin de Sá: boca de saída
na rua Riachuelo com Av. Henrique
Valadares
Engo Pedro
Ivo Tovar

Conta que esse túnel, pela importância e demanda
de tráfego, não podia sofrer acréscimo, nem por
um lado e nem pelo outro. Então o Secretário de
Obras, Engº Raymundo de Paula Soares, definiu
que seria transformado em duas galerias, uma no
sentido de Botafogo e outra no sentido de Copacabana.
Com exceção do Túnel do Joá, ligando a Lagoa
à Barra, Túnel Alaor Prata é o único no centro
urbano que passou a ter duas galerias superpos-
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tas. Por se tratar de obra inédita,
Paula Soares - conta Tovar -, determinou a realização de concurso que desse a solução à ampliação que interferisse o mínimo no
tráfego diário.
Empresa francesa ganhadora do
concurso adotou a solução da
construção de consoles laterais
e uso de vigas metálicas para
sustentar a galeria superior a ser
criada com o rebaixamento da
existente. A solução dada, segundo Tovar, traduziu uma obra
sem o uso do concreto e executada a curto prazo.
O valor do prêmio foi determinado pela relação do tempo de execução, ou seja: quanto menor o O Engº Tovar mostra o painel com o Túnel
tempo gasto na obra, maior o va- Santa Bárbara (boca Norte, Catumbi)
lor do prêmio. Como fiscal dessa
obra, o engenheiro - considerado um dos maioMas tão logo entrou para a SURSAN, Pedro Ivo
res especialista em túneis -, viajou à França para
Tovar, foi trabalhar com o Engº Arlindo Pupe no
acompanhar de perto o que aquele país realizava
Túnel Santa Bárbara que sofrera desmoronamenem tecnologia de túneis.
to de parte da galeria, abrindo uma chaminé de
96 metros de altura, saindo na Rua Ocidental, em
Engenheiro formado pela Escola Nacional de EnSanta Teresa até a galeria. Outra solução dada a
genharia e que ingressou no Serviço de Túneis
esse túnel foi a eliminação do monóxido de cardo DURB/SURSAN, Tovar considera suigeneris a
bono gerado pelos carros em seu interior com a
técnica utilizada para evitar naquela época efeiconstrução de parede divisória entre as pistas,
tos da obra sobre o tráfego, “um artifício que se
eliminando-se o uso de quatro ventiladores com 2
adotou em lugar da escavação, o que deu certo”,
m de diâmetro cada.
comentou,
Conhecido também como Túnel Catumbi-LaranCom 182 metros de extensão, esse túnel faz parte
jeiras, conecta a Zona Sul da Cidade (Laranjeiras)
da expansão da cidade em direção à Zona Sul do
à Zona Norte (Catumbi) e área central. Na publicaRio. Sob os morros da Saudade e São João, liga
ção Os Túneis da Guanabara que o Engenheiro
os bairros de Botafogo e Copacabana pelas ruas
Tovar guarda em seus arquivos, o Santa Bárbara
Sampaio Corrêa e Siqueira Campos.
foi entregue à população em 29 de julho de 1963,
com uma extensão de 1.357 m, na época consideOutro túnel urbano em que Tovar trabalhou fiscalirado um dos mais modernos do mundo.
zando a obra de contenção fica bem no centro da
cidade. Mais conhecido como Túnel Frei Caneca,
Por causa do acidente de desmoronamento, o túmas oficialmente Martin de Sá, liga o bairro do Canel ficou inacabado durante anos, sendo concluítumbi (Rua Frei Caneca) ao bairro de Fátima (Rua
do na administração do Governador Carlos LacerRiachuelo e Av. Henrique Valadares), sob o morro
da (1961-1966), diante da sua importância viária.
de Santa Teresa.
Na boca Sul, integra-se ao Viaduto Noronha, soÚnico túnel da cidade escavado em solo, sua
bre a Rua das Laranjeiras, beneficiando o tráfego
construção demandou soluções técnicas espenas ruas Pinheiro Machado e Farani (Botafogo).
ciais, em1998, diante de infiltração generalizada
Na boca Norte, as obras de urbanização incluíram
através as juntas de concretagem da abóbada.
a construção do viaduto Dr. Agra - esta sobre a
rua de mesmo nome -, o asfaltamento das ruas do
Importante opção para o tráfego entre o bairro da
bairro Catumbi e a canalização do rio Papa-Couve.
Tijuca e o Centro da Cidade, esse túnel - do proEsse túnel atravessa o maciço do morro da Nova
jetista Antonio Russel Raposo -, com 304 metros
Cintra, mais conhecido como morro da Coroa, em
de comprimento e inaugurado em 16 de março
sua vertente Norte, no bairro do Catumbi.
de 1977, com o seu nome, presta homenagem da
cidade ao Governador e Capitão-General da CapiDos vários túneis em que esteve para vistorias e
tania do Rio de janeiro, Martin Correia de Sá.
solucionar, mencionou também o Túnel Tonelero
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com 220 m de comprimento; liga as ruas Tonelero e Pompeu Loreiro, em Coacabana. Entregue ao
tráfego em 21 de abril de 1963, permite circulação
mais rápida entre Copacabana e Botafogo pelo
Túnel Velho (Alaor Prata), entre Copacabana e Ipanema, Leblon e Gávea, pelo corte do Cantagalo.
Na publicação Os Túneis da Guanabara, há menção ao Túnel da Rua Alice, o primeiro do Rio, construído em 1887, entre os bairros Rio Comprido

(Rua Barão de Petrópolis) e Laranjeiras (Rua Alice).
Com 220 metros e alargado em 1952, atravessa o
morro dos Prazeres.
O segundo túnel mais antigo da Cidade, o João Ricardo, liga a Rua Rivadávia Corrêa, na Gamboa, à
Rua Bento Ribeiro, atravessando o morro da Providência. Concluído em 1921, proporciona importante
ligação entre a Zona Portuária e o Centro da Cidade
(Central do Brasil). Tem 293 m de comprimento.

Desmoronamento e solução

O

Engº Walter Pinto Costa, que presidiu a
SURSAN, lembra o ocidente no Santa Bárbara: “ O primeiro grande túnel da Cidade do
Rio de Janeiro foi o Santa Bárbara. Ficou interrompido durante 11 anos, porque houve um
desmoronamento brutal. Isso foi no Governo de
Mendes de Morais, na Prefeitura”.
O túnel teve um desmoronamento tão grande e
formou-se o que se chama “catedral”, uma caverna em cima do túnel. E por isso ficou abandonado durante uma década. Mas a gestão do
Governador Carlos Lacerda o concluiu.
Mas pensou-se, inicialmente, que não tinha solução aquele desmoronamento, não tinha jeito.
Pelo tempo que ficou inacabado, a sensação da
população era a de que a Prefeitura tinha desistido e o bairro de Santa Teresa ia se afundar pela
cratera aberta com o desmoronamento.
Mas a solução foi dada: “Foram colocados 20
arcos de concreto para segurar a parte de cima
de Santa Teresa, arcos de concreto com 1,35 m
de lado, com 120 metros de comprimento, isso
para segurar o bairro de Santa Teresa; arcos
enormes para segurar a parte superior”.

Essa “catedral” está lá até hoje, conta Engº
Walter Pinto Costa. Tem uma escadinha ao lado
do túnel, em baixo, na galeria em direção ao
bairro do Catumbi, dando acesso à Capela de
Santa Bárbara, que o Engº Enaldo Cravo Peixoto fez inaugurar de forma belíssima, quando
mandou instalar uma placa com os nomes dos
cerca de 40 operários que morreram ali, com o
desmoronamento da rocha, mais para o lado do
Catumbi.
Para acessar a capela, Walter ensina o caminho:
“A gente sobe numa escadinha e no vão tem a
capela com a imagem de Santa Bárbara. “ Mas
acabou tudo, não tem mais nada, só tem o buraco”.
“Roubaram todas as letras de bronze com o
nome dos pobres coitados que morreram. Não
tem mais o nome de nenhum deles; estive lá há
pouco tempo e não tem mais nada da homenagem”. Segundo Walter Pinto Costa, “esse túnel
começou a ser construído, em 1947/48, quando
Mendes de Morais era o Prefeito”. Depois houve
esse desmoronamento e abandonaram a obra,
porque diante de tão grande acidente, acharam
que não tinha jeito de corrigir.

Túneis e viadutos refletem
geografia montanhosa

A

Cidade do Rio de Janeiro situa-se entre o
mar e a montanha. Para superar essa geografia visando interligar os bairros da cidade, as administrações atual e anteriores mostram
as estatísticas de túneis, viadutos, passarelas e
pontes em permanente crescimento. Por exemplo,

nos últimos seis anos, os túneis mais que dobraram e só na atual gestão, o crescimento superou
os 100%, evidencia o quadro abaixo.
São exemplos de viadutos: Negrão de Lima, em
Madureira; João XXII, na Penha; Pedro ErnesSEAERJ Hoje
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to, em Ramos. Túneis: Rebouças, Joá, Pepino,
Santa Bárbara, Frei Caneca (oficialmente Martin
Afonso), da Covanca (oficialmente Engenheiro
Raymundo de Paula Soares) e Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto.

dos cabritos, conta o Engº Francisco Filardi, na
época (1965) Diretor do DER, e que fazia parte da comitiva que visitava obras na região de
Campo Grande.
“Vou fazer um desafio. Dou uma mariola para
quem descobrir onde existiu esse Engenheiro Oscar Brito. Nós
nunca
soubemos
dele”, conta Filardi.
Mas quem passar
pelo viaduto vindo
pela antiga Rio-São
Paulo no sentido da
Barra e Avenida Brasil vai ver uma placa
azul, com o nome em
letras brancas do Engenheiro Oscar Brito
(foto).

Mas existe também uma antiga polêmica em
torno do verdadeiro
nome do viaduto sobre a Av. Brasil, em
Campo Grande, conhecido como viaduti dos Cabritos, mas
que tem placa com
o nome Engenheiro Oscar Brito. Certa vez o Governador
Carlos Lacerda, que
governou a antiga
Guanabara de 1961
a 1965 visitava obras
naquela região antes
de chegar à estação
de água do Guandu,
em construção. Ao
observar aquele viaduto, inacabado e
pendurado, com o tabuleiro cheio de cabritos,
indagou ao então Presidente do DER, Jorge
Bauer, o motivo e determinou o término da obra
e também não teve dúvida em nomeá-lo viaduto

No Portal Wikimania
consta registro de
Viaduto dos Cabritos, conforme o Decreto número E-658,
de 8 de fevereiro de
1965, projeto 119, que menciona tratar-se de
viaduto da antiga Estrada Rio-São Paulo (BR
465) situado sobre a Av. Brasil, com 95 metros
de extensão.

Obras de arte na Cidade do Rio de Janeiro- Junho de 2015
Qualificação

Ano 2009

Ano 2015

Túneis

15

36 (*)

Viadutos

116

132

Passarela

311

316

Pontes

524

620

Total

966

1.104

Fonte: SMO/2015 - * 12 foram construído na atual gestão
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Décadas 1990-2015

Linha Amarela mantém há 21 anos
ineditismo do uso de aduelas
pré-moldadas

A

Crédito: Lamsa

Linha Amarela mantém há 21 anos ineditismo do uso de aduelas pré-moldadas.
Ligação expressa entre a Avenida Brasil
e a Barra da Tijuca (23,7 km), a Linha Amarela, desde o início de sua construção, em 1994,
se converteu em um projeto de grande alcance
social.
Este corredor de tráfego é responsável , hoje,
pela moblizaçao urbana de 100 mil veículos
diariamente e proporciona melhor qualidade de
vida diretamente em termos habitacionais, para
2 mil famílias.
Esta a opinião do Engenheiro Affonso Canedo,
ex-Presidente da SEAERJ no período 19831985, que fiscalizou a obra pela Secretaria de
Obras da Prefeitura do Rio: “A principal característica da execução do projeto está no uso de
aduelas pré-moldadas de 12,5 m por 4,5 m com
peso de 40 toneladas cada, método construtivo
que até hoje continua inédito no Brasil, restrito à
Cidade do Rio de Janeiro”.
Com 11 viadutos, 11 pontes, 12 passarelas e
cinco túneis, dos quais dois falsos - porque não
são escavados, mas construídos em comunidades que atravessam protegendo-as de alguma forma de ruídos e com travessias seguras
-, essa obra de porte durou três anos - entre
meados de 1994 a meados de 1996 -, graças
às aduelas fabricadas em Jacarepaguá (Av. dos
Bandeirantes), em canteiro com 160 mil m², e
depois transportadas em carretas para o local
das obras, sendo em seguida instaladas com o
auxílio de treliças.
Períodos
Executada em dois períodos de Governos municipais - Cesar Maia (1992-1996) e Luiz Paulo
Conde (1996-2000) -, a Linha Amarela melhorou
o deslocamento Norte-Sul da Cidade, que dispunha, basicamente, de duas artérias longitudinais: uma Sul, a Avenida das Américas, e outra
Norte, a Avenida Brasil, e transversais precárias,

Visão geral da Linha Amarela, da
Barra à Av. Brasil (23,7 km)

Engº Affonso
Canedo

como a Estrada do Alto da Boa Vista e a GrajaúJacarepaguá. Além de viadutos, o projeto demandou a duplicação de vias, como a Av. Ayrton
Senna, na Barra da Tijuca.
“Então, havia a necessidade de transversais de
vulto nesse sistema viário e a Linha Amarela foi a
primeira dessas transversais, sem subir e descer
morro”. Foram muitos os empecilhos durante a
construção, um deles as 19 favelas, que exigiSEAERJ Hoje
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ram a transferência para conjuntos habitacionais
de cerca de 3.800 pessoas e desapropriações.
Isso porque os pilares tinham de ser fixados
para, em seguida, receberem as aduelas fabricadas com tecnologia francesa Freyssinet
de concreto protendido, pela primeira vez utilizada no Brasil em grandes estruturas, de que
Canedo é especialista. Em 1962, já chefiava o
Serviço de Estrutura do Departamento de Urbanismo (DURB) da SURSAN, responsável por
muitos viadutos e túneis no Estado da Guanabara, construídos no período, principalmente, do
Governo Carlos Lacerda.
Acerca da questão de como o projeto se viabilizou, Affonso Canedo ressaltou que, no início,
se pensou em não cobrar pedágio, mas depois
verificou tratar-se de uma pista cara, com muitas
obras de arte (viadutos, pontes, túneis e passarelas) e exclusivamente rodoviária, com poucos
acessos, conservação e segurança.
Monitorada o tempo todo, a construção do Túnel
da Covanca (2.187 m) deparou-se com Quilombo perto de uma das bocas no bairro de Água
Santa; executou-se um trecho de cerca de 4 km
de canalização do rio Faria-Timbó, entre as duas
pistas, próximo à boca da Zona Norte, o túnel da
Linha Amarela foi perfurado abaixo apenas de

16 metros do túnel adutor de água do Guandu,
o Túnel da Covanca - oficialmente Túnel Engº
Raymundo de Paula Soares -, foi perfurado com
um “jumbo”, ou Shield, importado da Suécia,
que perfurava até 7 m/dia sem ocasionar danos
aos vizinhos.
Concepção
Sobre o Túnel da Covanca, Canedo lembra que
Paula Soares, Secretário de Obras, apresentou
pessoalmente, no início da década de 90, a
concepção de execução da obra, inicialmente,
prevista em duas galerias superpostas. Mas,
por fim, decidiu-se por duas galerias e três faixas, atravessando a serra dos Pretos Forros.
Na época da construção da Linha Amarela, “houve crítica muito grande, porque não se faziam
pistas adicionais para coletivos e transporte de
massa”. Mas esse não era o espírito daquela
época, recorda Canedo. Então, de 1994 e 1995,
fazer pista rodoviária predominava. Incluída no
Plano Urbanístico Doxiádes, essa via expressa
mantinha poucos acessos, e assim a prioridade do transporte de massa teria sido transferida
para outros traçados.
“Criticou-se também, porque tão tardiamente a
partir da década de 90, decidiu-se dar continui-

Canedo mostra painel com fotografia da época da montagem de aduelas
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dade ao transporte de massa,
iniciado com o metrô na década de 70, no centro da Cidade,
indo para a Praça Saens Peña,
em seguida Botafogo, parando
ali em Copacabana. Agora estão
prolongando até a Barra”.
“Então surgiu o BRT, mais barato, que são ônibus articulados
com via exclusiva”. Mas de alguma forma, não tem a grande
vantagem do metrô, que é subterrâneo. O BRT é muito inferior
em termos de desempenho.
Canedo é de opinião que o metrô “não podia terminar no Jardim Oceânico, mas prosseguir
até o Alvorada, pelo menos; mas
deveria ir até mesmo ao Recreio
dos Bandeirantes.”
“Quando se fala em faixa exclusiva para BRT, porque é muito
mais barato que o metrô, realmente é. Mas o metrô subterrâneo tem a grande vantagem,
o grande benefício de não separar, drasticamente, e em duas
partes distintas, o espaço de comunidades: o lado de cá e o lado
de lá.

À pergunta se a cidade comporta novas vias expressas como a
Linha Amarela e a Auto-Estrada
Lagoa-Barra, Canedo - que recebeu o Prêmio Engenheiro do
Ano da SEAERJ, em 1996 “pela
dedicação e experiência” -,
Túnel Engº Raymundo de Paula Soares, o popular Túnel da Covanca (2.187 m)
mostrou-se grande entusiasta
do sistema metrô: “Faça o metrô, que está lá em baixo e não incomoda ninfoi da Gerência Executiva da Linha Amarela,
guém; tendo demanda suficiente, a solução é
quando da sua construção. “Nós temos linha
o metrô. Gasta-se um pouco mais que o BRT
longitudinal de metrô. Não temos rede integra- que seja o dobro -, mas resolve o problema.
da, como: Paris, Berlim, Praga, Moscou, Seul,
Acho que para esses eixos de BRTs deve-se faMéxico, Londres, Lisboa em Portugal, entre
zer um estudo de demanda de transporte, para
outras cidades. Por isso, gostaria que o mese decidir sobre a natureza do veículo que vai
trô chegasse até ao Terminal Alvorada, em uma
ser utilizado; a demanda tem sido tão elevaprimeira etapa, e a seguir prolongar-se até ao
da que a alternativa mais lógica passa a ser o
Recreio dos Bandeirantes.
metrô
“Mas está nos faltando um planejamento geral
Qualquer solução viária urbana, hoje, passa por
e não devemos resolver um problema apenas
uma análise que, necessariamente, inclui uma
de um local, de uma travessia. Temos que rerede de metrô, deixa claro Affonso Canedo, que
solver o problema da cidade inteira”.

SEAERJ Hoje
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Linha Amarela em números

C

omo importante corredor expresso, transversal às principais vias da cidade, a Linha
Amarela contribui para interligar regiões como
a Barra da Tijuca e Jacarepaguá ao Méier, Bonsucesso, Penha e Madureira, bem como áreas
industriais e residenciais, em Inhaúma, Del Castilho e Manguinhos.
Contribui ainda para a integração modal entre
o metrô e ramais ferroviários, além de beneficiar corredores estruturais como a Av. Automóvel Clube e Avenida das Américas, mediante as
obras de arte:
Viadutos - sobre a Avenida dos Democráticos
(220 m); sobre a Estrada Velha da Pavuna (300
m); viadutos sobre a Av. Automóvel Clube (60
m, 80 m e 30 m); viaduto sobre a Av. Suburbana
- Engº João Alves de Moraes (580 m); sobre a
Av. Amaro Cavalcanti (480 m); sobre a Rua Borja

Reis (41 m); sobre a Estrada do Pau Ferro (123
m); sobre a Av. Geremário Dantas (82 m); e viaduto sobre a Estrada do Gabinal (500 m).
Túneis - Engenheiro Raymundo de Paula Soares (2.187 m); Túneis falsos Suiça Carioca (158
m) e Village (28 m); e Túnel Saturnino Cardoso
(155 m).
Pontes - sobre o rio Banca da Velha - Cidade
de Deus (110 m); sobre o rio Banca da Velha Av. Geremário Dantas (25 m e 95 m); sobre o rio
dos Frangos - Encantado (25 m); 3 pontes próximas à Rua Luis Silva - Encantado - com 40 m
cada; ponte sobre a Avenida Automóvel Clube
(110 m); e 2 pontes da Avenida dos Democráticos, com 120 metros cada.
Passarelas - 12 para pedestres ao longo de
toda a Linha Amarela.

PROJETO DA LINHA AMARELA
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Década de 1940-2015

Túnel sonhado na Gávea pode melhorar
acesso à Barra da Tijuca

A

Essa realidade é defendida
nos dias atuais pelo Engenheiro Francisco Filardi, Diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem (DERRJ), no período 1966-1971,
quando a tentativa do túnel
foi discutida. “Hoje, a tecnologia de perfuração com
o tatuzão, o shield, está disponível, ao contrário daquela
época”. Após 10 anos de implantada a Auto-Estrada, a construção do túnel falso implicou na retirada
de famílias, com a demolição de parte do Conjunto
Habitacional São Vicente, ao lado da PUC, projeto
do Arquiteto Affonso Eduardo Heidy (1952).
Construída na segunda metade da década de
1960, a Auto-Estrada Lagoa-Barra foi concebida
para ser a porta de entrada para a então distante Baixada de Jacarepaguá, àquela época “uma
grande área inexplorada, com pouquíssima densidade demográfica, relembra Filardi, sócio da
SEAERJ desde 08-07-1965, formado Engenheiro Civil pela Escola Fluminense de Engenharia
(UFF), em 1962.
Explica que a razão maior para a construção
dessa via expressa, foi a abertura de caminho
viável, que não a estrada do Joá - construída
na década de 1920 na administração do Prefeito
Prado Junior -, muito precária e estreita.
“Em 1966, iniciamos os primeiros projetos. Em
1968, começava a ser aberto o Túnel do Joá

Crédito: Foto DER/RJ

ligação pela via expressa Auto-Estrada LagoaBarra (RJ-071) prevista
em1943, pode melhorar o
seu fluxo de tráfego nos dias
atuais com o sonhado túnel
sob a Pontifícia Universidade
Católica - PUC-Rio, instalada
na Gávea, bairro da Zona Sul
do Rio de Janeiro.

Túnel falso atravessa o conjunto
habitacional Marquês de São Vicente,
na Gávea

Engº Francisco
Filardi

(430 m), logo em seguida o Túnel do Pepino (330
m) e o Túnel Dois Irmãos (Zuzu Angel, este com
1.650 m) -, que hoje seria de construção impossível devido à imensidão da favela da Rocinha.
Os problemas foram enormes, mas cada um de
persi, foram todos superados”.
Após ressaltar a importância do Plano Piloto
Lúcio Costa encomendado no Governo Francisco Negrão de Lima - período 1966-1971 -, Filardi menciona em A Solução da Auto-Estrada
Lagoa-Barra, que “a urbanização e a ocupação da região que abrange a Barra da Tijuca, o
Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá, foram
precedidos de um plano integrado de acessos,
usos do solo e edificações”.
A Barra da Tijuca (a nova cidade), cuja expansão
ordenada se deve ao Plano Lúcio Costa, estava separada da antiga cidade por maciços. Para
SEAERJ Hoje
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“Com o grande crescimento da Barra da Tijuca e
a necessidade de interligação entre as duas comunidades - cidade antiga e a nova -, essa ligação foi se deteriorando”. E hoje, a Auto-Estrada
Lagoa-Barra encontra-se completamente saturada. E sem a Linha Amarela, seu trânsito ficaria,
hoje, simplesmente estagnado, lembra Francisco
Filardi.
A construção da auto-estrada, apresentou uma
série de dificuldades. Por exemplo, “quando chegamos na região do que é hoje o elevado do Joá,
nos deparamos com problemas de instabilidade
da encosta”. Ainda hoje, observa-se a construção
de gigantescos muros de contenção com tecnologia que na época não existia, ou seja, o atirantamento de rocha, muros e matacões.
Por isso, naquela época, fugimos da encosta e fomos para cima do mar, com pilares que chegaram
até 20 metros de altura. Sabíamos que íamos ter
muitas dificuldades em função da situação topográfica, da corrosão marinha, inclusive.

Para a realização do projeto, Filardi mencionou
trecho de faixa desapropriada em frente ao Golf
Club, em São Conrado; encaramos também 200
barracos da Rocinha, retirados amistosamente
por meio da indenização de benfeitorias; e conseguimos embocar o Túnel Dois Irmãos. Tínhamos, claro, que entrar em contato com a população; sempre havia uma reação; mas não tivemos
a interferência do tráfico, nem de demandas problemáticas com relação à posse do terreno.
Sobre a atual obra de ampliação do Elevado do
Joá, Filardi enfatiza: “É uma obra que vai agregar
valor, na medida em que a população tem mais
uma alternativa para chegar à Barra. Porém, tenho minhas dúvidas quanto ao conflito de trânsito que vai haver em São Conrado, caso não se
providencie viaduto de uns 200/300 metros, em
frente à Estrada das Canoas, no largo próximo à
igrejinha local.
Nesse ponto, as duas pistas se afastam, criando-se um canteiro central, em frente àquelas
concessionárias de veículos. É nesse ponto que
prevíamos um viaduto, a fim de os veículos procedentes da Barra não sofram interferência do
tráfego local.
Crédito: Foto DER/RJ

integrar-se, o Rio consolidou acessos: pelo eixo
Norte superior, existem hoje a Linha Amarela e
a Linha Vermelha; pelo eixo Sul, a Auto-Estrada
Lagoa-Barra traduz, hoje, a primeira e principal via
de acesso à região.

“Sabíamos que ali sempre haveria agressão do mar contra a obra. Tanto sabíamos
que, na altura do túnel do Pepino, tivemos
o cuidado de criar, deixar pronto uma Divisão de Manutenção do Elevado que faria, periodicamente, o acompanhamento
de toda a obra da auto-estrada, com sede
administrativa, pessoal, com engenheiro
responsável que se reportava ao DER-RJ
toda vez que houvesse qualquer irregularidade.
Porém, quatro anos depois, houve a fusão
dos Estados do Rio e da Guanabara e com
ela o DER-RJ deixou de ter obrigações
na área urbana, passando a atuar em toda
área estadual.
“Sem dispormos da tecnologia de equipamentos de hoje - grandes gruas, equipamentos de bombeamento, entre outros
recursos -,a obra chegou a ter mil homens
fichados”.
E como o uso de treliças, infelizmente,
não trouxe o resultado que os projetistas
previam, tivemos que fazer a obra vão
por vão, escoramento por escoramento,
um paliteiro de madeira incomensurável.
Mesmo assim, a obra iniciada em 1968, foi
inaugurada em 13 de março de 1971.
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Túnel falso e
túnel verdadeiro

“P

or ocasião da construção da Auto-Estrada Lagoa-Barra, tivemos a oportunidade de negociar com a Pontifícia Universidade Católica - PUC/Rio a passagem subterrânea de um túnel por dentro do campus,
que não deixaria vestígio algum, ou interferência acústica”. Isso foi previsto, negociado e fechado o entendimento. O DER-GB
cumpriu o acordado em relação à implantação do túnel: tinha de pavimentar 6.000 m²
de asfalto dentro da Universidade; o Estado
cedeu para efeito de estacionamento um terreno da Companhia de Habitação (Cohab)
com 30.000 m² que a PUC usou durante este
tempo todo.

Ao detalhar o efeito da rampa do túnel acústico do lado da Gavea, Filardi argumeta: “ Por
isso, inclusive, já no Túnel Zuzu Angel, você
quando chega, observa estar sempre meio
vazio, isso porque o tráfego em direção à Barra da Tijuca está retido lá atrás. Na rampa”.
“Tenho certeza que, com as tecnologias atuais,
com o bom censo que sempre gerou na PUC entendimento, se aquele túnel fosse executado - ele
ainda é possível de ser executado -, e reaterrado
com a urbanização importante que teria de se fazer na PUC, nós teríamos uma melhoria sensível
da capacidade da via, beneficiando para o lado de
São Conrado. Poderia se fazer só a ida pelo túnel
subterrâneo e a volta pelo túnel acústico.
E no momento em que se amplia o elevado do
Joá, será dada maior capacidade à via e, com
isso, elimina-se o gargalo causado, hoje, com a
rampa do túnel acústico, jusifica.

Crédito: Foto DER/RJ

No lugar do túnel subterrâneo, surgiu “aquele
monstrengo que é o túnel acústico, que não
tem o menor sentido”, diz Francisco Fillardi.
Entretanto - deixa claro: “O túnel acústico,
hoje, representa uma retenção de demanda
de veículos, na medida em que existe aquela
rampa de acesso, que reduz a capacidade
da via, porque reduz a velocidade dos veícu-

los, principalmente, quando trafegam por ali
caminhões e ônibus.

Conjunto Residencial Marquês de São Vicente (1952) projeto do Arqo Affonso Eduardo Reidy
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Décadas 1965-2015

Do Plano Doxiádes ao Arco Rodoviário
Metropolitano: 50 anos de técnica e
desenvolvimento

“A

Foto: DER/RJ

história da construção de rodovias tem
um papel importante como elemento indutor do desenvolvimento e crescimento
da população do Município e do Estado do Rio de
Janeiro”.
Com esta visão, o Engº José Paes Leme da Motta,
sócio da SEAERJ desde 02 de fevereiro de 1983,
e agora Conselheiro, frisa que o Plano Doxiádis,
também conhecido como Plano Policromático,
elaborado em 1965, e concebido pelo Arquiteto e
Urbanista grego Constantino Doxiádis, sob encomenda do então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, incluía como fator indutor
do crescimento grandes vias de circulação e que
integrariam a cidade do Rio de Janeiro, destacando-se as Linhas Vermelha, Verde, Azul e Amarela.
Engenheiro do DER-RJ desde 1982 (Diretoria de
Obras e Projetos Especiais), Paes Leme frisa que,
para evitar a ocupação do espaço urbano, nas vias
planejadas, foram elaborados pelo antigo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da
Guanabara (DER-GB), os Projetos de Alinhamento
Aprovados (PAA´s), instrumento legal que disciplinava novas edificações e garantiam espaço para
construção, ou ampliação de rodovias. Para sua
aprovação, eram necessários o detalhamento das
vias/rodovias a nível de anteprojeto, para posterior
aprovação junto a Prefeitura.
A intenção de expandir o desenvolvimento para
Barra da Tijuca e da Região das Baixadas de Jacarepaguá permitiu agregar grande conhecimento
aos seus técnicos nas diversas etapas de elaboração dos Projetos Executivos de rodovias do antigo
Estado da Guanabara.
Até 1988, os investimentos no setor rodoviário
aconteciam, pois os valores alocados permitiam
financiar a construção de rodovias estaduais, através da arrecadação do Fundo Rodoviário Nacional
(FRN), o equivalente a 60% dos recursos.

A importância da Engenharia Rodoviária
O Planejamento Rodoviário passa a ter importân-
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Construção e duplicação da
RJ-071 - Av. das Américas

Engo Paes Leme

cia nas tomadas de decisões, ressalta o Engº Paes
Leme, também Mestre em Engenharia Civil pela
COPPE/UFRJ. Levantamentos eram realizados
em toda malha rodoviária estadual: cadastros
rodoviários - dados geométricos, estudos de
tráfego -, quantitativos e qualitativos, estudos
socioeconômicos, análise de viabilidade técnica-econômica (dados técnicos e custos rodoviários) formando a base para elaboração dos
Planos Diretores Rodoviários e diversos Programas de Investimentos em pavimentação, recuperação e adequação da capacidade da Rede
Rodoviária Estadual.
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O Município do Rio de Janeiro, devido sua posição
geográfica e com seus acidentes geológicos, exigia dos engenheiros expertises como foi o caso da
construção do Túnel Rebouças, com 2.800 metros
de comprimento, inaugurado em 1967 e dando sequência, em 1971, aos túneis: Dois Irmãos, do Joá
(426 metros) e do Pepino (190 metros), incluindo
entre eles o Elevado do Joá, viaduto com 1.100
metros com pistas.
Após a fusão, o DER-RJ, em 1981, inaugurou a
Auto-Estrada Lagoa-Barra ligando a Lagoa Rodrigo de Freitas, junto ao Jockey Club, ao Túnel Dois
Irmãos. Esta rodovia, antes denominada rodovia
RJ-071, pertence atualmente ao Município do Rio
de Janeiro e integra o Anel Rodoviário.

Auto-Estrada Lagoa-Barra

Foto: PVDI Design/1997

A Linha Vermelha teve início com a construção do
Elevado Paulo de Frontin, inaugurado em 1978, com
5,2 km; e no governo Leonel Brizola, em 1992, em
seus dois mandatos, sendo a 1ª etapa: São Cristovão - Ilha do Fundão, extensão de 7 km, e a 2ª etapa,
em 1994, até a Rodovia Presidente Dutra, com 14,0
km, tornando-se a principal via de ligação do Município do Rio de Janeiro aos municípios da Baixada
Fluminense (São João de Meriti, Belford Roxo, Nova
Iguaçu, Mesquita e Duque de Caxias), desafogando
parte do trânsito congestionado da Av. Brasil.

A Linha Amarela, rodovia inicialmente construída
pelo DER-GB (Av. Ayrton Senna e Av. Alvorada),
teve sua conclusão pela Prefeitura, na primeira
gestão do Prefeito Cesar Maia, entre 1994 a 1997,
com a implantação de 15 km pela empresa LAMSA, Consórcio vencedor da licitação e que hoje é
responsável pela operação e manutenção da via.
A obra atravessou o maciço através do Túnel da
Covanca com 2.187 m, além de 2 túneis menores,
com início na Cidade de Deus - km 6 e o Viaduto
Sampaio Correa - km 21.
Com a crise no setor rodoviário após 1988, iniciase a abertura para o Programa de Concessão de
Rodovias Federais que abrange 11.191,1 km de
rodovias, desdobrado em concessões promovidas pelo Ministério dos Transportes, entre 1994 e
1997, mediante delegações com base na Lei n.º
9.277/96, e pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), face aos recursos inexistentes
na manutenção e ampliação de rodovias.
Especializado em Engenharia Rodoviária e Construção Civil pela Universidade Santa Úrsula (USU),
Paes Leme destaca: “O DER-RJ, órgão responsável pela implantação, conservação e manutenção
das rodovias estaduais, sempre teve um papel de
relevância no desenvolvimento na Região Metropolitana e no interior do Estado do Rio de Janeiro”.
Em 1998, foi construída parte da Via-Light, rodovia
em aproximadamente 14,5 km, ligando o centro
de Nova Iguaçu à Estrada Rio do Pau. O prolongamento até a Av. Brasil, numa extensão de 3,4
km, com a construção de dois túneis e 12 viadutos
permitirá sua conclusão, desafogando o tráfego
de passagem da Rodovia Presidente Dutra.
Em seguida, nos governos Garotinho, ressalta-se
a grande obra de ampliação da rodovia RJ-106,
com sua duplicação, numa extensão de 32,0 km,
entre a RJ-104 e município de Maricá, facilitando
o acesso à Região dos Lagos, além de diversas
melhorias e construções em vários municípios do
Estado.

O papel do Engenheiro Rodoviário
Sobre o Papel do Engenheiro Rodoviário, Paes
Leme diz: “O Projeto de Implantação de uma obra
rodoviária exige conhecimentos específicos dos
quais destaco: Projeto Geométrico - planta e perfil, de Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte
Especiais (túneis, viadutos, pontes, contenções,
entre outras), Pavimentação, Meio Ambiente, Sinalização e Obras Complementares”.
A experiência profissional em cada uma dessas
áreas requer cursos de especializações, participação permanente na aplicação prática e também
do conhecimento de novas tecnologias. Para isso,
é necessário que o órgão rodoviário estadual atue
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de modo a garantir a permanência de Engenheiros e técnicos no
detalhamento e participação de
cada etapa do Projeto, e em seguida sua participação e atuação
na obra, permitindo acompanhamento, controle e aplicações das
especificações e normas vigentes.

Arco Metropolitano sobre o rio Guandu

Foto: DER/RJ
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Entretanto, para por em prática
o conhecimento adquirido nas
etapas de um Projeto Rodoviário, tanto o órgão executor como
a empresa executante dependem da atuação do Poder Público em investimentos, tanto na
conservação de novas rodovias
como nas ampliações das já
existentes.
Hoje, observa-se maior interesse no estudo dos pavimentos, devido sua complexidade: tipos de revestimentos; materiais empregados na execução das
camadas constituintes e que formarão a estrutura
do pavimento; seu dimensionamento; e novas tecnologias e equipamentos. Acresce a implantação de
novas rodovias e a grande extensão da malha viária
que exigem do profissional maiores cuidados na manutenção e restauração do pavimento existente, face
ao incremento do tráfego de veículos pesados e no
aumento da carga por eixo nas rodovias.
A construção de uma rodovia obriga a empresa
executante da obra contratada adotar procedimentos de Gestão de Qualidade, e do outro lado
através da fiscalização e da supervisão, exigem
atribuições de controle externo no decorrer da
execução das obras. As empresas contratadas
- executora e supervisora -, deverão equipar-se
através de uma estrutura competente, de um planejamento eficiente e de um controle da qualidade
de suas obras, de modo atender ações corretivas
e preventivas, como consequências de ações de
auditorias internas no decorrer de sua implantação.
Alguns fatores podem contribuir para o atraso das
obras: adaptações e/ou mudanças no decorrer
do detalhamento do Projeto Executivo durante a
fase de obra; liberação de terrenos efetivamente
desapropriados; sítios arqueológicos e Licenças
Ambientais de canteiros e jazidas, muitas vezes
havendo necessidade de complementação de
estudos. No decorrer das obras pode, também,
ocorrer atrasos devido às mudanças climáticas
não previstas, paralisações/greves e em menor
escala falta de mão de obra especializada local.

Uma das maiores obras rodoviárias
O Arco Rodoviário Metropolitano do Rio de Janeiro
- BR-493/RJ-109 -, constituído pelo segmento C,
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é considerado uma das maiores obras rodoviárias
da atualidade do Estado do Rio de Janeiro, executada pelo Governo estadual - desde a implantação
da Linha Vermelha; foi inaugurado num percurso
de 71 km, conectando importantes rodovias federais em território fluminense e integrando ainda os
municípios de Nova Iguaçu, Paracambi, Duque de
Caxias, Seropédica, Itaguaí e Japeri.
De grande importância social, o Arco permite desafogar, num primeiro momento, o tráfego das
principais rodovias: Av. Brasil, Rodovia Presidente
Dutra e BR-040.
Com a nova rodovia, cerca de 35 mil veículos/dia
deixam de passar pela Avenida Brasil, Via Dutra e
Washington Luis. Destes, 10 mil são caminhões de
carga, segundo a Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro (Firjan), que realizou o estudo.
Após a conclusão pelo Governo federal dos demais segmentos, o Arco permitirá atender ao tráfego de longa distância oriundo das regiões Sul/
Sudeste em direção às regiões Norte/Noroeste do
País; conectar as rodovias federais atravessadas BR-040, BR-116 (Norte e Sul), BR- 465 e BR-101
(Norte e Sul) -; desviar o tráfego de veículos comerciais de longa distância, aliviando os principais
corredores metropolitanos, tais como a Avenida
Brasil, Ponte Rio-Niterói, BR-101 (entre Manilha
e Ponte); ampliar a acessibilidade aos Portos de
Itaguaí e Rio de Janeiro; viabilizar a implantação
de terminais logísticos, com redução dos tempos
de viagem e custos de transportes, bem como a
distribuição destas cargas para os mercados consumidores; e introduzir novas possibilidades de
expansão urbana para os municípios localizados
próximos à rodovia.
A rodovia iniciada e concluída nos governos Sérgio Cabral, permite desafogar o tráfego das rodovias - Av. Brasil, Rodovias Presidente Dutra e
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Construída como Rodovia Especial - Classe 0,
o Arco apresenta as seguintes características
técnicas:
• Pista dupla, com canteiro central largo.
• Velocidade Diretriz: 100 km/h.
• Rodovia não bloqueada em pista dupla.
• Acessos controlados e ruas laterais de atendimento às propriedades lindeiras e vias locais.
• Agulhas de acesso de entrada e saída às
pistas centrais em locais específicos.
As rampas, de no máximo
4% e raios superiores a 600 m,
permitem dirigir com segurança,
desde que obedecida a velocidade permitida. A obra foi construída e licitada em 4 lotes.
O lote 01, por se tratar de áreas
remanescentes da Baixada Fluminense, exigiu em quase toda
sua extensão, nos locais de solo
sob camada de baixa resistência, a aplicação de solos reforçados com a utilização de geogrelhas e geodrenos. Atravessa
região plana, em sua maioria
sob aterros elevados, e com volumes utilizados em sua grande
parte proveniente de jazidas.
Elevado do Joá
No lote 02, em alguns trechos,
utilizou-se a mesma técnica e,
por atravessar região ondulada, permitiu a compensação de grande parte do material escavado dos cortes tendo como destino final o corpo
estradal. Os lotes 03 e 04, atravessam regiões
de ondulada a plana, com utilização de grandes
materiais provenientes de jazidas.
O avanço das obras se dava na medida em que
as frentes eram liberadas, imóveis e terrenos
quando desapropriados - indenizados; após
resgates de sítios arqueológicos, num total de
aproximadamente 70 e, por último, na liberação
do corte de árvores e resgate de animais, cujo
acompanhamento era realizado por equipes
especializadas da Supervisão Ambiental das
Obras.
Com a liberação da faixa de domínio, a terraplanagem era iniciada abrindo frente sobre o
leito estrada, na medida em que os equipamen-

tos avançavam, concomitante a construção dos
bueiros transversais. Nesta fase, o fator chuva é
de fundamental importância, daí a necessidade
de um acompanhamento do local com pluviômetros e especialistas em Climatologia orientando o planejamento de avanço da obra.
Após conclusão da terraplanagem, passa-se à
etapa da construção de bueiros de grota, de
todo os dispositivos de drenagem nos aterros e
nas banquetas e cristas dos taludes de corte.
É fundamental a imediata proteção com revestimento vegetal dos taludes, como o plantio de
hidrossemeadura, de modo a evitar a erosão no
caso de chuvas.
A estrutura que compõe o pavimento é constituída de reforço do subleito quando necessário,
em seguida as camadas subsequentes: sub-base com BGTC
(brita graduada tratada com 4%
cimento), a base com BGS (brita graduada simples) e o revestimento em concreto asfáltico
modificado com polímero. Nesta etapa, é necessário experiência das equipes, tanto na Usina
de Asfalto quanto na aplicação
das camadas e do revestimento. Utilizou-se a execução de
drenos subsuperficiais do pavimento, ao longo de todo trecho.
Foto: PVDI Design/1997

BR-040. Entretanto, sua conclusão se dará com
a duplicação da BR-493 - parte, ligando Itaboraí
a Itaguaí, passando por Guapimirim e Magé, num
percurso de 145 km, permitindo se conectar com
todas as rodovias federais em território fluminense, integrando os municípios de Nova Iguaçu, Paracambi, Duque de Caxias, Seropédica, Itaguaí e
Japeri.

As obras de arte totalizam 140,
sendo 56 viadutos, 16 pontes
e 52 passagens inferiores, 4
passarelas metálicas, 9 passagens de gado e 3 zoopassagens. As obras dos viadutos,
em sua grande maioria, foram
executadas em vigas pré-fabricadas; as demais
em caixão perdido e as pontes em aduelas em
balanços sucessivos. Os demais viadutos, num
total de 10, foram construídos em estruturas
metálica, a maioria para travessia dos oleodutos da Petrobras. A rodovia atravessa a reserva
da Floresta Nacional Mário Xavier (FLONA), em
Seropédica, habitat de espécies ameaçadas de
extinção como a rã Physalaemus soaresie, o peixe Leptolebias minimus; foram construídas dez
zoopassagens, que são caminhos criados para
a travessia segura dos animais de um lado ao
outro da rodovia.
Merecem destaques as interseções da BR-040/
BR-116 (Saracuruna), da Nova Dutra e da BR465 (antiga Rio-São Paulo), em Seropédica.
Após sua inauguração, em 2014, o Arco Metropolitano concluiu a iluminação especial, ao longo dos
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71 quilômetros da via, com postes constituídos
de placas de energia solar acopladas e lâmpadas de LED. Com isso, a rodovia passa a ser
uma das maiores estradas do mundo iluminadas
com o uso de fonte energética renovável. A luz

Loureiro destaca as funções
transformadoras do Arco Metropolitano

O

Arco Rodoviário Metropolitano é uma obra com
importantes desdobramentos
na vida econômica e social da
Região Metropolitana. Desejada há muitos anos, integra
o Plano Rodoviário do Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem (DER-RJ) desde
os anos 70, mas as condições políticas só permitiram que fosse inaugurada em 2014.
Esta é a opinião do Arquiteto e Urbanista Vicente Loureiro, Diretor Executivo do Grupo Executivo
de Gestão Metropolitana da Câmara de Integração Governamental. Sócio da SEAERJ desde 13
de março de 1996, ressalta que o Arco visa melhorar as condições de logística no Estado do Rio
de Janeiro, ao interligar os principais eixos viários
estaduais com o resto do Brasil e, principalmente,
as estruturas portuárias dos Portos do Rio e de Itaguaí, e retirando também o tráfego de caminhões
pesados do interior da Região Metropolitana.
Além disso, o Arco tinge os objetivos de comunicação e interligação como a primeira via transversal
de porte na Região Metropolitana, arcada por um
processo de estruturação viária e de transportes,
que parte do núcleo da Metrópole em direção à
periferia.
Em sua análise, Loureiro frisa: O Arco cumpre o
papel de interligação, facilitando o deslocamento
das pessoas em busca de trabalho, de prestação
de serviço, ou mesmo em busca de lazer e de entretenimento nas Regiões dos Lagos, Serrana e
Costa Verde; cumpre ainda o papel de oferecer à
população metropolitana do entorno novas possibilidades de circulação, breves e seguras para trabalho e negócios.
O Arco também cumpre, no aspecto econômico e
nas relações de negócios que ele incentiva, papel
relevante de ligações - antes dele inimagináveis -,
de como moradores, por exemplo, da periferia de
Nova Iguaçu e Vila de Cava, podem conseguir emprego nas empresas ao redor da Refinaria Duque
de Caxias (Reduc). Anteriormente ao Arco, o morador teria que dar uma volta, usar várias conduções
até conseguir seu destino.
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solar é captada pelas placas e convertida em
energia elétrica que, armazenada em baterias,
alimenta as luminárias à noite. Equipadas com
um sensor, as lâmpadas se apagam com a luz
do dia.
Além de mudar as relações de possibilidade de
moradia e de trabalho na periferia metropolitana,
a obra tem papel importante na transformação,
na forma de usar e ocupar o território ao redor do
Arco. Outra característica do Arco: alavanca e promove para o seu entorno a atração de empresas
industriais e de atividades logísticas.
Vicente Loureiro acredita que, em alguns pontos
mais vocacionados à atividade logística-industrial,
“certamente teremos a proliferação de novos empreendimentos, sobretudo em Japeri e Itaguaí,
um vale de quase 30 km de extensão e uma planície larga de uns 20 km, em média, totalizando 600
km² de terra”.
Na prática, citou efeitos da presença do Arco, em
Caxias, a expansão do Distrito Industrial Informal
de Capivari e em Xerém - onde há outra concentração industrial importante -, além de Queimados,
que já sedia empreendimento de logística.
Em meio ao aspecto indutor do Arco, Loureiro admite haver a perspectiva de algum adensamento,
ou de expansão imobiliária nas proximidades da
via rodoviária, “condições que serão reguladas e
tratadas com cuidado para que não se permita o
uso degradante, ou inadequado nessa região.
Quanto ao Projeto de Lei que o Governador discute
atualmente com os Prefeitos da Região Metropolitana para enviar à Assembleia Legislativa visando
a retomada da governança metropolitana, Loureiro
ressalta: “Alguns assuntos são considerados de
interesse comum, o caso do uso do solo, ao redor
do Arco Metropolitano”.
E acrescenta: “Discutimos com o Banco Mundial
(Bird), nosso parceiro na elaboração do Plano Estratégico da Região Metropolitana e de outras iniciativas, a possibilidade de dispormos de sistema
drone (equipamento aéreo manobrado através de
controle) para acompanhamento do processo de
ocupação do solo na região a ser monitorada com
eficiência”.
“É preciso que se desenhe esse modelo de fiscalização e faça com que as políticas públicas de
saneamento, de mobilidade, de infraestrutura e de
habitação, de um modo geral, caminhem no sentido de termos, a médio prazo, uma metrópole mais
equânime na distribuição das oportunidades de
serviços”, deixa claro.

S E R V I Ç O S // EVENTOS // CONTATOS
CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS

Novos Sócios

Carência de três meses - Mensalidade de R$ 30,00 durante os nove meses seguintes, ou mantendo o
referido valor no período de estágio probatório, se for o caso.

Ex-Sócios

- Adimplentes - retornar pagando R$60,00 por mês
- Sócios Inadimplentes - podem retornar pagando mensalidade de R$70,00 pelo período de dois anos.
Observações: Em todos os casos as condições acima somente valerão com desconto no contra
cheque. Ficha de inscrição na Secretaria. Falar com Cláudia ou Sabrina – Tels. (21) 2136-6751 // 21366752

A SEAERJ OFERECE SERVIÇOS DE:
 Restaurante – aberto todos os dias para almoço.
 Salão para festas – alugamos nossa sede para sua festa.
 Pilates – Tel: (21) 97548-8639 Claro / ( 21) 99709-1188 Vivo / (21) 98068-0217 Tim (Horário
comercial)
 Plano de Saúde – Tel: 2136-6758 e 2136-6760 (Silvia e Elias)
 Piano Bar *Happy Hour – toda quinta das 18:00 às 24:00 h.
 Seguro de vida, de viagem e de carro – Tel: 2558-0088 (Vania)
 Coral – todas quartas às 17:30 h, com o Maestro Marcos
 Terças na SEAERJ – toda terça, às 17:30 h -, uma palestra sobre temas do momento. Logo após
- das 19 às 22:00 h -, no Espaço SEAERJ: Música para Quem Gosta de Música. O informativo
eletrônico FIQUE SABENDO disponibiliza com antecedência as programações
 Reunião da Diretoria aberta aos associados, toda quarta às 18:00 h.

VISITE A NOSSA HOME PAGE
SEJA NOSSO AMIGO NO FACEBOOK - SEAERJ DO RIO
AO PREENCHER A ART DO CREA PONHA O Nº 28 DA SEAERJ
www.seaerj.org.br // facebook: seaerj@seaerj.org.br // https:/twitter.com/seaerj
joelson@seaerj.org.br// contato@seaerj.org.br //

Tel.: (21) 2136-6797 - Fax: (21) 2205-2795
Rua do Russel, 1 – Glória (junto a estação Glória do Metrô )
CEP 22210-010 - Rio de Janeiro – RJ

SEAERJ Hoje

| 57

O Centro Cultural da SEAERJ foi criado em 1º de outubro de 2001, marcando os 137 anos da inauguração pelo Imperador Dom Pedro II, em 1864, da Estação de Tratamento de Esgotos da Glória - a primeira da América.
Constituiu a primeira Diretoria do CCSEAERJ:
Presidente: Elisimar Belchior Aguiar;
Diretores: Walter Pinto Costa, Julio Ferrarini Maione e Cesar Drucker.
A atual gestão está assim integrada:
Presidente: Engº. Gilberto Morand Paixão;
Vice-Presidente: Engº. Eduardo Pacheco Jordão;
Diretor Executivo: Arqº. Paulo Roberto Martins de Souza;
Diretor Administrativo e Financeiro: Engº. José Yochimy Arakaki;
Diretor Cultural: Arqº. Armando Ivo de Carvalho Abreu.

CONSELHO CONSULTIVO
TITULARES:
Engº Affonso Augusto Canedo Neto
Engº Ary Jayme Ferreira
Engº Luiz Felipe Pupe de Miranda
Engº Eduardo Mesqita de Souza
Engº Haroldo Mattos de Lemos
Engº Julio Ferrarini Maione
Engº Samuel Sztyglic
Arqº Celso Luiz Gerbassi Ramos
Arqº Mario Vaz Ferrer Filho
Engº Gabriel Vianna da Motta
Engº Carlos Ferreira Campos
Arqª Aida Myriam Quelhas Billwiller
Engª Joelzira Brandão d’Angelo Visconti
Arqª Delma Catalano Tatagiba
Arqº Sergio Augusto Rodrigues Machado
SUPLENTES:
Engº Geraldo Lamego Mattos
Engº Mario Sergio de Castro Bandeira
Arqª Elvira Maria Rossi
Engº Agrº. Ibá dos Santos Silva
Engº Décio Lima de Vascocellos
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CONSELHEIROS VITALÍCIOS
( Ex – Presidentes):
Engº Antonio Elisimar Belchior Aguiar
Engº Eduardo José Costa König da Silva
Engº Walter Pinto Costa
Engº Cesar Drucker
Engº Ronald Young
Arqº José Carlos Neder
CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Arqº Paulo Germano dos Santos Terra
Engº Irineo Gonzaga de Lima
Engº Francisco Xavier Guimarães Moraes
SUPLENTES:
Engº Paulo Brissac de Freitas
Engº Henrique Gustavo dos Santos Frickmann
Engº Fernando Pache de Faria Saldanha
MESA DO CONSELHO CONSULTIVO:
Presidente: Arqº. José Carlos Neder
Vice-Presidente: Engº. Eduardo Mesquita de Souza
1º Secretário: Engº. Ary Jayme Ferreira
2º Secretário: Engº. Julio Ferrarini Maione

RIO DE JANEIRO EM 2014
PERCURSO
QUINTA DA BOA VISTA

A partir da esquerda: Fábio O. Bitencourt Filho,
Marcelo José das Neves e Mozart Porto Rangel
A partir da esquerda: Gloria Regina Nogueira Pereira, Solange
Helena Gadelha Dantas e Monica de Andrada Tovar

anos
Já tradicional e prestigiada pelos associados,
a 26ª Corrida de 2014 obteve pleno êxito

VEM AÍ A 27ª CORRIDA DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS. PARTICIPE!
Outras informações na Secretaria
SEAERJ Hoje
Rua do Russel, 1 - Glória - Tel.: (21) 2136-6797
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