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A SKLEIN - Consultoria em Sustentabilidade tem
como missão social a prestação de serviços de
consultoria e execução de projetos no ramo de
geologia, geotecnia, estudos ambientais, estudos de
impactos ambientais e de vizinhança, planejamento
estratégico, desenvolvimento sustentável, editoração
de mapas e relatórios, assessoramento técnico
especializado, sustentabilidade, treinamentos,
zoneamentos ambientais, ecológicos e urbanos,
laudos e perícias, assessoria em termos de
ajustamento de conduta e conflitos de uso e ocupação
do solo.
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JUSTIFICATIVAS

O presente projeto conceitual tem como objetivo informar
sobre a tecnologia de pavimentação sustentável, suas
características, seus benefícios diretos e indiretos, seus
custos e sobretudo sua valorização quanto ao respeito ao
meio ambiente.

insustentável e responde na forma de processos erosivos,
contaminação de aqüíferos, efeito estufa, etc. Mas, como
então satisfazer as necessidades de desenvolvimento
econômico e social e ao mesmo tempo atender ao meioambiente de maneira equilibrada?

Cabe salientar que uma pavimentação nada mais é do que
fornecer condições aos solos para que este se transforme
em um caminho adequado para a circulação de pessoas e
mercadorias, em sua mais simples definição.

Uma das respostas possíveis pode ser encontrada na
definição de sustentabilidade como um modelo
econômico, social e ambiental equilibrado de tal forma que
satisfaçam as necessidades da geração presente e
garantam as satisfações das necessidades das gerações
futuras.

A mobilidade que uma estrada traz a essas pessoas, pode
muito bem ser definida como desenvolvimento econômico
e social, como também pode muito bem ser traduzida em
função das dificuldades que uma obra mal pensada pode
acarretar na vida da população.
Falta de manutenção, buracos, atoleiros são aspectos
comuns herdados de projetos de pavimentação
caracterizados pela simples substituição dos solos por
britas e areia recobertos por uma manta asfáltica,
desconsiderando as condições climáticas regionais e as
condições econômicas para a manutenção constante da
malha viária.
Além dessa herança, que muitas vezes podem ser
mensuradas em números cruéis na forma de vítimas de
acidentes ou em viagens extremamente demoradas e
cansativas, o meio ambiente padece com as áreas
mineradas para obtenção da brita e areia, as áreas de
empréstimo de material de solo a ser substituído, as áreas
de bota-fora, etc, agregando à obra, de forma direta um
passivo ambiental de difícil valoração. Acrescente a isto o
consumo de combustível para o transporte dos materiais
de construção, o deslocamento para as áreas de bota fora
e teremos uma noção do quanto uma obra de
pavimentação tradicional colabora com o incremento de
poluentes e gás carbônico na atmosfera.

Com esta visão, qualquer desperdício deve ser
considerado inaceitável. Desperdício orçamentário com
obras que não satisfaçam as necessidades ou que
provoquem custos adicionais ao longo do tempo, não pode
ser sustentável. Soluções desse tipo, requerem além de
altíssimo custo econômico, uma insatisfação social e uma
demanda constante de novos recursos ambientais não
renováveis para a manutenção da solução inadequada em
sua origem.
As rodovias vicinais possibilitam a integração com outros
meios de transporte facilitando a movimentação de
pessoas e produtos pelo interior de vasta regiões que
necessitam elevar a qualidade de vida de populações
residentes.
Trata-se portanto de questões de desenvolvimento
sustentável e soberania de qualquer nação.
A SKLEIN Consultoria em Sustentabilidade têm a
satisfação de apresentar a solução sustentável de
pavimentos baseados em estabilização ecológica de
solos. Esta solução tem sido comprovada como a mais
adequada para as inúmeras situações onde o importante é
ter os melhores desempenhos e durabilidade do pavimento
e os menores custos econômicos, ambientais e sociais.

Notadamente a natureza sofre com esse tipo de obra
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A água

A Carga

Com raras exceções, o setor de pavimentação tem seguido
modelos conceituais importados, principalmente dos Estados
Unidos e Europa.

Outro aspecto importante em um pavimento é sua capacidade
de suportar a passagem de cargas.
Em condições normais, os pavimentos são projetados para
suportar a passagem de 8.500 Kg durante 10 anos em uma
estimativa de 1.000.000 de vezes. Aparentemente os
números são grandes, porém são estimativas mínimas
adotadas visto que muitas vezes o pavimento se coloca a
suportar cargas maiores, por eixo e que no caso de muito
tráfego de veículos essa solicitação sucessiva impede que o
pavimento reaja adequadamente, posto que se baseia em
conceitos de flexibilidade de sua superfície.
Aliada à chuva, essa situação de tráfego intenso faz com que
um pavimento novo fique comprometido em menos de 1 mês
de uso.
É o que vemos em inúmeros casos de pavimentos recém
inaugurados e já prestes a serem alvos de manutenção.
Métodos utilizados em projetos atuais baseiam-se na
capacidade de suporte do solo e do subleito para determinar a
espessura da camada flexível de asfalto a ser utilizado.
Sujeita-se, assim, um solo com baixa capacidade de suporte,
elevando-o graças ao dimensionamento de uma camada de
solo importado ou de brita e engrossando a camada de asfalto
superficial.
Como vimos, o asfalto não se dá bem com a chuva. Deteriorase. Além de que um tráfego momentâneo mais intenso faz
com que o pavimento não se porte como flexível, rompendose em trincas e provocando desníveis. Resultado:
manutenção constante.
Percebe-se, portanto que a questão de um bom pavimento é
conceitual.
Um pavimento deve ser resistente à chuva, impermeável para
evitar erosão das camadas inferiores, drenante, não
agressivo ao meio ambiente e, sobretudo, econômico. A
estabilização ecológica de solos tem se mostrado eficiente
nessas e outras qualidades, atendendo aos esforços a que é
submetido pelo clima e pelos diferentes tipos de veículos,
inclusive de carga (8,5 ton/eixo – CBR > 60%)

Em solos tropicais muitas vezes isso não é levado em conta
nos projetos baseados em critérios estabelecidos para solos
diferentes que ocorrem nos outros países em que a técnica foi
desenvolvida.
O maior inimigo do asfalto é a chuva.
A chuva desagrega a camada de asfalto e ao infiltrar-se no
subleito, carrega sedimentos mais finos e provoca a erosão
do pavimento. O resultado é uma estrada cheia de buracos,
que deve ser recuperada com a mesma técnica para que na
próxima chuva novos buracos apareçam. E, assim,
sucessivamente.
No fundo, simplificadamente, uma pavimentação nada mais é
que um projeto de drenagem. Drena-se a água lateralmente
de forma a tornar o leito adequado para deslocamentos de
veículos e pessoas. Pretende-se, assim, constituir uma
superfície praticamente impermeável e que suporte uma
determinada carga de forma a drenar a água pluvial para suas
laterais. Estas, por sua vez compõe um sistema de drenagens
pluviais de forma a impedir erosões e encaminham as águas
para áreas de drenagens naturais.
Em uma área urbana, o quadro acima é bastante complexo.
Em uma área rural é mais simples pois as águas acabam se
infiltrando nos solos laterais à pavimentação ou facilmente
ordenadas a seguirem a uma drenagem natural.
Como o asfalto não é totalmente impermeável, uma parte da
água pluvial infiltra-se no pavimento e isto ocasiona sua
deteriorização.
O pavimento 100% impermeável e com drenagem lateral
adequadamente implantada evita a ação da água em sua
deteriorização, por isso sua manutenção é baixa.
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Projeto e Obra
Pavimentação Sustentável

Nossos projetos são baseados nas características dos solos
locais. Adicionando produtos orgânicos e estáveis na
natureza que transformam o solo não coeso em um
pavimento coeso com capacidade de suporte de qualquer tipo
de tráfego. Para isto necessita-se de coleta de amostras dos
solos locais e ensaios de laboratório onde determinam-se as
quantidades e condições de aplicação de nossos produtos de
modo a empregarmos ao solo uma condição de estabilidade
física de suporte contra esforços diversos garantindo assim
sua durabilidade e possibilitando o tráfego constante por
longo período de tempo com baixíssimo custo de
manutenção.
Por utilizar basicamente o próprio solo local onde o pavimento
será implantado, não requer insumos minerais na forma de
agregados de britas e areias, dispensando também a
necessidade de transportes infindáveis desses materiais e de
áreas de bota-fora de entulhos desperdiçados em obras de
pavimentação tradicional.
Por tudo isto, o custo do método é bastante inferior a qualquer
outra solução de pavimentação.
O solo estabilizado ecologicamente já está pronto para o
tráfego de veículos podendo ou não receber uma fina capa
de manta asfáltica de acordo com a necessidade de tráfego
que a via deverá comportar
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IMPACTOS AMBIENTAIS
Impacto Ambiental
Área de Empréstimo
Lavra de Brita
Lavra de Areia
Área de Bota-Fora
Transporte de
Insumos
Impermeabilização
do solo
Erosão do
pavimento ou subleito
Carreamento de
areia para
drenagens
(Assoreamento)
Aparecimento de
buracos e atoleiros
Produção de Poeira
Pós-Obra
Impactos Gerados
pela Manutenção
Interrupção de
tráfego para
execução da obra
Benefício social
Economia de
recursos

Pavimentação
Tradicional
sim
sim
sim
sim
sim

Pavimentação
Sustentável
não
não
não
não
não

sim (baixa)

sim (baixa)

sim

não

sim

não

sim

não

em alguns
casos
cascalhamento
sim

não

vários dias

1 dia

alto
baixa

alto
alta

não
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Além de projetos e obras mais econômicos e
ambientalmente eficaz, a Pavimentação Sustentável
requer manutenção periódica muito baixa durante a
vida útil da obra.
Manutenção:
Pavimentação Convencional – 100% do custo da obra
em 10 anos de uso ($97.160,00/ano/ Km)
Pavimentação Sustentável – 20% do custo da obra em
10 anos de uso. ($3.600,00/ano/Km)
Equipamentos
Os equipamentos utilizados para a sua aplicação são os
convencionais de qualquer obra de terra:
·

Motoniveladora

·

Trator com grade de disco ou um pulvimixer

·

Caminhão pipa

·

Rolo vibratório ou estático

Pavimentação
Convencional

Pavimentação
Sustentável

Brita 40% (com frete),
misturada com pó de pedra,
argila e areia – tabela DER

$ 10,42/m²

R$ 0,00

TROCA DE SOLO

$ 0,52/m²

$0,00

Terraplanagem para retirada
do solo no trecho de 1000 m.

$1,50/m²

$0,00

Terraplanagem para
colocação de brita e areia,
com compactação

$ 1,20/m²

$0,00

Terraplanagem para
tratamento do solo e
compactação

$ 0,00

$1,80/m²

Estabilizante de solos

$0,00

$3,45/m²

Aglutinantes

$0,00

$0,98/m²

Pintura asfáltica

$2,20/m²

$2,20/m²

Massa asfáltica CBUQ –
preços utilizados pelo DER
para faixa B “pronta” com
transporte – preço médio

$65,00/m²

$0,00

Projeto de pavimentação

$ 6,49/m²

$ 0,35/m²

Mão de obra técnica geral
proj/obra

$1,00/m²

$0,45/m²

Outros custos/operacionais
ou custos não comparáveis
entre os métodos

$8,83/m²

$8,77/m²

TOTAL

$97,16

$18,00

Trecho de 1Km ou 10.000
m²

$ 971.600,00

$ 180.000,00
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X

Outras Vantagens
·Proporciona melhoria e conforto ao tráfego para o
usuário de ruas ou estradas porque inibe o
aparecimento de defeitos nos pavimentos;
·Reduz os custos de construção e conservação dos
pavimentos;
·Minimiza o aparecimento de lama, poeira e atoleiros em
ruas e estradas de terra;
·
Protege a superfície de rodagem de estradas de terra
contra a perda de agregados superficiais pela abrasão
do tráfego;
·
Não exige intervenções de conservação do leito
estradal com freqüência protegendo-o também contra
as erosões, desde que exista um sistema eficiente de
drenagem;
·
Aumenta a vida útil das camadas tratadas de
pavimentos sejam elas revestidas ou não.
·
Garante uma maior proteção do pavimento contra
fatores climáticos adversos como geada e umidade
excessiva
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ÁFRICA
A África é o terceiro continente mais extenso (atrás da Ásia e da América) com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3 % da
área total da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra (atrás da Ásia) com cerca de mil milhões de pessoas (estimativa
para 2005), representando cerca de um sétimo da população do mundo, e 54 países independentes.
Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos trinta países mais pobres do mundo (com mais problemas de subnutrição,
analfabetismo, baixa expectativa de vida), pelo menos 21 são africanos.
Soluções de infra-estrutura com baixos custos e sustentáveis são muito benvindas a esses países que buscam integrar suas populações através de
estradas que possibilitem o escoamento de produção rural, bem como melhorias na qualidade de vida dos povos.
A Pavimentação Sustentável de baixo custo é certamente um grande empreendimento para países como Angola, Moçambique, Togo e GuinéBissau que já se mostraram muito interessados em nossos serviços e transferência de tecnologia. As estradas com Pavimentação sustentável
possibilitarão outros empreendimentos nos países, como a construção de Vilas Sustentáveis e outros projetos que elevem a qualidade de vida do
povo africano.
Além dos quatro países citados, estamos propondo nossos projetos a outros que em breve também farão parte de nossos clientes e parceiros.
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TOGO
O Togo, oficialmente República Togolesa, é um país africano, limitado a norte por
Burkina Faso, a leste por Benim, a sul pelo Golfo da Guiné e a oeste por Gana.
Capital: Lomé
Presidente: Faure Gnassingbé
Hino nacional: Salut à toi, pays de nos aïeux
Língua oficial: Língua francesa
Governo: Sistema de partido dominante, República
População: 6.154.813 (2011) Banco Mundial
Terrenos planos na faixa litorânea, onde reside a maior parte da população e
montanhoso na porção central, com uma cordilheira cortando o país de sudoeste a
nordeste. Possibilidades de implantação de mais de 5.000 Km de estradas de direção
sul-norte e ao longo da faixa litorânea.
As estradas possibilitarão escoamentos de produção rural e principalmente da
produção mineral do país.
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MOÇAMBIQUE
Moçambique, oficialmente República de Moçambique, é um país localizado na costa oriental da
África Austral, limitado a norte pela Tanzânia, a noroeste pelo Malauí e Zâmbia, a oeste pelo
Zimbábue; e a leste pelo Canal de Moçambique.
Capital: Maputo
Moeda: Metical
Presidente: Armando Guebuza
Língua oficial: Língua portuguesa
Governo: Sistema de partido dominante, Presidencialismo, República
População: 23.929.708 (2011) Banco Mundial

A norte do rio Zambeze o território é dominado por um grande planalto, com uma pequena planície
costeira bordejada de recifes de coral e, no interior, limita com maciços montanhosos pertencentes
ao sistema do Grande Vale do Rift. A sul é caracterizado por uma larga planície costeira de aluvião,
coberta por savanas e cortada pelos vales de vários rios, entre os quais destacando-se o rio
Limpopo.
Cerca de 45% do território moçambicano tem potencial para a agricultura, porém 80% dela é de
subsistência. Há extração de madeira das florestas nativas. A reconstrução da economia, após o fim
da guerra civil em 1992 e das enchentes de 2000, foi dificultada pela existência de minas terrestres
não desactivadas. O produto interno bruto de Moçambique foi de US$ 3 600 milhões em 2001.
Potencial para reconstrução de 5.000 Km de estradas.
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ANGOLA

Angola, oficialmente República de Angola, é um país da costa ocidental de África, cujo território
principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a
sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico.
Capital: Luanda
Moeda: Kwanza
Presidente: José Eduardo dos Santos
Governo: Sistema de partido dominante, Presidencialismo, Estado unitário, República
Língua oficial: Língua portuguesa
População: 19.618.432 (2011) Banco Mundial

O país está dividido entre uma faixa costeira árida, que se estende desde a Namíbia chegando
praticamente até Luanda, um planalto interior úmido, uma savana seca no interior sul e sudeste, e
floresta tropical no norte e em Cabinda. O rio Zambeze e vários afluentes do rio Congo têm as suas
nascentes em Angola. A faixa costeira é temperada pela corrente fria de Benguela, originando um
clima semelhante ao da costa do Peru ou da Baixa Califórnia.
Angola é rica em minerais, especialmente diamantes, petróleo e minério de ferro; possui também
jazidas de cobre, manganês, fosfatos, sal, mica, chumbo, estanho, ouro, prata e platina. As minas de
diamante estão localizadas perto de Dundo, no distrito de Luanda. Importantes jazidas de petróleo
foram descobertas em 1966, ao largo de Cabinda, e mais tarde ao largo da costa até Luanda,
tornando Angola num dos importantes países produtores de petróleo, com um desenvolvimento
econômico possibilitado e dominado por esta atividade. Em 1975 foram localizados depósitos de
urânio perto da fronteira com a Namíbia. Apesar de rica, há desigualdade social entre as várias
regiões e um potencial para mais de 5.000 Km de estradas a serem pavimentadas para escoamento
principalmente da produção mineral.
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Guiné Bissau
A Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau, é um país da costa
ocidental de África que se estende desde o cabo Roxo até à ponta Cagete.
Capital: Bissau
Hino nacional: Esta É a Nossa Pátria Bem Amada
Língua oficial: Língua portuguesa
Governo: Semipresidencialismo, República
População: 1.547.061 (2011) Banco Mundial
Expectativa de vida: 48,1 anos (2011) Banco Mundial
O país estende-se por uma área de baixa altitude. O seu ponto mais elevado está
300 metros acima do nível do mar. O interior é formado por savanas e o litoral por
uma planície pantanosa.
A Guiné-Bissau, fortemente dependente da agricultura e da pesca, é objeto de um
programa do FMI (Fundo Monetário Internacional) para o ajuste estrutural. A
castanha de caju, de que é hoje o sexto produtor mundial, aumentou
consideravelmente de preço em anos recentes. O país exporta peixe e mariscos,
amendoim, semente de palma e madeira. As licenças de pesca são uma importante
fonte de receitas.
Estradas de interligação entre as regiões são indispensáveis para o ajuste
estrutura, com possibilidades de até 3.000 Km de Pavimentos Sustentáveis.
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Estamos trabalhando com a projeção de 1.500 Km de estradas com projetos e obras de Pavimentação Sustentável nos
países que já estabelecemos contatos e em fase de negociação (Angola, Moçambique, Togo e Guiné Bissau), para este ano
de 2013.
O desafio é grande porém tecnicamente possível para uma área equivalente a 1500 hectares de pavimento, cerca de 5000
amostras e ensaios, além de controle de campo das condições do solo e de sua estabilização.
Como faturamento bruto estimado, avaliamos o montante da ordem de U$ 200 milhões e líquido da ordem de U$40 milhões
com os serviços no continente africano, somente em 2013.
Investimentos na montagem de laboratório de solos bem como no treinamento de equipes de campo tanto para projetos como
obras são desejáveis e importantes nesta fase em que estamos formalizando a viabilidade dos serviços nos quatro países.
A abertura de frente de trabalho para outros projetos sustentáveis também são possíveis nas áreas de construção civil,
desenvolvimento da indústria mineral, reconstrução de infra-estrutura urbana, saneamento etc.
A perspectiva de obras no Brasil também é bastante favorável em vista do PAC2 e dos volumes de projetos e obras para a
Copa de 2014, Olimpíadas de 2016 e recursos do Pré-Sal.
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As relações crescentes entre Brasil e África
AKLILU SHIKETA
ESPECIAL PARA A FOLHA
O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva disse certa vez que "o Brasil tem uma responsabilidade moral e
ética para com o continente africano".
Ele também teve a generosidade de reconhecer que o Brasil foi construído em cima do "trabalho, do suor e sangue de
africanos" levados para o outro lado do Atlântico no comércio de escravos. Da população brasileira atual, 51% não é
branca. Cinco países africanos falam a mesma língua que o Brasil.
O Brasil e os países africanos de língua portuguesa (Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tome e Príncipe, Moçambique e
Angola) fazem parte da mesma instituição, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
O Brasil foi responsável pela criação da Cúpula América do Sul-África (ASA), que teve sua primeira reunião na Nigéria,
em 2006, a segunda na Venezuela, em 2009, e a terceira em 2011 na Guiné-Bissau. A Cúpula tem por objetivo
fomentar a cooperação "na governança, no desenvolvimento rural, comércio, investimentos e infraestrutura".
Hoje o Brasil tem mais missões diplomáticas na África do que tem o Reino Unido. Apenas entre 2003 e 2010, o Brasil
abriu 17 novas embaixadas na África e visitou 23 países africanos. A presidente atual, Dilma Rousseff, visitou três
países africanos em seu primeiro ano no poder (Angola, Moçambique e África do Sul).
A visita da presidente foi seguida pouco depois pela de seu ministro do Comércio, Fernando Pimentel. A presidente
também criou o Grupo de Trabalho da África para dar continuidade a questões relacionadas à cooperação BrasilÁfrica.
No lado africano, o presidente da Tanzânia esteve no Brasil na terceira semana de abril. Em março, o presidente de
Cabo Verde também visitou o país. Muitos líderes africanos, incluindo o primeiro-ministro da Etiópia, já confirmaram
sua participação na conferência da ONU Rio + 20, marcada para junho no Rio de Janeiro.
Vistas em perspectiva, as relações entre África e Brasil estão se aprofundando e alargando ao mesmo tempo.
O BRASIL EM UM TERRITÓRIO NOVO
Esta semana o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, esteve na Etiópia, onde se reuniu com o primeiroministro da Etiópia e discutiu as áreas de cooperação bilateral. Patriota também se reuniu com o vice-primeiro-ministro
e o ministro do Exterior da Etiópia e assinou uma série de acordos bilaterais que vão reforçar a posição do Brasil e
assegurar sua parceria com a Etiópia.
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De acordo com o Itamaraty, a visita de Patriota reflete o fortalecimento dos laços bilaterais desde a abertura
da embaixada brasileira em Adis Abeba, em 2005.
Meles Zenawi, o primeiro-ministro da Etiópia, saudou o engajamento intensificado do Brasil com a África e
deseja que isso aumente. Ele pediu especificamente que Brasil e Etiópia cooperam nas áreas de energia
renovável, desenvolvimento de infraestrutura e pesquisas agrícolas.
Delineando o interesse do Brasil, o chanceler Patriota falou do comércio e o investimento, de um lado, e dos
assuntos regionais e globais do outro.
A visita do ministro Patriota à Etiópia foi um marco no contexto mais amplo das relações Brasil-África, na
medida em que Adis Abeba é a sede diplomática da África e a Etiópia é a economia em crescimento mais
acelerado no continente.
De acordo com a The Economist Intelligence Unit, nos próximos quatro anos a Etiópia está prevista para ser a
terceira economia do mundo em termos de velocidade de crescimento.
Essa foi uma das razões pelas quais os organizadores do Fórum Econômico Mundial (FEM) escolheram a
Etiópia para sediar a Cúpula Empresarial do FEM 2012. A cúpula, que vai reunir milhares de líderes
empresariais de todo o mundo, terá lugar em Adis Abeba ente 9 e 12 de maio deste ano.
O Brasil, cujo comércio com a África passou do marco de US$20 bilhões em 2010, agora tem empresas que
estão começando a fazer negócios na Etiópia. A gigante da mineração Vale e a construtora gigante Andrade
Gutierrez são exemplos disso.
Mas, em comparação com o número e a escala de envolvimento de empresas de outras economias
emergentes como China e Índia, o envolvimento de empresas brasileiras na Etiópia, que é a economia em
mais rápido crescimento na África, ainda não chega a ser significativo.
O fato de que o Brasil pretende intensificar suas relações com a Etiópia sugere que sua relação com a África
agora não focaliza apenas o pequeno grupo de países produtores de petróleo, por um lado, e os países
lusófonos, por outro.
É mais fácil acessar o continente africano a partir de Adis Abeba. Enquanto quase todos os países da África
possuem uma embaixada em Adis Abeba, a Ethiopian Airlines tem vôos para 40 destinos no continente. E a
Etiópia faz fronteira com seis países africanos.
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UMA VIA DE DUAS MÃOS
Tanto o Brasil quando a África têm interesse em ver acontecer reformas nas instituições financeiras internacionais e no Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Existe de ambas as partes uma crença forte em que as instituições em questão não refletem a realidade atual.
Assim, como sede da União Africana, e pelo fato de seu primeiro-ministro ser o porta-voz africano na Conferência sobre Mudanças Climáticas, no G20 e
no Fórum Econômico Mundial, a Etiópia está perfeitamente posicionada para trabalhar com o Brasil para promover os interesses da África e do Brasil.
Portanto, podemos concluir que o chanceler Patriota teve toda razão quando disse a seu colega etíope, Hailmariam Desalegn, que o Brasil quer cooperar
com a Etiópia em assuntos regionais e globais.
Não é apenas o Brasil indo à África, é também a África que está vindo ao Brasil.
Nos últimos dez anos, vários países africanos abriram embaixadas em Brasília. A Etiópia foi um deles. Quando o Brasil abriu sua embaixada em Adis
Abeba, em 2005, a Etiópia respondeu abrindo sua embaixada em Brasília, em 2011.
O fato de a decisão da Etiópia de reabrir sua embaixada no Brasil ter sido seguida pelo fechamento de suas embaixadas na Suécia e no Canadá
transmitiu uma mensagem contundente de que a Etiópia está determinada a reforçar suas relações com o Brasil.
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Em sua capacidade de coordenador do Grupo África, o papel da Etiópia
durante a campanha de eleição da Diretoria Geral da FAO, em 2010, de
unir a África em torno do candidato brasileiro José Graziano da Silva, foi
outra demonstração de sua determinação em fortalecer sua relação com
o Brasil.
A Etiópia acredita que pode encontrar no Brasil parceiros para o
desenvolvimento. Como o governo brasileiro, o governo etíope é
progressista e busca o desenvolvimento.
No cerne de suas políticas estão a redução da pobreza, os investimentos
em saúde e educação, incentivar o setor privado a liderar a economia, a
ampliação de infraestrutura como ferrovias e usinas elétricas, a
transformação do setor agrícola e o apoio à exportação.
Essas medidas renderam bons frutos, resultando em um crescimento de
11,4% no PIB em 2011/2012. A entrada de investimentos estrangeiros
diretos de países como China, Índia, Turquia, Arábia Saudita, França,
Reino Unido, Canadá, EUA, Israel, Holanda, Alemanha, Itália, Sudão e
Iêmen é atribuída a essas medidas.
Os setores de investimento em que estão engajadas as companhias dos
países acima citados incluem o agronegócio, a manufatura, a construção
de ferrovias e usinas elétricas e a exploração de petróleo e gás. Todos os
setores acima citados são áreas em que as empresas brasileiras são
boas.
Empresas brasileiras também podem envolver-se no fornecimento de
maquinário ou componentes para dez fábricas de açúcar que o governo
etíope pretende construir nos próximos quatro anos. Como dizem que os
investimentos têm a ver com mercado e localização, as empresas
brasileiras que exportam para o Oriente Médio também podem aproveitar
a oportunidade de fazer negócios na Etiópia, na medida em que o país se
situa ao lado do mar Vermelho.
Artigo publicado na edição da Folha de São Paulo de 26/04/2012
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O Programa Caminhos da África - Pavimentação Sustentável foi
idealizado sob os aspectos econômicos, ambientais e sociais de modo
a atingir metas de desenvolvimento sustentável.
Tanto os parceiros-sócios quanto os investidores acreditam que a
economia de recursos ambientais, proporcionada pela Pavimentação
Sustentável, é capaz de criar sinergia com a população local em seus
aspectos sociais e ambientais de modo que parte dos lucros
decorrentes dos trabalhos de pavimentação acabem beneficiando
essas mesmas populações.
Projetos de perfuração de poços e captação de água subterrânea,
elaboração de projetos de construções de vilas rurais sustentáveis,
participação de programas de combate à fome entre outros são
possíveis de nossa participação efetiva e direta.
Para cada projeto/obra contratado temos a intenção de destinar 20%
do lucro paraações sociais e ambientais propondo o equilíbrio entre
um projeto viável, equitativo e suportável, base para a
Sustentabilidade.
A Pavimentação Sustentável, em si, já é o método mais viável dentro
de um Desenvolvimento Sustentável, com sua economia em recursos
naturais, proporcionando melhoria da qualidade de vida e
preservando o meio ambiente.
Condicionando parte dos lucros a um esforço voltado ao meio
ambiente e às populações locais, a Pavimentação Sustentável tem
por meta ser muito mais do que um negócio de pavimentação
passando a ser um instrumento prático de cidadania, de ética, de
humanitarismo e de valores nobres dificilmente encontrados no nosso
mundo de interesses menores.
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Ano 2013

PROJEÇÕES DE CUSTOS, FATURAMENTO
E DIVIDENDOS
RECEITAS

Clientes - Angola, Moçambique, Togo e Guiné
Bissau.

1.500 Km x 7 m = 10.500.000 m²

TOTAL = U$ 210.000.000,00
Ano 2013

DESPESAS

Investimento em Laboratório, Treinamento de
Equipes, Fechamento de Contratos, Montagem
de Logística, Pagamento de Consultoria/Salários
iniciais = U$ 2.500.000,00

SALDO

U$ 20,00/m²

210
162
48

U$48.000.000,00

Impostos
U$ 8.000.000,00

Terceirização de Serviços Terraplanagem =
U$15.000.000,00
Materiais/Produtos = U$ 52.500.000,00
Projetos e Laboratório = U$10.500.000,00
Logística e Administração = U$ 35.000.000,00
Outros = U$ 10.000.000,00

TOTAL= U$ 162.000.000,00

Lucro
U$ 40.000.000,00

Divisão de Lucro

Consultoria/Salários/Logística = U$36.500.000,00
social

ambiente

econômico

10% - Projetos Sociais nas áreas trabalhadas;
10% - Participação entre colaboradores/funcionários

10% - Projetos Ambientais nas áreas trabalhadas;

30% - Investidores;
30% - Sócios Parceiros
10% - Investimentos no próprio negócio
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econômico

Investidores
Participação

30% - Investidores;

INVESTIMENTOS
U$ 10.000.000,00 - investidor único - 100% da parte dos dividendos anuais - até o 5º ano
U$ 5.000.000,00 - 50% da parte dos dividendos anuais - até o 5º ano

1 investidor 100%
2 investidores 50%
1 investidor 50% e 2 investidores 25%
1 investidor 50% e 1 investidor 25%
1 investidor 50%
4 investidores 25%
3 investidores 25%
2 investidores 25%
1 investidor 25%

investimento U$ 2.500.000,00
com crescimento de 10% a.a.
investimento mínimo - simulação

DIVIDENDOS

SIMULAÇÃO

U$ 2.500.000,00 - 25% da parte dos dividendos anuais até o 5º ano

O PROJETO SE TORNA VIÁVEL A PARTIR DESTE INVESTIMENTO

1º ano = (40 Mi x 30%) x 25% = 3 Mi
2º ano = [(40 Mi x 1,10) x 30%] x 25% = 3,3 Mi
3º ano = [(40 Mi x 1,10 x 1,10) x 30%] x 25% = 3,63 Mi
4º ano = [(40 Mi x 1,10 x 1,10 x 1,10) x 30%] x 25% = 3,99 Mi
5º ano = [(40 Mi x 1,10 x 1,10 x 1,10 x 1,10) x 30%] x 25% = 4,39 Mi

TOTAL 5 anos = 18,3 Mi
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AÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS
Ÿ Perfuração de poços para captação de água subterrânea;
Ÿ Elaboração de Projeto de Vila Rural Sustentável;
Ÿ Artesanato Mineral;
Ÿ Organização de Cooperativas;
Ÿ Agricultura Orgânica;
Ÿ Instalação de Sistemas de Aquecimento Solar;
Ÿ Construção de pequenos geradores de energia elétrica;
Ÿ Combate à fome, desnutrição, anemia;
Ÿ Combate às doenças veiculadas pela água;
Ÿ Organização de frentes de voluntarismo;
Ÿ Piscicultura Sustentável;
Ÿ Educação Ambiental para a Qualidade de Vida;
Ÿ Reciclagem de resíduos;
Ÿ

Elaboração de Programas de Turismo Ecológico

Ÿ

Qualificação Profissional de Jovens

Ÿ

e outras ações
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Pavimentação sustentável
Projeto Conceitual SKLEIN Consultoria

contato
sergio@skleinconsultoria.com.br

Sergio Kleinfelder Rodriguez é Doutor em Geociências pela
Universidade de São Paulo. Com 30 anos de carreira dedicada às
Geociências, atuou em diversas obras, projetos e estudos voltados ao
conhecimento do meio ambiente, suas fragilidades e potencialidades
e seus recursos naturais. Atualmente é Consultor em Geociências,
Meio Ambiente e Sustentabilidade pela SKLEIN Consultoria. Atuou no
Serviço Geológico do Brasil por 16 anos, além de outras empresas e
instituições como Prefeitura de São Paulo, Consórcio Nacional de
Engenheiros Consultores e Mineração Oriente Novo. É Perito Judicial
para a área de Meio Ambiente em mais de 120 Comarcas Judiciais do
Estado de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de
Geologia e publicou diversos artigos, capítulos de livros e cartilhas
sobre educação ambiental.
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