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A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
DE USINAS NUCLEARES

RESUMO

Devido à complexidade dos sistemas e riscos potenciais envol-
vidos, a construção de uma usina nuclear requer experiência
altamente especializada das principais empresas engajadas no
empreendimento, a fim de capacitá-las a executar a obra em
conformidade com exigências rígidas de confiabilidade e
segurança e, ao mesmo tempo, com custos e prazos adequados.
Com este objetivo, o construtor civil deve desenvolver sua
própria capacitação. E a forma natural para fazê Io é a absor-
ção de tecnologia que lhe permitirá assimilar know-.'iow
somado ao fator-experiência.
Este trabalho apresenta o processo e as diferentes fases dessa
absorção de tecnologia, bem como o modelo de fatorexpe-
riência resultante, considerando a filosofu de trabalho do
construtor civil, o projeto e algumas outras influências estru-
turais mais representativas.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Dados sobre o construtor civil
A Construtora Norberto Odebrecht S.A. possui um registro de 40 anos de ativi-
dades no mercado brasileiro de construção civil, onde vem realizando importan-
tes trabalhos por todo o país.
No (mal da década de 70, iniciou suas atividades no exterior no campo de hidre-
létricas, estradas e plataformas cie petróleo.
Há 13 anos, começou a construção dos trabalhos CIVIS de usinas nucleares no
Brasil, uma atividade que se iniciou com a construção da primeira usina nuclear
do país, agora já em operação comercial (626 MW-PWR). Desde 77, vem tra-
balhando na construção da segunda usina nuclear brasileira (1300 MW - PWR).

M. A Central Nuclear

12.1. Localização
A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto está localizada em Angra dos Reis,
na região sudeste do Brasil, litoral do Rio de Janeiro, banhada pelo Oceano
Atlântico e próxima dos principais centros sócio-econômicos do país, isto é.
130 km do Rio de Janeiro, 220 km de São Paulo e 350 km de Belo Horizonte.

1.2.2. Principais dados

Unidades PWR

Potência Nominal

Supridor dos Componentes
Principais

Construtor Civil

Gerenciamento Geral

Proprietário

Unidade 1

626 MW

W "tinghouse
(USA)

Construtora Norberto
Odebrecht S.A.

Furnas Centrais
Elétricas S.A.

Furnas Centrais
Elétricas S.A.

Unidade 2

1300 MW

Kraftwerk Union
(Alemanha)

Construtora Norberto
Odebrecht S.A.

Nuclebrás - Empresas
Nucleares
Brasileiras S.A.

Furnas Centrais
Elétricas S.A.

OBS.: A Unidade 3 possue as mesmas característica» da Unidade 2.



1.2.3 Lay-out gerai

12.4 Cronograma civil dos trabalhos principais das Unidade 1 e 2
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2. PRINCIPAIS ESTÁGIOS EXECUTIVOS

2.1. Unidade I

Esta Unidade teve os trabalhos iniciados em fins de 72 e já se encontra em ope-
ração comercial.
As estruiuras são caracterizadas por fundações diretas, os edifícios nucleares
principais assentes diretamente na rocha e os demais em aterro de areia com-
pactada.
Os principais estágios executivos podem ser assim sumarizados:

• Escavações para as fundações do Edifício do Reator e do Edifício de Segurança
até atingir rocha sã a uma profundidade de -23 m abaixo do nível do mar.
Este trabalho tornou-se particularmente difícil ievando-se em conta os problemas
resultantes da necessidade de rebaixamento do nível d'agua devido à proximidade
do mar e ao solo extremamente permeável, além das pesadas chuvas, peculiares
à região e, particularmente, àquela época.

• Forma deslizante para o envoltório de concreto do Edifício do Reator.
Este estágio foi executado em 38 dias a uma velocidade média de subida de
2,5 polegadas/hora, apesar do grande número de block-outs e do grande diâmetro
da estrutura (36 m).



Concretagem sob e sobre a contenção de aço do reatur.
Para a execução deste serviço foram elaborados planejamentos e estudos detalha-
dos que incluíram o uso de modelo em escala 1 x 1 .

22. Fundação da Unidade 2

A construção desta Unidade teve início em junho de 77 através da execução de
suas fundações profundas; essas tornaram-se um verdadeiro desafio por suas
proporções e dificuldades.
São constituídas de 1.626 'ubulões concretados no local, de grande diâmetro
(110, 130 e 180 cm), embutidos em rocha sã, com comprimento variando entre
20 e 50 metros.
Foram utilizados até 13 conjuntos de equipamentos de cravação simultaneamente
e para a composição dos mesmos foi necessário desenvolver estudos e pesquisas
para a obtenção de mixagem adequada, considerando-se suas diferentes proce-
dências (quatro países diferentes).
Houve uma incidência de até 40% de matacões nos tubulões executados.
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Além de atender aos demais requisitos de qualidade, foi executada prova de
carga com coeficiente de segurança de 1,65 da carga de projeto e contando
somente com 3,37 m de atrito lateral na rocha, não computada a reação de base,
tendo apresentado um resultado excepcional — uma deformação elástica de
apenas 9,3 mm no topo e uma deformação permanente de 0,9 mm. A quantidade
de tubuloes executada, foi bem maior que o previsto inicialmente. O acréscimo,
bem como o reforço da pai te superior dos tubuloes, deveu-se unicamente a novos
"critérios de projeto", que acarretaram, evidentemente, uma dilatação do prazo

Equipamentos
utilizados nas fundações

da Unidade 2
e tubuldes do Edifício

do Reator prontos.



2.3. Superestrutura da Unidade 2

A Superestrutura da Unidade 2 teve início em junho de 80 e estamos hoje prati-
camente alcançando no Edifício do Reator a laje +26,65 correspondente ao topo
do Compartimento do Reator e das Piscinas de Combustível.
Os estágios executivos mais importantes podem ser sumarizados como a seguir:

• Impermeabilização da laje de embasamento do Reator e do Edifício Auxiliar
com o uso dos materiais convencionais (feltro betuminoso, cobre, alumínio
e pintura asfáltica) mais morterpias, este último não utilizado na Alemanha.

• Grauteamento com solução local simples e de alto nível onde foram substituídas
injeções laterais e/ou inferiores pela concretagem com traço alto nivelante e sem
retração, usando apenas a gravidade e os equipamentos convencionais.

• Execução do Reservatório de Armazenamento de Combustível, do Comparti-
mento do Reator e do Reservatório de Transporte de Combustível com utilização
de painéis autoportantes de grande porte (até 8 x 14 m) maiores que os utilizados
na Alemanha e tendo para seu giro no solo solução igualmente simples e nova que
correspondeu ao uso de colchão de areia como base de rotação.

• Início da construção da Estrutura do Compartimento de Válvulas (UJE), através
do uso de pilares pré-moldados inclinados com apoios em concreto, e sistema de
fixação por perfis de aço (solução simples e barata, que permitirá eliminar as
interferências da citada estrutura com todas as instalações eletromecânicas da área
na sua base).



Situação dos Trabalhos
Edifício do Reator
— Paredes JXternas até a+28,15.
— Envoltório de aço ató a Zona 7, inclusive.
— Reservatório de Armazenamento de Combustível, Compartimento do Reator

e Reservatório de Transporte de Combustível concluídos.
— Demais estruturas do UJA no ní\,el = +25,0.
— Serviços de acabamento do UJB na fase inicial.

• Edifício Auxiliar do Reator (UKA): estrutura até+11,15.
• Edifício de Controle (UBA): estrutura até+28,80.
• Edifício da Turbina (UMA): estrutura até+5,15.



• Estrutura da Tomada d'Agua (UPC): estrutura principal concluída.
• Edifício do Gerador de Emerçância (UBP): laje de coroamento das estacas con-

cluída.
• Galerias Principais de Água de Refrigeração (PAB): conclu idas.
• Dutos: 80% prontos.

2.4. Trabalhos comuns a todas as Unidades

Como indicado no cronograma da figura 2, simultaneamente com a construção
dos Edifícios Nucleares da Unidade 1 e prosseguindo em paralelo aos da Uni-
dade 2, vêm sendo executados trabalhos comuns às três unidades, dentre os quais
podemos destacar:
- túnel de descarga de água de refrigeração, escavado em rocha e revestido de

concreto, apresentando uma seção molhada de 65 m2 e uma extensão de
1.000 metros;

- sistema de abastecimento de água doce constituído de tomada d'água, adutora
e estação de tratamento d'água;

- molhe de proteção das tomadas d'agua com 1,000 metros de extensão e um
volume total de 1 milhão de metros cúbicos de rocha com uso de pedras sele-
cionadas com peso unitário de até 12 toneladas e

- proteção da linha da praia com 2.000 metros de extensão, realizado com en-
rocamento selecionado.
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3. A ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA

3.1. Premissas básicas

Desde o ano de 1972, a Construtora Norberto Odebrecht vem desenvolvendo e
aperfeiçoando sua capacidade técnica em relação a construção de usinas nucleares,
bem como absorvendo, adaptando e desenvolvendo tecnologia transferida de
firmas estrangeiras possuidoras de extensa e comprovada experiência interna-
cional.
Essa experiência consiste não somente em know-how, mas também no chamado
fator-experiência, sendo este último o indicador da experiência que uma empresa
adquiriu até um dado momento.
A primeira premissa básica pode ser assim expressa:
— Transferência de tecnologia = transferência de know-how + transferência

de fator-experiência.
Demais premissas:
— A transferência deve ser efetivada através de sucção, isto é, cabe ao parceiro

recebedor, após ter o parceiro transferidor colocado à sua disposição
know-how e fator-experiência, a iniciativa e o comando das ações necessárias
para efetivar a transferência de tecnologia.

- O parceiro transferidor não deve ter reservas, devendo estar preparado para
passar informações abrangendo desde os conceitos gerais até os mais especí-
cos, levando em conta a crescente experiência do recebedor.

- A transferência é sempre efetuada de pessoa para pessoa.



3.2. Processo de absorção

Entre 1972 e 1982, a transferência e a absorção de tecnologia ocorreram em
quatro fases principais, cada uma apresentando características especiais relativas à
evolução do processo e ao contínuo aumento da capacidade da Construtora
Norberto Odebrecht (CNO).

1a Fase (figura 3) A construção da Unidade 1 constituiu-se numa nova expe-
riência, não somente para o construtor civil, como também para todas as empre-
sas envolvidas no empreendimento, inclusive o proprietário.
Considerando a característica pioneira do trabalho, a CNO contratou uma em-
presa americana, a J.A. Jones, de experiência internacional, para prestar serviços
de assistência técnica nas áreas de planejamento e definição de processos, bem
como na área de Garantia da Qualidade.
Esse período, de 72 a 74, foi caracterizado por assistência direta e constante do
pessoal especializado americano à Construtora no canteiro de obras.

2a Fase (figura 3): Essa fase corresponde ao período 75/81 e foi caracterizada
pelo desenvolvimento e conclusão da construção civil da Unidade 1, agora sem
assistência direta e planejada de pessoal estrangeiro especializado.

ODEBRECHT

KNOW-HOW

BÁSICO (1) +
FATOREXPERIÉNCIAI1)

1345/1972

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

KNOW-HOW E
FATOR-EXPERIÊNCIA

DISPONÍVEIS

FASE 1

ESPECIALISTAS AMERICANOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
(CONTRATO DIRETO)

19 ESTÁGIO

FASE 2

SEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DIRETA DE ESPECIALISTAS
ESTRANGEIROS

ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO
E FINAL

UNIDADE 1

KNOW-HOW
INTEGRADO

1972/1974

UNIDADE 1

KNOW-HOW 12) •
FATOR-EXPERIÊNCIA (2)

1975/1981

Figura 3
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3a. Fase (figura 4): O período 77/81 representa a terceira fase do processo de
transferência/absorção de tecnologia, e corresponde aos trabalhos de construção
da Unidade 2, sendo simultâneo à citada 2? fase.
Essa 3? fase foi caracterizada pela colaboração da empresa alemã Hochúef AG,
contratada pela CNO e reconhecida como possuidora de know-how e fator-
experiência no projeto e na construção de usinas nucleares.
Os serviços foram prestados em assistência técnica com participação direta na
organização dos trabalhos, icb i responsabilidade geral da CNO.
Durante essa fase foram desenvolvidos os trabalhos de estudo e execução das
fundações da Unidade 2, bem corno os estudos relativos à superestrutura daquela
Unidade.

4a Fase (figura 4): O período correspondente ao ano de 1982, pode ser caracte-
rizado como a 4? fase do processo de transferência/absorção de tecnologia.
Nesse período teve início a construção da superestrutura da Unidade 2 e não
houve em termos de construção civil participação direta de nenhuma empresa
estrangeira, embora especialistas alemães (Horhtief) tenham sido colocados à
disposição do construtor civil pelo cliente.

FASE 3 FASE 4

ODEBRECHT

KNOW-HOW +
FATOREXPERIÉNCIA

1945/1977

EMPRESA ALEMÃ DE

CONSTRUÇÃO CIVIL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(CONTRATO DIRETO!

ESTUDOS
FUNDAÇÃO E

ESTUDOS SUPERESTRUTURA
UNIDADE 2

PESSOAL ALEMÃO
ESPECIALIZADO COLOCADO

A DISPOSIÇÃO DO
CONSTRUTOR PELO

CLIENTE

CONSTRUÇÃO
SUPERESTRUTURA

UNIDADE 2

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

KNOW-HOW E
FATOR-EXPERIÊNCIA

DISPONÍVEIS

KNOW-HOW
INTEGRADO

1977/1981

EXECUÇÃO
FUNDAÇÕES
UNIDADE 2

KNOW-HOW INTEGRADO
E FATOR EXPERIÊNCIA

KNOW-HOW •
FATOR • EXPERIÊNCIA

1982

1977/1981

Figura 4
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A partir da 43 fase, inclusive, vem sendo requerida uma estrutura organizacional
mais adequada a um melhor relacionamento entre construtor civil e projetista.
Assim, na área de engenharia, duas subáreas já existentes foram reforçadas:
a área técnica e a área de coordenação de projetos.
A área de coordenação de projetos é o principal suporte para a relação projetisia-
construtor e representa uma das principais diferenças entre o atual comporta-
mento e o assumido na construção da Unidade 1.
Essa área, com a cooperação da área técnica, é responsável pelo estudo e defini-
ção das necessidades em termos de projeto e especificações técnicas e pela análise
e debate com o projetista da integração projeto/processos.
Além disso, deve acompanhar a preparação dos documentos técnicos pelo pro-
jetista para que realmente contenham as decisões acordadas e aconteçam nos pra-
zos adequados.
A área técnica é responsável pelo estudo e definição dos processos técnicos e
procedimentos construtivos, bei.i como pela programação da obra, sendo ainda o
apoio da área de produção e a parceira da área de coordenação de pro,etos.
Em todo o processo ressalta-se a independência da função da Garantia da Quali-
dade, área responsável por assegurar a criação e manutenção das condições re-
queridas para qualidade final do trabalho, a qual, por sua vez, é função da qua-
lidade do projeto e da construção.



4. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE FATOR EXPERIÊNCIA

f-icou implícito no item anterior, que fator-experiência corresponde à experiência
adquirida por absorção da experiência de quem já fez. somada à experiência
adquirida fazendo e que, além disso, só se pode começar a fazer após ter adqui-
rido o necessário know-how para tal.
Desejamos agora definir o modelo de fator-experiência desenvolvido na cons-
trução civil de Angra 2 considerando a influência da filosofia de .rabalho do
construtor civil bem como as condições estruturais de mercado, projeto, recursos
econômico-financeirose estágio do projeto/execução eletromecânicos.

4 .1 . Modelo normal de trabalho na Alemanha

0 modelo de trabalho na Alemanha no que concerne à construção civil de usinas
nucleares, de uma forma sintética e cons:dprando apenas o conjunto de fatores
a serem analisados e comparados, pode ser expresso de acordo com a figura 5.

HEALIDADE ALEMÃ CONSTRUÇÃO CIVIL

APOIOS
ESPECIALIZADOS

E
EQUIPAMENTOS

E SERVIÇOS
DISPONÍVEIS
E PRÓXIMOS

FATOR-
EXPERIÉNCIA
E RECURSOS

ESPECIALIZADOS
DISPONÍVEIS

5O CONSTRUTOR
CIVIL

MERCADO
CONSTRUÇÃO

CIVIL
OTIMIZADO
QUALIDADE/

PRAZOS/CUSTOS
MATERIAIS

DISPONÍVEIS

PROCESSOS
OTIMIZADOS
E ESTÁVEIS

I

DETALHAMENTO
PROJETO CIVIL
OTIMIZADO E
RESPONSABI-
LIDADE DO

CONSTRUTOR
CIVIL

PRODUTIVIDADE
E PRAZOS

OTIMIZADOS

ELETROMECÃNICA OTIMIZADA

V

I
NOVAS

OTIMIZAÇÕES
MAIOR FATOR-
EXPERIÊNCIA

CRONOGRAMA
PADRÃO

USINA PWR
A LEMA

ESTÁVEL

CRONOGRAMA
DETALHADO

CURTO PRAZO
CONSTRUÇÃO

CIVIL

I
CONSTRUÇÃO

CIVIL
OTIMIZADA

(ESTRUTURAS
LEVES E

EFICAZES,
BAIXOS CUSTOS»

RECURSOS ECONÔMICO FINANCEIROS
OTIMIZADOS E ESTÁVEIS
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Percebemos que para a existência de "Processos Otimizados e Estáveis" concor-
rem os seguintes fatores:
Mercado de construção civil otimizado, com materiais disponíveis e existência de
apoios especializados de equipamentos e serviços próximos.
Fator-experiência consolidado e recursos especializados disponíveis do construtor
civil.
Projeto otimizado e elaborado pelo próprio construtoi civil (na Alemanha, para
alguns casos, a construção, o projeto e o fornecimento, mesmo tendo como res-
ponsáveis firmas diferentes, estão sob a coordenação de uma holding).
Esses fatores aiiados a:
Produtividade e prazos otimizados;
Instalações eletromecâmcas otimizadas quanto aos aspectos de projeto e exe-
cução;
Recursos econômico-financeiros otimizados e estáveis;
geram a existência ue cronogramas padrões das usinas PWR alemãs estáveis e
otimizados, permitindo a elaboração, diretamente para a produção, de crono-
gramas detalhados e de curto prazo.
A otimização global do processo permite estruturas leves e eficazes, baixos custos
e qualidade.
A cada nova usina a experiência se multiplica e novas otimizações são introdu-
zidas.
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4.2. Particularidades da construção civil nuclear no Brasil

Novamente, com as restrições já apontadas no sub-item ariter>or '4.1> e visando
ainda a comparação dos fatores que mais influenciam a cons'njcao civil, estamoi
apresentando na figura 6, algumas particularidades do modi-io de trabalho no
Brasil.

REALIDADE BRASILEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL

FATOR
EXPERIÊNCIA
E RECURSOS

00
CONSTRUTOR

CIVIL

INFLUÊNCIA
FUNDAÇÕES

PROFUNDAS X
CRITÉRIOS

DE PROJETO

PESQUISA
EQUIPAMENTOS

E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

E
QUALIFICADOS

MERCADO
CONSTRUÇÃO

CIVIL EM
FORMAÇÃO

QUALIDADE/
PRAZOS/
CUSTOS

PESQUISA
PARA

DEFINIÇÃO
MATERIAIS

ADAPTAÇÃO
DOS

PROCESSOS
SEQÜÊNCIAS

E MEIOS

I

DETALHAMENTO
PROJETO CIVIL

TORA DA
RESPONSABILI

DADE DO
CONSTRUTOR

CIVIL

ADEQUAÇÃO
PROJETO

MERCADO X
PROCESSOS/

SEQÜÊNCIAS/
MEIOS

CRONOGRAMA
TIPO USINAS ,

PWR ALEMÃS
REVISADO

CONSTRUÇÃO
CIVIL

EM
OTIMIZAÇÃO

CRONOGRAMAS
SETORIAIS

DETALHADOS
• PRODUTIVI

DADE
PRAZOS

ESTIMADOS

REVISÃO
CRONOORAMAS

SETORIAIS
E EMISSÃO

:RONOGRAMAS
TRIMESTRAIS
DETALHADOS

ELETROMECÂNICA EM FORMAÇÃO

RECURSOS ECONÔMICO FINANCEIROS EM REVISÕES
J L

Figura 6

Percebemos que a necessidade de adaptação dos processos t\ em i onsequência,
d adequação projeto/mercado aos processos decorrem dos fatores .ibaixo (dentre
outros possíveis)
Mercado rie construção civil em formação, havendo necessidade de pesquisa para
localizar e qualificar fabricantes de materiais, tem como fornecedores de equi-
pamentos e serviços especializados, além de transportá-los de grandes distâncias ou
até mesmo de importá-los.
Fatorexperiência e recursos especializados do construtor civil em formação.
Projeto da responsabil idade de várias empresas, também con fator-experiência
específico em formação.
Fundações profundas e revisão dos "critérios de projeto".
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A necessidade de revisar e adaptar os cronogramas padrões das jsinao PM R alemãs
surge dentre outros fatores:
da necessidade de adequação do projeto e/ou do próprio merrado aos processos
adaptados;
das instabilidades econômico-financeiras;
do estágio incipiente do projeto/execução das montagens eietromecânicas.
Como conseqüência das revisões dos cronogramas padrões das usinas alemãs e
da própria adequação projeto/mercado x processos surge a necessidade de recorrer
a cronogramas detalhados com lógica explícita e de longo prazo, isto é, crono-
gramas setoriais (por edifício) com produtividades/prazos estimados.
Esses cronogramas devem poder avaliar, no grau de detalhe das alterações ocorri-
das, suas conseqüentes influências no cronograma do empreendimento e nos
cronogramas trimestrais de produção.
A cada nova revisão econômico-financeira e/ou eletromecânica novas revisões são
feitas nos cronogramas setoriais e trimestrais, inclusive na seqüência construtiva,
visando reduzir ao mínimo os impactos em termos de adiamento de prazo.
Assim, prossegue a construção civil, num processo interativo, devendo tornar-se
cada vez mais otimizada.
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4.3. Descentralização, antecipação e iniciativa: características marcantes do modelo
adotado

Comparando a realidade brasileira de construção civil à alemã, percebemos o
esforço que deve ser desenvolvido para haver compensação dos nossos problemas.
Esse esforço, essa ação, no nosso entender, vem sendo desenvolvido no que diz
respeito à construção civil de Angra ?. basicamente nas cinco áreas mostradas
na figura 7.
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Analisemos para cada área, a estratégia adotada bem como suas características
mais marcantes, no quadro da figura 8.
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A Tecnologia Empresarial Odebrecht é fundamentada na descentralização
organizacional e vem sendo empregada em todas as atividades da CNO, inclusive
no canteiro das Usinas Nucleares de Angra (figura 9).
Assim, estas unidades funcionam como pequenas empresas montadas a partir do
Cliente (fonte de resultados) para o acionista, sendo operadas sobre centros de
resultados com responsáveis, objetivos e metas perfeitamente definidos.
Devem ser entendidos como resultados, não somente aqueles de natureza eco
nômíca, como também os de imagem, decorrentes de qualidade, produtividade,
prazos e custos, entre outros, que conduzam à satisfação do Cliente.

TECNOLOGIA EMPRESARIAL ODEBRECHT

GüiCio DC NOVOS F BWS EWW.3MI06 - rWi')AMF'|TO f M 5E«VltO
PUBLIC* 0* 0«5ANií*(ÍO - tO<i>*AÇÍn C I M T h i W

flITEM* PC COmvmCmÇÂQ

Figura 9
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Citaremos agora alguns exemplos de antecipação e iniciativa mencionadas no
quadro da figura 8:
— Quando, há seis aros atrás, em verdadeiro processo de sucção junto aos

alemães, extraímos um cronograma detalhado do Reator (cerca de 200
atividades, processadas inclusive no computador através de rede de prece-
dência) estaVamos formando a base para todos os cronogramas e estudos
seguintes do edifício que mais caracteriza a construção de uma usina nuclear.
Além disso, estávamos dentro desse processo de iniciativa e antecipação
definindo para o projetista, as juntas de construção de todo o edifício já de
acordo com os painéis e outros meios que pretendíamos usar.

— A antecipação e iniciativa em relação aos cronogramas de acabamento de
edifícios e das áreas externas, apesar de todas as suas indeterminações,
também foram fatores marcantes, particularmente se considerarmos a bem
sucedida iniciativa do construtor civil de aumentar substancialmente seu
conhecimento da área eletromecânica da usina.

— A sistemática eleição de atividades principais (aquelas mais complexas e que
envolvem diversas firmas) e a busca de suas atividades deduzidas (necessárias
para a consecução das principais) vêm sendo também exemplo de anteci-
pação e iniciativa.

— A realização do Acordo entre projetistas e construtor civil, sob a supervisão
geral das empresas responsáveis pelo gerenciamento do projeto e da cons-
trução da Unidade 2 foi um exemplo de iniciativa de todos os envolvidos.

— O trabalho informal desenvolvido antes do Acordo, pelo construtor civil,
junto ao projetista para a otimização projeto-processo foi exemplo de
iniciativa e antecipação.

— A postura dos responsáveis pelo gerenciamento da obra e construtor civil
em relação ao planejamento estratégico, vem sendo a base para um verdadeiro
trabalho em equipe e exemplo de descentralização, antecipação e iniciativa.
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5. RESULTADOS ATUAIS

A implementação do processo de transferência de tecnologia já citado, aliado à
experiência anterior da CNO e sua determinação em consolidar e desenvolver sua
própria tecnologia, bem como a iniciativa e o comando de todas as atividades,
tudo dentro de uma filosofia descentralizada de trabalho, tornou possível uma
real absorção, assimilação, adaptação e desenvolvimento da tecnologia trans-
ferida. Entre os resultados obtidos podemos mencionar os seguintes:

• Mentalização da filosofia de Garanto da Qualidade no âmbito da Empresa,
através de transferência interna de know-how.

• Incorporação e adequação a realidade nacional das melhores técnicas ameri-
canas e européias de construção tanto no aspecto da logística quanto de pro-
cessos, ou seja"
— sistema de planejamento global, do estratégico e/ou decisório ao executivo

e/ou de processos;
— altíssima capacitação seletiva e de adequação do uso do equipamento,

tendo em vista a diversificação de nacionalidades já empregadas, consubs-
tanciada pela formação de mão-de-obra brasileira hábil no tocante à ope-
ração e manutenção;

— mecanização equilibrada da produção, visando melhor qualidade e menores
custos e prazos.

• Aprimoramento do modelo para gerenciamento de projetos complexos, objeti-
vando:
— participação acentuada na elaboração dos projetos e especificações, visan-

do a otimização e viabilização da construção dentro da disponibilidade
do mercado nacional;

— coordenação acentuada entre o construtor, proprietário, órgãos públicos
e outras empresas envolvidas, de modo a garantir o domínio das inúmeras
interdependências típicas de projetos complexos, que tendem a reduzir o
ritmo construtivo.

• Otimização, com obtenção de índices acumulados de produtividade como o de
54 Hh/m3 concreto, similares aos obtidos na própria Alemanha, apesar da
redução de alguns equipamentos principais, face às pressões econômico-finan-
ceiras.

6. CONCLUSÃO

Os resultados alcançados são testemunhos eloqüentes da capacidade da Engenha-
ria Brasileira de realizar, a níveis internacionais de qualidade, prazo e custo, cons-
trução e/ou consultoria em empreendimentos de construção civil de centrais nu-
cleares
Obtidos ao longo de 13 anos de esforços e investimentos tanto de entidade';
governamentais quanto da empresa de construção civil, esses resultados repre-
sentam hoje um enorme potencial disponível em termos de know-how e fator-
experiência, que deve não só ser preservado como desenvolvido através da con-
tinuidade de sua utilização na construção de novas Usinas Nucleares, à seme
lhança do ocorrido em países industrializados bem sucedidos nos seus progra-
mas nucleares.
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