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Agora todos dizem: faltam 
engenheiros com boa forma-
ção. Há, então, duas questões 
a serem solucionadas: o nível 
dos cursos e o interesse dos 
jovens. Para a primeira, antes 
das escolas de engenharia, 
escolas de professores de en-
genharia, aprimorando a téc-
nica com envolvimento em 

projetos reais, sem deixar de lado as mo-
dernas demandas de sustentabilidade, em 
programas de mestrado bem estruturados 
e objetivos.

A segunda poderia começar com ações 
no ensino médio, mostrando aos estudantes 
que, embora os problemas de engenharia 
usem Física e Matemática, não têm resul-
tados exatos ou soluções únicas, sendo sus-
ceptíveis a incertezas de toda espécie, algu-
mas passíveis de avaliação computacional, 
outras não.

Projetos pressupõem modelos para os 
sistemas a serem construídos. Esses mode-
los, às vezes matemáticos, adotam leis físicas 
aplicáveis às idealizações, desprezando cer-
tos fatos que, supostamente, têm pequena 
influência no funcionamento do conjunto.

Esses pequenos fatos, aliados à nossa 
ignorância natural, levam-nos a considerar 
possíveis perturbações aleatórias. Por exem-
plo, ao projetarmos uma ponte usamos a 

Mecânica Newtoniana, mas é possível que 
seja necessário levar em conta um estudo 
estatístico dos ventos na região onde ela 
será construída.

Além disso, mesmo um sistema descrito 
por equações sem termos aleatórios pode 
apresentar comportamentos imprevisíveis, 
por conta das suas não linearidades. Isto é, 
pequenas mudanças nas condições iniciais 
produzem grandes alterações de comporta-
mento.

Em meio à tragédia, os administradores 
públicos decidiram montar um sistema de 
previsão de catástrofes, em nosso país. É 
sabido que os problemas relativos à me-
teorologia são governados pelas equações 
de Navier-Stokes, que são fortemente não 
lineares e apresentam sensibilidade às 
condições inicias.

Assim, essa será uma tarefa que exi-
girá pessoal com boa base de modelagem 
e de computação. Há competência esta-
belecida no país para isso, mas o projeto 
é complexo, leva tempo e exige vultosos 
recursos.

Comprar pronto demandará o mesmo 
nível de investimento sem, entretanto, as-
segurar domínio da técnica, eternizando 
nossa dependência.

* José Roberto Castilho Piqueira é vice-diretor da Esco-

la Politécnica da USP e diretor-presidente da Sociedade 

Brasileira de Automática

Schahin Engenharia concluiu, em ja-
neiro passado, a escavação mecaniza-

da do Túnel Gastau, como é chamado o ga-
soduto que ligará a Unidade de Tratamento 
de Gás de Caraguatatuba (UTGCA) à Unidade 
de Tratamento de Gás Monteiro Lobato, no 
município de Taubaté, ambas no Estado de 
São Paulo. O gasoduto destina-se a escoar o 
gás natural do campo de Mexilhão, que está 
sendo implantado pela Petrobras na Bacia 
de Santos. Para tanto foi utilizada uma tu-
neladora de última geração, a primeira para 

A túneis em rocha usada no Brasil.
Com as obras do Túnel Gastau a Schahin 

Engenharia apresenta-se como a pioneira 
no país, ao adotar o método de escavação 
Tunnel Boring Machine (TBM) em um túnel 
escavado em rocha. O equipamento é for-
mado por um sistema integrado que, além 
da escavação na rocha, executa todas as 
contenções, como a colocação dos anéis, 
tratamentos e monitoramentos, garantindo 
a execução segura e em conformidade com 
todos os requisitos exigidos em obras com 

Concluída a escavação do Gastau, 
uma obra emblemática da

engenharia de túneis
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essas características. Além disso, dispõe da 
mais recente tecnologia de perfuração e de 
um moderno dispositivo de sondagem geo-
técnica, que permite minimizar os riscos de 
acidentes e paralisações das atividades. 

A tuneladora, popularmente chamada 
de “tatuzão”, tem cerca de 130 m de com-
primento, 6,20 m de diâmetro, pesa apro-
ximadamente 750 t e tem uma expectativa 
média de escavação diária de 20 m. A sua 
operação ficou a cargo da empresa italiana 
Ghella. Trata-se de uma obra emblemática 
para a engenharia de túneis do Brasil, com 
projeto executivo e acompanhamento técni-
co da obra (ATO) realizado pela GeoCompany.

O Gastau é o túnel mais longo para um 
único emboque já escavado no Brasil, com 
5,2 km de extensão. Com 6,19 m de diâmetro 
de escavação, foi totalmente revestido com 
anéis de concreto pré-moldado, e na sua 
parte final é o túnel mais profundo do Brasil, 
situando-se a 540 m abaixo da superfície. A 
sua construção foi um grande desafio para a 
engenharia brasileira, e sua concepção redu-
ziu significativamente o impacto ambiental 
na implantação do Gasoduto Taubaté, parte 
do Complexo Mexilhão. O túnel transpôs a 
Serra do Mar sem provocar nenhum impacto 
ambiental no seu Parque Estadual, que é área 
de proteção ambiental permanente.

A Unidade de Tratamento de Gás Mon-
teiro Lobato receberá o gás produzido na 
Plataforma de Mexilhão (PMXL-1), além do 
gás dos campos de Uruguá e Tambaú e do 
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projeto piloto de Tupi. A produção de gás da 
UTGCA será escoada até Taubaté pelo Gas-
tau, interligando-se depois à malha sudeste 
de gasodutos.

A UTGCA terá capacidade de processa-
mento de 15 milhões de m3/dia de gás. Ali 
será feita a separação e o tratamento de 
gás recebido da plataforma, obtendo-se, 
como produtos, o gás natural especificado, 
o GLP (gás de cozinha) e o condensado. A 
UTGCA terá 500 000 m2 de área construída, 
distribuídos em terreno de 1 milhão de m2, 
em sítio de Caraguatatuba. O gás natural, 
depois de percorrer o gasoduto terrestre até 
Taubaté, irá para o gasoduto Campinas-Rio 
de Janeiro, de onde será distribuído para o 
mercado consumidor. 

A Petrobras, por sua vez, prossegue no 
cronograma das obras do Campo de Mexi-
lhão. A construção e montagem da plata-
forma Mexilhão 1 (fixa) é composta de uma 
jaqueta e dois módulos: um para utilidades, 
acomodação e heliponto e outro para o 
processo, geração e tratamento de gás. A 
jaqueta é de aço e fixada no fundo do mar 
por oito estacas, a uma distância de 143,2 
km da costa, em lâmina d’água de 172 m, 
interligada a poços produtores de gás. Com 
altura de 227 m (182 m de jaqueta) a pla-
taforma é apontada como a mais alta do 
gênero feita pela Petrobras. O duto subma-
rino tem diâmetro de 34’ e 135,5 km de ex-
tensão. O trecho terrestre, de 7,7 km, sai da 
praia para conectar-se à UTGCA.

Equipe participante do contrato e dirigentes no emboque do Túnel Gastau,
em primeiro plano Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras
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