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E D I T O R I A L

O ingresso da operadora espanhola Aena no mercado brasileiro, 
ao arrematar o bloco Nordeste no leilão dos aeroportos, foi o anti-
clímax de uma sucessão de eventos desastrosos no setor de infraes-
trutura – na Região Metropolitana de São Paulo, o bairro de Ipiranga 
e parte do ABC ficaram submersos por causa de chuvas torrenciais e 
enchentes; a BR-163 ao norte voltou a ficar interditada por atoleiros 
de lama, deixando ilhados centenas de caminhões; diversos viadutos 
em São Paulo foram fechados ou tiveram bloqueio parcial de pistas 
por causa de sinais visíveis de deterioração das estruturas.

Tudo isso ficou reduzido à escala mínima quando nos remete-
mos ao rompimento da barragem de Brumadinho (MG), que causou 
mais de 300 vítimas entre mortos e desaparecidos. Uma tragédia 
nunca antes ocorrida no País. As causas ainda estão sendo apuradas.

O que esses incidentes têm em comum? As estruturas, mesmo 
que executadas com a melhor técnica, envelhecem com o tempo e 
as intempéries, além de outros fatores operacionais. Elas precisam 
ser monitoradas e receber manutenção sistemática — que podemos 
resumir como partes de um processo de governança ou gestão. Os 
riscos potenciais de acidentes são reais e podem assumir dimensões 
catastróficas.

Aos organismos públicos competem cumprir a legislação em  
vigor – aqui deparamos sempre com o velho argumento de que seus 
quadros de técnicos são insuficientes para cobrir um vasto território, 
seja uma cidade, estado ou país — para vistoriar estradas, portos, 
ferrovias, pontes e viadutos, barragens, vazamentos em redes enter-
radas, iluminação pública, semáforos etc. Como se a presença física 
de um técnico resolvesse todas as questões de uma complexa cadeia 
de causas e efeitos.

Como ponto de partida, a agência reguladora do setor – seja 
energia, transportes ou saneamento – nos três níveis da administra-
ção pública, precisaria ter um cadastro atualizado das facilities em 
foco. Hoje, já é possível reconstituir os projetos das estruturas exis-
tentes por meio de imagens “escaneadas” ou fotografadas, que são 

Repensar a cultura de gestão da infraestrutura
com tecnologias digitais

processadas por softwares dedicados gerando os desenhos em 3D.
Scanners montados em drones ou veículos terrestres podem fa-

zer inspeções periódicas das estruturas, seguindo uma programação 
periódica, e as vistorias in loco seriam feitas quando há suspeita de 
ocorrência grave. Constatada a falha ou situação de risco, medidas 
imediatas precisam ser tomadas.

Essas rotinas fazem parte do programa que gere a vida útil de 
uma estrutura ou sistema, como uma empresa petrolífera monitora 
o ciclo de vida e os sinais de fadiga da estrutura das plataformas 
marítimas.

Infelizmente, com raríssimas exceções, as agências públicas fa-
zem a gestão das facilities sob sua responsabilidade de forma reativa 
– reagindo a incidentes depois de ocorridos – sem seguir uma políti-
ca previamente traçada e proativa (preventiva). É preciso se reinven-
tar a cultura da gestão da infraestrutura, seja pública seja privada, 
cujas falhas atingem a população à qual deveria servir.

Talvez com exceção do setor de energia, planos plurianuais são 
peças de ficção em transportes terrestres e abastecimento e trata-
mento de água e esgotos. Programas contra enchentes com obras 
de curto e médio prazo nas cidades brasileiras, que são lembradas a 
cada chuva de verão, nem pensar. 

As agências públicas ligadas à infraestrutura poderiam se ins-
pirar no planejamento das concessionárias privadas, que precisam 
cumprir as exigências acordadas nos contratos de concessão – e 
por razões empresariais, investem para manter as facilities em plena  
forma operacional, gerando receita. 

A Ecovias tem toda a estrutura física do sistema Anchieta-Imi-
grantes mapeada por escaneamento georeferenciado, facilitando o 
rastreamento de ocorrências. A Infraero “escaneou” o aeroporto de 
Londrina, criando seu gêmeo digital.

As tecnologias digitais estão disponíveis na prateleira, para que a 
gestão de infraestrutura seja feita como se fosse um ser vivo — como 
na realidade ela é. 

Estruturas interditadas que poderiam ser monitoradas por tecnologia
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F ó R u m  D A  E n g E n h A R I A  /  I n v E s T I m E n T O s

ECB Group articula com Paraguai
complexo de biodiesel de US$ 800 mi 

Rede D’Or vai construir 10 
hospitais em programa de R$ 8 bi

Antibióticos do Brasil e Cimed 
investem em expansão de fármacos

Prologis define construir
160 mil m² este ano em galpões

Sírio Libanês abre hospital em 
Brasília e estuda ampliação

Pátria, Shell e Mitsubishi firmam 
joint venture para termelétrica

Coopavel planeja aplicar
R$ 120 mi em armazém

A holding do empresário Erasmo Battistella (ECB) e o governo 
paraguaio assinaram acordo preliminar para a construção de um 
complexo de biodiesel. Batizado de Omega Green, a planta de 
biocombustível de segunda geração será a base de óleo de soja, 
com capacidade de 16,5 mil barris/dia de biodiesel e querosene 
destinados à exportação para Estados Unidos e Europa. O em-
preendimento tem a construção programada para 2020 e a ope-
ração em 2022. A ECB já produz no Brasil 580 milhões de l/ano 
de biodiesel.

O grupo Rede D’Or vai aplicar em laboratório e clínicas no seu 
programa de investimentos de R$ 8 bilhões até 2023, excluindo 
possíveis aquisições. As novas unidades vão expandir o número 
de leitos de 7 mil para 10 mil, nas regiões onde o grupo já atua: 
Rio, São Paulo, Brasília, Pernambuco, Bahia e Maranhão. Os re-
cursos aplicados nessas obras atingem R$ 6 bilhões.

A Antibióticos do Brasil alocou R$ 180 milhões para melhorias 
na fábrica em Cosmópolis (SP), com novo armazém, duplicação 
da capacidade produtiva, subestação de energia e linha de trans-
missão. Já a Cimed, uma das maiores farmacêuticas nacionais, 
comprou uma edificação fabril existente em Pouso Alegre (MG), 
na rodovia Fernão Dias, onde vai instalar nova linha de produção 
e infraestrutura. Incluindo a ampliação da fábrica própria atual, o 
valor dos investimentos vai girar entre R$ 500 milhões a R$ 700 
milhões até 2024, dobrando sua produção atual.

Embora o total da metragem possa ser maior, dependendo da 
demanda, a Prologis pode dar início a quatro projetos no Estado 
de São Paulo — em Cajamar, Araçariguama, Santana de Parnaíba 
e Jundiaí, com total de 480 mil m² — e um em São João do Meriti 
(RJ), de 200 mil m². 

Mal abriu as portas do primeiro Hospital Sírio Libanês fora de São 
Paulo, no qual investiu R$ 180 milhões, uma primeira expansão 
já está em estudos, orçado em R$ 60 milhões. Considerando os 
recursos aplicados antes, em unidades ambulatoriais e labora-
tórios, o total aportado pelo grupo em Brasília chega a R$ 320 
milhões desde 2011.

A joint venture Pátria, Shell e Mitsubishi vai construir e operar a 
termelétrica de Marlim Azul, de 565 MW, ao custo de US$ 700 
milhões, em Macaé (RJ). 

A Coopavel, cooperativa sediada em Cascavel (PR), vai mais que 
dobrar os investimentos em 2019 se comparados a R$ 44,5 mi-
lhões aplicados no ano passado. Esses recursos vão para arma-
zéns e criação de suínos. Em 2017/2018, Coopavel recebeu 400 
mil t de soja, 184 mil t de milho e 182 mil t de trigo.
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s A n E A m E n T O

A concessionária BRK Ambiental realiza desde o início do 
ano passado obras de ampliação da rede de abastecimento em 
Sumaré (SP). O trabalho envolve adutoras, captação e estações 
de tratamento de água (ETAs). A empresa afirma que um total 
de R$ 410 milhões será investido no município e incluem tam-
bém projetos na área de esgotamento sanitário.

ADUTORA DO MARCELO

No chamado Sistema 1, foi construída a nova Adutora do 
Marcelo para água bruta, a partir da Represa Marcelo Pedroni, 
até a ETA 1, na Vila Menuzzo. Dessa estação está sendo finali-
zada a Adutora do Picerno, que se liga ao Centro de Reserva-
ção, para posterior distribuição às residências. 

De acordo com o engenheiro mecânico Heitor Rezende 
Mendonça, gerente de obras da BRK Ambiental, essas duas 
adutoras substituem as existentes, antigas e construídas em 
fibrocimento. “Elas permanecem como back up”, explica. O ob-
jetivo com a medida é diminuir a perda de água bem como 
melhorar sua qualidade.

A construção da Adutora do Marcelo teve início em agosto 
de 2018 e a previsão é que entrasse em operação no final 
do mês de fevereiro deste ano. Trata-se da implantação de 
uma tubulação de água bruta com 1,3 km de extensão, que irá 
melhorar o abastecimento na região central da cidade, onde 
vivem cerca de 80 mil pessoas – equivalente a 30% do muni-

BRK Ambiental instala duas adutoras em Sumaré (SP) 
Augusto Diniz – Sumaré (SP)

cípio. Essa obra tem investimento de R$ 1,1 milhão. 
Atualmente, o Sistema 1 depende de três represas (Horto I, 

Horto II e Marcelo) para abastecer a região central da cidade. 
Com a nova adutora, será possível operar com duas das três 
represas, deixando uma delas de reserva, informa a conces-
sionária.

A Adutora do Marcelo foi construída em PVC Defofo, ma-
terial mais resistente a rupturas. As adutoras que estavam 
em operação são de fibrocimento, material muito suscetível 
a rompimentos. “Com a nova adutora reduziremos considera-
velmente as intermitências no abastecimento”, afirma o en-
genheiro.

Outra alteração é no diâmetro da adutora. Atualmente 
duas adutoras, uma de 150 mm e outra de 200 mm, ligam a 
captação à ETA. A nova adutora será de 400 mm, já prevendo 
o crescimento da população e, com isso, da demanda futura 
de água.

A adutora de 200 mm será mantida como reserva a ser 
usada quando a nova passar por serviços e manutenções e a 
de 150 mm será desativada. 

ADUTORA DO PICERNO

A Adutora do Picerno teve sua construção iniciada em abril 
de 2018. Trata-se da implantação de uma nova adutora de 
água tratada para abastecer a região do Picerno, onde vivem 

Obras em andamento na área de captação de água no rio Atibaia
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cerca de 35 mil pessoas. O investimento é de R$ 3 milhões.
A nova adutora tem 3,5 km de extensão e será responsá-

vel por levar água tratada da ETA I. Do centro de reservação, 
onde chega a adutora, a água será distribuída para a região 
do Picerno. A adutora será de PVC, material mais resistente, 
na maior parte do traçado, e de ferro fundido em um trecho 
mais baixo da cidade, onde a pressão de água é mais elevada. 
A adutora atual é de 1985 e de fibrocimento. 

Além disso, a idade e o material da adutora existente per-
mitem a incrustação de partículas nas paredes internas, que 
em momentos de variação de volume da água que passa pela 
tubulação, se desprendem, o que pode gerar coloração ama-
relada na água. 

O diâmetro da adutora atual de 350 mm será ampliado 
para 400 mm na nova, já prevendo o crescimento da popula-
ção e da demanda futura. A capacidade de transporte passará 
de 80 l/s para 130 l/s.

A ETA I, do Sistema 1, tem projeto de ampliação da vazão 
de 300 l/s para 340 l/s, cujo início será ainda definido. 

SISTEMA 2

Já o chamado Sistema 2, que envolve a ampliação da ETA 
2, no Parque Itália, em Sumaré, aumentará a capacidade da 
estação de 600 l/s para 700 l/s. As obras já tem mais de 70% 
de avanço. Esta estação atende 190 mil pessoas no município.

A obra começou em junho de 2018. Dividida em três fases, 
a primeira etapa dos trabalhos foi concluída em dezembro de 
2018, demandando investimento de R$ 4 milhões. Em janeiro 
passado iniciou-se a segunda fase.

Na primeira fase de obras, foram realizadas quatro inter-
venções na ETA 2: ampliação dos canais de entrada de água 
bruta; modernização dos filtros (seis unidades); ampliação dos 
canais de distribuição de água para os filtros; e interligação 
dos reservatórios de distribuição de água tratada.

A segunda etapa da obra tem previsão de sete meses. Nes-
ta etapa, serão efetuadas as seguintes intervenções: moderni-

zação dos quatro filtros restantes; modernização dos flocula-
dores e decantadores do sistema convencional; modernização 
dos decantadores do sistema manto de lodo; implantação de 
novo sistema de dosagem de polímero; implantação do siste-
ma de geração e dosagem de hipoclorito; e modernização do 
sistema elétrico da ETA.

Finalizada a segunda fase da obra, a concessionária pro-
cederá à etapa final que consiste na introdução de novos sis-
temas de dosagem de produtos químicos, urbanismo e drena-
gem da ETA, além de melhorias prediais.

“Teremos melhoria considerável no sistema”, avalia Heitor 
Rezende Mendonça. Há ainda extensos trabalhos em anda-
mento no ponto de captação no rio Atibaia, que leva água 
para a ETA 2.

A elevatória existente passará a ter cinco bombas submer-
sas de baixa potência (no lugar de seis bombas verticais), que 
jogará água bruta para outra elevatória com cinco bombas 
horizontais de alta carga. Entre a elevatória existente e a nova 
ficará o desarenador (para remover areia da água). 

O engenheiro afirma que essas melhorias permitirá menos 
manutenção e mais durabilidade dos equipamentos de capta-
ção de água, além de economia de energia. A área de captação 
terá também um dosador de cloro (gerador de hipoclorito), 
uma novidade, quando em geral ele é instalado na própria ETA 
– e não na área de captação.

Na elevatória de alta carga, o tanque de água está sendo 
construído in loco com uso de aditivo impermeabilizante do 
concreto Xypex (da MC Bauchemie), além de pintura imper-
meabilizante.

Heitor explica que o desafio das intervenções tem sido 
realizá-las sem parar a operação normal do sistema. “O plane-
jamento de paradas programadas tem sido fundamental”, diz. 
“Queremos provocar o menor impacto possível”.

A adutora existente que transporta a água bruta do rio 
Atibaia a ETA 2 tem 6 km de extensão e continuará operando.

s A n E A m E n T O

A Adutora do Picerno tem 1,3 km de nova tubulação

Intervenções de modernização foram feitas na ETA 2 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO SERÁ AMPLIADO COM ETE

Em Sumaré, o abastecimento de água é quase 100% uni-
versalizado. Já o esgoto encanado atende apenas 30% da po-
pulação do município. A cidade Sumaré mantém 19 estações 
de tratamento com capacidade entre 3 e 30 l/s espalhadas 
pela cidade – portanto, atendendo somente alguns pontos da 
área urbana. 

Este ano, terá início às obras de construção da ETE Tijuco 
Preto com valor estimado em R$ 60 milhões de investimen-
to. Ao entrar em serviço, amplia-se o índice de tratamento 
de esgoto de Sumaré para 65%. Será ainda complementada 
por dois subsistemas de esgotamento sanitário até 2022, ano 
em que a concessionária pretende atingir a universalização do 
tratamento de esgoto na cidade. 

A BRK Ambiental ressalta que o prazo inicial previsto em 
contrato para universalização do tratamento de esgoto em 
Sumaré é 2028. Porém, em decorrência de um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) assinado entre o Ministério Público 
e a Prefeitura, houve adiantamento de seis anos neste prazo.

A ETE Tijuco Preto terá capacidade de tratamento de 230 
l/s. O terreno onde será implantada a ETE fica em uma área 
de 20.000 m² e localiza-se no Residencial Parque Pavan. Com 
a nova ETE será possível concentrar em uma única área uma 
vazão maior de tratamento e, assim, otimizar a eficiência 
operacional do sistema. A estação terá tratamento terciário 
e contará com reatores biológicos com o processo de trata-
mento holandês conhecido como Nereda. Ele apresenta várias 
vantagens, segundo a concessionária, em relação a outros ti-
pos de tratamento, tais como área reduzida de implantação, 
baixo consumo energético e menor geração de odores, além 
de garantir uma elevada eficiência de tratamento, superior 
aos sistemas convencionais. 

A estimativa é de 20 meses de obras e conclusão prevista 
para dezembro de 2020.

INVESTIMENTOS

De acordo com a BRK Ambiental, desde que assumiu os 
serviços de saneamento da cidade, já foram investidos R$ 61 
milhões para ampliação e modernização de todo o sistema de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário de Sumaré. 
Em 2018, foram R$ 35 milhões investidos.

 Para 2019, estão previstos R$ 50 milhões em investimen-
tos, principalmente na continuidade da remodelação do sis-
tema de abastecimento, substituição de redes e ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário. 

Somando o investimento a ser realizado em 2019 com o 
que será realizado nos próximos quatro anos, a concessioná-
ria aponta um total de R$ 410 milhões em investimentos em 

Em Limeira, a BRK Ambiental tem um pacote de investi-

mento para modernização do tratamento de esgoto. Faz par-

te deste pacote a implantação do sistema terciário na Esta-

ção de Tratamento de Esgoto (ETE) Tatu, além de tratamento 

do lodo proveniente da ETA do município. 

Essas obras são também decorrentes de um TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Pú-

blico. Com o investimento total previsto de R$ 130 milhões, 

a conclusão dos trabalhos deve ocorrer no final desse ano. 

A ETE Tatu recebe 80% do esgoto do município de Limei-

ra. Com a implantação do tratamento terciário, sua eficiência 

deve passar dos 95%. No tratamento terciário são removidos 

matéria orgânica (95%), nitrogênio (75%) e fósforo (89%). 

Em termos de volume, será o maior tratamento terciário da 

região, em que serão processados 660 l/s de efluente, segun-

do a BRK.

De acordo com a BRK Ambiental, essas modificações tor-

narão o município referência no tratamento do esgoto pela 

retirada de substâncias como o fósforo e nitrogênio, além da 

destinação sustentável do lodo que sobra da ETA.

CONCESSIONÁRIAS DA BRK AMBIENTAL

Município
Início da

Concessão
Investimentos entre

2019 e 2023

Sumaré 2015 R$ 410 milhões

Limeira 1995 R$ 130 milhões

Porto Ferreira 2011 R$ 34 milhões

Santa Gertrudes 2010 R$ 7 milhões

Sumaré. A BRK atende naquela região, além de Sumaré, os 
municípios de Santa Gertrudes, Limeira e Porto Ferreira.

Destaca-se que em um recente evento da área de sanea-
mento, Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental, disse que o 
Brasil teria a universalização do saneamento básico em 2033 
com o investimento de R$ 20 bilhões ao ano. Com a média 
anual atual (entre R$ 5 e 6 bilhões), o marco seria atingido 
somente em 2050.

Em Limeira (SP) , ETE ganha
tratamento terciário

s A n E A m E n T O
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s A n E A m E n T O

A Paranaguá Saneamento finalizou em dezembro as obras 
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cominese, locali-
zada no bairro Porto Seguro, no município paranaense. A 
construção do empreendimento, iniciada em junho, teve sua 
data de conclusão antecipada em dezoito meses. A entrega da 
obra completa, ainda em 2018, foi possível graças à adoção de 
um método de construção modular, que diminuiu o tempo de 
montagem do sistema. 

A região atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitá-
rio Cominese contava apenas com trechos isolados de redes 
coletoras, com pequenos sistemas de tratamento (tipo RALF 
- Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado) - essas infraestruturas 
foram implantadas antes da aquisição da concessão pela Pa-
ranaguá Saneamento, informa a empresa.

  Como parte das obras da primeira fase do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Cominese, foram executadas inter-
venções para a condução do esgoto coletado nas diversas 
sub-bacias até a área onde foi construída a nova estação de 
tratamento de esgotos. 

A construção da ETE adotou a solução construtiva com-
pacta e modular. No local, foram executadas as fundações da 
estação, formadas por estruturas em concreto pré-moldado e 

Iguá ergue ETE modular em Paranaguá (PR)

tanques fabricados em chapas de aço inoxidável. 
Neste projeto da ETE modular, a Fast Seinc desenvolveu as 

fundações, bases de concreto para instalação das unidades de 
processo, formadas por estruturas em concreto pré-moldado 
e tanques fabricados em chapas de aço inoxidável. As demais 
obras, de terraplenagem, infraestrutura e urbanização da área, 
foram executadas pela Troid Projetos.

A estação foi implantada com um módulo de tratamento 
preliminar já dimensionado para atender a segunda etapa de 
ampliação. O arranjo das demais unidades da ETE já está pre-
parado para receber as unidades de segunda etapa, quando 
a estação alcançará a capacidade de tratamento de final de 
plano do contrato de 140 l/s.

A planta de tratamento é composta pelas seguintes unida-
des: tratamento preliminar; filtro biológico; floculador mecâ-
nico; flotador por ar dissolvido; digestor anaeróbico de lodos 
e desidratação mecanizada.

A tecnologia aplicada na ETE Cominese permite que o tem-
po de residência do processo de tratamento - desde a entrada 
do esgoto bruto até a saída do esgoto tratado - seja inferior a 
1 hora. Em processos convencionais o tempo normalmente é 
superior a 18 horas, de acordo com a Paranaguá Saneamento.
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No caso da ETE Cominese, num período de aproximada-
mente 6 meses a estação já estava concluída e com todas as 
unidades de tratamento aptas para entrar em operação. O pe-
ríodo de construção de uma ETE convencional, de porte simi-
lar, poderia ser superior a 1 ano e 6 meses.

A ETE Cominese tem capacidade de tratamento de 70 l/s. 
Sua área ocupada é de cerca de 664 m², metragem bem infe-
rior à área que ocuparia uma estação convencional. 

Outro diferencial desse projeto é o processo europeu de 
filtro biológico, que tem capacidade para diminuir a carga de 
resíduos orgânicos cinco vezes mais rápido do que os sistemas 
de tratamento convencionais. Aliado à eliminação de gases na 
entrada da estação, o processo biológico de filtragem ajuda a 
reduzir a emissão de odores no tratamento do esgoto. 

A solução prevê - após o tratamento preliminar - uma úni-
ca etapa biológica realizada por filtração em meio plástico, 
e dimensionado para que a fração solúvel da DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio) seja transformada em material parti-
culado a ser removida pelo processo físico-químico. 

PROCESSO TRICKDAF

A tecnologia implementada na ETE Cominese é conhecida 
como processo Trickdaf, que é composto por filtração bioló-
gica, em meio filtrante plástico, em modalidade de alta taxa 
para remoção de DBO solúvel. O processo é seguido por tra-
tamento físico-químico com as etapas de coagulação química 
por dosagem de coagulante e polímero em condições de mis-
tura rápida, floculação mecanizada e clarificação por flotação 

por ar dissolvido 
(DAF), com tempo 
reduzido de re-
tenção hidráulica 
do tratamento, de 
aproximadamente 
1 hora. 

A versatilidade 
da estação permi-
te ser dimensio-
nada para tratar 
de 5m³/h a 600 m³/h de efluente por módulo, podendo ser 
implantado vários módulos. 

A operação do sistema requer menos mão-de-obra, podendo 
ser também totalmente automatizado e operado remotamente. 

 “Nosso compromisso, em todas as 25 cidades onde atua-
mos, extrapola a entrega de um serviço de qualidade. Anteci-
par a entrega de Cominese é um marco importante para nós”, 
afirma Gustavo Guimarães, presidente da Iguá Saneamento, 
grupo do qual pertence a Paranaguá Saneamento. 

O novo sistema beneficia 18 bairros, com 
cerca de 40 mil moradores, e coloca a cida-
de entre as mais saneadas do Brasil: 90% do 
seu esgoto passa a ser coletado e tratado. A 
cidade já conta com rede de distribuição de 
água em 100% do município, segundo a con-
cessionária.

O sistema Cominese é formado, além 
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
por 22 Estações Elevatórias, 120 km de re-
des coletoras e um emissário (tubulação que 
transporta o efluente tratado até um ponto 
de descarte no rio) com 2 km de extensão. 
Serão disponibilizadas ainda cerca de 10,5 mil 
ligações de redes domiciliares para fornecer 
acesso ao sistema. A implementação do sis-
tema representou investimentos de R$ 31,5 
milhões – no final do ano passado, o plano de 
investimentos anunciado pela concessionária 

para os próximos cinco anos chegava a R$ 132 milhões.
A Paranaguá Saneamento atua, por meio de concessão, no 

gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário da cidade de Paranaguá. 
A Iguá é controlada pela IG4 Capital, que atua no gerencia-
mento e na operação de sistemas de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de 
parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em cin-
co estados brasileiros.

s A n E A m E n T O
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Foi finalizada em março a complexa perfuração, por meio de 
um TBM, de túnel de 116 m de extensão sob o Rio Tietê, em Barueri 
(SP), para passagem de tubulação de adutora de água tratada. 

A obra faz parte do Sistema Gênesis, da Sabesp, que tem in-
vestimentos de mais de R$ 40 milhões e é composto por um cen-
tro de reservação e cerca de 14 mil m de adutora conectada ao 
Sistema Produtor São Lourenço, inaugurado ano passado e um 
dos principais projetos da estatal para garantir abastecimento de 
água à Grande São Paulo. O empreendimento beneficiará cinco 
municípios da região e 350 mil habitantes.

As obras de perfuração do túnel, realizadas pelo método não 
destrutivo (MND) tipo microtúnel a cerca de 25m de profundida-
de, abaixo da calha do Rio Tietê, foram conduzidas pela Passarelli, 
que tem responsabilidade também pela continuidade dos traba-
lhos de construção da adutora em cerca de 7,5 km de extensão 
do Sistema Gênesis.

As escavações com uso de shield (TBM) no trecho do Rio Tietê 
foram iniciadas em 6 de fevereiro e terminadas em 8 de março. O 
equipamento foi operado na superfície, ao lado do poço de emboque.

O presidente da Passarelli, Paulo Bittar, comemorou a perfu-
ração: “Começamos na década de 1970 a usar shield em obras. 

Obra de adutora conclui túnel a 25 m de 
profundidade sob o Rio Tietê

Temos hoje 14 equipamentos desse tipo. O usado nessa obra foi 
o último adquirido. Para nós, é um marco pois revela nossa rele-
vância nesse segmento”.

O shield, fabricado pela alemã Herrenknecht e com 1.500 mm 
de diâmetro, foi comprado pela Passarelli ano passado e utilizado 
pela primeira vez em obra da Cedae, no Rio de Janeiro. 

Os poços para fazer a perfuração foram projetados com uma 
profundidade de 25,6 m e diâmetro de 8,5 m, no caso do poço de 
emboque, e 23,6 m de profundidade com 6,8 m de diâmetro no 
poço de saída. 

A escavação dos poços demandou desmonte com explosivos 
a partir de 12 m de pro-
fundidade por conta da 
rocha existente. Antes, 
estacas pranchas foram 
colocadas como conten-
ção nas escavações do 
solo, de acordo com Vla-
mir Petrelli, superinten-
dente da Passarelli.

Após os trabalhos na 

Augusto Diniz – Barueri (SP)

TBM de 1.500 mm utilizado para a operação de escavamento
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passagem da adutora sob o Rio Tietê, os poços serão comple-
tamente preenchidos, assim como a própria passagem entre a 
camisa do microtúnel e a tubulação da adutora.

Vlamir informou que a Passarelli dedicou tempo e recursos no 
levantamento dos estudos preliminares e na obtenção das infor-
mações necessárias para realizar a travessia do shield.

PRECISÃO

A primeira etapa da obra foi estudar as condições geológicas 
do local a ser perfurado – e identificou-se tratar-se de uma rocha 
ígnea metamórfica.

A opção pelo shield se deu por conta de sua precisão e da 
necessidade de pequena declividade no trecho para atender os 
parâmetros de gravidade, além de oferecer mais velocidade nos 
trabalhos.

De acordo com Roberto Kochen, presidente da GeoCompany, 
empresa responsável pelos estudos geológicos dessa travessia 
sob o Rio Tietê, a opção pelo shield foi reforçada pelo fato de que 
o outro método proposto, o NATM, poderia causar muita instabi-
lidade ao microtúnel.

Enquanto o shield avançava, o material escavado era  
removido através de um sistema de bombeamento e armazenado na  
superfície nos tanques de decantação de rocha triturada com 
água – a rocha triturada removida estava sendo utilizada em  
outras obras da construtora.

Na medida em que o shield avançava, tubos de concreto com 

2,50 m de comprimento cada foram sendo instalados e cravados. 
Após a passagem do shield, a tubulação da adutora de 900 

mm em aço carbono, 36” de diâmetro e revestido interna e exter-
namente, será colocada no inte-
rior do túnel.

A travessia sob o Rio Tietê re-

presenta o trecho 2 das obras. O 

restante do projeto em diferentes 

trechos está sendo executado em 

valas com 3 m de profundidade, 

para assentar a tubulação da adu-

tora. Um shield de menor diâme-

tro (1.200 mm) ainda será empre-

gado em duas escavações de solo de pequena extensão. 

O superintendente da Sabesp, responsável pela Gestão de 

Empreendimentos da Metropolitana, o engenheiro Guilherme 

Machado Paixão, destacou a seriedade com que a estatal vem 

tratando projetos desse tipo e da preocupação em oferecer su-

porte necessário para assegurar o sucesso do empreendimento.

Há, no total, sete frentes de trabalho nesse projeto. As execuções 

começaram efetivamente no meio do ano passado e devem se esten-

der até o final de 2019. Atuam cerca de 100 trabalhadores nas obras.

As obras de 7,5 km do Sistema Gênesis são conduzidas pela 

Passarelli em consórcio com a Novasan. O projeto é da Hidrocon-
sult e Arcadis. 

s A n E A m E n T O

Shield sendo posicionado em um dos poços abertos de trabalho
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A AB Triângulo do Sol realizou, no período de 2015 a 2018, 
atividades relativas à terceira intervenção no pavimento, como 
trabalhos de substituição da camada asfáltica (fresagem), re-
ciclagem, reparos localizados profundos (estrutural), recapea-
mentos e outras tarefas de conservação nas rodovias sob sua 
concessão.

 Nas duas últimas décadas, cerca de R$ 4 bilhões foram in-
vestidos pela AB Triângulo do Sol em melhorias no sistema ro-
doviário. A concessionária completa 20 anos de administração 
das rodovias SP-310, entre São Carlos e Mirassol, SP-326, de 
Matão a Bebedouro, e SP-333, entre Sertãozinho e Borborema. 
São 442 km de rodovias administradas pela concessionária no 
interior de São Paulo. 

Todas as rodovias administradas por ela passaram por extenso 
processo de recuperação e modernização. “Em duas décadas de 
trabalho, duplicamos vários segmentos de pista simples, construí-
mos e remodelamos dispositivos de acesso e retorno, a sinalização 

das vias foi renovada, dentre outras 
melhorias”, informa o engenheiro 
Edgard Rodrigues, coordenador de 
obras da concessionária. 

“Com a concessão as rodovias 
ganharam qualidade, melhorando 
a trafegabilidade e favorecendo o 
escoamento de produções agrí-
colas e a instalação de diversas 

Triângulo do Sol completa 20 anos e realiza
terceira intervenção no pavimento

industrias na região, gerando empregos e fomentando a econo-
mia”, ressalta o diretor-executivo, Otávio Figueiredo. 

OBRAS EM DESTAQUE 

SP-310 – Em São Carlos, foram re-
modelados cinco trevos de acesso 
ao município e implantados 4,7 km 
de barreiras de concreto no cantei-
ro central, dentre outras obras. Em 
São José do Rio Preto, a concessio-
nária construiu o trevo do km 444, 
beneficiando diretamente mais de 
120 mil habitantes da região.
SP-326 – O trecho de rodovia sob gestão da AB Triângulo do 
Sol foi totalmente duplicado (86 km) e foram implantados 24 
trevos de acesso/retorno e duas pontes. 
SP-333 – Já nas rodovias Carlos Tonani e Nemésio Cadetti, a 
concessionária duplicou 61 km de rodovia, implantou 18 dispo-
sitivos de acesso/retorno e construiu oito pontes.

No decorrer dos 20 anos, a AB Triângulo do Sol investiu 
ainda em programas que valorizam a segurança, o bem-estar 
e a integridade dos usuários e da comunidade. Com base nos 
estudos das ocorrências registradas, além de melhorias em 
estrutura viária e operacionais, a concessionária desenvolveu 
campanhas educativas e preventivas, que já envolveram mais 
de 50 mil pessoas. 
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R$ 4 bilhões em investimentos

R$ 268 milhões repassados aos municípios
a título de ISSQN

1.021 empregos diretos e indiretos

Redução em 65% no índice de mortes

1,2 milhão de atendimentos realizados pelo Sistema de Ajuda ao 
Usuário [desde 2003]

37 câmeras para monitoramento de tráfego

26 estações de sensoriamento de tráfego

A concessionária pertence à AB Concessões, que tem como con-
trolador um dos maiores grupos em concessões rodoviárias do mundo 
– o italiano Atlantia. A AB Concessões administra mais de 1,5 mil km 

R O D O v I A s

de rodovias no Brasil, sendo responsável pelas concessionárias – além 
da AB Triângulo do Sol - AB Colinas, Rodovias do Tietê (ambas em São 
Paulo) e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.

816 telefones de emergência

Construção e remodelação de 17 passarelas

Implantação e melhorias de
442 km de acostamentos

Duplicação de 147 km de rodovias

Construção de 50 dispositivos de acesso (trevos)

Construção de 15 km de vias marginais

Implantação de 50 km de faixas adicionais

Construção e melhorias em 62 pontes e viadutos 

NÚMEROS DA CONCESSÃO AB TRIÂNGULO DO SOL 

A CCR ViaSul começou os trabalhos de recuperação da chamada 
Rodovia de Integração do Sul (RIS), no Rio Grande do Sul. A concessio-
nária recebeu oficialmente a concessão dos quatro trechos rodoviários 
(BRs 101, 290, 386 e 448).

A operação inicial envolve a disponibilização aos usuários de serviços 
de resgate com ambulâncias UTI, guinchos leves e pesados, equipes e veí-
culos de inspeção, caminhões pipa, canal 0800 e site. Além disso, a CCR 
ViaSul assume, também, a operação do vão móvel da ponte do Guaíba (BR 
290) e o Túnel Morro Alto (BR 101), bem como os trabalhos de recuperação 
imediata de pavimento, de sinalização e os serviços de conservação em 
todas as rodovias agora administradas pela concessionária. 

O investimento em obras e melhorias ao longo do período de con-
cessão será de R$ 7,8 bilhões. A concessionária administrará 473,4 km de 
rodovias, sendo a BR 290 (Freeway, com 98,1 km, entre Osório e Porto 
Alegre), BR 101 (87,9 km entre Osório e Torres), BR 386 (65,8 km entre Ca-
noas e Carazinho) e BR 448 (21,6 km entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul).

CCR inicia operação da Rodovia de Integração do Sul
Os usuários desses trechos terão à disposição os serviços de atendimen-

to médico e mecânico, conservação rotineira e inspeção de tráfego, Centro 
de Controle Operacional, canal de atendimento 0800 para informações e 
emergências, site, ouvidoria e mais de 1,1 mil câmeras de monitoramento 
que cobrirão 100% das rodovias (até o terceiro ano da concessão).

Conforme previsto no Programa de Exploração Rodoviária (PER), a 
CCR ViaSul vai duplicar 225 km de rodovias, executar 79 km de faixas 
adicionais, 76 km de vias marginais, 59 km de novos acessos, 36 km de 
interconexões, 36 retornos, 32 novas passarelas, 13 passagens inferiores 
e iluminação em 172 km. Até o segundo ano, a concessão vai gerar em 
torno de dois mil empregos diretos, informa a empresa. 

Quando venceu o leilão da Rodovia de Integração do Sul, no final do 
ano passado, o presidente do Grupo CCR, Leonardo Vianna, disse que a 
conquista representava o início de um novo ciclo de desenvolvimento 
para a empresa, reforçando seu planejamento de crescimento qualifica-
do, alinhado à disciplina de capital.

Dos três blocos de aeroportos leiloados pelo governo em março desse ano, o único que não atua no Brasil no segmento é a espanhola Aena.
O Bloco Nordeste, integrado pelos aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande, foi arrematado pelo grupo 

Aena, que administra 46 terminais na Espanha, incluindo o de Madri e o de Barcelona – na disputa desse bloco, a Zurich Airport ficou em segundo lugar.
O Consórcio Aeroeste, formado por Socicam Terminais Rodoviários (85%), que administra o terminal rodoviário do Tietê (SP) e aeroportos regionais 

na Bahia, e a Sinart Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (15%), venceram o leilão do bloco Centro-Oeste de aeroportos, todos localizados 
no Mato Grosso: Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta e Sinop.

O último bloco, o do Sudeste, integrado pelos aeroportos de Vitória e Macaé, ficou com a Zurich Airport, que já administra no Brasil os aeroportos 
de Confins (MG) e Florianópolis (SC).

Os investimentos ao longo de 30 anos de concessão acumulam R$ 3,5 bilhões. No Bloco Nordeste, o investimento é de R$ 2, 153 bilhões; no Bloco 
Sudeste, R$ 592 milhões; e no do Centro-Oeste, R$ 771 milhões.

Espanhola Aena assume concessão de aeroportos no Nordeste

A E R O p O R T O s
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O projeto de melhorias da infraestrutura do Porto Alegre Airport, no 
Rio Grande do Sul (RS), engloba uma grande gama de ações em todo 
sítio aeroportuário – desde as áreas de acesso público, como estaciona-
mentos e parte dos terminais de passageiros (denominadas landside), 
como as áreas com acesso restrito, tais como pátios de aeronaves, taxi-
ways, pistas de pouso e decolagem, vias de serviços, sistemas de auxílio 
a navegação, muros e guaritas (chamadas de airside). 

As obras atendem o acordo de concessão firmado em 2017 entre 
a Fraport Brasil e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). À frente 
dos trabalhos está o Consórcio HTBM, integrado pelas empresas HTB, 
Tedesco e a Construtora Barbosa Mello. 

MAIOR CONFORTO, MOBILIDADE E SERVIÇOS LANDSIDE 

As ações previstas para o terminal de passageiros estão concentra-
das no Terminal 1, que contará com a expansão do espaço, reforma do 
edifício existente (retrofit), construção de um novo píer e incremento da 
área comercial, resultando em mais serviços à disposição dos usuários. 

Estão previstas também intervenções no modo operacional, visando 
uma maior capacidade de processamento de passageiros e bagagens, 
eficiência nos fluxos e mais conforto para os passageiros. 

Na área externa do aeroporto, será construído um novo edifício ga-
ragem, ao lado do prédio atual, e novos bolsões de vagas que irão aten-
der a demanda de usuários que promete aumentar. Segundo o Acordo 
de Concessão, o aeroporto deverá prover pelo menos 4.300 vagas. 

As áreas destinadas para o transporte público também passarão por 
adequações e melhorias, garantindo maior fluidez e segurança ao trân-
sito de pedestres e veículos. 

EFICIÊNCIA E MAIOR CAPACIDADE OPERACIONAL AIRSIDE

   De modo a viabilizar a operação de voos de maior duração – com mais 
carga e combustível – será realizada a extensão da pista de pouso e de-
colagem em 920 m, representando um incremento de quase a metade 
da atual, que contabiliza 2.280 m. 

Obras em Porto Alegre (RS) envolvem landside e airside

Esse prolongamento envolve não apenas os serviços de obras civis 
relacionadas à pavimentação, mas também a adequação dos sistemas 
de macro e microdrenagem do aeroporto, melhorando o funcionamen-
to das áreas operacionais e o entorno imediato do sítio aeroportuário.

Nesse sentido, haverá adequações nos sistemas de balizamento, si-
nalização (vertical e horizontal) e navegação aérea, redes de fibra ótica, 
implantação de áreas de escapes (RESAs) nas cabeceiras 11 e 29 da pista, 
bem como o nivelamento da faixa preparada – região no entorno da pis-
ta que tem por objetivo garantir a segurança operacional do aeroporto.

A capa asfáltica também será recuperada, de modo a atender ao novo mix 
de aeronaves que o aeroporto receberá, especialmente as aeronaves código E. 

Para garantir a segurança do sistema elétrico e o atendimento a 
todas as normas e legislação vigente sobre o assunto, está sendo implan-
tada uma subestação de energia de 69Kv, com entrada de medição, novos 
equipamentos e ramais de alimentação. Essa subestação visa não somente 
melhorar a infraestrutura instalada, mas também unificar as entradas de 
energia do sítio aeroportuário, viabilizando o aumento de carga e aten-
dendo às ampliações previstas tanto em landside quanto em airside. 

O valor das obras de expansão, reforma e melhorias do Porto Alegre Air-
port, assinado com o Consórcio HTBM é superior a R$ 1,0 bilhão. Com início 
no começo de 2018, os trabalhos devem prosseguir até meados de 2021. 

FICHA TÉCNICA – MELHORIAS NO PORTO ALEGRE AIRPORT (RS)

Gerenciadora: Intertechne

Projetos de engenharia e estrutural, construção e montagem: Consórcio 
HTBM (HTB, Tedesco e Barbosa Mello)

Andrea Pal, CEO da Fraport Brasil, na época da assinatura do contrato para assumir o 
Aeroporto de Porto Alegre, destacava o compromisso da operadora em dar mais efi-
ciência ao terminal, além de se voltar para melhoria dos serviços para o passageiro.

PRINCIPAIS VOLUMES E DIMENSÕES DA OBRA
Movimentação de terra: 4.000.000 m³ / Concreto estrutural: 60.000 m³ /  Vidro: 180.000 m² 

Cabos: 1.400.000 m / Estacas: 150.000 m / Asfalto: 30.000 m³  /  Grama: 900.000 m²

Perspectiva do projeto do Aeroporto de Porto Alegre (RS)
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L O g í s T I c A

A GLP, empresa global de instalações logísticas, irá acrescen-
tar mais 300 mil m² em seu parque no País. Recentemente, a 
empresa finalizou a construção de dois novos galpões no GLP 
Imigrantes, em São Bernardo do Campo (SP), que somam mais 
60 mil m² ao empreendimento. “Estamos a todo vapor na cons-
trução do GLP Cajamar II, um condomínio de 150 mil m² de área 
total dos quais 111 mil m² serão entregues ainda neste semestre, 
para o cliente Mercado Livre iniciar suas operações”, afirma o 
presidente da GLP no Brasil, Mauro Dias. 

As obras, tanto dos galpões do GLP Imigrantes como do GLP 
Cajamar II, são conduzidas pela construtora Ribeiro Caram. 

Além disso, a GLP constrói três novos galpões no seu maior 
condomínio, o GLP Guarulhos, que acrescentará um total de 40 mil 
m² a este parque – somando uma área locável de 435.700 m². No 
Rio Grande do Sul, também começou a construção de um galpão 
de 50 mil m² no GLP Gravataí, última fase deste empreendimento.

A obra do GLP Guarulhos está sendo realizada pela constru-
tora Matec e a do GLP de Gravataí, Augusto Coelho.

Essas obras fazem parte do plano de expansão da GLP anun-
ciado em 2018. “Ao longo do último ano, nós investimos cerca de 
R$ 700 milhões para aumentar o portfólio, somando aquisições 
de novos terrenos e obras”, destaca Mauro.

Ele ressalta que as obras acima são as prioridades para este 
ano. O presidente da GLP, porém, diz ter mais de 2 milhões m² em 

GLP amplia em 300 mil m² seu parque logístico

novos terrenos no pipeline para desenvolvimento futuro.
Hoje a GLP tem um portfólio de 4,9 milhões m² no país, sendo 

2,9 milhões m² de área construída. 
“Temos visto uma busca crescente das empresas por mais efi-

ciência logística. Somado à recuperação da economia, esse mo-
vimento mostra que a tendência para este ano é de crescimento 
mais acelerado”, diz o executivo. “O Brasil é um mercado com 
grande potencial e a expansão do setor de condomínios logísti-
cos modernos deve continuar acontecendo, impulsionada tam-
bém pelo crescimento do e-commerce”.

O ano passado foi o melhor ano em relação a novas loca-
ções, desde o início das operações da GLP no Brasil, segundo a 
empresa. Em 2018, foram 428 mil m² em novas locações, um 
crescimento de 56%, quando comparado a 2017. 

“Nossa taxa de locação do portfólio estabilizado saltou de 
92% para 94,27%. Com 
isso, alcançamos uma taxa 
de vacância de menos de 
6% contra uma média de 
23% do mercado. Con-
tinuamos confiantes na 
continuidade do cresci-
mento do mercado”, fina-
liza Mauro Dias.
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Construção do centro logístico da GLP, em Cajamar (SP)
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E n E R g I A

Completando duas décadas de história, a Tabocas tornou-
-se referência no Brasil no segmento de construção de linhas 
de transmissão e subestações de energia. Entre 1999 e 2018, a 
Tabocas captou 15.172 km em obras de transmissão, o equiva-
lente a 16,5% de tudo que já foi colocado em leilão pela Agên-

Tabocas completa 20 anos com mais de 15 mil km
de obras de transmissão

cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) até o ano passado, de 
acordo com a empresa.

“Já atuamos na maioria dos Estados brasileiros, sempre com 
qualidade e máxima segurança. O talento, a experiência e o pro-
fissionalismo dos nossos colaboradores é o grande diferencial 
da empresa e o que a possibilita prestar serviços com exce-
lência, no menor prazo, a preço justo e que, além de energia 
e desenvolvimento para a sociedade, transmite confiança aos 
nossos clientes”, destaca Caio Márcio Barbosa Barra, sócio e 
diretor da empresa. 

A Tabocas conta com frota própria e equipamentos espe-
ciais, necessários às atividades, o que proporciona a capacida-
de de rápida mobilização nas obras, garantindo a excelência de 
performance. “Somos movidos a desafios e buscamos sempre a 
melhoria contínua dos nossos processos”, afirma Flávio Barbosa 
da Silva Resende, também sócio e diretor.

A empresa, até a presente data, já concluiu 11.957 km de 
linhas de transmissão (LT) e 101 subestações de energia elétrica, 
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em voltagem entre 230 kV e 800 
kV, sendo mais de 50% na região 
Amazônica. Em curso no ano de 
2019 a Tabocas tem 1.863 km de 
linhas e quatro subestações, com 
mais 2.737 km de linhas e 12 su-
bestações programadas a iniciar 
em 2020.

O momento mais marcante da 
empresa nesses 20 anos de ativi-

dades foi em 2006, quando assinou o primeiro contrato de EPC 
Full de um dos maiores projetos de subestações já realizados 
pela Cemig. “Até então, erámos somente empreiteiros de obras 
e passamos a ser epcistas”, diz Caio Márcio.

Flávio aponta ainda que um importante diferencial da Ta-
bocas é o seu parque de máquinas especializadas para as ati-
vidades. Hoje, ela conta com mais de 650 entre máquinas e 
equipamentos próprios.

Os executivos explicam que no desenvolvimento da monta-
gem de linhas de transmissão no Brasil, a empresa mantém-se 
atenta à preservação do meio ambiente em meio às várias obras 
em regiões de difícil acesso, remotas e em áreas de proteção. 
“Os obstáculos são vencidos com planejamento adequado para 
cada caso e, sempre que possível, mecanizando as atividades, 
a fim de propiciar o menor impacto com a natureza”, ressalta 
Flávio. “Comprometemo-nos com o respeito e zelo ao meio am-
biente e às comunidades onde executamos nossas atividades e 
instalamos os canteiros de obra”.

O compromisso de desenvolver projetos garantindo a quali-
dade com o menor impacto possível ao ambiente, buscando efi-
cácia na preservação dos recursos e insumos a eles agregados, 
é meta permanente da empresa. A Tabocas define suas ações e 
processos construtivos conciliando a sustentabilidade com as 
demandas das obras.

O programa de Compliance da Tabocas é reflexo de sua sub-
missão voluntária e incondicional ao princípio da integridade e 
compromisso com a condução ética dos seus negócios. 

Para a empresa, o documen-
to é resultado da experiência 
e do amadurecimento obtidos 
ao longo de sua trajetória, que 
consolidaram suas políticas e 
diretrizes internas, e embasa-
do no ordenamento jurídico 
brasileiro, na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e nas principais 
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
“O nosso programa de compliance tem o objetivo de capacitar, 
orientar e conscientizar toda a equipe Tabocas sobre os padrões 
de conduta que dela se espera, com vistas à execução de suas 
atividades de forma íntegra, ética e respeitosa com todos os 
seus públicos”, assinala Caio Márcio.

HISTÓRIA

Fundada em abril de 1999, em Belo Horizonte (MG), por Caio 
Márcio Barbosa Barra e Flávio Barbosa da Silva Resende, a Ta-
bocas é hoje referência no Brasil no segmento de construção de 
linhas de transmissão e subestações de energia.

Em 2002, a empresa construiu seu primeiro projeto de 500 kV 
circuito duplo. No ano seguinte, executou a construção da LT 500kV 
Norte-Sul 3 - que interliga a região Nordeste ao Sudeste do país.

Já no ano de 2006, assinou seu primeiro contrato como EPC 
Full, além de construir e ampliar 48 subestações no Programa 
Cresce Minas. Em 2010, iniciou a montagem da LT 500kV circui-
to duplo Tucuruí-Manaus.

Em 2011, realizou a informatização e integração dos seus siste-
mas de gestão. No ano de 2012 finalizou a construção das LTs 230kv 
e 500kV do projeto IE Garanhuns, totalizando 803 km de extensão.

Em 2013 fez seu primeiro investimento de porte em máqui-
nas e equipamentos, no total R$ 70 milhões. Em 2014 mudou-
-se para sua nova sede e entregou 578 km de LT do primeiro Bi-
polo do Rio Madeira e 640 km do segundo Bipolo, ambos HVDC 
600 kV corrente contínua, ligando a UHEs Santo Antônio e Jirau 
no Estado de Rondônia a Araraquara, em São Paulo.

Outro marco significativo aconteceu entre os anos de 2016 
e 2018, quando foi a primeira empresa a concluir seu contrato 
na LT 800 kV HVDC corrente contínua de Belo Monte - primeira 
LT 800 kV HVDC CC das Américas - fato que também se repetiu 
no segundo Bipolo de Belo Monte, onde a Tabocas concluiu seu 
contrato quatro meses antes do previsto.

Por fim, em 2018, a Tabocas assinou contratos de 3.800 km 
de linhas de transmissão acima de 230 kV, sendo a sua maioria 
500 kV, e 15 subestações e, novamente, aportou novo investi-
mento em máquinas e equipamentos no total de R$ 50 milhões.

E n E R g I A
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I n D ú s T R I A  D E  m á q u I n A s

Com dois pavilhões novos que consolidam sua posição como a 
principal exposição global de equipamentos de construção — com 
inserção crescente também do setor de mineração que já repre-
senta 20% do espaço ocupado por 3.500 expositores de 60 países 
—, a Bauma 2019, que acontece a partir de 8 de abril em Munique, 
na Alemanha, direciona seus holofotes para a inovação tecnoló-
gica da indústria mundial de equipamentos, com forte ênfase na 
tecnologia digital. As principais marcas se valem dela para acelerar 
ganhos de produtividade e reduzir de forma drástica paradas não 
programadas — além de captar a opinião do usuário.

Quinze empresas estão na fase final do Prêmio de Inovação 
distribuído na feira, promovido pela entidade industrial alemã 
VDMA. A Liebherr vai concorrer com o projeto do guindaste de tor-
re 370EC-B Fibre, equipado com cabo de fibra que pesa um quinto 
do similar em aço e tem vida quatro vezes mais longa — porém, 
custa mais caro. Na categoria de design, ela concorre com um soft-
ware amigável ao usuário chamado INTUSI, que será incorporado 
no futuro a todos os modelos de máquinas, servindo de interface 
com o operador humano e dialogando com suas reações intuitivas.

A Wirtgen, agora do grupo John Deere, teve seu software Mill 
Assist escolhido entre os finalistas do prêmio. O programa digi-
tal, dedicado a fresadoras de grande porte, coordena os principais 
parâmetros que afetam a qualidade de fresagem: profundidade 
de corte, velocidade do rotor, avanço da máquina etc. O operador 
pode então se dedicar à direção e trajetória da máquina e supervi-
sionar os caminhões. 

Bauma 2019: Fabricantes privilegiam inovação
e tecnologia digital

A Bomag criou um processo de ionização das partículas de 
poeira que são capturadas durante sua trajetória na correia trans-
portadora da fresadora, com possibilidade mínima de fuga de ma-
terial.

A DokaXact é um sistema de posicionamento de formas equi-
pado com sensores para núcleos de concreto de megaedifícios, que 
assegura precisão milimétrica na concretagem mesmo que ocor-
ra no topo da estrutura, utilizando sistemas autotrepantes. Estas 
duas últimas inovações concorrem na categoria componentes/sis-
temas digitais. 

LIEBHERR LANÇA MOTOR DIESEL DE EMISSÃO AJUSTÁVEL

Em termos de lançamentos na Bauma 2019, a Liebherr alinhou 
produtos como a 8ª geração de escavadeiras hidráulicas cujo mo-
tor diesel atende tanto às normas rigorosas de emissão da Comu-
nidade Europeia, como pode ser ajustado para operar em mercados 
menos regulados dos países emergentes. São de 22 a 45 t e serão 
apresentados ao longo de 2019. 

Em guindastes móveis haverá quatro novos modelos, além de 
uma máquina sobre esteiras capaz de manipular 300 t e equipado 
com sistemas inovadores de suporte ao operador para tornar seu 
trabalho mais seguro e fácil. 

Para a linha de carregadeiras grandes batizada de XPower, as 
melhorias incluem dispositivo que detecta obstáculos à ré e sen-
sores para monitorar os pneus. No setor de mineração, a marca 
promete dois lançamentos que são mantidos em segredo até a 
abertura da Bauma 2019 — mas já se sabe que serão em escava-
deira hidráulica e caminhão off road, ambos na faixa intermediária 
de capacidade.

TECNOLOGIA XE POSSIBILITA CORTE DE 35% NO CONSUMO

É o que a Caterpillar promete atingir no trator de esteiras D6XE 
— o primeiro do mercado com tração elevada e elétrica; nas carre-
gadeiras 966M XE e 972M XE, equipadas com tração em paralelo 
que combina acionamento hidrostático com engrenagem mecâni-
ca, proporcionando transmissão de potência contínua e variável. 

As escavadeiras 330GC, 330 e 336 representarão na Bauma 2019 
a próximo geração de modelos dessa linha, com sistema Cat Connect 
Technology incorporado que dá ganhos de eficiência de até 45%. 

 Uma estação de operação remota para o trator D8T estará em 
demonstração, que poderá trabalhar em modo semi-autônomo. 
Em caminhões fora de estrada, a empresa exibirá o 777G, de 100 
tc e motor de 945 HP, com duas caçambas a escolher — em V de 
60 m³ ou de fundo plano, com ou sem revestimento de borracha. 

  www.revistaoempreiteiro.com.br  |  23  
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I n D ú s T R I A  D E  m á q u I n A s

A Volvo Construction Equipment Latin America informa que 
teve um bom desempenho em 2018, principalmente no Brasil. 
Juntas, Volvo CE e SDLG, marca do grupo que comercializa 
máquinas de melhor custo-benefício, cresceram 47,7% no 
mercado brasileiro no ano passado, na comparação com 2017. 

Luiz Marcelo Daniel, presidente da Volvo CE Latin America, 
acredita que o mercado brasileiro possa chegar até 2022 num 
patamar anual de vendas de 14 a 16 mil unidades.

Os segmentos que têm se destacado na comercialização 
de linha amarela da marca sueca não se concentram na área 
de construção tradicional, mas mineração, atividade florestal, 
agronegócio e pedreiras e agregados – o executivo aponta que 
para esse último, trata-se de um sinal importante ao mercado 
de construção, pois ele é o início da cadeia. 

A Volvo informou que espera alcançar perto de 1 mil 
máquinas monitoradas com o ActiveCare Direct (ACD) na 
América Latina até o final deste ano. A solução é voltada para 
o monitoramento da frota de equipamentos da marca, com 
informações obtidas por meio do sistema de telemática.

O ACD detecta 
uma série de 
situações, desde 
o uso excessivo 
da marcha lenta e 
erros operacionais, 
até o consumo 
exagerado de 
c o m b u s t í v e l 

e eventuais riscos de 
falhas da máquina.  
A proposta com o ACD é 
aumentar a disponibilidade 
dos equipamentos ao 
usuário e prevenir paradas 
não planejadas.

Ainda sobre tecnologia 
embarcada, a marca 
está lançando o sistema 
Co-Pilot na América 
Latina. A plataforma 
vem associada ao Load Assist, para carregadeiras, e Haul 
Assist, para caminhões articulados. O sistema possibilita  
aos operadores trabalharem de forma mais eficiente e segura.

As carregadeiras L150H, L180H, L220H e L260H já vêm com a 
tecnologia Load Assist à disposição e permite sistema de medição 
de carga e câmera de visibilidade traseira. O sistema de medição 
fornece informação em tempo real sobre a carga, essencial para 
atender ao projeto. 

Já o Haul Assist é a plataforma de aplicativos para caminhões 
articulados Volvo e estará disponível para os modelos A25G, 
A30G, A45 G e A60H. Inicialmente, ele permitirá fazer a 
pesagem a bordo. Da mesma forma que o Load Assist, os dados 
coletados podem ser acessados remotamente pelo sistema de 
telemática Caretrack, facilitando a gestão da produção e da 
frota de transporte. (Augusto Diniz - Pederneiras/SP)
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AMMANN COMEMORA 150 ANOS COM INOVAÇÕES
A nova planta asfáltica ABC ValueTec tem desenho compacto 

que cabe em espaços restritos, pode ser transportada e montada 
com rapidez. Pode aproveitar 25% a 40% de material reciclado, 
sistema opcional de espuma para mistura “morna” e possibilidade 
de se usar aditivos líquidos ou sólidos. 

A unidade RSS 120-M sobre esteiras a ser exibida na Bauma 
é um conjunto móvel, que pode ser posto em produção em 30 
minutos. Recicla asfalto de tamanho variado, desde fresado até 
em pedaços, através de dois eixos britadores que consomem pouca 
energia, processando até 180 t/h.

A Ammann lança ainda em Munique rolos de pneus hidrostáti-
cos, como o ART 280 para solo e asfalto, com sistema de lastro que 
vai de 9 tc a 28 tc manuseado com empilhadeira, obtendo um peso 
por pneu de 1.125 kg a 3.500 kg; rolos tandem ARX de 2 tc a 2,5 tc, 
largura de 1 m a 1,2 m, projetados para trabalhar rente ao passeio.

Outro destaque é o rolo tandem articulado ARX 91 de 9 tc, 

motor Cummins, tração hidráulica que permite partidas e para-
das suaves — para obter alta qualidade de acabamento, joystick 
de operação intuitiva, velocidade de trabalho de 7 km/h e rampa 
máxima de 40%.

Volvo informa crescimento e novas soluções no País
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         REGIÃO NORTE
NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Enescil / Consórcio JDS / Falcão Bauer
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Arteleste
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2019
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 DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE
BELÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
EMPRESA GERENCIAMENTO: Systra/Concremat
PROJETO DE ENGENHARIA: Consórcio BRT Belém (Paulitec Construções, Sis-
tran Engenharia)
CONSTRUTORA: Paulitec Construções
CONCLUSÃO DA OBRA: Abril/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção do BRT da cidade de Belém, importante obra 
de mobilidade urbana, incluindo os corredores exclusivos de ônibus em pavimento 
rígido, recuperação do pavimento flexível, terminais, estações de integração, ci-
clovias, e toda a infraestrutura da obra, contemplando 3 terminais, 11 estações, 
viaduto, sistema de iluminação pública, urbanismo, paisagismo, terraplenagem, 
pavimentação asfáltica e concreto rígido em 13,2 km de via.
ESTADO: PA

NOME DA CONTRATANTE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ / INFRAERO
EMPRESAS CONSTRUTORAS: Consórcio Dan Hebert / EPC 
PROJETISTA DA OBRA: Laghi Engenharia
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem duas etapas: a primeira é a construção do 
novo terminal de passageiros e estacionamento de veículos, que foi concluída 
no final do ano passado; e a segunda etapa é a ampliação do pátio de aerona-
ves - onde é hoje o atual terminal de passageiros.
ESTADO: AP

NOME DA CONTRATANTE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM
EMPRESA CONSTRUTORA: JM Terraplenagem e Construções
CONCLUSÃO DA OBRA: Setembro/2018

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra consiste na recuperação do pavimento, introdu-
ção de sistema de drenagem, nova sinalização e implantação de infraestrutura 
para sistema de alerta de aquaplanagem.
ESTADO: PA

NOME DA CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
EMPRESA CONSTRUTORA: Odebrecht
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2020
VALOR DO PROJETO: R$ 384.607.698,55
DESCRIÇÃO DA OBRA: As obras do BRT Metropolitano vão estender o 
transporte da capital paraense para os municípios de Ananindeua e 
Marituba, em 10,8 km. As obras de reconstrução e requalificação in-
cluem pistas com três faixas de rolagem nos dois sentidos, com pavi-
mento flexível, sendo uma faixa (em cada sentido) exclusiva para o BRT. 
ESTADO: PA

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO PARÁ
– SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS
GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: Tractebel Engineering
PROJETO DE ENGENHARIA: Paulitec Construções - PML Engenharia e Arquitetura
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS: Paulitec Construções - Replacom 
Engenharia e Comércio
CONSTRUTORA CONTRATADA: Paulitec Construções
FUNDAÇÕES: PAULITEC CONSTRUÇÕES - Prossolo Engenharia e Fundações
MONTAGEM INDUSTRIAL: Paulitec Construções - Thermec
CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2019
ÁREA DO TERRENO: 23.121,58 m²
METRAGEM CONSTRUÍDA: 28.499,40 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção do Hospital Abelardo Santos no município 
de Belém (PA), com 250 leitos, seis salas de cirurgia; UTIs adulto, pediátrico e 
neonatal. Principais fornecedores: Virtsat – Maheng
ESTADO: PA

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO PARÁ
– SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS
PROJETO DE ENGENHARIA: Paulitec Construções - PML Engenharia e Arquitetura
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Paulitec Construções 
- Replacom Engenharia e Comércio

Levantamento exclusivo da revista OE
mostra OBRAS REGIONAIS DE EXPRESSÃO

que estão em curso ou foram concluídas
no segundo semestre de 2018.

2019
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CONSTRUTORA CONTRADA: Paulitec Construções
FUNDAÇÕES: Paulitec Construções - Grande Rio Engenharia e Serviços
MONTAGEM INDUSTRIAL: Paulitec Construções - Thermec Engenharia e Ar Condicionado
CONCLUSÃO DA OBRA: Fevereiro/2019
ÁREA DO TERRENO: 13.604,29 m²
METRAGEM CONSTRUÍDA: 18.111,92 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção do Hospital Regional do Tapajós no município 
de Itaituba (PA), com 5 pavimentos, 108 leitos, 45 leitos de UTIs (adulto, pediátrico 
e neonatal). Principais fornecedores: Distribuidora Cummins Minas, Siemens, Hie-
ya Montagens e Instalações, Knauf do Brasil e elevadores Atlas Schindler.
ESTADO: PA

NOME DA CONTRATANTE: GRUPO GAV
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Amec Construtora
EMPRESA CONSTRUTORA: Amec Construtora
PROJETO ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES: Knijnik Engenharia Integrada
TIPO DE OBRA: Edificações
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Após entrega do Salinas Park Resort, o primeiro em-
preendimento de padrão internacional na região norte do país, localizado 
na Praia do Atalaia, Salinas, Salinópolis (PA), ao lado, está em construção o 
Salinas Exclusive Resort. São duas torres de 16 pavimentos totalizando 370 
apartamentos, sendo 246 de um quarto (37 m²) e 124 de dois quartos (54m²).
ESTADO: PA

NOME DO CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA/AM
GERENCIAMENTO: Laghi Engenharia
PROJETO DE ENGENHARIA: Laghi Engenharia
CONSTRUTORA: ETAM
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trata-se da duplicação da AM–070 (Manaus-Mana-
capuru, onde será executada uma pista paralela à existente (78,14 KM), pas-
sando a integrar a classe de rodovias tipo 0.
ESTADO: AM

NOME DO CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA/AM
GERENCIAMENTO: Laghi Engenharia
PROJETO DE ENGENHARIA: Laghi Engenharia
CONSTRUTORA: ETAM
CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trata-se da duplicação da Estrada do Tarumã, que tem 
por finalidade criar ligações que melhorem a fluidez do tráfego da cidade. 
ESTADO: AM

NOME DO CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA/AM
GERENCIAMENTO: Laghi Engenharia
PROJETO DE ENGENHARIA: Laghi Engenharia
CONSTRUTORA: ETAM
CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A implantação do Corredor Exclusivo de Ônibus da 
Avenida das Torres tem início na Avenida Timbiras, seguindo pelos bairros 
Cidade Nova I, Boas Novas, Ribeiro Júnior, Renato Souza Pinto I e II, Conjunto 
Galiléia, Conjunto Eduardo Braga, Vila da Barra, Nova Cidade e o Conjunto 
Cidadão IV, terminando na rodovia AM-010. O corredor possui 11,1 km. 
ESTADO: AM

     REGIÃO NORDESTE
NOME DA CONTRATANTE: COMPESA
EMPRESA CONSTRUTORA: Passarelli
EMPRESA GERENCIADORA/FISCALIZAÇÃO: Consórcio Concremat-Projetec-
-Engeconsult-Techne
EMPRESA PROJETISTA: Concremat-ArcadisLogos

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS: Techne
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 560.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Adutora do agreste (lotes 1,2 e 5) é uma obra hídrica 
que levará água para diversos municípios do agreste pernambucano.
ESTADO: PE

NOME DA CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/RN
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Texte Engenharia e Tecnologia
DIMENSÕES DA OBRA: 13.913,5 m
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 5.700.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Controle geométrico e tecnológico - identificação, carac-
terização, 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 Tinoco, em Natal (RN).
ESTADO: RN

NOME DA CONTRATANTE: FRAPORT BRASIL AEROPORTO DE FORTALEZA (CE)
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Intertechne Consultores
EMPRESA CONSTRUTORA: Método Engenharia / Passarelli
CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2021
DESCRIÇÃO DA OBRA: Primeira fase de obras de ampliação do aeródromo.
ESTADO: CE

NOME DA CONTRATANTE: VINCI AIRPORTS CONCESSIONÁRIA
DO AEROPORTO DE SALVADOR (BA)
GERENCIADORA: Engexpor
EMPRESAS CONSTRUTORAS: Teixeira Duarte Engenharia e Construções, Alves 
Ribeiro do Brasil, Actemium
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 600 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: OUTUBRO/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra consiste na expansão e reforma do aeroporto de Sal-
vador, incluindo: construção de novo píer com 6 pontes de embarque; construção de 
um edifício conector para interligação entre o terminal existente e o novo píer; ex-
tensão do pátio de aeronaves existente; construção de nova estação de tratamento 
de esgoto e construção de novo edifício para central de resíduos sólidos; expansão 
das áreas de manuseio e restituição de bagagem; novo sistema de manuseio de ba-
gagem, reforma e ampliação do edifício do terminal existente, além de adequações 
para atender às normativas nos sistemas das duas pistas de pouso e decolagem. 
ESTADO: BA

NOME DA CONTRATANTE: CELSE
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: OA Engenharia
EMPRESAS CONSTRUTORAS/MONTADORAS: GE / HTB / Montcalm
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 5,4 bilhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção da Usina Termelétrica Porto de Sergipe I.
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
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2024
DESCRIÇÃO DA OBRA: Jardim Brasil é um complexo urbanístico inovador, com 
condomínios, residenciais, áreas comerciais e de conveniência. Um grande 
bairro da cidade de Feira de Santana (BA) que nasce 100% planejado, com 
toda a infraestrutura. O projeto arquitetônico é do escritório André Sá. 
ESTADO: BA

NOME DA CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DO ESTADO DE ALAGOAS (SEINFRA-AL)

GERENCIAMENTO: Consórcio Hidroconsult / Engeconsult - CHE
EMPRESA CONSTRUTORA: Odebrecht Engenharia e Construção
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DIMENSÕES DA OBRA: 30,47 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 747.000.000,00
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.
ESTADO: AL

NOME DA CONTRATANTE: TERMINAL MARÍTIMO DE PONTA DA MADEIRA (TMPM)
CONSTRUTORA: Niplan Engenharia
DESCRIÇÃO DA OBRA: No TMPM a Niplan atua em obras civis e de montagem 
eletromecânica para ampliações e adequações de duas subestações de energia. A 
primeira delas foi entregue com sucesso e agora, com mais de 80% do trabalho 
concluído, a equipe está prestes a entregar a segunda subestação, a SE-3130.
ESTADO: MA

NOME DA CONTRATANTE: ACHÉ LABORATÓRIOS
EMPRESA CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 95.000 m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Maio/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Nova planta da indústria farmacêutica.
ESTADO: PE

NOME DA CONTRATANTE: J.MACEDO
EMPRESA CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 15.000 m²
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Ampliação industrial de fábrica da empresa.
ESTADO: BA

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: COMPANHIA
PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA
GERENCIAMENTO: Suez e DAG
PROJETO DE ENGENHARIA: Enorsul – Serviços em Saneamento
PROJETO ESTRUTURAL: Enorsul – Suez – DAG
CONSTRUTORA: Enorsul – Suez – DAG
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$152.000.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2022
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Projeto consiste na elaboração do estudo, projeto e 
implantação de obras, visando o aumento da eficiência operacional do siste-
ma de abastecimento de água da cidade de Olinda (PE).
ESTADO: PE

        REGIÃO CENTRO-OESTE
NOME DA CONTRATANTE: NEXA RESOURCES
EMPRESA GERENCIADORA: Reta Engenharia
EMPRESA PROJETISTA: SNC Lavalin
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: US$ 392 milhões de dólares
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Reta Engenharia vem atuando no planejamento das 
obras de implantação do Projeto Aripuanã, em Mato Grosso, de propriedade 
da Nexa Resources, que faz parte do Grupo Votorantim. O novo empreendi-
mento industrial será composto por minas subterrâneas, planta de beneficia-
mento, barragem, além de infraestrutura.
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: DNIT
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio de gerenciamento do pro-
grama CREMA
EMPRESA CONSTRUTORA: Vilasa Construtora
DIMENSÕES DA OBRA: 277 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 104.900.000,00
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: SINOP ENERGIA (COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP)
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Intertechne Consultores
ESTUDOS AMBIENTAIS: Leme, Concremat
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Triunfo
DIMENSÕES DA OBRA: 401,88 MW
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 3,3 bilhões
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trata-se de 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).
ESTADO: MT

NOME DA CONTRATANTE: COMPLEXO HIDRELÉTRICO DO RIO TELES PIRES
EMPRESA GERENCIADORA: Concremat Engenharia
DESCRIÇÃO DA OBRA: A implantação da linha de transmissão Paranaíta-Ri-
beirãozinho e instalações associadas tem como objetivo a conclusão do siste-
ma de transmissão de energia para interligação do complexo hidrelétrico do 
rio Teles Pires, aumentando a confiabilidade, a estabilidade e a operação do 
Sistema Interligado Nacional (SIN).
ESTADO: MT

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
CONSTRUTORA: Engeform Engenharia
METRAGEM CONSTRUÍDA: aproximadamente 30.000 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: O empreendimento se refere a construção do Hospital Sírio 
Libanês – unidade de Brasília. Possui 30.000 m² de área construída, 144 leitos, 20 
salas de UTI, Centro Cirúrgico (6 salas), um pronto atendimento, centro de diagnóstico.
DF

NOME DA CONTRATANTE: CCR MSVIA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Canhedo Beppu Engenheiros Associados
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

     REGIÃO SUL
NOME DA CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO ESTADO DO PARANÁ – SANEPAR
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Goetze Lobato Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Goetze Lobato Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 313.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 252.058.133,50
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
DIMENSÕES DA OBRA: 100.000 m²
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 20.000.000,00
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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: PNBV / PETROBRAS
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Techint Engenharia & Construção
EMPRESA CONSTRUTORA: Techint Engenharia & Construção
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1.100.000.000,00
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, mon-
tagem, comissionamento e operação assistida do FPSO P76.  
ESTADO: PR

NOME DA CONTRATANTE: PORTO DE ITAPOÁ
EMPRESA CONSTRUTORA: Construtora Piacentini
VALOR APROXIMADO DO INVESTIMENTO: R$ 500 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: O porto privado de Itapoá está em obras de ampliação. O proje-
to prevê a expansão da área do porto dos atuais 146 mil m² para 455 mil m² até 2022. 
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
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 macrodre-
nagem da bacia hidrográfica do Arroio da Areia, no município de Porto Alegre (RS).
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES
EMPRESA CONSTRUTORA: HTB/Tesdesco
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO: Gebras
MONTAGEM: Montcalm
INVESTIMENTO: R$ 1,5 bilhão
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Ampliação do complexo industrial da Yara Fertilizantes 
no município de Rio Grande (RS). 
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: ENGIE
EMPRESAS PROJETISTAS / GERENCIADORAS: SDEPCI / M. Roscoe
EMPRESAS CONSTRUTORAS/MONTADORAS: SEPCO1 / Niplan / Cobrazil / M.Roscoe
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Fevereiro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção da Usina Termelétrica Pampa Sul, de 680 
MW, em Candiota (RS).
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: FRAPORT BRASIL AEROPORTO DE PORTO ALEGRE (RS)
GERENCIAMENTO: Intertechne
PROJETO DE ENGENHARIA E ESTRUTURAL: Consórcio HTBM (HTB / Tedesco / 
Barbosa Mello)
CONSTRUTORA E MONTADORA: Consórcio HTBM 
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$1.000.000.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2021
DESCRIÇÃO DA OBRA: O projeto de melhorias da infraestrutura do Aeroporto 
Salgado Filho em Porto Alegre engloba uma grande gama de ações em diver-
sas áreas do sitio aeroportuário. O aeroporto se divide em duas grandes zonas, 
denominadas landside (áreas de acesso público) e airside (áreas com acesso 
restrito, tais como pátios de aeronaves, taxiways, pistas de pouso e decola-
gem, vias de serviços, sistemas de auxílio a navegação, muros, guaritas etc.).
Principais fornecedores: Medabil (estrutura metálica), Cassol e Preconcretos 
(estrutura pré-moldada), Starpex (vidros), Supermix (concreto), Thyssenkrupp 

Elevadores (elevadores e escada rolantes), ArcelorMittal Brasil (aço), EletroRio 
e Construteckma (utilidade) e Coesul (asfalto).
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: ZURICH AIRPORT AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS (SC) 
EMPRESA CONSTRUTORA/PROJETISTA/GERENCIADORA: Racional Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 550 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: O projeto prevê a construção de novo terminal aeroportuário.
ESTADO: SC

NOME DA CONTRATANTE: UHE BAIXO IGUAÇU 
EMPRESA ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO: Copel
EMPRESA PROJETISTA: Intertechne
CONSÓRCIO CONSTRUTOR: Odebrecht Engenharia e Construção e GE
VALOR APROXIMADO DO PROJETO: R$ 1,6 bilhão
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A hidrelétrica de 350,2 MW em obras tem um arranjo bas-
tante peculiar: da margem esquerda para a direita, conta com canal de adução, 
tomada d’água, casa de força com suas três unidades geradoras e canal de fuga; um 
vertedouro com 16 comportas; e barragem de enrocamento com núcleo de argila.
ESTADO: PR

NOME DA CONTRATANTE: DEINFRA/SC 
EMPRESA CONSTRUTORA: Engeplan, Terraplenagem, Saneamento e Urbanismo
VALOR APROXIMADO DO PROJETO: R$ 20.285.714,76
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução dos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimen-
tação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares e meio 
ambiente na duplicação e restauração da rodovia SC-401, entre a intersecção da SC-405 
até o acesso ao Aeroporto Internacional de Florianópolis, com extensão de 3.942,05 m.  
ESTADO: SC

NOME DA CONTRATANTE: ABL PRIME GOLDEN RESORT 
EMPRESA CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
TIPO DE OBRA: Construção Industrial
DIMENSÕES DA OBRA: 36.000 m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Setembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: construção do resort composta por apartamentos e 
área de lazer completa.
ESTADO: RS
 
NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
CONSTRUTORA: Consórcio Tranenge – Engeform
EMPRESA GERENCIADORA: Concremat
PROJETISTA: Consórcio Nedeff-SPM-Slab
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 1° semestre de 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS), 
com a construção de dois prédios anexos.
ESTADO: RS

NOME DA CONTRATANTE: PARANAGUÁ SANEAMENTO (IGUÁ) 
EMPRESA CONSTRUTORA: Fast-Seinco
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trata-se da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
Cominese, localizada no bairro Porto Seguro, em Paranaguá. A entrega da 
obra completa, ainda em 2018, foi possível graças à adoção de um método de 
construção modular, que diminuiu o tempo de montagem do sistema. 
ESTADO: PR

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: MARS BRASIL
CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 14.000 m²
VALOR CONTRATO: R$ 120 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção do novo prédio fábril em Ponta Grossa.
ESTADO: PR
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NOME DA CONTRATANTE: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
EMPRESA CONSTRUTORA: A. Yoshii Engenharia e A. Yoshii Maringá
CONCLUSÃO DA OBRA: Setembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Residencial Vila das Orquídeas, em Londrina (PR), com 
400 apartamentos.
ESTADO: PR

NOME DA CONTRATANTE: INFINITY
EMPRESA CONSTRUTORA: A. Yoshii Engenharia e A. Yoshii Maringá
CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Prédio residencial de alto padrão com 25 pavimentos.
ESTADO: PR

        REGIÃO SUDESTE
NOME DA CONTRATANTE: ANGLO AMERICAN 
EMPRESA GERENCIADORA: Progen
EMPRESAS PROJETISTAS: Pimenta de Ávila / Tec3
EMPRESA CONSTRUTORA: Barbosa Mello
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2019
VALOR APROXIMADO DO PROJETO: R$ 1 bilhão
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Anglo American desenvolve a Etapa 3 de seu projeto em Con-
ceição do Mato Dentro (MG), que deverá elevar a produção de minério de ferro à meta 
final da empresa para 26,5 milhões t/ano. As obras envolvem três grandes frentes de tra-
balho: alteamento de barragem, ampliação dos diques de sedimento e abertura de cava.
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA
EMPRESA CONSTRUTORA: Direcional Engenharia
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trata-se do desenvolvimento de um projeto de cons-
trução de 35 torres residenciais, totalizando 5,5 mil unidades. Intitulado Pátio 
Central, o empreendimento fica no bairro do Cambuci, zona central da capital 
paulista. Cerca de 60% das moradias do empreendimento serão enquadradas 
nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: TV GLOBO 
EMPRESA CONSTRUTORA: BN Engenharia
CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2019
ÁREA CONSTRUÍDA: 22.621 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: O novo módulo de gravação – chamado MG4 - no 
complexo de estúdios de gravação da TV Globo, no Rio de Janeiro (RJ), em 
construção, é subdivido em três grandes blocos: prédio de apoio, prédio de 
estúdios e o prédio de armazenagem.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: EDP Brasil 
EMPRESAS CONSTRUTORAS: Engelmig / GE
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 116 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra consiste na construção de 113 km de linha entre 
as subestações Linhares II e São Mateus II, na ampliação da subestação Linhares 
II e na construção da nova subestação São Mateus II, no norte do Espírito Santo.
ESTADO: ES

NOME DO CONTRATANTE: Petrobras (COMPERJ) 
EMPRESAS CONSTRUTORAS: Shandong Kerui Petroleum / Método Potencial
FUNDAÇÃO PROFUNDA: Keller Tecnogeo
CONCLUSÃO DA OBRA: 2020
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 2 bilhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: No Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Com-
perj), em Itaboraí (RJ), o consórcio executa a Unidade de Processamento de 
Gás Natural, com capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia de 
gás natural, que terá início de operação prevista para 2020.
ESTADO: RJ

NOME DA CONTRATANTE: CNPEM (CENTRO NACIONAL DE PESQUISAS EM ENERGIAS 
E MATÉRIAS) E LNLS LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SINCROTRON (PROJETO SIRIUS) 
GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: Engecorps Engenharia
PROJETO DE ENGENHARIA: MHA Engenharia
PROJETOS EM BIM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E COMBATE A 
INCÊNDIO: Temon
PROJETO ESTRUTURAL: Engeti Consultoria e Engenharia
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS: Temon Técnica de Montagens e Construções
CONSTRUTORA: Racional Engenharia
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2019 (Primeira Etapa foi inaugurada em 14/11/2018)
METRAGEM CONSTRUÍDA (M²): 68.000 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Sirius deve ser entregue aos pesquisadores no se-
gundo semestre de 2019. A conclusão total da obra, com 13 linhas operando, 
é prevista para 2020.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CIDADE MATARAZZO
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Tessler Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio CRS (RFM e Sergio Porto Engenharia)
DIMENSÕES DA OBRA: 140 mil m²
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Em um terreno de 30 mil m², numa região altamente 
adensada a duas quadras da Avenida Paulista, realiza-se uma das mais impor-
tantes 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 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
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 185.000.000,00
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2019
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, com 264,33 m de com-
primento e profundidade do berço de atracação de 14 m.
ESTADO: ES

NOME DA CONTRATANTE: MRV CONJUNTO HABITACIONAL GRAND RESERVA PAULISTA 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: MRV
EMPRESA CONSTRUTORA: MRV
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 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, concentrados nas 
faixas 2 e 3, e o Grand Reserva Paulista tem enquadramento ao programa.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: CONSÓRCIO TC LINHA 4-AMARELA
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio TC linha 4-Amarela (TIISA e Comsa)
EMPRESA CONSTRUTORA: Seven Soluções de Engenharia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS: Keller Tecnologeo
TIPO DE OBRA: Infraestrutura
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 1 bilhão
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
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 final de 
2019. 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 precisava ser concluído.
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 

1 0 0  O b R A s  R E g I O n A I s  R E L E v A n T E s

    REGIÃO SUL (CONTINUAÇÃO)

30  |      | Fevereiro / março  2019 30 |     | Fevereiro / março 2019 

OE_573_arte5.indd   30 28/03/19   13:58



Linha 13 - Jade (Consbem / Serveng-Civilsan / Tiisa)
DIMENSÕES DA OBRA: 12,2 km
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 2,33 bilhões
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: DERSA 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Consórcio de supervisão técnica e 
fiscalização de obras (Falcão Bauer / LBR / Contécnica)
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trecho 4 do Rodoanel de São Paulo, composto por 24 
obras de arte especiais, entre túneis, pontes e viadutos. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO 
EMPRESA CONSTRUTORA: Carioca Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 150.406.618
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Trata-se do Corredor Leste – Itaquera Trecho 1 e exten-
são de 6,1 km. As paradas de ônibus terão uma distância de, aproximadamen-
te, 600 m entre si. No viário e nas paradas, serão implantados rebaixamentos 
de calçada nas travessias de pedestres e, quando necessário, as calçadas serão 
recuperadas. As travessias de pedestres receberão iluminação e todo o corre-
dor receberá sinalização semafórica sincronizada.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA 

EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Direcional Engenharia
EMPRESA CONSTRUTORA: Direcional Engenharia
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 constru-
ção do Projeto Oásis. Localizado em Contagem, Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, o Oásis é um complexo que reúne unidades residenciais e comer-
ciais, além de uma das maiores 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. As obras dos dois primeiros condomí-
nios e das contrapartidas, já foram entregues.
Estado: MG

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 
EMPRESA CONSTRUTORA/PROJETISTA: Método Engenharia
EMPRESA GERENCIADORA: GBX Capital
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção do Novo Paço Municipal de Osasco, o prédio 
unificará a maior parte dos serviços públicos. A obra fará parte de um projeto 
de revitalização da cidade. O empreendimento será o mais moderno da região, 
contará com andares para atividades parlamentares, um teatro com espaço para 
aproximadamente 700 pessoas e um estacionamento com cerca de 500 vagas.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Pacaembu Empreendimentos e 
Construções
EMPRESA CONSTRUTORA: Pacaembu Empreendimentos e Construções
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 873.875.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/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. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PETROBRAS 
EMPRESA CONSTRUTORA: Método Potencial Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 174.000.000,00
CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Refinaria de Paulínia (Replan) é considerada a maior 
refinaria em processo de petróleo do País e necessita de alta manutenção. Assim, 
a Método Potencial atendeu a demanda, cujas tarefas abrangem: manutenção de 
rotina, caldeiraria, soldagem, inspeções, complementar, isolamento térmico, an-
daime, movimentação de carga e eventuais paradas de manutenção programadas. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE CAMPINAS 
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio BRT-Campinas (Arvek, DP Barros, Empav, 
Trail e Pentágono)
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 CONSTRUTORA: Construcap
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 
Grande, 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 CONSTRUTORA: Campec Galasso Engenharia e Construção
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 CONSTRUTORA: Construtora Artec
DIMENSÕES DA OBRA: 9,8 km
DESCRIÇÃO DA OBRA: O quarto lote da obra do corredor Ouro Verde, da esta-
ção Campos Elísios ao Terminal Vida Nova, com 9,8 km de extensão, está sob 
responsabilidade da Construtora Artec.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SABESP 
EMPRESA CONSTRUTORA: Consórcio Telar, Trail e Augusto Velloso
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 358 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: As obras do Coletor Tronco Anhangabaú e o Interceptor 
Tamanduateí-1 (ITA-1J) e o Interceptor Tietê-7 (ITI-7) – este último o maior 
deles -, além da construção da Estação de Tratamento de Esgoto (EEE) Nova 
Piqueri, fazem parte do Projeto Tietê, considerado o maior programa de sa-
neamento ambiental do País. O ITI-7 possui 7.542,80 m de extensão, e está 
localizado na margem esquerda do Rio Tietê, com início na área onde se situa 
a EEE Nova Piqueri, também em obras, até a Estação Elevatória de Esgotos 
Tamanduateí, que será desativada.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: SAINT-GOBAIN – VERALLIA 

EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: Minerbo Fuchs
EMPRESA DE MONTAGEM: Niplan Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 41 mil m²
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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: GLP - GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 
EMPRESA GERENCIADORA: ARC Soluções de Engenharia
EMPRESA DO PROJETO DE ENGENHARIA: Ribeiro Caram
CONSTRUTORA: Ribeiro Caram
EMPRESA DO PROJETO ESTRUTURAL: Vendramini Engenharia
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Fibra Engenharia de 
Instalações
DIMENSÕES DA OBRA: 150 mil m² (área construída)
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 112.000.000
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Localizado em Cajamar (SP), a Ribeiro Caram foi esco-
lhida pela GLP para realizar os projetos e construção de um dos maiores com-
plexos logísticos do Brasil. Dos 150 mil m² de área construída, 112 mil m² fo-
ram feitos sob medida para Mercado Livre para instalação da maior operação 
de fulfillment da marca na América Latina. Principais volumes e dimensões da 
obra: 10 mil m² de painéis tilt-up para fachada, 27 mil m³ de concreto, 2 mil 
t de estrutura metálica, 100 mil m² de pavimentação. Principais fornecedores: 
Hobrás Terraplenagem e Pavimentação, Alphapiso e Medabil.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: REC CAJAMAR II 
EMPRESA GERENCIADORA: ARC Soluções de Engenharia
EMPRESA DO PROJETO DE ENGENHARIA: Vendramini Engenharia
EMPRESA DO PROJETO DE ARQUITETURA: Marcos & Farina Arquitetos
CONSTRUTORA: Ribeiro Caram
EMPRESA DO PROJETO ESTRUTURAL: Vendramini Engenharia
EMPRESA DE MONTAGEM: Medabil Sistemas Construtivos
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS: Fibra Engenharia de Instalações
DIMENSÕES DA OBRA: 150 mil m² (área construída)
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 158.310.000
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Junho/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de empreendimento logístico em Cajamar 
(SP) composto por galpões A, B e C e prédios de apoio, tais como portaria, 
administração, restaurante, vestiários e áreas técnicas. Principais volumes e 
dimensões da obra: Galpão A: 106.775,62 m² (térreo, marquise e mezanino). 
Galpão B: 14.053,52 m² (térreo, marquise e mezanino). Galpão C: 21.471,12 
m² (térreo, marquise e mezanino). Portaria/ Administrativo: 1.405,69 m². 
Restaurante e cozinha: 1.907,85 m². Vestiários: 2.543,44 m². Áreas técnicas: 
417,27 m². Cabine de entrada de energia: 67,94 m². Cobertura de pedes-
tres: 321,49 m². Apoio motorista/cadastramento: 91,61 m². Área permeável: 
141.971,50 m².
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: GERDAU 
EMPRESA DE MONTAGEM: Niplan Engenharia
VALOR DO PROJETO: R$ 280 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Gerdau Summit, joint venture formada pela Gerdau 
e as companhias japonesas Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works 
(JSW), investe R$ 280 milhões na ampliação da unidade da Gerdau, em Pin-
damonhangaba (SP).
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: PETROBRAS 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR: SACS Construção e Montagem e Nilplan Enge-
nharia
DESCRIÇÃO DA OBRA: São 47 km de oleodutos e 47 km de gasodutos, para 
ampliar e modernizar a malha dutoviária que passa por Cubatão, São Bernar-

do do Campo, Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e São 
Paulo, além de interligação com refinaria em Cubatão.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: VOPAK 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR: Niplan / Promon
DESCRIÇÃO DA OBRA: A construção de uma nova área de expansão  
da Vopak, empresa líder mundial independente na armazenagem de pro-
dutos líquidos para as indústrias químicas e de petróleo, no Terminal  
de Alemoa, em Santos (SP).
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE: CLIENTE - FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO /
PARCERIA - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE CULTURA 
GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: Velatura Restaurações
PROJETO DE ENGENHARIA: (arquitetônico) – Pedro Mendes da Rocha
PROJETO ESTRUTURAL: Companhia de Projetos
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Simp Engenharia
CONSTRUTORA: Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
CONCLUSÃO DA OBRA: Outubro/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Museu da Língua Portuguesa foi entregue à cidade 
de São Paulo em 2006. Após o incêndio ocorrido em 2015, que afetou as ins-
talações do museu, está sendo feito a reconstrução do espaço. 
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: FERROUS 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: ECM Projetos Industriais e Ausenco
EMPRESA DE MONTAGEM: Milplan e Parex Engenharia
VALOR DO PROJETO: US$ 80 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: Novembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O escopo central do projeto, intitulado Viga 4+, foi 
aumentar a qualidade do minério produzido na Mina Viga – e processado na 
planta – passando o teor de ferro de 61% para 65%, e reduzindo a sílica de 
7,5% para 4,5%. A implantação do projeto incluiu na planta dois moinhos, 
dois ciclones, células de flotação e espessadores.
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: VALE 
EMPRESA PROJETISTA / GERENCIADORA: COWI North America
EMPRESA DE MONTAGEM: Milplan Engenharia
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Ponte Pênsil do TC-411 possui 302,4 metros de vão livre, 
entre as torres Norte e Sul. Possui um deck de 4 metros de largura que suporta um 
transportador de correia de 3.600 t/h de capacidade com passadiços em ambos 
os lados. Dois cabos principais de 50 mm conectam as duas torres diretamente 
com pendurais de 19 mm espaçados 7,2 metros entre si e se conectam aos decks.
ESTADO: MG

NOME DA CONTRATANTE: AES TIETÊ 
CONSTRUTORA: Prodiel 
VALOR DO PROJETO: R$ 280 milhões
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A construção de um complexo solar no Estado de São 
Paulo, o Ouroeste, que possui entrada em operação faseada, sendo a primeira 
parte em 2018 e a segunda em meados de 2019.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: DER/SP 

EMPRESA CONSTRUTORA: Usiminas Mecânica
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A ponte sobre o Rio Tietê, no município de Anhembi, é um 
importante acesso a cidade de Piracicaba e interior de SP. Sua construção é proje-
tada ao lado da ponte atual que será demolida somente após finalização da obra. 
A nova estrutura permitirá ampliar o limite de carga rodoviária em torno de 15%.
ESTADO: SP
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NOME DA CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO
EMPRESA CONSTRUTORA/ GERENCIADORA: JZ Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 30 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração de viaduto na Marginal Pinheiros, próximo 
ao Parque Villa Lobos, após interdição.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE: GE 
EMPRESA CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 10.000 m²
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Nova fábrica de teste de turbina.
ESTADO: RJ 

NOME DO CONTRATANTE: CTG – RIO PARANÁ ENERGIA 
EMPRESA PROJETO DE ENGENHARIA: Voith, General Electric, Harbin Electric, 
WEG e Sepco1
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Voith e Power Cons-
truction Corporation
MONTAGEM INDUSTRIAL: Voith, General Electric, Harbin Electric, WEG e Sep-
co1
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 2021
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 3 bilhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: O trabalho para modernizar as 34 unidades geradoras 
do complexo hidrelétrico Jupiá-Ilha Solteira deve durar de oito a dez anos. 
Localizadas no Rio Paraná, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, juntas compõem o maior complexo hidrelétrico das regiões Sudeste e 
Centro-Oeste do País, com capacidade total instalada de 4.995,2 MW. 
ESTADO: SP/MS

NOME DA CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: BNC LONDRES 
EMPRESA CONTRATADA PARA GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: CTE
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE ENGENHARIA: BN Engenharia
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL: Aluísio D’Ávila
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Projetar
CONSTRUTORA: BN Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 150.000.000
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: maio/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Edifício comercial AAA, localizado na Av. Roberto Mari-
nho, em São Paulo (SP), com área construída de 46.000 m². O prédio possui 5 
subsolos, 19 pavimentos, com lajes tipo de 1.300 m², fachada de pele de vidro 
e ACM e térreo com seis lojas. 
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: REUD 
EMPRESA CONTRATADA PARA GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: 
Planservice
EMPRESA DO PROJETO DE ENGENHARIA: REUD/BN Engenharia
EMPRESA DO PROJETO ESTRUTURAL: Pasqua e Graziano
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Eiko
CONSTRUTORA: BN Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 80.000.000
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: O prédio segue os mais modernos conceitos, com o 
lobby completamente aberto ao público, com bancos e um café, funcionando 
como uma praça pública em plena Avenida Paulista. O empreendimento tem 
um restaurante e também terá um teatro para 250 pessoas.
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARE
 - HOSPITAL NOVE DE JULHO 
EMPRESA PROJETISTA – Fiorentini Arquitetura, Cassia Cavani Arquitetura, ET-
CPL – Escritório Técnico Cesar Pereira Lopes, MHA Engenharia 

EMPRESA GERENCIADORA – Planservice e Ductor Implantação de Projetos
CONSTRUTORA: Afonso França
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS: MHA Engenharia
EMPRESA DE TERRAPLENAGEM: Irmãos Gomes Terraplenagem
EMPRESA DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: MGA
EMPRESA DE EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS E A MONTAGEM INDUSTRIAL: Co-
deme Engenharia, Qualieng 
CONCLUSÃO DA OBRA – MARÇO / 2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: Esse empreendimento teve início em 2012, envolvendo 
a construção de dois novos prédios do complexo hospitalar com 8 subsolos 
e 18 andares para instalação de 210 novos leitos, alguns com instalações 
VIP, completamente informatizados; obras de retrofit e ampliação nos prédios 
existentes com centros cirúrgicos referência em tecnologia no segmento hos-
pitalar e interligação de todos os prédios do complexo hospitalar. 
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE: SISTEMA PRODUTOR MAMBU BRANCO (SABESP) 

CONSTRUTORA: Consórcio SGS Enger-Planal
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
VALOR DO CONTRATO: R$ 47 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: Sistema Produtor de Água Mambu-Branco da Sabesp, 
na Região Metropolitana da Baixada Santista. A segunda fase compreende a 
execução das obras para ampliação e adequação da ETA. A ampliação dobrará 
a capacidade da ETA, de 1,6 mil para 3,2 mil litros por segundo. 
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: BEIERSDORF (NIVEA) 
EMPRESA CONTRATADA PARA GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: CH2M e ARC
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE ENGENHARIA: CH2M
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL: Instalações hidráulicas 
e elétricas (montagem): JPA Engenharia Comércio e Montagens Industriais
MONTAGEM INDUSTRIAL: JPA Engenharia Comércio e Montagens Industriais
DESCRIÇÃO DA OBRA: Recente projeto footprint, na Beiersdorf, em Itatiba 
(SP), se destaca pela sua multidisciplinaridade e sustentabilidade.
ESTADO: SP

NOME DA CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: A.C.CAMARGO CANCER CENTER 
EMPRESA CONTRATADA PARA GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: 
MHA Engenharia
EMPRESA DO PROJETO DE ENGENHARIA: PGMAK Projetos e Gerenciamento
EMPRESA DO PROJETO ESTRUTURAL: Edifício Existente / Reforma - Descon-
siderar Informação
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM): Planem Engenharia 
e Eletricidad
CONSTRUTORA: MPD Engenharia
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 15 milhões
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: fevereiro de 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Um completo centro de diagnóstico, tratamento e rea-
bilitação para atender pacientes com tumores de mama, ginecológicos e de 
pele. A nova unidade de 20 andares tem 12 mil m².
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE : RIO PARANAPANEMA ENERGIA

EMPRESA CONTRATADA PARA GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO:
Alphageos Tecnologia Aplicada 
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL: Engedat Consultoria e 
Projetos
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 222.100,00
DESCRIÇÃO DA OBRA: Usina Hidrelétrica Chavantes, no Rio Paranapanema, 
na divisa dos estados de São Paulo e Paraná. Ela conta com instrumentos de 
auscultação na barragem para o monitoramento do desempenho da estrutura. 
A grande maioria destes instrumentos foi instalada durante a construção da 
obra. Atualmente, para manter exercendo uma boa supervisão das condições de 
sua segurança, novos piezômetros de tubo (“standpipe”) foram instalados para 
medição da carga hidráulica no filtro horizontal e núcleo da barragem de terra.
ESTADO: SP/PR

1 0 0  O b R A s  R E g I O n A I s  R E L E v A n T E s

    REGIÃO SUDESTE (CONTINUAÇÃO)

  www.revistaoempreiteiro.com.br  |  33  

OE_573_arte5.indd   33 28/03/19   13:58



NOME DO CONTRATANTE: DNIT 
CONSTRUTORA: ECB
FORNECEDOR: Ulma
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Na rodovia BR-381, o trecho que liga a cidade de Belo 
Horizonte a Governador Valadares, está passando por obras de duplicação, com 
investimentos totais na ordem de mais de R$ 5 bilhões – ao todo, serão duplicados 
mais de 330 km da rodovia, além da construção de 132 obras de arte e conten-
ções. A Construtora ECB, responsável por alguns trechos da obra de duplicação, 
contou com a Ulma no fornecimento dos sistemas de fôrmas e escoramentos para 
construção das diversas pontes e viadutos sobre os rios Oncinha, Piracicaba, Seve-
ro II, Prainha, e uma última em Antônio Dias. Mais de 1.000 m² de fôrmas foram 
aplicadas com alta rotatividade em diversas estruturas da obra, como blocos de 
fundação, paredes, vigas, canaletas, encontros e pilares com até 27 m de altura. 
ESTADO: MG

NOME DO CONTRATANTE: UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
CONSTRUTORA: Consórcio Betim – Engeform Engenharia e Athié Wohnrath
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de construção de hospital da Unimed BH na ci-
dade de Betim, com área construída de 39.000 m², composto de ala de inter-
nação, centro cirúrgico, CTI, pronto socorro, setor de imagens, espaço família, 
restaurante, entre outros.
ESTADO: MG

NOME DO CONTRATANTE: SABESP 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS (MONTAGEM):  
Engeform Engenharia
CONSTRUTORA: Engeform Engenharia
DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de duplicação da adutora Jaraguá-
-Perus-Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Principais volumes e 
dimensões da obra: 8 km de adutora em aço 42”, com serviços civis e monta-
gens eletromecânicas nos CRs Jaraguá, Perus e Caieiras.
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE: CPFL RENOVÁVEIS 

CONSTRUTORA: Seta Engenharia
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: a PCH Boa Vista 2, com capacidade nominal de 29,9 
MW, localizada em Varginha (MG), foi comercializada em um leilão de 2015, 
com data de suprimento a partir de janeiro do ano que vem, mas no final de 
2018 já estava funcionando. 
ESTADO: MG

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

NOME DA CONTRATANTE: SABESP 
CONSTRUTORA: Passarelli, Engefor
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Janeiro/2019
VALOR APROXIMADO DO CONTRATO: R$ 390 milhões
DESCRIÇÃO DA OBRA: A ETE Barueri, que processava 9.500 l/s, desde junho 
de 2017 passou a tratar 12 mil l/s. No início de 2019 será entregue a segunda 
etapa da ampliação, e a estação passará a operar com capacidade para até 
16.000 litros por segundo de tratamento de esgoto.
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 
PROJETO ESTRUTURAL: Qualitech Engenharia e AF Projetos de Engenharia
CONSTRUTORA: Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
MONTAGEM INDUSTRIAL: Metalbras Construções e Montagem

CONCLUSÃO DA OBRA: Março/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: A Concrejato Engenharia foi contratada para execução 
de cobertura provisória com a remoção de escombros para salvamento do 
acervo histórico do Museu Nacional. Em dezembro, a Concrejato iniciou as 
obras das fundações da cobertura provisória que será instalada sobre o prédio, 
a fim de proteger o local até a finalização de todo o processo de salvamento 
do acervo e reconstrução do museu. 
ESTADO: RJ

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO – FUNPERJ 

GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: Gérance Gestão de Projetos e Obras
PROJETO DE ARQUITETURA: Estilo Nacional
PROJETO ESTRUTURAL: Enear Engenharia Arquitetura / Cerne Engenharia e 
Projetos
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS: SIMP - Serviços de Instalações, 
Montagens e Projetos
CONSTRUTORA: Consórcio Concrejato – SIMP 
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.495.896,14
CONCLUSÃO DA OBRA: Agosto/2020
METRAGEM CONSTRUÍDA: 4.500,00 m²
DESCRIÇÃO DA OBRA: Obra de restauração, retrofit das instalações e adequa-
ção do antigo Convento do Carmo, bem cultural tombado localizado à praça 
XV de novembro, nº 101, na cidade do Rio de Janeiro.
ESTADO: RJ 

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITU 
PROJETO DE ENGENHARIA: VEC Projetos e Gestão
CONSTRUTORA: Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
TERRAPLENAGEM: Alugmaq 
MONTAGEM INDUSTRIAL: EMEF Comércio de Equipamentos Mecânicos
VALOR CONTRATO: R$ 4.450.952,47
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2019
DESCRIÇÃO DAS OBRAS: Uma das riquezas arquitetônicas doa histórica Itu 
(SP), o prédio do Mercado Municipal sofre revitalização. A edificação reno-
vada, manterá suas fachadas, esquadrias e calçamentos como os originais, e 
contará com novos sanitários, e lojas internas revitalizadas.
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: GRUPO NATOS 
CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
DIMENSÕES DA OBRA: 83.400 m²
VALOR CONTRATO: R$ 400 milhões
CONCLUSÃO DA OBRA: Julho/2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: O Olímpia Park Resort, complexo de turismo de Olímpia 
(SP), contará com 4 torres, 17 pavimentos, 912 apartamentos com 1 ou 2 
quartos. O complexo fará parceria com o Thermas dos Laranjais.
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: MARS BRASIL 
CONSTRUTORA: Rio Verde Engenharia
TIPO DE OBRA: Ampliação
DIMENSÕES DA OBRA: 6.000 m²
CONCLUSÃO DA OBRA: 2019
DESCRIÇÃO DA OBRA: Implantação de novo laboratório, passarela de acesso, 
portaria e estacionamento em Mogi Mirim.
ESTADO: SP

NOME DO CONTRATANTE OU PROPRIETÁRIO: CONSÓRCIO TAMOIOS

PROJETISTAS: túnel (CJC), Engecorps (obras de arte) e Núcleo (contenções) 
CONSTRUTORA: Queiroz Galvão
CONTENÇÃO (EXECUÇÕES): Tecnogeo Keller
CONCLUSÃO DA OBRA: Dezembro/2020
DESCRIÇÃO DA OBRA: Duplicação do trecho de serra da Rodovia dos Ta-
moios. As obras incluem quatro túneis – sendo um de 3,7 km e outro 5,5 
km - e oito viadutos. Execuções complexas ao longo de cerca de 22 km 
de vias.
ESTADO: SP
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