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E d i t o r i a l

Infraestrutura some do 
debate político

Nenhum dos 11 candidatos já conhecidos para as elei-
ções presidenciais de outubro fala da importância dos in-
vestimentos em infraestrutura para sustentar a retoma-
da econômica.  Incrível!  É como se tivessem evaporados 
as vias que transitamos, as pontes que atravessamos, a 
água fornecida pela rede, a iluminação pública, as casas 
que habitamos... E se o celular emudecesse? Sorte que 
as operadoras de telecomunicações são privadas e não 
dependam do governo para funcionar.

Na imprensa assistimos ao embate entre agrone-
gócios e ambientalistas. Petrobras concentra ainda 
muita cobertura —puxada pelos aumentos de preço 
da gasolina; fala-se também que o Rio vai poder ace-
lerar sua recuperação graças ao volume crescente de 
royalties da Bacia de Campos e da retomada das obras 
da Comperj. Da mineração só se fala da Vale, como 
se o resto da indústria mineral não existisse, embora 
produzisse de bentonita e cobre até ouro e zinco, em 
todas as regiões do País.  

Uma pauta que surge é a inovação que precisa ser 
incentivada, para que a economia brasileira sobreviva 
na nova era do conhecimento. Isso está em linha com a 
economia global. Mas setores tradicionais da economia 
nacional carecem de política pública para ganhar com-
petitividade, com mais abertura e não protecionismo.  

A recessão recém-finda esvaziou os cofres do go-
verno nos três níveis — e o que se fez nos anos recen-
tes é o mínimo do mínimo em manutenção de infraes-
trutura. O governo federal agarrou-se ao programa 
Minha Casa Minha Vida como salva-vidas do Titanic. 
Lançou seu programa de concessões à iniciativa pri-
vada e lavou as mãos — “o futuro da infraestrutura 

depende de recursos privados” decretou.
Os Estados viram minguar os recursos com a que-

da da arrecadação e enxugaram seus programas de 
obras. O levantamento exclusivo “100 Obras Regionais 
Relevantes” publicado nesta edição desenha o mapa 
dos canteiros de construção — poucos dependem de 
recursos públicos.

São Paulo poderia ter se transformado no polo 
maior de atração de investimentos globais em in-
fraestrutura nos anos recentes, caso o governo tives-
se arquitetado essa estratégia e se estruturado para 
aproveitar esta janela de oportunidade. Pelo contrário, 
falhas de gestão inexplicáveis provocaram atrasos em 
obras que são verdadeiras vitrines na economia mais 
pujante do País.   

O sumiço da infraestrutura no debate político tam-
bém se deu pela omissão da própria Engenharia, en-
vergonhada pela repercussão do “petrolão” e as inter-
mináveis ramificações.  Personalidades e instituições da 
engenharia se silenciaram, deixando órfã uma atividade 
que praticamente acompanhou a fundação do País pe-
los portugueses. É até compreensível esse recuo — mas 
chegou a hora de ousar uma nova abordagem.   

Exemplo do movimento espontâneo da sociedade 
que repudia a velha política e busca novas persona-
gens e o resgaste de valores esquecidos, a Engenharia 
está fadada a fazer o mesmo. Se não for por decisão 
pensada, será por exaustão. As mentes pensantes da 
Engenharia não podem aceitar a inércia.

A capital paulista arrecada R$ 50 bilhões e investe R$2 bilhões/ano,
sem executar obras que previnam as enchentes de verão Imagem que se repete na BR-163/PA há anos

Transposição do São Francisco demorou uma década — exemplo
recorrente da má gestão em obras públicas
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a  /  m E r c a d o

Concrejato traça plano de crescimento até 2022
A Concrejato Engenharia já não faz parte da Concremat 

desde que está última teve o controle assumido pela CCCC 
da China, no início do ano passado. Desde então, a empresa 
tem trabalhado num ambicioso plano de dobrar o fatura-
mento até 2022.

O chamado plano Rota 22 foi apresentado pelo presidente 
executivo da Concrejato, Rommel Curzio Valente, que passou 
a ocupar o cargo em julho passado a convite da família Viegas, 
antiga controladora da Concremat - e que após a negociação 
com os chineses manteve a Concrejato em suas mãos.

Agora independente, a Concrejato quer chegar a 2022 com 
um faturamento de R$ 400 milhões – 2017 a empresa teve já 
avanço no faturamento para R$ 180 milhões ante R$ 130 mi-
lhões atingido em 2016. “Esse ano acreditamos num resultado 
semelhante a 2017”, afirma Rommel, justificando que há ain-
da expectativa no mercado com relação ao que vai acontecer 
no plano eleitoral esse ano.

A Concrejato completa 40 anos em 2018. A empresa co-
meçou no mercado de recuperação estrutural e depois pas-
sou a fazer restauro de patrimônio histórico, modernização de 
edificações e ampliações. O seu portfólio nessas atividades é 
bastante extenso.

Ano passado, a empresa passou por restruturação, conta 

Rommel. Uma das ações foi abrir sede 
própria no Rio de Janeiro e São Paulo. 
A empresa também aumentou foco 
em outros segmentos que já atuava, 
mas não de forma tão efetiva, como 
é o caso de obras especiais, voltadas 
a acabamento, e industriais, na parte 
civil.  

A empresa conta hoje com 1.600 
colaboradores. A parte de manutenção 
e atendimento de emergência de rede de gás em São Paulo 
(Comgás) e no Rio (CEG), antes sob a gestão do grupo Concre-
mat, ficou com a Concrejato – a área responde por 30% dos 
negócios da construtora.

A área de restauro e recuperação estrutural ainda mantém 
40% dos negócios. Tanto que a empresa tem vários trabalhos 
em andamento nessa área, como Biblioteca Nacional no Rio, 
a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, 
dentre outros projetos.

Na atuação nos segmentos em que a empresa espera cres-
cer nos próximos anos, destaque para as obras de acabamento 
de quatro estações da Linha 15 do Metrô de São Paulo, previs-
tas para serem entregues em abril. (Augusto Diniz)

Âncora Engenharia aposta na fidelização para continuar a crescer
A Âncora Engenharia, empresa de origem goiana com 25 

anos de mercado em obras nos segmentos industrial, comér-
cio, galpões logísticos e conjuntos residenciais, aposta na fi-
delização para continuar a crescer.

“Temos gosto pelo comprometimento e participação. So-
mos uma empresa capaz de propor soluções de engenharia 
sem gerar custo ao cliente”, diz Hércules Nolasco, fundador e 
diretor presidente da empresa. 

O engenheiro afirma que, para isso, trabalha com iniciati-
vas capazes de gerar valor de longo prazo aos seus contratan-
tes. O executivo exemplifica relatando a história da empresa, 

que conquistou mercado a partir de 
trabalhos realizados que proporcio-
naram novos negócios. 

A Âncora começou com uma em-
presa de atendimento às obras de 
condomínio predial. Depois, passou a 
trabalhar com empresas, especifica-
mente no mercado farmacêutico. 

Na virada do ano 2000, entrou no 
segmento de centros de distribuição, 

para depois construir unidades industriais. Há 10 anos abriu escri-
tório em São Paulo (SP) como plataforma par atuar em todo País. 

Hoje, a empresa tem presença nas áreas farmacêutica, quími-
ca, alimentícia, atacadista, distribuição, mineração e agronegócio.

Com 200 funcionários, seu faturamento, segundo Hércu-
les, chegou ano passado a R$ 250 milhões – a previsão desse 
ano é de R$ 300 milhões.

Entre seus projetos recentes, executados a partir de 2016, 
estão a indústria de embalagens metálicas de origem polo-
nesa Can-Pack, em Itumbiara (GO); loja de material esportivo 
Decathlon, em Curitiba (PR); Condomínio Logístico da GR Pro-
perties, em Guarulhos (SP); entre outros.

Em Goiânia (GO), a empresa também atua com incorpora-
ção de condomínio empresarial e residencial. No condomínio 
empresarial, a característica é que os módulos contam numa 
face com docas para carga e descarga de carretas para arma-
zenamento de produtos; em outra a unidade é voltada para as 
vias externas para comércio, além de salas de escritório dentro 
da mesma área. “Trata-se de um conceito em que a empresa 
opera tudo em um único local. É uma tendência”, finaliza Hér-
cules. (Augusto Diniz)
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a  /  m E r c a d o

Inter Construtora se integra à listagem da Bovespa Mais
A mineira Inter Construtora, com sede em Juiz de Fora, passou em 

março a integrar a listagem da Bovespa Mais, dando passo importan-
te para fazer oferta pública de ações (IPO) na B3. 

“Vamos ainda aguardar as definições do cenário político este 
ano e da retomada econômica, para fazer o IPO”, explica Cid Maciel 
Monteiro Oliveira, que assume em abril o cargo de CFO e Relações 
Institucionais da Inter Construtora. Segundo ele, a oferta de ações 
deve ocorrer no ano que vem.

No entanto, o executivo destacou a importância da efetivação da 
construtora na lista da Bovespa Mais, que permite as empresas inte-
grá-las sem necessariamente fazer oferta imediata de ações: “Prova 
transparência, governança e padrões rígidos, com regra interna e 

compliance. Isso facilitará nossa entrada no mercado de capitais”. 
A Inter iniciou suas atividades em 2008 e suas obras se concentra-

vam em condomínios de alto padrão. Atualmente, a empresa só traba-
lha com habitação popular verticalizada, dentro do programa Minha 
Casa Minha Vida, nas faixas 1,5, 2 e 3. “Nossa atuação no mercado é 
regida pela velocidade e qualidade no produto final”, diz Cid.

A empresa, com atuação consolida na Zona da Mata em Minas 
Gerais, mira mercado em outras cidades fora desse eixo, como Ube-
raba (MG) e interior de São Paulo. Seu projeto de expansão geográfi-
ca inclui localidades acima de 300 mil habitantes.

Em 2017, a Inter Construtora teve faturamento de R$ 140 milhões. Hoje, 
conta com 1.200 colaboradores entre próprios e terceiros. (Augusto Diniz)

Especializada em automação foca no segmento de energia

Bureau Veritas passa a oferecer conformidade para o PPI

A Allcontrol Engenharia expandiu sua atuação no mercado. Fundada 
em 2010, a empresa mineira era inicialmente muito focada em automa-
ção industrial. Um dos passos foi em direção ao segmento de energia. 

“Identificamos necessidade de expansão do portfólio de serviços 
devido à desaceleração da economia, principalmente no mercado 
industrial nos últimos anos. Ao mesmo tempo, percebemos que o 
segmento de energia no Brasil, com destaque para as energias reno-
váveis, apresenta crescimento constante a cada ano”, afirma Leandro 
Martins, engenheiro de controle e automação e sócio da Allcontrol 
Engenharia. “Também entendemos que, para o mercado industrial 
continuar se expandindo, é de extrema importância que o setor ener-
gético cresça para suprir a demanda e acompanhar o crescimento”. 

Leandro Martins é um dos novos sócios da empresa e foi cha-
mado justamente para alavancar o mercado de energia, de acor-

O Grupo Bureau Veritas passou a oferecer conformidade de 
estudos de viabilidade, dos projetos de engenharia, das execuções 
das obras de infraestrutura e das operações dos empreendimen-
tos contratados, de acordo com a regulamentação de inspeção 
da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos 
(SSPI), ligada ao Governo Federal.

 A empresa certificadora terá sua atuação acreditada pelo In-
metro. “A prática resgata a confiança do setor no desenvolvimen-
to de projetos”, explica Luiz Buff, vice-presidente de Construção 
& Infraestrutura do Grupo Bureau Veritas para América Latina.

A companhia já realizava os serviços no mercado, mas agora 
se centra em oferecer um conjunto de atividades no âmbito do 
PPI que, de acordo com Luiz, poderá contribuir para assegurar 
aos projetos mais qualidade técnica, atendimento aos requisitos, 
minimização de riscos e avaliação da capacidade técnica, dentro 
do que o contrato contemplar.

“O trabalho é essencialmente de avaliação técnica, para con-
cessionárias antes ou depois de leilões”, diz. A certificação po-

do com Ronaldo Vieira, sócio fundador e presidente da Allcontrol. 
Atualmente, em parceria com a empresa Tecnova Engenharia, res-
ponsável pelo EPC do fornecimento de subestação compacta de 
energia GIS, que vai abastecer o empreendimento Brookfield To-
wers em São Paulo (SP), a Allcontrol realiza a montagem eletrome-
cânica e automação da subestação. 

A GIS (gas insulated substation) é uma subestação compacta iso-
lada a gás e por este motivo consegue ocupar espaços menores se 
comparada às tradicionais de mesma potência. O Brookfield Towers 
contará com uma subestação compacta de 138 kV alocada em um 
prédio de três andares. A Allcontrol está executando além da mon-
tagem eletromecânica da GIS, toda a interligação de cabos, painéis, 
cubículos e transformadores. De acordo com Leandro, a subestação 
compacta isolada a gás é uma forte tendência de mercado.

derá facilitar financiamento, obtenção de licenças, entre outras 
demandas junto a vários agentes. 

Porém, a regulação da SSPI ainda não é obrigatória às em-
presas, mas já vem sendo adotada em alguns editais de licitação. 

O Brasil é o quinto mercado da multinacional francesa Bureau 
Veritas. A empresa mais do que centenária é especializada em 
teste, inspeção e certificação (TIC), e desde 2012 diversificou sua 
atuação no Brasil. Antes, muito concentrada no segmento de óleo 
e gás, passou a ter força em outras áreas, como infraestrutura e 
construção. 

A aquisição pelo Grupo Bureau Veritas do Sistema PRI, em 
2014 - hoje, com a integração consolidada -, foi um passo impor-
tante para esse crescimento, segundo o engenheiro. A companhia 
francesa tem já há alguns anos, feito várias aquisições pelo mun-
do para fortalecer seu portfólio.

Atualmente, a Bureau Veritas trabalha no Brasil na revisão, 
viabilidade e licenciamentos, engenharia de valor, fiscalização e 
gestão de projetos. (Augusto Diniz)
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Anglo American informa o cronograma de obras da Etapa 3 do Minas-Rio
Depois de obter as licenças prévia e de instalação para a 

Etapa 3 do Sistema Minas-Rio, a Anglo American começa a 
cumprir o cronograma das obras iniciando pelas atividades pre-
paratórias, momento em que acontece a remoção da camada 
superficial do solo, a construção de estradas e a preparação das 
frentes de lavra, para posterior entrada de equipamentos de 
grande porte. Estas obras da Etapa 3 estão previstas ainda para 
o primeiro semestre desse ano.

Em seguida, virão as obras principais, que compreendem o 
aumento da cava da mina, a instalação de diques de contenção 
de sedimentos, o alteamento da barragem de rejeitos, a expan-
são da pilha de estéril, a instalação do platô de apoio operacio-
nal e a instalação de nova flotação.

No caso do alteamento da barragem de rejeitos, as seguin-
tes obras serão iniciadas em 2018: maciço principal; dique de 
sela 1, dique de sela 6 A e dique de sela 6 B. Em 2019 e 2020, a 
principal obra será o maciço principal do alteamento da barra-
gem. Em 2021 e 2022, serão finalizados os trabalhos no maciço 
principal da barragem, assim como os diques de sela 1, 6 A, 6 
B, 3, 8 A e 8 B. Os diques de contenção de sedimentos 3, 4 e 5 
serão feitos ao longo dos quatro anos.

No alteamento da barragem, será realizada a instrumen-
tação geotécnica, onde serão instalados marcos topográficos, 
medidores de nível, medidor de vazão e piezômetros.

BARBOSA MELLO É A PRINCIPAL CONTRATADA

Com a autorização de ampliação do Sistema, a mineradora po-
derá elevar a produção para 26,5 milhões de t/ano de minério de 
ferro. O investimento estimado é de R$ 1 bilhão. As obras da fase 3 
do projeto Minas-Rio devem gerar no pico cerca de 800 empregos.

A principal empresa contratada para condução das obras é 
a Barbosa Mello. A Anglo American espera obter a Licença de 
Operação (LO), que permitirá que o empreendimento comece a 
operar efetivamente, no segundo semestre de 2018. O projeto 
está sediado em dois municípios de Minas Gerais: Conceição do 
Mato Dentro e Alvorada de Minas.

Novos leilões de rodovias e aeroportos têm 
mais chances de ocorrer, avalia consultor

Em meio a um ano com expectativa do mercado em relação 
às eleições, o consultor Luiz Antonio Pires Macedo, da Rio Bravo 
Advisory, acredita ainda que leilões do governo federal na área de 
infraestrutura possam ocorrer em rodovias e aeroportos. 

Tanto um setor como outro têm já estruturas prontas, com as 
demandas concentrados em melhorias e ampliações, o que facilita 
a atração da iniciativa privada, que passa a depender menos de 
autorizações para execução dos trabalhos e de vultosos investi-
mentos. 

Segundo ele, há ainda em rodovias o fato de grandes players 
já estarem atuando no Brasil ou interessados em aportar por aqui, 
com capacidade financeira, o que é positivo para a área – e o go-
verno federal tem trabalhado para realizar novos leilões de conces-
são de rodovias esse ano.

No que tange aos aeroportos, o consultor explica que o gover-
no tem também adiantados estudos de concessão no setor. Basica-
mente, o governo trabalha com dois projetos de seção à iniciativa 
privada da operação de aeródromos: um envolvendo Congonhas, 
em São Paulo (SP), e outro, um pacote de aeroportos no Nordeste.

A questão das ferrovias é mais delicada. Luiz Antonio analisa que 
nesse setor, somente com a participação ativa de investimentos pú-

blicos é que se poderia fazer caminhar os projetos nesse campo, pois 
os riscos são bastante consideráveis para a iniciativa privada.

Na área de portos, mesmo com a aprovação de nova Lei há cinco 
anos, o especialista vê os investimentos ainda tímidos nesse setor e 
não tanto quanto o esperado.

Com relação à energia, o consultor avalia que com as dificulda-
des de desenrolar os projetos hidrelétricos na Amazônia, único local 
ainda com aproveitamento hidráulico disponível no País para gera-
ção de grande potência, acabam impulsionando projetos de energia 
eólica, solar e termoelétrica. 

Ele crê que os custos altos de se construir na região Norte e as 
questões ambientais fazem com que os riscos sejam elevados para 
o investidor. Assim, eles partem para outras matrizes energéticas. 

Por outro lado, os custos de desenvolvimento de usinas eólica e 
solar vêm caindo de preço, fazendo com que energia gerada e vendida 
saia com custo cada vez mais baixo, afirma Luiz Antonio. Já a questão 
das térmicas, ele aponta que o próprio governo tem as incentivado, 
para dar mais segurança ao sistema de energia elétrica no País.

O consultor também avalia que os chineses continuarão in-
vestindo em energia por aqui, principalmente em geração e trans-
missão, onde eles conseguem preços competitivos em materiais 
e equipamentos necessários de serem adquiridos para construção 
e operação, em aquisições feitas na própria China e trazidas ao 
Brasil. (Augusto Diniz)

Planta da mineradora em Conceição do Mato Dentro (MG)
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Sabesp confirma projeção de 
investimentos de R$ 13,9 bi 

O Plano de Negócios 2018-2021 enviado pela Sabesp 
à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp), como parte da 2ª fase da revisão 
tarifária, ratifica a projeção de inversões no valor de R$ 
13,9 bilhões, podendo chegar a R$15,5 bilhões, decorrente 
do processo de capitalização. O Projeto Tietê, que amplia as 
redes de esgoto na bacia do rio, troca de tubulações para 
reduzir as perdas, e aumento de capacidade de produção 
d’água na RMSP respondem por 55% do total de recursos.

MT concede 533 km de rodovias a consórcio de 6 empresas
Um consórcio formado por 6 empresas arrematou para admi-

nistração trechos das MTs 100, 320 e 208, no leilão realizado em 
fevereiro. São 533 km de rodovias. O lote é o primeiro do programa 
Pró-Estradas Concessões, desenvolvido pelo governo de Mato Grosso. 

Os trechos concedidos ficam nas regiões de Alto Araguaia 
(MT-100) e em Alta Floresta (MTs 320 e 208). Com a conces-
são, essas rodovias devem receber um investimento de pouco 
mais de R$ 1,7 bilhão, sendo metade em obras. O prazo do 
contrato de concessão é de 30 anos. Neste período, o consór-
cio de empresas privadas será responsável pela pavimenta-

ção, ampliação, manutenção e conservação dessas estradas. 
O Consórcio Via Brasil, que concorreu com o consórcio Plano-

va Planejamento e Construções no leilão, é formado pelas empre-
sas Conasa Infraestutura (PR), Zetta Infraestrutura e Participações 
(SP), Rocha Cavalcante (PB), Fremix Pavimentação e Construção 
(SP), FBS Construção Civil e Pavimentação (SP) e CLD – Constru-
tora Laços Detetores e Eletrônico (SP).

O próximo lote a ser leiloado pelo programa inclui 233 km, em 
Tangará da Serra. Outros 12 trechos rodoviários estão programa-
dos de serem leiloados até o fim deste ano. 

 Troca de tubulações para reduzir perdas receberá parte dos recursos
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Concessão da Ecorodovias em MG prevê aporte de R$ 1,1 bi 
Com a conquista da concessão por 30 anos de lote rodoviário de 

trechos da BR-135, MG-231 e LMG-754, em um total de 363,95 Km 
na região de Montes Claros (MG), a Ecorodovias fará nos cinco pri-
meiros anos investimentos de R$ 1,1 bilhão em obras e também na 

Ministério das Cidades vai contratar 600 mil unidades até dezembro
Ministério das Cidades informou que as contratações em 

2017 atingiram 493.959 unidades e projeta mais 600 mil mo-
radias contratadas este ano, sendo 70 mil destinadas às famí-

lias com renda mensal de até R$ 1.800, dentro do programa 
Minha Casa Minha Vida. Os pagamentos efetuados por obras 
executadas em 2017 no programa totalizaram R$ 3,6 bilhões.

operação das estradas. Neste leilão realizado em fevereiro, a EcoRo-
dovias venceu o consórcio Minas Itália, formado pelas construtoras 
Vilasa, Contorno e Preart, pelo fundo de investimento Titan Venture 
e pela Concremat.

EMPREENDIMENTOS ANUNCIADOS EM ENERGIA SOLAR, FÁBRICAS E VAREJO

EMPRESA PROJETO (características) INVESTIMENTO

AES Tietê Dois parques solares de 185 MW,
no interior de São Paulo. R$ 280 mi

Qualcomm/USI Abertura de nova fábrica até 2020, com
localização provável em Campinas (SP). US$ 200 mi

Saint-Gobain Grupo quer ampliar capacidade e melhoria de
processos de suas unidades em 2018. R$ 420 mi

Carrefour 15 novas lojas Atacadão, além de conversão
de cinco hipermercados em atacarejo. R$ 700 mi



            REGIÃO NORTE
NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Enescil / Consórcio JDS / Falcão Bauer
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Arteleste 
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 1.084 m
ESTÁGIO DA OBRA: 60,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de arte especial (OAE) e seus acessos sendo executada sobre 
o rio Madeira na BR 364/RO, servindo de ligação entre os estados de Rondônia e Acre.
ESTADO: RO

NOME DA CONTRATANTE: GRUPO GAV
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Amec Construtora
EMPRESA CONSTRUTORA: Amec Construtora
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 44.135,00 m²
VALOR APROXIMADO: R$ 88.270.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 60,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra do Salinas Park Resort se localiza na praia do 
Atalaia em Salinópolis (PA). O empreendimento possui quatro torres de 13 pa-
vimentos cada, totalizando 320 apartamentos, fomentando a economia local 
e gerando pelo menos 500 empregos diretos e outros 300 indiretos na região.
ESTADO: PA

NOME DA CONTRATANTE: NORTE ENERGIA
EMPRESA PROJETISTA: Consórcio IEP (Intertechne, Engevix e PCE)

EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM), forma-
do por Andrade Gutierrez, Construtora Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa, 
OAS, Construtora Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Contern, Serveng-Civil-
san, Cetenco Engenharia e J Malucelli
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
POTÊNCIA: 11.233,1 MW 
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com grandes volu-
mes e dimensões: aterro - 60.867.984 m³; concreto CCR - 689.009 m³; con-
creto CCV - 2.375.815 m³; revestimento de fundo - 3.985.712 m³; proteção 
lateral - 2.374.991 m³; escavação comum - 121.485.272 m³; escavação em 
rocha - 44.540.020 m³. Reservatório com 478 km² com uma casa de força 
complementar no Sítio Pimental e uma principal no sítio Belo Monte, além 
de canal de derivação de 20 km de comprimento, profundidade média de 25 
m e com 210 m de largura na base e 359 m de largura na superfície. São 28 
diques que somam 31.000.000 m³ de aterro, sendo o mais alto com 68 m e o 
mais extenso com 1.987 m. 
ESTADO: PA

NOME DA CONTRATANTE: NORTE ENERGIA
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Infracon Completa Conata R Fonseca – Altamira
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VOLUME DA OBRA: Ligações intradomiciliares de 7.790 casas
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 62.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 60,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de serviços de construção das ligações intradomiciliares 
de água e esgoto no município de Altamira (PA). No total são 900 empregos diretos.
ESTADO: PA
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Levantamento exclusivo da revista OE mostra 
OBRAS REGIONAIS DE EXPRESSÃO que estão 
em curso — ou foram concluídas em 2017. Esse 
mapeamento vai ter continuidade ao longo deste ano. 

Contratantes ou empresas de engenharia que queiram informar obras
de porte que não foram incluídas, solicitamos enviar os dados para:
pesquisa1@revistaoe.com.br, a/c do editor Augusto Diniz

2018
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NOME DA CONTRATANTE: SANTO ANTÔNIO ENERGIA
GERENCIADORA: Odebrecht
EMPRESA PROJETISTA: PCE – Projetos e Consultorias de Engenharia e Intertechne
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Norberto Odebrecht, líder do consór-
cio construtor, em contrato turn key, sendo: obras civis Odebrecht (60%) e 
Andrade Gutierrez (40%); montagem eletromecânica  Odebrecht (100%) com 
fornecimento eletromecânico GE, Andritz, Voith, Siemens, Bardella e GE Grid
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
POTÊNCIA: 3.568 MW 
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 18.000.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Usina Hidrelétrica com extensão total do barramento de 2.500 
m, tendo as principais estruturas: tomada d’água com 1.062 m de comprimento; casa 
de força para 50 turbinas bulbo com rotor Kaplan; vertedouro principal e complementar 
com capacidade de 84.000 m³/s, com comprimentos de 380 m e 80 m respectivamente; 
sistema de transposição de peixes com 1.528 m de canais; sistema de transposição de 
troncos, barragem de gravidade de CCR margem esquerda com comprimento de 148 m; 
barragem de gravidade de CCR margem direita com comprimento de 390 m. Principais 
quantidades de serviços de obras civis: 8.866.571 m³ de dragagem; 27.523.540 m³ de 
escavação comum; 23.021.480 m³ de escavação em rocha; 18.239.219 m³ de aterros 
em solo, rocha, enrocamento, transições e filtros, sendo 10.713.833 m³ nas ensecadeiras, 
2.335.738 m³ na barragem e 5.189.648 m³ nos diques, espigões e outros; 3.576.475 m³ 
de concreto armado; 259.208 m³ de concreto CCR; 151.142 t de armação.
ESTADO: RO

NOME DA CONTRATANTE: SEURB
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE BELÉM
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Paulitec
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio BRT Belém
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O escopo do contrato trata da implantação do BRT Belém li-
gando o Complexo Viário do Entroncamento com o distrito de Coaraci, na cidade de 
Belém (PA), com 11 estações, 3 terminais, 1 viaduto e reurbanização na Av. Augusto 
Montenegro (drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo). A estimativa é de 
que o BRT após devidamente implantado, transporte 800 mil passageiros por dia.
ESTADO: PA

         REGIÃO NORDESTE
NOME DA CONTRATANTE: CCR METRÔ BAHIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Promon Engenharia, EGT Engenharia e 
EPC Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Mobilidade Bahia (Camargo Corrêa / Andrade Gutierrez)
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 26,8 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 2.143.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 100,00%
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas é com-
posto por 2 linhas, 23 estações, 40 trens, 42 km de extensão e 11 terminais de 
ônibus integrados às estações. Tem condições de atender 500 mil passageiros/ dia. 
ESTADO: BA

NOME DA CONTRATANTE: COMPANHIA CEARENSE DE 
TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Setec Hidrobrasileira Obras e Projetos
EMPRESA CONSTRUTORA: Queiroz Galvão e Camargo Correa
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 24,1 km 
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 650.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 50,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Quando a Linha Sul estiver pronta, a estimativa é de transportar 

350.000 passageiros por dia, beneficiando diretamente os moradores do municípios de 
Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba, na região metropolitana da capital cearense.
ESTADO: CE

NOME DA CONTRATANTE: COMPESA
EMPRESA CONSTRUTORA: Passarelli
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 560.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 50,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Adutora do agreste (lotes 1,2 e 5) é obra hídrica que levará 
água para diversos municípios do agreste pernambucano.
ESTADO: PE

NOME DA CONTRATANTE: COMPLEXO INDUSTRIAL SUAPE
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: TPF Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Pernambuco Construtora
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 88.870.156,63
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obras de infraestrutura das áreas de consolidação do projeto habitacional 
no Complexo Industrial Suape, compreendendo as seguintes localidades: Conjunto Residencial 
Eduardo Campos, Vila Claudete, Vila Massangana 2, Vila Suape, Vila Gaibu, Vila Cepovo e Vila 
Nazaré. As vilas irão receber serviços de infraestrutura, tais como: rede de abastecimento de água; 
rede de esgotos; tratamento de esgotos; pavimentação de ruas e proteção das encostas. Volume 
de aterro - 1.212.870,00 m³; redes de abastecimento de água e esgotos - 23.200,00 m; muro de 
arrimo em alvenaria de pedra - 18.800,56 m³; terraplenagem - 728.374,00 m².
ESTADO: PE

NOME DA CONTRATANTE: COMPLEXO EÓLICO SERRA
DA BABILÔNIA - EDP DO BRASIL
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Iberobras Construção Civil e Emprei-
tadas e Tecnord Babilônia Fundações
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 10.000 m²
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Injeção de cimento no tratamento de rocha de fundação de 
parque eólico. Perfuração de 28.700,00 m de rocha alterada no diâmetro de 150 mm 
e injeção de 1.150.000,00 kg de cimento.
ESTADO: BA

NOME DA CONTRATANTE: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE
PROJETO DE ENGENHARIA: Maia Melo Engenharia
PROJETO ESTRUTURAL: JMB Engenheiros Associados / Triunfo / AL Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Sistema BA 093
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$233.774.239,38
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de rodovia com 4.490.690m³ de terraplanagem.
ESTADO: BA

NOME DA CONTRATANTE: DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/RN
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Texte Engenharia e Tecnologia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 13.913,5 m
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 5.700.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Controle geométrico e tecnológico - identificação, ca-
racterização, avaliação e instrução dos processos dos imóveis afetados pelas 
obras de implantação, que compreende a execução do viaduto da Redinha, 
duplicação e readequação dos eixos viários, fronteiras e avenida Moema Ti-
noco, em Natal (RN).
ESTADO: RN
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NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA CONSTRUTORA: SA Paulista
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trecho da BR-101, entre os km 46,35 e km 92,21, nos mu-
nicípios de Rio Largo, Messias e Flexeiras, no centro-norte do Estado de Alagoas, 
recebe obras de duplicação e restauração com emprego de pavimento de concreto.
ESTADO: AL

NOME DA CONTRATANTE: ENEL - PARQUE SOLAR NOVA OLINDA
EMPRESA CONSTRUTORA: Enerray
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 292 MW
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1 bilhão
CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Com 930 mil placas de captação de energia fotovol-
taica, o Parque Solar Nova Olinda, na cidade de Ribeira do Piauí, a 380 km de 
Teresina, tem capacidade de geração de 292 MW. 
ESTADO: PI

NOME DA CONTRATANTE: FRAPORT BRASIL
AEROPORTO DE FORTALEZA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Intertechne Consultores
EMPRESA CONSTRUTORA: Método Engenharia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2021
DESCRIÇÃO DA OBRA: Desenvolvimento do aeroporto de Fortaleza como hub 
internacional para a região Nordeste.
ESTADO: CE

NOME DA CONTRATANTE: FRESENIUS KABI
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Concremat
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Techno
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
CONCLUSÃO DA OBRA: Abril/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: A planta industrial da Fresenius Kabi do Brasil, em Aquiraz 
(CE), teve como uma das prioridades durante o seu desenvolvimento a qualidade 
térmica e a estanqueidade do ambiente. Foram quase 5.000 m² de área construída.
ESTADO: CE

NOME DA CONTRATANTE: GE POWER 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: OA Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: HTB
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 48.500 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção da usina termelétrica Porto de Sergipe I.
ESTADO: SE

NOME DA CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Celi
EMPRESA CONSTRUTORA: Celi
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 4.000 m
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 40.184.425,70
CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2017
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DESCRIÇÃO DA OBRA: A construção de pontes sobre o rio Poxim exigiu soluções 
técnicas em escoramento. Ela foi construída com o auxílio de treliças de até 30 
m em Aracaju (SE). Para o escoramento das 11 vigas protendidas, a SH forneceu 
a treliça SH-300. Foram utilizadas três duplas de treliças, cada dupla medindo 
cerca de 30 m e pesando quase 12 t. A SH-300 são treliças para vãos de até 
30 m, com momento admissível de 150 t. A empresa explica que, como o nível 
d’agua do rio sofre influência da maré e na época das chuvas grande parte da 
cidade de Aracaju utiliza este rio para lançar seu sistema de drenagem, foram 
utilizados escoramentos suspensos para evitar que o mesmo entrasse em con-
tato com a água. A solução nesse caso foi apoiar as treliças SH-300 em perfis 
metálicos que, por sua vez, estavam sobre as barras/tirantes de ancoragem.
ESTADO: SE

NOME DA CONTRATANTE: L MARQUEZZO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: LMarquezzo Construções e Empreendimentos
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 215.358,6 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 468.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 10,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2024
DESCRIÇÃO DA OBRA: Jardim Brasil é um complexo urbanístico inovador, com condo-
mínios, residenciais, áreas comerciais e de conveniência. Um grande bairro da cidade 
de Feira de Santana (BA) que já nasce 100% planejado, com toda a infraestrutura, no 
prolongamento da rua Artêmia Pires. O empreendimento é um projeto que agrega 
residencial, comercial e lazer. O projeto arquitetônico é do escritório André Sá. 
ESTADO: BA

NOME DA CONTRATANTE: MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO
NACIONAL - TRANSPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO (EIXO LESTE) 
EMPRESA CONSTRUTORA: SA Paulista, Somague e FBS
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Imagine uma obra de um canal com 217 km de exten-
são no total, que exigiu escavações, concretagem, seis estações elevatórias 
com 12 bombas, dez estruturas de controle com comportas, 12 barragens, 
cinco aquedutos, 8 km de galerias, 3 km de túnel e diversas pontes e passa-
relas, em uma região com clima quente e seco e infraestrutura precária. Pois 
todo esse conjunto de atividades nesse ambiente está relacionado à obra do 
Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, nos lotes 9 ao 13.

NOME DA CONTRATANTE: MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO
NACIONAL - TRANSPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO (EIXO NORTE) 
EMPRESA CONSTRUTORA: Emsa, entre outras
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Eixo Norte se inicia em Cabrobó (PE), no local de 
captação de água no rio São Francisco, até se ligar a reservatórios de água no 
Estado Ceará, com 260 km de extensão. Há interligações no trecho para os 
Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.

NOME DA CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DO ESTADO DE ALAGOAS (SEINFRA-AL)
GERENCIAMENTO: Consórcio Hidroconsult / Engeconsult - CHE
EMPRESA CONSTRUTORA: Odebrecht Engenharia e Construção Internacional
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 30,47 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 747.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 90,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Canal adutor do sertão alagoano visa construir um canal 
com capacidade para aduzir uma vazão de 32 m³/s, com o objetivo de atender 
uma população de cerca de 1.1 milhão de habitantes (censo para 2050). Ao longo 
de sua diretriz, o canal atravessará várias bacias, de diferentes tamanhos, até 
alcançar a sua seção final no município de Craíbas, na microrregião de Arapiraca, 
percorrendo pouco mais de 250 km. Principais volumes ou dimensões da obra: 

Ponte sobre o rio Madeira na BR-364, em Rondônia
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concreto - 65 mil m³; escavação em material 1ª, 2ª e 3ª categorias - 3.3 milhões 
m³; aterro em material de 1ª, 2ª e 3ª categorias - 2.4 milhões m³; fôrma - 157 mil 
m²; aço - 28.1 mil t; extensão - 30,47 km; túnel – 750 m; sifão invertido - 2.81km; 
canais, comportas, pontes canais, travessias - 26.93 km.
ESTADO: AL

NOME DA CONTRATANTE: SECRETARIA DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: TPF Engenharia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Supervisão e controle tecnológico da implantação das 
obras dos lotes A e B do 1º trecho do Cinturão das Águas do Ceará (CAC). O 
CAC foi dividido em cinco lotes que somam aproximadamente 1.300 km de 
extensão, com a capacidade de transportar uma vazão máxima de 30 m³/s. 
Grande parte das estruturas é composta por canais, adutoras, túneis, obras de 
controle, proteção e de drenagem. Uma vez que o CAC está sendo implantado 
em cotas elevadas, passando pelas cabeceiras das bacias hidrográficas, ele ali-
mentará, de forma gravitária, os principais reservatórios do Ceará.  A execução 
das obras estão assim divididas: Lote 1 - Consórcio Águas do Ceará, constituído 
pelas empresas Passarelli / PB Construções / Serveng-Civilsan; Lote 2 - Paulista 
de Construções e Comércio; Lote 3 - Consórcio Águas do Cariri, constituído 
pelas empresas Marquise e EIT Construções; Lote 4 - Consórcio Águas do Ceará, 
constituído pelas Empresas Passarelli / PB Construções / Serveng-Civilsan; Lote 
5 - Consórcio Construtora Ferreira Guedes e Toniolo, Busnello.
ESTADO: CE

NOME DA CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS
DE PERNAMBUCO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: MR projetos
EMPRESA CONSTRUTORA: Planes Engenharia
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 16.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 10.500.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de um edifício garagem com 5 pavimentos e 16 mil 
m² com capacidade para 500 veículos. Inicialmente, houve um desafio técnico na con-
cepção de lajes pré-moldadas para superar vão de 15 m; em seguida, ocorreu o desafio 
logístico nas etapas de fabricação, transporte, montagem e consolidação de mais de 
1.500 peças em apenas dois meses no movimentado centro da capital pernambucana.
ESTADO: PE

          REGIÃO CENTRO-OESTE
NOME DA CONTRATANTE: APARECIDA SHOPPING
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Toctao
EMPRESA CONSTRUTORA: Toctao
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 48 mil m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 250 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: 2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Aparecida Shopping, na Região Metropolitana de Goiânia 
(GO), possui área bruta locável (ABL) total de 27.000 m². O empreendimento é da 
Saga Malls – pertencente ao grupo Saga, JC Distribuição e Mará Participações.
ESTADO: GO

NOME DA CONTRATANTE: CAN-PACK
EMPRESA CONSTRUTORA: Âncora Engenharia
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 41.303,89 m²
CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Complexo fabril de latas de alumínio com capacidade 
produtiva de 6,5 milhões de unidades/dia, construído em Itumbiara (GO).
ESTADO:GO

NOME DA CONTRATANTE: CCR MSVIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Canhedo Beppu Engenheiros Associados
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 06 km
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto funcional e executivo de ampliação da capacidade e melhorias 
na Rodovia BR-163/MS, entre Sonora e Eldorado, incluindo 806 km de duplicação, 36 km 
de vias marginais, 19 km de contornos urbanos, 75 intersecções, 48 pontes e 16 passarelas.
ESTADO: MS

NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Prosul - Projetos, Supervisão e Planejamento
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 77,66 km
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 339.835.521,19
CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Rodovia BR-163 situada entre a serra de São Vicente e a 
cidade Jaciara, na região sul do Estado do Mato Grosso, receberam obras de dupli-
cação e restauração, trazendo contribuição para o escoamento da produção agrícola
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio de gerenciamento do programa 
CREMA
EMPRESA CONSTRUTORA: Vilasa Construtora
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 277 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 104.900.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 25,39%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2022
DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra foi iniciada em abril de 2017 com prazo de 5 anos 
para execução dos serviços do Programa CREMA, que compreende a execução 
de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acos-
tamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da 
faixa de domínio da rodovia, BR-163/MT, numa extensão total de 277,09 km. 
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: FIBRIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Time Now, Poyry
EMPRESA CONSTRUTORA: Afonso França, Cesbe, Construcap, Fortes, HTB, Ni-
plan, Palmont, entre outras.
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 7,5 bilhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: O projeto Horizonte 2 representa a ampliação da planta 
da Fibria em Três Lagoas (MS), que tornou o complexo um dos maiores do 
mundo na produção de celulose, com capacidade de 3,25 milhões de t/ano.
ESTADO: MS

NOME DA CONTRATANTE: FS BIONERGIA
EMPRESA CONSTRUTORA: Engebel Construções
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: A FS Bioenergia é proprietária da primeira usina de 
etanol 100% do milho do País, em Lucas do Rio Verde (MT).
ESTADO: MT
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NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio BRT Goiânia (EPC/WVG)
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio BRT Goiânia (EPC/WVG)
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 27 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 300.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 22,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de construção do BRT Norte-Sul, com serviços de 
pavimentação, obras de arte especiais e construção de terminais de integração. O 
BRT possuirá, em sua totalidade, 27 km, dos quais, 22 km encontram-se em Goiâ-
nia, e o restante no município de Aparecida de Goiânia. O BRT contará com duas 
faixas de circulação exclusivas para os ônibus no eixo da via e com duas faixas 
adicionais ao sistema. Serão implantadas 36 estações, construídos 5 novos ter-
minais de integração e reformulado um sexto terminal para atendimento ao BRT. 
ESTADO: GO

NOME DA CONTRATANTE: SINOP ENERGIA
(COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP)
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Intertechne Consultores
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Triunfo
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 408 MW
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 3,2 bilhões
ESTÁGIO DA OBRA: 95,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Distante 70 km da cidade de Sinop (MT) com acesso pela 
BR-163 e estradas vicinais, é uma usina hidrelétrica que está sendo construída 
no rio Teles Pires, sendo a barragem situada nos municípios de Cláudia (margem 
direita do rio) e Itaúba (margem esquerda). O reservatório abrangerá os muni-
cípios de Cláudia, Itaúba, Ipiranga do Norte, Sinop e Sorriso. Volumes: escava-

ções em solo - 1.831.000 m³; escavações em rocha - 1.564.985 m³; concreto 
- 360.000 m³; barragem de CCR - 46 m de altura e 620 m de cumprimento. 
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: STATE GRID
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Engepro Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Alumini Engenharia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 298 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 220.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de linha de transmissão 500 kv localizada no 
trecho entre a subestação Paranataí e a subestação Cláudia.
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: UNIMED CAMPO GRANDE-MS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Thá Engenharia
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 22.819 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 88.500.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Fevereiro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O novo Hospital da Unimed Campo Grande, possui área 
total de 22.819,76 m² distribuídos em nove andares, e comporta até 202 lei-
tos; além de centro cirúrgico com 10 salas de cirurgia, maternidade com UTI 
neonatal e UTI com 30 quartos de internação.
ESTADO: MS

NOME DA CONTRATANTE: USINA HIDRELÉTRICA SÃO MANUEL
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Leme Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Cesbe
TIPO DE OBRA: Infraestrutura



POTÊNCIA: 700 MW
CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 3,3 bilhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Usina Hidrelétrica São Manoel já foi conectada ao 
Sistema Interligado Nacional (SIN), quando iniciou a operação, em testes, da 
sua primeira turbina hidrelétrica. A obra é uma parceria entre a CTG Brasil, 
EDP Brasil e Furnas Centrais Elétricas. O empreendimento, construído no rio 
Teles Pires, na divisa dos estados do Mato Grosso e Pará, opera a fio d’água.
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: USINA HIDRELÉTRICA COLÍDER
EMPRESA CONSTRUTORA: J.Malucelli e CR Almeida
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
POTÊNCIA: 300 MW
CONCLUSÃO DA OBRA: Abril/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA:  Usina hidrelétrica de Colíder está sendo construída 
no rio Teles Pires, norte do Estado de Mato Grosso. O empreendimento é da 
Copel e trata-se da primeira hidrelétrica da estatal fora do Paraná. A barragem 
possui 1.526 m de comprimento na crista e 40 m de altura máxima. O reserva-
tório terá 171,7 km². São três unidades geradoras do tipo Kaplan.
ESTADO: MT

           REGIÃO SUL
NOME DA CONTRATANTE: AUTOPISTA PLANALTO SUL
- GRUPO ARTERIS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Nouh Engenharia, Fulgro In Situ, 
Moretti Engenharia, Azambuja Engenharia, Engecorps
EMPRESA CONSTRUTORA: PVK Empreendimentos, Seel, Civil Master, JC Sinalização
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 173.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Serra do Espigão é um segmento de 6,5 km localizado 
no município de Monte Castelo (SC). O trecho em questão ao longo do tem-
po sofre com problemas de queda de blocos em taludes com altura superior 
a 100 m e instabilidades em estruturas de corte e aterro. Foram realizados 
diversos estudos ao longo dos últimos anos para definir as melhores soluções 
de engenharia para estabilização dos taludes. Entre as técnicas complexas de 
engenharia incluem soluções de solo/rocha grampeada, cortina atirantada, 
tela chumbada e grande movimentação de solo. 
ESTADO: SC

NOME DA CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO ESTADO DO PARANÁ - SANEPAR 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Goetze Lobato Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Goetze Lobato Engenharia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 313.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 252.058.133,50
ESTÁGIO DA OBRA: 50,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos 
municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. A obra engloba a realização de 

estações elevatórias, linhas de recalque, redes coletoras, ligações prediais, ins-
talações elétricas e eletromecânicas, levantamento topográficos e elaboração 
de projetos executivos. O contrato é diferenciado por ser do tipo locação de 
ativos, onde a SLP (empresa responsável pelo projeto) será ressarcida através 
do VML (Valor mensal de locação), estabelecido na licitação pública.
ESTADO: PR

NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / CONTRUTORA: EGT Engenharia / Queiroz Galvão
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 100.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 20.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 50,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Fevereiro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Complexo viário que substituirá ponte levadiça exis-
tente sobre o rio Guaíba. 
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: EPI ENERGIA PROJETOS E INVESTIMENTOS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: EPI Energia Projetos e Investimentos
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 270.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto e instalação de um sistema fotovoltaico de 47,32 
kWp em uma cooperativa de crédito em Três Coroas (RS). Equipamentos: 3 in-
versores + 184 placas de 260 W. Com essa obra, o cliente teve uma considerável 
redução na conta de energia, além de estar produzindo energia limpa. 
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: PNBV / PETROBRAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Techint Engenharia & Construção
EMPRESA CONSTRUTORA: Techint Engenharia & Construção
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1.100.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 83,80%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Techint realiza em sua unidade offshore uma das obras mais 
complexas de sua história: o projeto de fornecimento, construção, montagem, co-
missionamento e operação assistida do FPSO P76. O projeto baseia-se principal-
mente na construção, montagem e integração de 20 módulos a bordo do navio.  
ESTADO: PR

NOME DA CONTRATANTE: PORTO DE ITAPOÁ
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Piacentini
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO INVESTIMENTO: R$ 500 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: Inaugurado em junho de 2011, o porto privado de Itapoá está 
em obras de ampliação. O projeto prevê a expansão da área do porto dos atuais 146 
mil m² para 455 mil m². Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o 
terminal hoje é o sexto mais movimentado do País em contêineres, com 500 mil TEUs 
por ano – atualmente ele atua em sua capacidade total. Com a expansão, o porto 
espera movimentar cerca de 2 milhões de TEUs/ano.
ESTADO: SC

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: KF2 Engenharia e Consultoria
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio ACA – Brasil / Angolaca / ACA / 
RGS / LC
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 12.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 100.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Setembro/2022
DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de ampliação do sistema de ma-
crodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio da Areia, no município de Porto 
Alegre (RS).
ESTADO: RS
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NOME DA CONTRATANTE: USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Intertechne Consultores
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Norberto Odebrecht
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 350 MW 
ESTÁGIO DA OBRA: 80,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (Neoenergia / Copel) 
tem como principais volumes de serviços: 700.000 m³ de escavação comum e 
2.150.000 m³ de escavação a céu aberto. A barragem de enroscamento com 
núcleo de argila mede 30 m de altura.
ESTADO: PR

NOME DA CONTRATANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Montcalm
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Abril/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Montcalm foi contratada para realizar a ampliação 
do complexo industrial da Yara Fertilizantes no município de Rio Grande (RS), 
especificamente para a realização da montagem eletromecânica do projeto Rio 
Grande Consolidation (RGC). O projeto prevê a instalação de novas linhas de 
granulação, de acidulação, ensacadas e big-bags totalmente automatizadas. 
ESTADO: RS

          REGIÃO SUDESTE
NOME DA CONTRATANTE: AEROPORTO DE VITÓRIA (ES) - INFRAERO
EMPRESA CONSTRUTORA: Jota Ele, Exxa, Basalto
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 29,2 mil m²

VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 533,3 milhões 
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Aeroporto de Vitória (ES) passou por extensas obras. 
Os trabalhos incluíram um novo terminal de passageiros, com dois pisos e 29,5 
mil m² de área total construída.
ESTADO: ES

NOME DA CONTRATANTE: AGC DO BRASIL
EMPRESA DE ENGENHARIA: Keller/Tecnogeo
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 46.894 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 16.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Keller participa da ampliação da capacidade da fá-
brica de vidros da AGC do Brasil, grupo japonês líder mundial no setor. A 
obra consiste no projeto e execução de fundações pesadas e melhoramento 
de solos para a construção da segunda planta da unidade no Brasil, con-
templando os seguintes serviços: fundações profundas com a execução de 
estaca hélice monitorada, serviços de contenção a partir da execução de 
parede diafragma, fundações com colunas de solo-cimento (DSM) e me-
lhoramento de solos com baixa capacidade de suporte utilizado colunas de 
brita e de solo-cimento. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: AGEO TERMINAIS
E ARMAZENAGEM GERAIS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Grupo Vetor Mathias
EMPRESA CONSTRUTORA: Grupo Vetor Mathias
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obras no terminal no porto de Santos em área de 11.000 



tencente ao conjunto histórico da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ), teve sua estrutura 
modernizada e transformou-se em um edifício comercial denominado BVEP Nigri Plaza.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: CENTRO NACIONAL DE
PESQUISAS EM ENERGIA E MATERIAIS (CNPEM)
EMPRESA CONSTRUTORA: Racional Engenharia, Temon
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Sirius – nova fonte de luz síncrotron de quarta 
geração, desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), 
concebido para pesquisas avançadas. Localiza-se em Campinas (SP).
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CIDADE MATARAZZO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Tessler Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio CRS (RFM e Sergio Porto Engenharia)
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 140 mil m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Em um terreno de 30 mil m², numa região altamente aden-
sada a duas quadras da Avenida Paulista, realiza-se uma das mais importantes 
obras na capital paulista. Trata-se da construção da Cidade Matarazzo. No local 
funcionou por quase 90 anos um hospital e uma maternidade. Agora, investe-se 
para recriar o espaço com um hotel, uma torre e um prédio comercial, além de 
um centro de compras. O projeto é do premiado arquiteto francês Jean Nouvel.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CODESA - COMPANHIA
DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Concremat Engenharia e Tecnologia
EMPRESA CONSTRUTORA: Etermar Engenharia e Construções
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 158.000.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 75,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Setembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O empreendimento é parte integrante do Sistema Por-
tuário Codesa e encontra-se localizado no Porto de Capuaba, Vila Velha (ES). 
No local, se desenvolve implantação de cais corrido, tipo dinamarquês, com 
264,33 m de comprimento e profundidade do berço de atracação de 14 m.
ESTADO: ES

NOME DA CONTRATANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ
EMPRESA PROJETISTA: Geodata / IEME / Planservi / CJC / EGT
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Metropolitano 5 (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão)
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra em trecho da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo, com os se-
guintes dados: túnel em shield - 4.826,00 m; anéis de concreto para revestimento do túnel 
de via dupla - 3.295 unidades; volume de concreto 60.892,00 m³; túnel em NATM - 236,60 
m; escavação em trincheiras e estações subterrâneas - 182.114,00 m³; escavação de parede 
diafragma - 6.117,00 m³; escavação para tubulões -22.497,00 m³; estacas raiz - 5.435,00 
m; fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas - 5.723,00 m; enfilagem tubulares  
- 18.845,00; enfilagem tipo jet-grouting - 60.787,00 m; volume de concreto estrutural - 
145.541,00 m³, volume de concreto projetado  - 28.760,00 m³; fornecimento e aplicação 
de aço CA-50 - 9.851 t; tela de aço - 1.120 t; forma para estações e túneis - 134.971,00 m²; 
impermeabilização para túnel - 53.827,00 m²; fixação de trilhos tipo UIC 60 - 23.214 m.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: MRV
CONJUNTO HABITACIONAL GRAND RESERVA PAULISTA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: MRV
EMPRESA CONSTRUTORA: MRV
TIPO DE OBRA: Edificações
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1 bilhão
DESCRIÇÃO DA OBRA: A MRV começou a erguer na Zona Oeste da capital paulista 
o Grand Reserva Paulista, conjunto habitacional de 48 torres de 28 pavimentos 
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m². O Grupo Vetor Mathias assumiu a construção de cinco tanques cilíndricos 
verticais em aço carbono, totalizando 35.509 m³ de capacidade de armazenagem.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: AUTOBAN
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Pron Engenharia (viário) e Outec (obras de arte)
EMPRESA CONSTRUTORA: Camargo Correa, Andrade Gutierrez
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 230 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obras no trecho entre os km 55,9 ao km 61, da rodovia Anhan-
guera, têm o nome de Complexo Viário de Jundiaí.
Os trabalhos são divididos em duas fases: A fase 1A incluiu a construção de dois via-
dutos em estrutura metálica, com vão principal de 45 m. Já a 1B envolve a construção 
do Viaduto das Valquírias, adotando quatro técnicas de engenharia na sua construção. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT
- ARTERIS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Maffei Engenharia e Enescil Enge-
nharia Projetos (principais)
EMPRESA CONSTRUTORA: Toniolo Busnello, Ferrovial, Grupo Jorcal, Comsa,
Arcadis Logos, MMR Engenharia, Air Less, RZF, C&K, Lasin, Crienge Engenharia 
e Muden Engenharia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 30,5 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1,3 bilhão
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: As obras de duplicação da Serra do Cafezal, no trecho pau-
lista da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo (SP) a Curitiba (PR), 
fica nos municípios de Juquitiba e Miracatu, entre os km 337 e km 367. A obra 
compreendeu quatro túneis, 39 viadutos e pontes. Foram implantados dois trevos 
em desnível de retorno e acesso, além de outros dois retornos e uma caixa de escape.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: B&F DIAS 
EMPRESA PROJETISTA: Shieh Arquitetos Associados
EMPRESA CONSTRUTORA: ABN Bertazzoli Engenharia e Construção 
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 5.000,00 m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Novo edifício da B&F Dias, empresa de sistemas de aeração por 
ar difuso,  em Vinhedo (SP), está inserido em área com 29 mil m² e se destacam pelo 
cuidado na preservação de mata existente. A  concepção estrutural foi pensada para 
uma construção rápida e limpa, que permitisse grandes vãos. A estrutura principal é  
inteiramente em concreto pré-moldado. Pilares e vigas com os consoles tipo Gerber, lajes 
alveolares e telhas protendidas em perfil W, e fechamento em painéis de concreto.
ESTADO: SP 

NOME DA CONTRATANTE: BVEP NIGRI PLAZA
EMPRESA CONSTRUTORA: Lafem Engenharia
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 17,3 mil m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 150 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Abril/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: O prédio em estilo art déco do Cine Plaza, datado de 1936 e per-

Obra de estabilização na Serra do Espigão, em Santa Catarina
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cada. O empreendimento está sendo construído em uma área de 169.290,40 m². A 
MRV tem 95% de seus negócios no programa Minha Casa Minha Vida, concentra-
dos nas faixas 2 e 3, e o Grand Reserva Paulista tem enquadramento ao programa.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CONSÓRCIO PANAMBY
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: L.A Falcão Bauer CTCQ 
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1.600.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obra viária, incluindo ponte sobre o rio 
Pinheiros e construção de túnel, na capital paulista.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CONSÓRCIO TC LINHA 4-AMARELA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio TC linha 4-Amarela
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 12.524.075,00
ESTÁGIO DA OBRA: 13,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços geotécnicos executados pela Keller/Tecnogeo para a 
construção da fase da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo. Descrição da dimensão 
da obra: execução de aproximadamente 4 mil m de estaca raiz, 17 mil m de poços de 
rebaixamento e 48 mil unidades/dia de operação de bombas de rebaixamento. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CPTM - COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Projetista EPC L13 / Gerenciamento CSV L13
EMPRESA CONSTRUTORA: HFTS Jade (Heleno & Fonseca / Trail / Spavias) / CST 
Linha 13 - Jade (Consbem / Serveng-Civilsan / Tiisa)
TIPO DE OBRA: Infraestrutura 
DIMENSÕES DA OBRA: 12,2 km

VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 2,33 bilhões
ESTÁGIO DA OBRA: 80,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Primeira ligação de transporte sobre trilhos com a re-
gião de Guarulhos. Também é uma nova opção de transporte para acessar o 
aeroporto internacional. São 12,2 km de extensão sendo 4,3 km em superfície 
e 7,9 km em elevado com 3 estações (47.803 m² de área construída).
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA DE SP (DAEE)
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Paulitec-Ferreira Guedes
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: O projeto Várzeas do Tietê, do DAEE, investe na recupera-
ção das várzeas remanescentes na bacia do Alto Tietê, a montante da barragem 
da Penha, na Região Metropolitana de São Paulo. Trata-se de ações para o amor-
tecimento das chamadas “ondas de cheias”, bem como na atenuação dos efeitos 
da ocupação. O consórcio Paulitec-Ferreira Guedes foi contratado pelo DAEE para 
a realização de macrodrenagem urbana, dentro do âmbito desse projeto. A obra 
envolve um canal de circunvalação, que é a canalização de 4,19 km, com execução 
de seção hidráulica projetada e revestimento do fundo, e laterais em toda extensão 
e nos desemboques, corrigindo a vazão e proporcionando proteção das margens.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: DERSA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio de supervisão técnica e 
fiscalização de obras (Falcão Bauer / LBR / Contécnica)
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trecho 4 do Rodoanel de São Paulo, composto por 24 obras 
de arte especiais, entre túneis, pontes e viadutos. A configuração é de uma via pe-
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rimetral de contorno, bloqueada, com pista dupla (tendo 3 e 4 faixas de rolamen-
to, acostamento e refúgio separadas por canteiro central ao meio), implantado 
com características técnicas e operacionais de rodovia classe Zero, o que permite 
velocidade de 100 km/h, preservando áreas de proteção permanente e mananciais 
nas proximidades da Serra da Cantareira.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: DERSA
EMPRESA CONSTRUTORA: Queiroz Galvão
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DESCRIÇÃO DA OBRA: Ao assumir as complexas obras de duplicação da serra da rodovia 
dos Tamoios, no Litoral Norte de São Paulo, a construtora Queiroz Galvão se deparou 
com um desafio: reduzir ao máximo os impactos ambientais frente à obra. Assim, a 
construtora adotará um cable crane, uma espécie de teleférico, que será usado como 
apoio para a construção de três emboques de túneis e três viadutos, para levar e trazer o 
material utilizado nas obras, por meio de cabos aéreos sustentados por torres de treliça.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Direcional Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Direcional Engenharia
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 140.478,36 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 390.000.000,00
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Direcional Engenharia é responsável pela construção do Pro-
jeto Oásis. Localizado em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Oásis 
é um complexo que reúne unidades residenciais e comerciais, além de uma das maio-
res contrapartidas do setor da construção civil: a entrega de um parque ecológico e de 
um museu, o Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem.
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio Construtora Brasil, Mota, Engesur
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Construtora Brasil, Mota, Engesur
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1.500.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: 2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Duplicação da BR-381/MG, incluindo a execução de pontes e passa-
gens superiores (logarinas pré-moldadas) e capitel do viaduto de 600 m. Fortalecimento de 
escoramento para 1/2 vão do viaduto, para duas passagens superiores, entre outras melhorias. 
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio Encalso, Sobrenco, Ctesa, Concresolo
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Encalso, Sobrenco, Ctesa, Concresolo
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 24,9 km
CONCLUSÃO DA OBRA: Fevereiro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A região da rodovia BR-493/RJ, em seus 25 km de extensão, liga 
Manilha, no município de Itaboraí, a Santa Guilhermina, em Magé, passando por Guapi-
mirim. Conhecida também como estrada do contorno da Baía de Guanabara, o projeto 
de ampliação da capacidade da rodovia deve garantir maior segurança e confiabilidade 
do tráfego de carga e de veículos que buscam a região norte do Estado do Rio de Janeiro.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: ECOPISTAS
EMPRESA CONSTRUTORA: Tranenge Construções

TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 8,6 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 322,8 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Ecopistas, concessionária da Ecorodovia, contratou a exe-
cução de trecho de 8,6 km de novas pistas ligando a rodovia Carvalho Pinto à rodo-
via Oswaldo Cruz (SP-125), tirando parte do tráfego que obrigatoriamente tinha que 
passar pela rodovia Dutra, na altura do município de Taubaté, para acessar a Oswal-
do Cruz. A Tranenge Construções, usando tecnologia construtiva própria, executou 
para a concessionária 13 obras de artes especiais no prolongamento.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: EMCCAMP RESIDENCIAL
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: L.A Falcão Bauer CTCQ 
TIPO DE OBRA: Edificações
CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de empreendimento Minha Casa Minha Vida, 
localizado no Parque dos Búfalos, Jardim Apurá, na Zona Sul da capital paulista.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: GALVANI FERTILIZANTES
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Construcap
EMPRESA CONSTRUTORA: Construcap
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção do importante Complexo Minero-Industrial 
Serra do Salitre.
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: GRUPO ARTERIS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: EPG Engenharia e Lacerda Projetos e Consultoria
EMPRESA CONSTRUTORA: Infrater Engenharia 
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 24.891.797,51
ESTÁGIO DA OBRA: 30,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Autopista Fernão Dias, concessionária do Grupo Arteris, 
realiza trabalho na altura do KM 477+690, região de Contagem (MG). No local, 
desenvolve-se a construção de uma passagem em desnível inferior, tipo trincheira 
de 400 m de extensão e 12 m de largura, que ligará os dois lados da avenida General 
David Sarnoff, no bairro Cidade Industrial. Atualmente, a avenida faz entrocamento 
com a BR-381, o que gera um conflito entre o trânsito local e o de longa distância. 
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: HOSPITAL 9 DE JULHO - AMPLIAÇÃO
EMPRESA CONSTRUTORA: Afonso França
TIPO DE OBRA: Edificações
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 250 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra complexa de ampliação do empreendimento hospitalar na capital 
paulista em região bastante adensada, passando a área construída de 27 mil m² para 60 mil m².
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: HOSPITAL OSWALDO CRUZ
- UNIDADE VERGUEIRO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: MHA Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Fonseca & Mercadante
TIPO DE OBRA: Edificações
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Setembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Construtora Fonseca & Mercadante realizou o retrofit 
completo do antigo Hospital Santa Helena, situado na rua Vergueiro, no bairro 
da Liberdade, em São Paulo (SP), agora intitulado Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz – Unidade Vergueiro. O complexo hospitalar conta com três edificações 
construídas em épocas distintas, sendo o prédio São Joaquim com oito andares, 
o prédio Vergueiro com 13 andares e o prédio do centro de diagnóstico com 11 
andares, além de um anexo que é o prédio administrativo com quatro andares.
ESTADO: SP

Complexo Minero-Industrial Serra do Salitre, em Minas Gerais
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NOME DA CONTRATANTE: JHSF ADMINISTRADORA
- CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: L.A Falcão Bauer CTCQ 
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Controle de qualidade de aterro e pavimentação da pis-
ta e dos hangares deste aeroporto, que está sendo construído em São Roque (SP).
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: L’OREAL
EMPRESA CONSTRUTORA: Afonso França Engenharia
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 15.556 m² 
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Afonso França Engenharia entregou à L’Oréal Brasil 
seu mais novo Centro de Pesquisa e Inovação, no Rio de Janeiro (RJ). Com exa-
tos 15.556 m² de área construída, o empreendimento chama a atenção pelas 
técnicas inovadoras empregadas para garantir preservação do meio ambiente 
e aproveitamento de recursos naturais.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: MARINHA DO BRASIL
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: EPC Construções
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: US$ 5.000.000
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Estação da Antártica Comandante Ferraz foi instalada 
em 1984 na ilha Rei George, na Antártica, sendo a base de pesquisa do Brasil 
no continente. No entanto, em 2012 foi atingida por um incêndio que consumiu 
aproximadamente 70% da área da estação. Com isso, houve a necessidade da 
reconstrução. Assim, a nova estação possuirá área de aproximadamente 4.500 
m², com capacidade para abrigar 64 pessoas entre pesquisadores e membros da 
Marinha do Brasil, responsáveis pelo projeto de pesquisa na Antártica.

NOME DA CONTRATANTE: METRÔ DE SÃO PAULO
- LINHA 15 (4 ESTAÇÕES)
EMPRESA CONSTRUTORA: Concrejato
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Concrejato Engenharia faz acabamento de quatro estações da Li-
nha 15-Prata do Metrô de São Paulo: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: METRÔ DE SÃO PAULO - LINHA 4
EMPRESA CONSTRUTORA: Tiisa, Comsa
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1 bilhão
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A segunda fase das obras da Linha 4-Amarela, em São Paulo 
(SP), retomadas em agosto do ano passado, deve seguir até 2019. A linha opera desde 
2010 sob a administração da concessionária ViaQuatro. O serviço mais complexo do 
projeto é no pátio e na estação terminal Vila Sônia, já que o túnel da linha até o local 
ainda precisa ser concluído.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: ODATA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: PML
EMPRESA CONSTRUTORA: Afonso França Engenharia
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 13,5 mil m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 150 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Abril/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de moderno data center em Santana de 
Parnaíba, na Grande São Paulo.
ESTADO: SP
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NOME DA CONTRATANTE: PACAEMBU EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Pacaembu Empreendimentos e Construções
EMPRESA CONSTRUTORA: Pacaembu Empreendimentos e Construções
TIPO DE OBRA: Edificações
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 873.875.000,00
ESTÁGIO DA OBRA: 16,00%
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: O residencial Vida Nova Ribeirão, em Ribeirão Preto, é 
a criação de um novo bairro completo e planejado, seguindo um processo pa-
dronizado de produção com a mais alta tecnologia construtiva, garantindo um 
produto de performance com ótimo custo-benefício. Serão 6.991 moradias, 
que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. A área total é de 
mais de 2.830.297,10 m². Dados: serviço de corte - 718.791,3099 m³; serviço 
de aterro - 580.268,09 m³; tubulação - rede de água com 86.773,48 m; rede 
de esgoto com 49.370,31 m; rede águas pluviais com 36.292,16 m; guia e 
sarjeta - 98.338,04 m; pavimentação (capa de rolamento) - 484.894,5310 m².
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PETROBRAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Método Potencial Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Método Potencial Engenharia
TIPO DE OBRA: Manutenção
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 174.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO: Outubro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Refinaria de Paulínia (Replan) é considerada a maior 
refinaria em processo de petróleo do País e necessitava de uma equipe alta-
mente qualificada que apresentasse melhorias contínuas para a prestação de 
serviços de manutenção de rotina em sua planta. Assim, a Método Potencial 
atendeu a demanda, cujas tarefas abrangem: manutenção de rotina, caldeira-
ria, soldagem, inspeções, complementar, isolamento térmico, andaime, movi-
mentação de carga e eventuais paradas de manutenção programadas. 

NOME DA CONTRATANTE: PORTO NOVO
EMPRESA GERENCIADORA: PCE Engenharia
EMPRESA PROJETISTA DE ENGENHARIA: EGT/Engecorps, Casagrande Engenharia, Co-
nen Infraestrura, Peri, Açotec, Mills, Doka, Açotec, Noronha, Enpro, Tecton Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Odebrecht/OAS/Carioca
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 5.000.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 5.198.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Principais volumes ou dimensões da extensa obra de revitalização 
da zona portuária do Rio de Janeiro: área de calçada – 212.475,6 m²; área de pavimentação 
– 284.034,38 m²; CBUQ aplicado – 49.581,8 t; extensão de vias pavimentadas – 24.126,61 
m; volume de escavação – 855.766,8 m³; montagem de fôrma – 207.678,8 m²; aplicação 
de concreto – 178.631,9 m³; execução de estaca raiz – 33189,02 m; aplicação de aço – 
4.921.160,35 kg; tubulação e eletrodutos – 196.824,4 m; galeria de concreto – 2.722,63 m.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: OR
EMPRESA GERENCIADORA: Concremat Engenharia e Tecnologia (Contratada 
pelo Cliente PREVI) e Hill International Brasil SP
EMPRESA CONSTRUTORA: OR / HTB
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 5.000.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 5.198.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Complexo Multiuso incluindo 5 edifícios comerciais, 1 
shopping center, 2 edifícios residenciais, 1 edifício office e 1 hotel, na Zona 
Sul da capital paulista. Principais volumes e dimensões da obra: área cons-
truída total - 647.709,41 m²; área privativa total - 314.956,92 m²; volume 
total de concreto - 241.386 m³; volume total de aço - 25.306.688 kg; área do 
terreno - 83.671,91 m². Construção de contrapartida viária da ponte Itapaiúna 
sob a Marginal Pinheiros. Construção de parque linear com mais de 22.000 m² 
de área verde e espaços abertos ao uso público.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE CAMPINAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio BRT / Campinas (Arvek, 
DP Barros, Empav, Trail e Pentágono)
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio BRT / Campinas (Arvek, DP Barros, Em-
pav, Trail e Pentágono)
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 8,4 km
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Consórcio BRT/Campinas se credenciou para execu-
ção do primeiro lote, que compreende um trecho de 4,3 km de obras do cor-
redor Campo Grande (da região central até a Vila Aurocan) e mais o corredor 
perimetral de 4,1 km, que ligará Vila Aurocan ao Jardim Campos Elísios.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE CAMPINAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Construcap
EMPRESA CONSTRUTORA: Construcap
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 13,6 km
DESCRIÇÃO DA OBRA: A empresa Construcap Engenharia atua no segundo lote 
das obras do BRT Campinas, que compreende também o corredor Campo Gran-
de, mas a partir da Vila Aurocan até ao Terminal Itajaí, num trecho de 13,6 km.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE CAMPINAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Campec Galasso Engenharia e Cons-
trução
EMPRESA CONSTRUTORA: Campec Galasso Engenharia e Construção
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 4,8 km
DESCRIÇÃO DA OBRA: O terceiro lote das obras do BRT, relativo ao corredor 
Ouro Verde (da região central a estação Campos Elísios), de 4,8 km de exten-
são, será feito pela empresa Campec Galasso Engenharia e Construção.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE CAMPINAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Construtora Artec
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Artec
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 9,8 km
DESCRIÇÃO DA OBRA: O quarto lote da obra do corredor Ouro Verde, da estação Campos 
Elísios ao Terminal Vida Nova, com 9,8 km de extensão, está sob responsabilidade da Cons-
trutora Artec.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: GeoCompany - Tecnologia, Enge-
nharia e Meio Ambiente
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Viário Mogi - Engeform / Serveng En-
genharia
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 4.745.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Túnel 1 com 246 m de extensão e Túnel 2 
com 115 m de extensão. Como benefícios para a região pode-se citar a elimina-
ção da passagem em nível pela linha férrea da CPTM, ocasionando a livre pas-
sagem de ônibus e carros do centro da cidade em direção ao bairro e vice-versa, 
e menor intervalos entre os trens da CPTM, resultando em melhoramento do 
transporte público e fluidez do trânsito.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE NITERÓI
EMPRESA CONSTRUTORA:Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, entre outras
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DIMENSÕES DA OBRA: 9,3 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 310 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: Com 9,3 km de extensão, a via faz a ligação da 
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região central da cidade à Região Oceânica. Além de pista de rolamento 
para carros e ciclovia, foi construída uma faixa exclusiva em cada sentido 
de BHLS (Bus High Level Service). O sistema possui ao todo 13 estações 
de ônibus ao longo de seu trajeto, que se estende principalmente pela 
Região Oceânica. A via possui um túnel, a principal obra da Transoceânica, 
composto por duas galerias paralelas, que tem aproximadamente 1.250 m 
de extensão cada uma.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: PRUMO LOGÍSTICA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Acciona
EMPRESA CONSTRUTORA: Acciona
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
CONCLUSÃO DA OBRA: 2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: O início se deu em 2011 quando o Kugira, maior dique flutuante 
do mundo, propriedade da Acciona, iniciou os trabalho de construção de diques de 
proteção no T2, um dos terminais do Porto do Açu, no Norte Fluminense, desenvolvido 
e operado pela Prumo Logística. O projeto custou R$ 1 bilhão e levou seis anos para ser 
concluído, contando com o trabalho de 3.400 profissionais da Acciona. 
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: RODOVIAS INTEGRADAS
DO OESTE - CCR SPVIAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: AG Construções / Consórcio Rodo 
Avaré
EMPRESA CONSTRUTORA: AG Construções / Consórcio Rodo Avaré
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 177.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Duplicação do trecho urbano da Rodovia João Mellão 
(SP 255) do km 254+280 ao 261+420, com duas faixas de rolamento com 
3,50 m cada, acostamentos de 2,80 m, faixas de segurança (refúgios) de 1,00 
m. Além de vias marginais entre o km 254+280 e km 255+340; implantação 

de dispositivo em desnível no km 255+340 (Passagem Superior); implantação 
de dispositivo em desnível no km 255+780 (passagem inferior); vias marginais 
entre o km 255+800 e km 256+960; vias marginais entre os km 255+800 e 
km 256+840; além de remodelações de dispositivos e implantação e substi-
tuição de passarelas.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SABESP
EMPRESA CONSTRUTORA: Serveng, Engeform, PB Construções
TIPO DE OBRA: Interligação Jaguari-Atibainha 
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 555 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra da chamada Interligação Jaguari-Atibainha co-
meçou em fevereiro de 2016, para garantir mais segurança hídrica a Região 
Metropolitana de São Paulo. O empreendimento foi divido em três grandes 
frentes de trabalho: estação elevatória de Água Bruta Jaguari e estruturas 
adjacentes, localizada no município de Santa Isabel; a adutora de 13,2 km, 
que percorre parte expressiva do município de Igaratá; e um túnel de 6,1 
km escavado em rocha, cujo desemboque ocorre na represa de Atibainha, no 
município de Nazaré Paulista.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SABESP
EMPRESA CONSTRUTORA: Passarelli, Engefor
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 390 milhões 
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Para realizar a ampliação da maior estação de trata-
mento de esgoto da América do Sul, a ETE Barueri, na Grande São Paulo - que 
passou de 9,5 mil l/s para 16 mil l/s de tratamento de esgoto -, foi exigida 
das empresas envolvidas no projeto um rigoroso plano de serviço a ser cum-
prido. O motivo não foi nada trivial: o imenso coletor da planta não pode 



Fluminense na Avenida Brasil, através da integração com terminais Margaridas e Missões, e os 
provindos das rodovias Dutra e Washington Luís. O BRT deve atender 1,5 milhão de pessoas/dia.

NOME DA CONTRATANTE: SESC 24 DE MAIO
EMPRESA CONSTRUTORA: Mendes Júnior
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 27.865 m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Nova unidade paulistana do Sesc, no centro da cidade.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SHOPPING METRÔ ITAQUERA 
EMPRESA GERENCIADORA: Proteng 
EMPRESA CONSTRUTORA: Racional Engenharia
TIPO DE OBRA: Edificações
DIMENSÕES DA OBRA: 82.856,87 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 2.146.049,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2017
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de ampliação do Shopping Metrô Itaquera, um dos princi-
pais centros de compras e serviços da Zona Leste paulistana. Soluções de engenharia ou 
logística relevantes: aproveitamento dos materiais das demolições do pavimento externo 
na base para o novo pavimento asfáltico dos estacionamentos externos; execução da 
fachada em sistema de painéis de concreto pré-fabricados eliminando resíduos; utili-
zação de madeiras certificadas com FSC; utilização de metodologia para arrasamento 
das estacas com equipamento com baixa emissão de ruídos; sistema de lava-rodas com 
reutilização da água para lavagem dos pneus dos caminhões; e utilização de manta dre-
namento em substituição à argamassa de areia e cimento na laje de cobertura.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SISTEMA PRODUTOR SÃO LOURENÇO
EMPRESA CONSTRUTORA: Camargo Correa, Andrade Gutierrez
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 2,2 bilhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Sistema Produtor São Lourenço (SPSL), uma das principais obras 
da Sabesp para aumento da segurança hídrica da RMSP, no pico, em outubro de 2016, os 
trabalhos chegaram a contar com mais de 4 mil trabalhadores. São três grandes frentes: 
captação, adutora e estação de tratamento de água (ETA). São cerca de 80 km de adutora.
ESTADO: SP
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Case lança linha florestal
Na próxima M&T Expo, que ocorre em junho, em São Paulo (SP), 

a marca Case pretende lançar linha exclusiva voltada ao mercado 
florestal. De acordo com Carlos França, gerente de Vendas para o 
Brasil da Case Construction Equipment, o segmento apresenta aque-
cido em relação a outros setores, com a operação de várias plantas 
de celulose e papel no País com a produção voltada às exportações.

Ressalta-se que a linha amarela na agricultura, segundo Carlos 
França, saiu de 5% para ocupar 20% dos negócios.

“Não podemos ainda revelar detalhes, mas são máquinas para aten-
der o chamado corte raso e corte seletivo de florestas plantadas”, conta. 
Na feira, a empresa pretende ainda apresentar projeto de inclusão social 
na linha de equipamentos e lançar serviço de telemetria mais acessível.

“A gente percebe que o pessoal gosta de tecnologia, tem isso na 
máquina, mas não usa. Então, a Case vai fazer isso para ele, ofere-
cendo o gerenciamento de frota como parte do plano de manuten-
ção de máquinas”, explica Carlos França. 

O gerente de Vendas crê que pós-venda é a melhor forma de fidelização 
de clientes, associado à disponibilização de peças. “Vejo boas perspectivas 

na M&T”, ressaltando que a Case terá um 
dos maiores estandes do evento.

Sobre o mercado, explica que 
ano passado começou mais otimis-
ta, depois caiu, mas terminou melhor 
que se esperava em relação ao meio 
do ano. Em 2018, a instabilidade 
política ainda preocupa, mas a rea-
bertura de linhas de crédito dá novo 
fôlego à indústria. “A empresa espera crescimento de 5% na linha 
amarela esse ano, que é o que o mercado trabalha”, ressalta.

A reforma de máquinas na Case bateu recorde em 2017, seguindo 
uma tendência do setor da construção de conter gastos na compra 
de novos equipamentos. Apesar disso, Carlos França viu ano passado 
dois movimentos tanto de locadoras de máquinas como construtoras. 
O primeiro foi de renovação de frota por conta de preços mais baixos 
de máquinas, já que as marcas estariam trabalhando com margens 
menores. “Não se tratou exatamente de aumento de frota”, destaca. 

E o fato de pequenas e médias construtoras realizarem mais con-
sultas para aquisição de máquinas. (Augusto Diniz - Belo Horizonte/MG)

ultrapassar mais de quatro horas sem acionamento da ETE por que corre risco 
de transbordar.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SABESP – INTERCEPTOR TIETÊ
EMPRESA CONSTRUTORA: Augusto Velloso
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Augusto Velloso faz parte do consórcio construtor do Inter-
ceptor Tietê-7 para a Sabesp. Trata-se de um túnel de grande diâmetro, de aproxima-
damente 15 m de profundidade e com mais de 6 km ao longo da Marginal do Tietê. 
A obra vai contribuir sobremaneira para a despoluição completa do rio que corta a 
capital paulista.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SAINT-GOBAIN - VERALLIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Minerbo Fuchs
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 41 mil m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Verallia Brasil, multinacional que atua no desenvol-
vimento e fabricação de embalagens de vidro, pertencente ao grupo francês 
Saint-Gobain, irá operar a unidade industrial em Jacutinga (MG).
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio Projetista Transbrasil, for-
mado pelas empresas Coba, Serpen, JC&S, Caphi
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Transbrasil, formado pela Odebrecht En-
genharia e Construções Internacionais (líder), OAS e Queiroz Galvão
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1.400.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: BRT Transbrasil, com os principais volumes ou dimensões da 
obra: 23 km de pavimentação; 4 viadutos totalizando 1.422 m; alargamento de 5 
pontes e viadutos totalizando 710 m; 16 Estações com passarelas; 32 km de rede de 
drenagem. Objetivo da obra: retirada da circulação dos ônibus provindos da Baixada 
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Baixo Iguaçu terá duas fases de desvio
A UHE Baixo Iguaçu está localizada entre os municípios de 

Capanema e Capitão Leônidas Marques, no Estado do Paraná, e 
corresponde ao sexto e último empreendimento hidrelétrico na 
cascata do rio Iguaçu.

De propriedade do Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu 
(Neoenergia e Copel), está sendo construída pela Construtora 
Norberto Odebrecht, com os fornecimentos eletromecânicos a 
cargo da GE Renewable Energy. O projeto executivo das obras 
civis e dos sistemas eletromecânicos está sob responsabilidade da 
Intertechne Consultores, que foi também a projetista da Usina de 
Salto Caxias, que fica imediatamente a montante de Baixo Iguaçu.

Baixo Iguaçu é uma usina hidrelétrica de baixa queda, conce-
bida para ser operada a fio d’água, com uma potência instalada de 
350,20 MW. A concepção do projeto teve como uma das princi-
pais premissas a necessidade de preservação do Parque Nacional 
do Iguaçu, o que condicionou o posicionamento da barragem, de 
modo a evitar qualquer tipo de interferência com o parque.

Outra condicionante importante na definição do arranjo foi a 
magnitude da vazão de projeto, superior a 50.000 m³/s no local 
das obras, levando à necessidade de se contar com vertedouro de 
grande dimensão, ocupando grande parte da calha do rio. 

A magnitude das vazões de cheia do rio Iguaçu gerou um de-
safio adicional que foi a definição e o planejamento minucioso do 
esquema de manejo do rio para as construções em seu leito. 

Um fato relevante na construção deste empreendimento foi a 
cheia excepcional ocorrida em junho de 2014. Esta atingiu a vazão 
de 31.000 m³/s, nunca registrada no rio Iguaçu, no local das obras, 
em sua série (acompanhamento realizado desde 1942). Esta en-
chente rompeu a ensecadeira de primeira fase, atingindo as áreas 
da construção da casa de força e do vertedouro. O processo de re-
tomada foi demorado, com alterações no projeto da ensecadeira 
da primeira fase e ajustes na geometria de estruturas de muros de 
concreto junto aos blocos no extremo esquerdo do vertedouro. 

Em linhas gerais, o arranjo selecionado para este aproveitamen-
to é composto por uma barragem de enrocamento com núcleo de 
argila na margem direita, um vertedouro com 16 vãos no leito do 
rio e o circuito de geração localizado na margem esquerda. O bar-
ramento está coroado na elevação de 263 m e tem comprimento 
total de 1.080 m.

Os estudos realizados levaram à escolha de um esquema de 

desvio do rio em duas fases. A primeira fase é constituída pelo des-
vio através de um canal auxiliar escavado na margem direita, en-
quanto que na segunda fase, o rio é desviado pelos vãos concluídos 
do vertedouro.

A primeira fase de desvio tem por objetivo permitir a execução 
das obras na margem esquerda e leito do rio, compreendendo o 
vertedouro e as obras do circuito de geração (canal de adução, to-
mada de água, casa de força e canal de fuga).

Antes do início da segunda fase de desvio, as obras de concre-
tagem e as principais montagens eletromecânicas do vertedouro já 
estarão finalizadas para o desvio do rio pelos vãos do vertedouro. 
Simultaneamente, serão construídas as ensecadeiras de segunda 
fase, que permitirão a construção da barragem de fechamento jun-
to à margem direita.

A barragem de fechamento na margem direita possui aproxi-
madamente 470 m de comprimento e o coroamento na elevação 
de 263 m.  

O vertedouro será implantado no leito do rio e foi dimensiona-
do para descarregar a cheia máxima provável estimada em 53.585 
m³/s. Na passagem desta cheia, o nível máximo do reservatório é 
sobrelevado em 2,6 m em relação ao nível máximo normal. A estru-
tura é controlada por 16 comportas do tipo segmento, cada uma 
delas com 21 m de largura. O vão livre total do vertedouro tem 336 
m de extensão e a dissipação da energia da cheia e a restituição 
do escoamento ao leito do rio é assegurada por uma bacia de dis-
sipação. 

O circuito de geração da UHE Baixo Iguaçu possui uma estrutu-
ra de tomada de água em concreto integrada à casa de força, cons-
tituída por aduções independentes que alimentarão as três unida-
des geradoras. Cada adução de tomada de água será dividida em 
três vãos principais por meio de dois pilares centrais de concreto.

A casa de força abrigada possui três turbinas do tipo Kaplan de 
eixo vertical, totalizando uma potência instalada de 350,20 MW. 

O prazo de conclusão de obra é em dezembro de 2018.

Sinop aumenta geração no Nortão
A Sinop Energia (integrado pela Usina Termelétrica Norte Flu-

minense, do grupo EDF, Eletronorte e Chesf) é a responsável pela 
construção, implantação, operação, manutenção e comercializa-
ção da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Sinop. 

Localizada a 70 km da cidade de Sinop, trata-se de uma UHE 
que está sendo construída no rio Teles Pires, sendo a barragem 
situada nos municípios de Cláudia (margem direita do rio) e Itaú-
ba (margem esquerda). O reservatório abrangerá os municípios de 
Cláudia, Itaúba, Ipiranga do Norte, Sinop e Sorriso. A energia gera-

da atenderá o chamado Nortão do Estado do Mato Grosso.
Com investimentos de cerca de R$ 3,2 bilhões, este projeto 

caracteriza-se pela disposição de uma casa de força com duas tur-
binas geradores com potência instalada de 408 MW. O reservatório 
a ser formado terá área de inundação de 342 km².

A empresa projetista é a Intertechne Consultores e a cons-
trutora, Triunfo. Os principais volumes ou dimensões da obra 
são: escavações em solo - 1.831.000 m³; escavações em rocha - 
1.564.985 m³; concreto - 360.000 m³; e barragem de CCR é de 46 
m de altura e 620 m de cumprimento. O prazo de conclusão de 
obra é dezembro de 2018.

Primeira fase do desvio, com as execuções na margem esquerda do rio
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UHE São Manoel aciona 1a turbina cinco meses antes
A Usina Hidrelétrica São Manoel já foi conectada ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) e sua primeira turbina foi acionada no 
início do ano, antecipando o prazo previsto de maio, estabelecido 
nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente 
regulado (CCEAR). O empreendimento é uma parceria entre a CTG 
Brasil, EDP Brasil e Furnas Centrais Elétricas.

A hidrelétrica, construída no rio Teles Pires, na divisa do Estado 
do Mato Grosso com o Pará, opera a fio d’água. As obras tiveram 
início em setembro de 2014 e, até o terceiro trimestre de 2017, 
receberam investimentos de R$ 3,3 bilhões. Serão quatro unida-
des geradoras, totalizando 700 MW de potência, energia suficiente 
para atender uma população de cerca 2,5 milhões de pessoas.

A casa de força da UHE é do tipo abrigada, com quatro unidades 
geradoras com turbinas do tipo Kaplan com posição do eixo vertical, cada 
uma com potência unitária nominal de 175 MW. O comprimento total 
da barragem é de aproximadamente 950 m e a altura total é de 47 m.

O vertedouro é do tipo controlado, com capacidade de des-
carga de 13.828 m³/s, composto por três vãos com comportas do 
tipo segmento com largura de 21 m e altura de 23 m.

O volume de concreto da obra foi de aproximadamente 
500.000 m³. O aço aplicado foi de aproximadamente 40.000 t.

Segundo a EDP, a manutenção do cronograma de geração da 
usina seguramente se configurou como um desafio para o proje-
to. Porém, a entrega da primeira turbina acabou ocorrendo antes 
do prazo regulatório. O empreendimento deverá ser totalmente 
concluído ainda no primeiro semestre desse ano.

A energia gerada na UHE São Manoel é escoada por meio de 
uma linha de transmissão de 500 kV que sai da UHE e se conecta 
ao Sistema Interligado Nacional (SIN), na subestação Paranaíta, 
localizada no município de Paranaíta (MT).

Todas as estruturas do sistema de transmissão associado (linha de 
transmissão e subestação da usina e bay de conexão) estão prontas 
e operativas. A extensão da linha de transmissão é de 40 km.

As obras de São Manoel foram iniciadas pelo Consórcio Cons-

tran-UTC, que permaneceu no empreendimento até dezembro de 
2016. A partir de janeiro de 2017, foram firmados novos contratos 
com as empresas GE (responsável pelo fornecimento e montagem 
eletromecânica), Cesbe (responsável pelas obras civis) e instalado-
ra elétrica Vividense (construção e montagem da linha de trans-
missão e do bay de conexão). A Leme Engenharia permaneceu 
como responsável pelo projeto executivo do empreendimento.

A estrutura da usina foi construída com o sistema Concreform 
SH, fornecido pela SH. O Concreform SH é composto por painéis 
em chassis de aço galvanizado forrados com compensado plas-
tificado, conectados com apenas três grampos que os unem e 
alinham simultaneamente, dispensando perfis extras.

Devido à estrutura facetada do barril do turbo, foram neces-
sários cantos articulados nos painéis do sistema Concreform. Essa 
solução evitou maior prazo de execução e aumento de custo, já 
que eliminou os arremates em fôrma convencional (madeira).

O supervisor de contratos da SH, Eduardo Vasconcellos diz 
que a solução foi pensada para que o ritmo da obra fosse manti-
do. “Nossa solução foi diferenciada, pois utilizamos cantos articu-
lados acoplados aos painéis da fôrma, possibilitando uma monta-
gem rápida, com bom aproveitamento das mesmas”, diz. 

“Para a galeria da casa de força, tubo de sucção e tomada 
d’água, oferecemos a versatilidade dos andaimes Modex associa-
dos ao tubo equipado que conseguiu atender as necessidades de 
trabalho em diversos pontos de difícil acesso”, completa Eduardo.

LT tem meio km/dia de avanço
No lote de obras da linha de transmissão de 500 KV de trecho entre 

as subestações Paranaíta e Cláudia, ambas em Mato Grosso, da State Grid, 
tem extensão de 298 km e está prevista a implantação de 587 torres.

De acordo com a empresa construtora, a Alumini Engenharia, o 
avanço diário de ataque em cada torre é de 0,496 Km, sendo que a 
execução civil é de duas torres por dia, e a de montagem, 1,5 torre. O 
maior desafio das obras tem sido a execução dos acessos e fundações 
em terrenos acidentados (brejos) e áreas alagáveis; área de torre e aces-
sos alagados devido período chuvoso na região; e logística com dificul-
dade de transporte de materiais (concreto, armadura, perfil metálico, 
estruturas metálicas). 

Para a execução das fundações, a construtor informa que vem utili-
zando equipamentos especiais (4x4, tratores traçados etc.) na existência 
de rocha matacão no local da execução de algumas fundações. Para 
evitar o desmatamento, os projetos de torres dentro de áreas de mata 
foram revisados, onde tem estruturas com altura superior a 70 m, sendo 

fora da normalidade das construções de linhas de transmissão. Há ainda 
grandes reformas em acessos existentes (pontes e bueiros).

O plano de ataque em cada torre, de acordo com a Alumini, inicia-se 
pelo levantamento topográfico (conferência de perfil/locação) e sonda-
gens para determinar o tipo de fundação para cada torre. 

Para a construção das torres é necessário a construção de acesso, 
limpeza de faixa e preparação de terreno.  

Após as etapas anteriores, inicia-se os serviços de execução da fun-
dação; em seguida a montagem de estruturas metálicas; e por último o 
lançamento de cabos, nivelamento, grampeação de cabos (condutor, pa-
ra-raios, OPGW), comissionamento e recuperação das áreas degradadas. 

A empresa projetista é a Engepro Engenharia. O valor aproxima-
do do contrato é R$ 220 milhões. A previsão de conclusão da linha de 
transmissão é julho de 2018.

 Principais fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais 
e insumos: fornecimento de concreto – Concrealta;  fornecimento de 
cimento – Votorantim Cimentos; fornecimento de aço – Arcelormittal 
Brasil; cabo condutor - General Cable; estruturas metálicas – Brametal.

Arranjo da hidrelétrica, com casa de força abrigada e o vertedouro com três vãos
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Obras visam eliminar conflito de tráfego
A Autopista Fernão Dias, concessionária do Grupo Arteris, 

realiza importante trabalho na altura do KM 477+690, na re-
gião de Contagem, na Grande Belo Horizonte (MG). No local, 
desenvolve-se a construção de uma passagem em desnível in-
ferior, tipo trincheira de 400 m de extensão e 12 m de largura, 
que ligará os dois lados da Avenida General David Sarnoff, no 
bairro Cidade Industrial. 

O serviço está sendo executado na avenida por que ela faz 
entrocamento com a Fernão Dias, gerando conflito entre o 
trânsito local e o de longa distância. A previsão de entrega das 
obras é até o final do ano.

A Lacerda Projetos e Consultoria (LPC) fez a fiscalização e 
acompanhamento das obras. Segundo a empresa, foi mobi-
lizado um engenheiro que permaneceu full time no canteiro 
durante as execuções, fazendo com que ocorressem poucas 
intercorrências.

 De acordo com a descrição geométrica do projeto, o con-
junto passagem 
inferior-conten-
ções da Avenida 
General David Sar-
noff possui seção 
transversal com 12 
m de largura (me-
didos entre faces 
internas) e altura 
variando de zero 
nos extremos a um 
valor máximo de 
6,90 m (nas proxi-
midades da BR 381) ao longo de seus 33,60 m de compri-
mento.

As paredes das contenções e da passagem inferior serão 
constituídas de perfis metálicos cravados cujo espaçamento 
entre eixos foi de 80 cm. Para garantir a compatibilidade de 
deformações entre perfis adjacentes e proporcionar apoio à 
barreira tipo New Jersey (barreira obrigatória em toda a ex-
tensão da obra), serão utilizadas vigas de equalização em con-
creto armado e moldada in loco. A fim de minimizar os campos 
de deformações oriundos dos gradientes de temperatura nas 
paredes, é proposta a execução de juntas de dilatação com cm 
de espessura e espaçadas a cada 20 m.

Para vedação da parede foi empregado placas de concreto 
pré-fabricadas e fixadas aos perfis por meio de consoles me-
tálicos soldados nas mesas dos perfis. A fim de promover re-
gularidade da parede de fechamento, as placas pré-fabricadas 
terão sua face interna afastada em aproximadamente 10 cm 
em relação às mesas dos perfis. Para evitar a fragilidade das 
placas de fechamento, o espaço entre as placas e os perfis será 

preenchido com o uso de concreto magro.
A drenagem da face interna das paredes de vedação será 

realizado por meio de tubos porosos envolvidos e manta geo-
têxtil apropriada. O sistema de drenagem será posicionado 
e fixado entre cada par de perfis antes do posicionamento 
das placas pré-fabricadas. Ressalta-se que a manta geotêxtil 
empregada no sistema de drenagem é composta de material 
poroso (propriedade que garante o correto funcionamento da 
manta) - sendo assim, caso o concreto magro entre a placa 
pré-moldada seja aplicado diretamente sobre a manta à mes-
ma perderá sua função. Frente a tal situação, será proposta 
uma proteção à manta por meio de pranchões de madeira.

Na região onde a BR-381 intercepta (em nível supe-
rior) a Avenida General David Sarnoff, será projetada uma 
laje superior composta de vigas pré-fabricadas posicio-
nadas lado a lado e solidarizada posteriormente a viga de 
equalização da parede.

As regiões onde 
as paredes teriam 
a única função de 
conter o solo de 
sua face posterior 
possuem altura va-
riando de 1,45 m 
a 7,20 m. Nas re-
giões muito altas 
(acima de 3,15 m 
aproximadamente) 
tais paredes foram 
estroncas a fim de 

minimizar os deslocamentos do seu topo, bem como, reduzir 
a magnitude dos esforços solicitantes. As estroncas utilizadas 
nas contenções foram compostas de vigas pré-fabricadas e 
posicionadas de forma a respeitar um gabarito mínimo 5,50 m 
a contar do greide da Avenida General David Sarnoff.

A fim de evitar deformações oriundas de deslocamentos 
não previsto no solo sob a Avenida General David Sarnoff, 
foi proposto que seja realizado um estroncamento do fundo 
da passagem. Para tal será empregada uma viga longitudinal 
(visando à compatibilização dos deslocamentos inferiores) e 
estroncas em concreto armado.
    Como processo construtivo da OAE em análise, foi pro-
posta a seguinte sequência construtiva: cravação dos perfis 
metálicos; concretagem das vigas de equalização – primeiro 
estágio; posicionamento das escoras superiores; concretagem 
das vigas de equalização - segundo estágio; processo de es-
cavação; posicionamento do sistema de drenagem e execução 
da longarina inferior; instalação das placas pré-fabricadas; e 
posicionamento das estroncas inferiores.
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Equipamento executou imensos blocos pré-moldados no mar
O início se deu em 2011 quando o Kugira, um dique flutuante, 

propriedade da Acciona, começou os trabalhos de construção de di-
ques de proteção no T2, um dos terminais do Porto do Açu, no Norte 
Fluminense, desenvolvido e operado hoje pela Prumo Logística. O 
projeto custou R$ 1 bilhão e levou seis anos para ser concluído, con-
tando com o trabalho de 3.400 profissionais da empresa espanhola.

A área do terreno do T2 possui 6,5 km de extensão, 13 mil 
m de cais, 330 m de largura e profundidade de até 14,5 m. O 
local terá ainda uma área de frente ao canal interno, com 1,7 mi-
lhão de m², para ser alugada às empresas de apoio das atividades 
offshore de petróleo e gás. 

d E s t a q u E s  /  P o r t o s

Gerenciado pela Acciona Construcción e construído com o 
apoio do Kugira, o T2 tornou-se o primeiro e único terminal por-
tuário brasileiro a ser erguido com blocos pré-moldados de con-
creto. No total, foram 2.808,8 m de diques de proteção construí-
dos com a tecnologia de caixões pré-moldados do equipamento.

Com mais de 70 m de comprimento, o Kugira fabrica peças de 
até 33,5 mil t. Cada bloco possui 66,85 m de comprimento, 24 m 
de largura e altura entre 18 e 21 m. 

Além dos blocos pré-moldados, a obra do T2 contou ainda 
com 2.090 m de enrocamento em rocha, 22,6 mil t de aço bene-
ficiado e 350 mil m³ de concreto produzidos e aplicados.

O quebra-mar vertical foi formado por caixões de concreto 
armado. Foram 42 caixões no total, dos quais 35 com 21 m de 
altura e sete com 18 m.  Para fundação dos caixões foi realizada 
uma dragagem até a profundidade de -19,5 m, eliminando todas 
as camadas superficiais de baixa resistência. 

Dos 42 caixões, 36 foram produzidos no local e seis em Arraial 
do Cabo (RJ), que depois foram rebocados ao porto do Açu.

O quebra-mar em talude está formado por seções de enron-
camento e seções de blocos de concreto. O quebra-mar em talu-
de de enroncamento tem 1.015,03 m; o quebra-mar vertical de 
caixões, 2.808,8 m; e o quebra-mar de canalização, 1.541,1 m. 

Terminal em Vila Velha (ES) passará a atender granéis sólidos
O empreendimento em questão integra o sistema portuário 

da Companhia Docas do Espírito Santo e encontra-se localiza-
do no Porto de Capuaba, Vila Velha (ES). A implantação do cais 
corrido de Atalaia e do retroberço multiuso, em substituição aos 
dolfins de atracação, possibilitarão após a sua conclusão, operar 
também granéis sólidos e carga geral, evitando, com isso, migra-
ção de cargas destas naturezas para outros portos.

A implantação de cais corrido, tipo dinamarquês, tem 264,33 

m de comprimento e profundidade do berço de atracação de 14 
m. O gerenciamento da obra é da Concremat Engenharia e Tecno-
logia e a construtora é a Etemar Engenharia e Construções. 

Anteriormente, a operação portuária era restrita à importação 
de granéis líquidos. O estudo de viabilidade aponta para um cres-
cimento de carga da ordem de 60% e já tem beneficiado, direta e 
indiretamente, cerca de 540 empregados. 

A conclusão da obra está prevista para setembro de 2018.

Tanques verticais são erguidos pelo método invertido
Em fevereiro último, o Grupo Vetor Mathias finalizou a construção 

no porto santista de mais cinco tanques cilíndricos verticais em aço car-
bono, totalizando 35.509 m³ de capacidade de armazenagem. O proje-
to seguiu o regime EPC (engeneering, procurement and construction) e 
teve como contratante a Ageo Terminais e Armazenagem Gerais.

Para esse projeto foram utilizadas quase 1.300 t entre tubula-
ções, vigas e chaparias, sendo necessários mais de 270 colabora-
dores envolvidos diretamente na obra. 

A empresa é pioneira no sistema de construção de tanques 
pelo método invertido. A montagem ocorre pelo sistema de ma-
cacos de elevação de carga com distribuição de chapas em ma-
gazines, tecnologia que possibilita a construção dos tanques ao 
nível do chão. Essa tecnologia dispensa a utilização de grandes 
guindastes, máquinas especiais ou andaimes. O sistema de dispo-
sição de chapas em magazines realiza a calandragem das chapas 
diretamente no local de montagem. 

O sistema invertido parte na sequência contrária do sistema 

tradicional. Desta forma o tanque sobe pronto, com a montagem 
de acessórios e escadas, podendo inclusive subir pintado com a 
camada final de acabamento.

Inicialmente, são dispostas as chapas para fundo de tanque, 
seguido pela montagem do teto cônico autoportante, conforme 
as orientações do API-650. O teto do tanque já é montado com 
guarda-corpo, dando condições de segurança para montagem de 
bocais e acabamentos. Após a montagem do teto inicia-se a ele-
vação das chapas laterais, anel por anel.

A cada segmento montado são executadas minuciosas ava-
liações de qualidade visual de solda e ensaios com líquido pe-
netrante (LP). Por fim, após a furação, posicionamento, solda e 
inspeção dos bocais e acessórios, é realizado o teste hidrostático 
com acompanhamento da equipe de qualidade. Essa é a garantia 
final de estanqueidade para liberar o tanque para operação.

As dimensões da obra alcançaram 10.900 m² de área civil 
construída, com 890 m² de área de demolição. 

 Kugira construiu caixões de concreto armado para compor diques

32  |      | Fevereiro / março 2018 



d E s t a q u E s  /  o b r a s  E s P E c i a i s

Estação na Antártica resiste a ventos de 200 km/h
A Estação Antártica Comandante Ferraz foi instalada em 

1984 na ilha Rei George, na Antártica, sendo a base de pesquisa 
do Brasil no continente. No entanto, em 2012, foi atingida por 
um incêndio que consumiu aproximadamente 70% da área da 
estação. Com isso, houve a necessidade da reconstrução.

A nova estação, a ser entregue nesse primeiro trimestre do 
ano, tem área de aproximadamente 4.500 m², com capacidade 
para abrigar 64 pessoas entre pesquisadores e membros da Mari-
nha do Brasil, responsáveis pelo projeto de pesquisa na Antártica 
(PROANTAR), que realiza pesquisas sobre temas como a vida ma-
rinha, a atmosfera, os efeitos das mudanças climáticas na Antár-
tica e suas consequências globais.

O design da estação leva em consideração a topografia e par-
ticularidades de sua localização. Foi projetada para resistir a ven-
tos de até 200 km/h. Sua construção modular, com utilização de 
containers que foram fabricados especificamente para o projeto, 
possui diversas camadas para proteção mecânica, acústica, tér-
mica, além da resistência ao fogo que varia de 60 a 120 minutos 
dependendo do local da estação.

A estação é dividida em blocos que estão, em sua maioria, em 
uma cota elevada para permitir o fluxo de água no solo, que ocor-

re normalmente nos períodos de verão, devido ao degelo da neve. 
Os containers ficam envolvidos por estruturas metálicas cons-
tituídas de ligas especiais capazes de suportar as temperaturas 
extremas do local. Por fim, há uma camada envoltória constituída 
por duas chapas metálicas com preenchimento de poliuretano 
para garantir a proteção contra os ventos e isolamento térmico.

Um dos grandes desafios deste projeto é a logística. Realizar 
um projeto deste porte em um local tão distante e remoto traz 
grandes barreiras para transporte de material e pessoas.

A realização da montagem da estação ocorre apenas durante 
o verão austral, quando as temperaturas e condições ambientais 
permitem o trabalho externo. Assim, qualquer falha no planeja-
mento pode resultar em um atraso significativo para a finalização 
da estação.

A primeira etapa construtiva do projeto foi realizada entre de-
zembro de 2016 e março de 2017. 

Nesta etapa, 72 trabalhadores foram mobilizados ao local 
para a construção das bases de fundação da futura estação. 
Um navio foi utilizado para transportar os materiais e equi-
pamentos da China para a Antártica, que inclui todo material 
necessário para o verão, como containers para montagem de 
um alojamento provisório, estação provisória de tratamento 
de esgoto, alimentação, além de equipamentos como guin-
dastes, blocos de concreto e estrutura metálica que compõem 
a fundação da estação.

Ao longo de 2017 foram fabricadas na China as demais es-
truturas metálicas e containers, que foram montados durante o 
verão de 2017/2018.

A empresa que realiza a obra é a EPC Construções. O valor 
aproximado do projeto é de US$ 5 milhões.

Inovação no laboratório da nova fonte de luz síncroton
O know-how da Temon em obras de missão crítica legitimou 

sua participação na construção do laboratório de 68 mil m² de área 
construída, que abrigará o Projeto Sirius – nova fonte de luz síncro-
tron de quarta geração, desenvolvido pelo Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron (LNLS), o mais moderno da América Latina. 

A Temon está à frente do desenvolvimento dos projetos execu-
tivos de instalações em Revit (tecnologia 3D), com a compatibiliza-
ção da tecnologia para a geração automatizada da planta, além de 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especia-
lizada para execução dos sistemas elétricos, especiais, hidráulicos e 
de combate a incêndio do local.

O laboratório, concebido pelo Centro Nacional de Pesquisas em 
Energia e Materiais (CNPEM), foi planejado para ser uma dos mais 
avançados do mundo e está sendo desenvolvido na sede do CNPEM, 
em Campinas (SP). A partir do Sirius será possível desvendar a estrutu-

ra atômica e molecular dos 
diferentes materiais, ilumi-
nando-os com os variados 
tipos de radiação presentes 
na luz síncrotron.

Para a Temon, fazer 
parte de uma concepção 
única como o Sirius, refor-
ça o DNA da empresa de 
investir constantemente 
em tecnologia de ponta e no que há de mais moderno para a exe-
cução de todas as suas obras e serviços.  

A conclusão desta obra está prevista para o segundo semestre 
deste ano, período em que marcará o início da instalação dos equi-
pamentos responsáveis pela geração da luz síncrotron.

Perspectiva da nova estação
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Visto como solução às enchentes e seca, túnel de água cresce nos EUA
Tecnologias que tornaram a escavação mais econômica ajudaram na sua difusão

ENRGlobalInsider
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Uma pedreira abandonada, a poucos quilômetros da cidade de 
Atlanta, na Geórgia, funcionará como um reservatório de água. O proje-
to de US$ 300 milhões inclui um túnel de 5 km de extensão, conectan-
do a pedreira de cerca de 120 m de profundidade, com duas instalações 
de tratamento de água e o rio Chattahoochee.  A iniciativa indica um 
crescimento de túneis de água nos Estados Unidos visando resolver pro-
blemas de seca e inundações. 

Em Atlanta, uma seca severa em 2009 fez com que a cidade per-
cebesse que precisava de outra matriz de água a longo prazo. Então, 
planejou-se uma solução de túnel para fornecer uma fonte de água 
alternativa para a área metropolitana de 4 milhões de habitantes.

Em cidades como Washington D.C. e Fort Wayne, em Indiana, os 
túneis estão sendo usados para evitar que as águas pluviais e águas 
residuais contaminem os canais naturais de água existentes. Já em 
Charleston, na Carolina do Sul, os túneis estão sendo usados para aliviar 
as inundações durante os principais eventos de maré. Em Houston, no 
Texas, um túnel foi projetado para ser parte da solução para aliviar as 
inundações na região plana da localidade.

De acordo com David Egger, vice-presidente sênior e diretor-geren-
te de sistemas de infraestrutura para o negócio de água da Black & 
Veatch, o mercado de túneis de água nos EUA deve movimentar US$ 6 
bilhões ao ano.

O executivo estima que há mais de 300 km de túneis de água em 
vários estágios de planejamento e projeto – pelo menos um terço disso 
está sendo desenvolvido pela  Black & Veatch. 

O caso de Atlanta começou quando ficou inviável construir um 

Pedreira desativada se tornará opção de reservatório de água em Atlanta, ligado à cidade por um túnel de 5 km

grande reservatório de água na própria cidade. Em 2006, o município 
comprou a pedreira de rocha, em uma área industrial a poucos quilôme-
tros da cidade, com a ideia de que poderia servir como uma instalação 
de armazenamento de água bruta. E, assim, deu-se início aos trabalhos. 
O Programa de Abastecimento de Água de Atlanta, lançado em 2015, 
prevê a conclusão do túnel no próximo ano.

Quando finalizada, a pedreira de Bellwood se tornará uma instala-
ção de armazenamento que pode fornecer água potável de emergência 
por até 90 dias para a cidade. A represa será uma fonte de água alter-
nativa ao lago Lanier.

A Stantec, com membros da equipe PRAD Group e River 2 Tap, pro-
jetou o túnel de rocha. Don Del Nero, vice-presidente da Stantec, diz 
que é o primeiro projeto nos EUA onde uma TBM foi montada no local, 
usando o método On-line First-Time Assembly criado pelo fabricante 
Robbins, para a perfuração do túnel.

O TBM tem 120 m de comprimento e 3,8 m de diâmetro.  Bob Huie, ge-
rente de projeto sênior da PC Construction, que junto com a HJ Russell, reali-
za as escavações, diz que este pode ser o túnel mais longo desse tipo no país.  

No local da pedreira, as equipes estão construindo uma estação 
de bombas submersíveis para captação da água, e uma subestação de 
energia. O trabalho no reservatório inclui ainda estabilizar as paredes da 
pedreira com ancoramento de rocha e redes. O túnel principal se conec-
tará a estação de tratamento de água de Chattahoochee, onde haverá 
uma nova estação de bombas.

O novo sistema foi projetado para uma vida útil de 100 anos. O 
projeto também prevê um parque e área de lazer ao redor da pedreira.
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