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E D I T O R I A L

À ������ �� ���� R�����

Está para chegar nas livrarias a nova biogra� a do marechal 
Candido Rondon, escrito pelo jornalista americano Larry Rohter, 
conforme relata o professor Sergio Medeiros, que publicou en-
trevista com o autor no jornal O Estado de S. Paulo Rohter des-
creve o Rondon, descendente de indígenas, como “um homem 
muito à frente da sua era. Como explorador e cientista, realizou 
proezas ao longo da vida que o transformaram em herói nacio-
nal”.  É lembrado ainda como um dos pioneiros que defendeu os 
direitos dos indígenas no início do século XX — algo raro na 
época.

Rohter conta que “Rondon considerava cada expedição que 
adentrava as regiões Norte e Centro-Oeste como um novo pro-
jeto para estabelecer limites geográ� cos no interior desconheci-
do do País, e testar até onde ele e seu grupo conseguiriam 
avançar, até em termos de resistência humana”. A expedição 
carregava seus mantimentos, ferramentas e armas nas costas e 
em animais; seguia pelos rios em canoas e contornava as corre-
deiras frequentes pelas margens quando as próprias canoas ti-
nham que ser arrastadas pelos homens.

A expedição que simbolizou esse destemor em desbravar ter-
ras desconhecidas – mas povoadas por tribos indígenas que se 
mostravam hostis diante da invasão dos brancos — foi a empre-
endida por Rondon com o ex-presidente americano Theodore 
Roosevelt e conhecido naturalista, pelo rio Apa no sul do então 
Mato Grosso, até o rio da Dúvida já na Floresta Amazônica, en-
tre 1913 e 1914.  

É relatado em outro livro sobre essa expedição, que o precon-
ceito de supremacia branca do Roosevelt � cou visceralmente 
abalado quando sofreu um ferimento na perna e teve que ser 

carregado durante alguns trajetos percorridos na selva.
O jornalista Larry Rohter conta que Rondon seguia a � loso� a 

positivista da época e tinha convicção de que a Amazônia e o 
Centro-Oeste poderiam ser integrados ao País por meio de li-
nhas telegrá� cas — uma das suas missões o� ciais —, estradas, 
pontes, mapas de rios e outros acidentes geográ� cos, para levar 
o desenvolvimento social e econômico a esses territórios lon-
gínquos, inclusive para os indígenas.

A realidade se mostrou dura e adversa, porque o governo não 
tinha nem recursos nem vontade política para cumprir o que 
Rondon negociou com as tribos indígenas, ao longo de décadas.  
E Rondon amargou esse fracasso quase como algo pessoal.

Mas no momento atual em que a cacofonia política se sobre-
põe às prioridades do País após anos de recessão econômica, o 
exemplo do Candido Rondon inspira a convicção de que faltam 
estadistas com visão para arquitetar um novo projeto de Brasil.  
Que vai demandar coragem e lucidez para colocá-lo em prática. 
E transformá-lo em realidade vai demorar anos senão décadas.

A exemplo das linhas telegrá� cas erguidas por Rondon pelo 
interior, investir em infraestrutura continua sendo a chave para 
impulsionar a atividade econômica. Mesmo com um � uxo ex-
traordinário de recursos privados gerado pelas concessões e 
PPPs, os recursos públicos continuam imprescindíveis para as 
melhorias em infraestrutura de transportes, energia, saneamen-
to e habitação social — em especial para as regiões mais caren-
tes. E para que esses recursos públicos possam voltar a ser dis-
poníveis, as reformas econômicas e políticas que tramitam no 
Congresso precisam ser implementadas.
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V��������� C������� ������� R$ 200 �� 
�� �������� ��������

A ampliação recente na fábrica em Nobres (MT), ao custo de 
R$ 42 milhões, vai elevar a produção de calcário para uso agrí-
cola de 250 mil t para 1 milhão t/ano a partir de junho. Outros 
R$ 200 milhões serão alocados para expandir a produção desse 
insumo de 4,5 milhões para 5,5 milhões t/ano nas fábricas den-
tro do grupo. Nos últimos três anos, as vendas de calcário da 
marca triplicaram e sua participação no mercado saltou de 
3,5% para 10,5%.

F��� ���������� ������� �� ������� 
����� ���� �� B���� (MG)

A FCA Fiat Chrysler o� cializou uma nova fábrica de motores 
turbo � ex no seu complexo industrial em Betim (MG), com 
aporte de R$ 500 milhões. A partir do � nal de 2020, os motores 
turbo � ex 1.0 e 1.3 serão exportados na sua maior parte para 
Europa.

S����� ����� ����� �� ��������� � ������ 
�� ABC

Os investimentos no total de R$ 1,4 bilhão começarão em 
2021, para desenvolver modelos de caminhão movidos a gás na-
tural GNV e biogás, na sua fábrica em São Bernardo dos Cam-
pos (SP). Com essa inversão, a empresa conclui o programa já 
divulgado que aplicará R$ 2,6 bilhões no País até 2024. Um 
centro de pesquisa e desenvolvimento será montado a curto 
prazo, orçado em R$ 75 milhões. 

D��� ������������� ��� ���������� ���� 
���������� �� PA � SC

A empresa norueguesa Golar e o fundo Stonepeak têm no     
pipeline mais duas termelétricas de GNL, estimadas em US$ 1 bi-
lhão, planejadas para Santa Catarina e Pará. O primeiro complexo 
desse tipo em construção pelo consórcio é a Celse, em Sergipe, de 
1.500 MW, que já tem avanço de quase 90% nas obras.

F Ó R U M  D E  E N G E N H A R I A  /  I N V E S T I M E N T O S

K����� ���� ������ �� R$ 2 �� �� 2019 
�� ������� P��� 2

Esses recursos são parte do programa de investimentos 
de R$ 9 bilhões até 2023, visando à capacidade adicional de 
920 mil t/ano de papel kraftliner, na planta de celulose em Orti-
gueira (PR). Esse tipo de papel tem demanda preferencial no 
mercado global de embalagens sustentáveis.

U������� ������ R$ 1,8 �� 
���� ����-����� �� I������� (MG)

Essa instalação vai repor a unidade que teve acidente em 
agosto passado. A obra mais relevante já divulgada na siderúr-
gica é a reforma do alto-forno que vai demandar R$ 1,8 bilhão, 
com a maior parte a ser investida em 2020 e 2021. Sua produ-
ção vai se elevar de 2,35 milhões t/ano para 2,9 milhões t/ano 
de ferrogusa, com corte de 15% no consumo de carvão.

S��� �� M����� (PA) ����������� �� V��� 
��� CCCC �� C����

Foi assinado em Belém (PA) protocolo de entendimento entre 
a China Communications Construction Co. (CCCC), através de 
sua controlada Concremat, e a Vale para a implantação de uma 
laminadora de aço em Marabá (PA), ao custo de R$ 1,5 bilhão, 
com capacidade de 300 mil t/ano. O projeto executivo e as li-
cenças ambientais poderão ser concluídos em 2020, com início 
de produção previsto para 2023. Esse projeto foi concebido há 
cerca de 10 anos e sua execução depende ainda dos estudos de 
viabilidade.

M��������� �������� �������� R$ 11 �� 
�� �������� � ���� �� 5 ����

A maior parte desse valor será aplicada pela Vale em Carajás 
(PA), cujo minério de ferro de alto teor dá melhores resultados 
com os processos a seco, eliminando o uso de barragens de rejei-
tos.  No total, 80% da produção ali já é processada a seco. Novos 
projetos em Minas Gerais, como Apolo e Capanema, em fase de 
licenças, também adotarão a mesma técnica. A empresa ainda 
planeja aplicar R$ 1,5 bilhão entre 2020 e 2023 em tecnologias
para empilhamento a seco nas suas plantas em MG.
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    Com o sucesso da 1ª edição do Fórum INFRA realizado este ano, a  revista OE vai realizar o evento INFRA FORUM 2021 em 20 de 
Agosto de 2019 em S.Paulo, que passa a ter programação de palestras das Concessionárias de Infraestrutura o dia inteiro, das 9 às 19h, 
com almoço servido no local  para os participantes.

     No FORUM INFRA 2021, as principais concessionárias vão mostrar seus programas de investimentos e projetos mais relevantes em 
curso, nos segmentos de Transportes-Ferrovias, Portos, Rodovias, Aeroportos e Mobilidade Urbana;  Energia — Geração, Distribuição e 
Fontes Renováveis; Petróleo e Gas Natural;  e Saneamento.

    Cerca de metade do público será formado pelas concessionárias de infraestrutura;  a outra metade tem forte representação das 
empresas de Engenharia, instituições � nanceiras, consultorias globais, agências governamentais ligadas à infraestrutura, e indústria de 
bens de capital, materiais e sistemas para construção.

Categoria Ouro: Apoio:

• ENERGIA - Os desa� os das novas hidrelétricas na Amazônia; avanço dos parques eólicos e solares; próximas rodadas de leilão de geração e LTs;

• PETROBRAS  e GAS NATURAL - A retomada dos projetos na Comperj e outras obras relevantes;  investimentos das empresas privadas de gás natural;

• FERROVIAS - projeto Ferrogrão e rotas alternativas; a concessão da Norte-Sul; FIOL; os programas de investimentos da Rumo, MRS, VLI etc.; o 

regime de autorização para ferrovias;

• PORTOS - Expansão dos portos ao Norte; novo ciclo de investimentos nas principais terminais privados;

• AEROPORTOS - Programação dos investimentos dos aeroportos concedidos; a concorrência entre players globais;

• RODOVIAS - Prazos maiores para duplicação nas concessões; as próximas rodadas do Governo Federal e nos Estados; as obras previstas nas princi-

pais concessionárias rodoviárias até 2022;

• TRANSPORTE URBANO – programas de ampliação do metrô, inclusive monotrilho; BRTs se expandem nas cidades;

• SANEAMENTO - As obras previstas nas concessionárias privadas até 2022; os programas de investimentos da Sabesp, Sanepar e outras empresas estaduais.

AGENDA PRELIMINAR (SUJEITO A MUDANÇAS)

• ENERGIA: ENEL, CPFL, Iberdrola/Neoenergia, EDP, State Grid, Engie, Eletropaulo, CELSE 

• FERROVIAS: VLI, MRS, Ferrograo, Rumo; 

• RODOVIAS: Arteris, CCR, Ecorodovias, Fundo Pátria, concessionária Rodovia de Integração do Sul 

• SANEAMENTO: BRK; Iguá, Sabesp, Sanepar, Aegea  

• AEROPORTOS: Fraport, Zurich, Vinci, Inframerica, Infraero 

• PORTOS: Cargill, Aegeo, Tecon, Hidrovias do Brasil 

• FUNDING: Caixa Economica Federal, Santander, BNDES, Haitong 

• PETRÓLEO: Petrobras, Shell, Comgás 

• TRANSPORTE METROPOLITANO: Metrô-SP, Via Quatro, Metrô de Salvador, CPTM

COTAS DE CO-PATROCÍNIO DISPONÍVEIS
11 3895-8590

COMERCIAL@M3EDITORA.COM.BR
WWW.REVISTAOE.COM.BR

NOVO CICLO DE CONCESSÕES AMPLIA APORTE DE RECURSOS
PRIVADOS E ATRAI PLAYERS GLOBAIS
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H������� ������� �������� R$ 550 �� 
�� 4 �������� �� SP

A modernização envolve as fábricas em Araraquara, Itu, Jaca-
reí e uma microcervejaria em Campos do Jordão, além de um 
novo centro de distribuição no interior paulista. A marca regis-
trou em 2018 expansão de 40% nas vendas e atingiu produção 
plena em suas plantas industriais.

P��������� ����� �������� � ������� 
������� �� U������ (MG)

A dona da cerveja Itaipava planeja dobrar produção no Nor-
deste e ter nova fábrica em Uberaba (MG), com capacidade de 4 
milhões de hectolitros/ano. A terceira marca do país com 13% 
do mercado de cerveja não divulgou cifras. 

B���� � CCCC ��� �� �������� 
�� ����-��������-����� �� BA

A CCCC-China Communication Construction Co. mostra seu 
potencial � nanceiro ao assinar memorando de entendimento 
com a Bahia Mineração e China Railway Group para colocar 
em produção a mina Pau de Ferro, de 20 milhões t/ano. O pro-
jeto integrado está orçado em US$ 2,6 bilhões, sendo US$ 1 
bilhão na mina, US$ 1 bilhão para o terminal de minério no 
porto e um píer para carga geral, e US$ 600 milhões para o 
trecho de 525 km da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) 
que vai ligar Caitité a Ilhéus, na Bahia. O projeto está em ne-
gociações há dois anos.

P������ R����� ����� ������ R$ 1,2 �� 
��� ��������������

O fundo americano dedicado ao mercado imobiliário fez essa 
projeção, 50% acima dos R$ 800 milhões lançados em 2018, ano 
em que aplicou US$ 150 milhões em terrenos na cidade de São 
Paulo. As incorporadoras parceiras são You, Idea!Zarvos e Kallas, 
além de outras duas em negociação.

F������������� ������������ ������ 40% 
�� 12 �����

Os números são da Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança, atingindo os � nanciamentos 
imobiliários com recursos da poupança de R$ 21,37 bilhões até 
abril último. Caixa lidera com R$ 5,9 bilhões; Bradesco segue com 
R$ 5,05 bilhões; e Itaú � nanciou R$ 4,54 bilhões.

T������������ � ��� � �������� 
�� R$1,8 �� �� RR

O leilão de geração de energia para Roraima contratou 263,5 
MW: a Eneva vai alocar R$ 1,8 bilhão numa termelétrica a gás 
perto de Boa Vista, de 126 MW, que o Banco da Amazônia � -
nanciará com R$ 500 milhões; a Uniagro contratou quatro usi-
nas de 8 MW que vão queimar cavacos de madeira; e dois pro-
jetos híbridos da Brasil Biofuels utilizando como combustível 
óleo de palma e energia solar.

M����-SP �������� ������� ��������� 
�� L���� 2 ��� � P����

É um percurso de 8,3 km com oito estações até Penha, onde 
se interliga com a linha 3-Vermelha, considerada a mais con-
gestionada da rede. A previsão é de iniciar as obras no ano que 
vem. Será também o primeiro ramal do metrô no sentido radial, 
conectando às demais linhas. A estimativa é de investir R$ 5,5 
bilhões nesse trecho e a nota o� cial do governo paulista sobre o 
anúncio não faz referência a PPP.

C���� �������� ������� R$ 8,3 �� 
�� ��������� ��� 2023

R$ 6,45 bilhões desse valor será investido em obras de me-
lhoria na rede e subestações, além dos sistemas na atividade de 
distribuição de energia. A empresa vai prosseguir na venda de 
ativos e busca elevar a Ebitda que foi de R$ 3,9 bilhões em 
2018, para R$ 5,78 bilhões em 2023.

U����� ������ R$ 1 �� ���� ������ 
7 ��������� ��������

Ficarão localizados nas regiões Sudeste, Sul e Norte, que se 
somarão aos 120 existentes com 9.300 leitos, pertencentes às 
344 cooperativas médicas que formam a entidade. São sete 
hospitais de Unimeds em obras hoje — RJ, interior de SP, TO, ES,
RS e SC — a serem entregues em dois anos.

S�������� ��� ���� ������������ ��� 
����� �� 17 ���� ���

Em junho, abrem as portas o shopping Parque da Cidade, na 
Marginal Pinheiros, na capital paulista, com 20 mil m² e 100 lo-
jas, controlado pela Previ; o Só Marcas, em Guarulhos (SP); e o 
Jockey Plaza, em Curitiba (PR), de 60 mil m². A Associação Bra-
sileira de Shopping Centers tem previsão de inaugurar 17 novos 
estabelecimentos este ano. No primeiro trimestre, o setor atin-
giu 8,5% de alta nas vendas.
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SP ������� ������� �� �������� ���� 
�������� 21 ����������

Segundo o Daesp, os aeroportos carecem de investimentos 
expressivos para upgrade, o que depende da exploração comer-
cial das áreas no entorno. Seis recebem voos comerciais, como 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília 
e Presidente Prudente, e os outros 15 operam apenas voos exe-
cutivos. Outros terminais municipais podem entrar no progra-
ma, como Barretos, Guarujá e Guaratinguetá.

R��� D’O� �������� ��������� ������� �� 
SP � DF � ���� R����� (PE)

Somando a unidade inaugurada no Rio de Janeiro em 2016 com 
o hospital Vila Nova Star aberto em São Paulo e o novo complexo 
que entra em serviço em junho em Brasília (DF), o grupo investiu 
cerca de R$ 1 bilhão. Já tem outra unidade de alto padrão planeja-
da para Recife. Os serviços de hotelaria incluem cardápios de chef e 
tablet para paciente fazer vídeo-chamada à enfermagem.

W������ ��� ������� 43 ����� M���� 
� 10 ����� ���� ���������

Agora controlada pelo fundo Advent, a rede inaugurou sua 
primeira loja Maxxi reformulada de atacarejo em Diadema (SP).  
Até � nal de 2020, o número acima de lojas e hipermercados vão 
passar por esse processo. O fundo planeja investir R$ 1,9 bilhão 
até 2021 na rede com foco em atacarejo.

E��� E����� ������� EIA � RIMA �� ������� 
�� �������� �� A��� A������� (MT)

Com investimentos estimados em R$ 9,5 bilhões, a planta terá 
capacidade de 2 milhões t/ano de celulose de � bra curta (BHKP). 
Após analisar os estudos realizados pela Poyry, a Secretaria de 
Meio Ambiente de MT emitirá a Licença Prévia. As obras deverão 
gerar mais de 8 mil empregos e a operação em si vai empregar 
4.400 pessoas, sendo 1.200 na fábrica e 3.200 no setor � orestal.

RGE ��� ������� R$ 7 �� �� ������ �� 
�������� ������� �� L������ P������� (SP)

A empresa de Cingapura — Royal Golden Eagle — vai ampliar 
em seis vezes a unidade industrial comprada de Lwarcel Celulo-
se em 2018, que passará a produzir 1,5 milhão t de celulose so-
lúvel grau viscose, destinado ao ramo têxtil. Para captar a água 
necessária ao processo, uma adutora de 23 km será conectada 
ao rio Tietê, que a receberá de volta tratada. O transporte do 
celulose deverá migrar de rodovia para ferrovia.

C���� ��������� ������ ����� �������� 
�� SP, PR � PE

Com 13 empreendimentos operando no País, o setor de sho-
ppings tipo outlet tem previsão de cinco novos projetos até 
2021, sendo dois em Guarulhos e um em Mogi das Cruzes (SP); 
um em Campo Largo (PR); e um em Recife (PE). O maior deles, 
Smart Outlet Aeroporto, em Guarulhos, prevê aporte de R$ 200 
milhões. A receita de sucesso é unir marcas famosas e preços 
com desconto.

Na edição OE nº 573 (fevereiro-março 2019), na seção “100 Obras 
Regionais Relevantes”, na página 28, Região Centro-Oeste, na obra 
da Nexa Resources, ao contrário do que foi informado, a empresa 
responsável pelo gerenciamento é a SNC Lavalin, e a Reta Enge-
nharia é a responsável pela elaboração do Plano de Execução do 
Projeto. 

E�����:
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V��P������� ������� ��������� �� R������ ��� C������� 
Em novembro de 2018, a ViaPaulista, concessionária da Arteris, 

completou um ano de administração do lote que corresponde a 
parte das Rodovias dos Calçados, que interliga Araraquara às cida-
des de Jaú, Avaré, Botucatu e Itaporanga, no interior de São Paulo. 

Nesse período, os investimentos totalizaram R$ 140 milhões, 
com os quais todo o pavimento asfáltico foi recomposto, com 
correção de depressões, selagem de trincas e eliminação de de-
graus entre a pista e o acostamento. 

A concessionária informa também que instalou mais de 61 
mil m de cercas, recuperou e implantou 12 mil m de dispositivos 

de drenagem e recuperou 5 mil m de defensas metálicas, entre 
outras iniciativas. 

Com vistas à ampliação das operações do sistema, ainda esse 
ano, será iniciado um amplo programa de obras, segundo a Via-
Paulista. No total, 275 km de rodovias serão duplicados em até 
10 anos, com investimentos na ordem de R$ 1,8 bilhão, consi-
derando todas as etapas.

A primeira região bene� ciada está entre os km 83+200m e 
km 147+300m da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros 
(SP- 255), de Araraquara a Jaú.



R O D O V I A S

R�������� ������� 75,8 �� �� BR-376 ��� 2021

A CCR RodoNorte, concessionária do grupo CCR no Paraná, ope-
ra uma extensão total de 487 km. O sistema abrange a BR-277 e a 
BR-376, que ligam Curitiba a Ponta Grossa e às principais cidades 
no norte do Estado; e a PR-151, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva. 

Além destas, inclui-se na concessão também a BR-373 e a 
PRC-373, trechos localizados no perímetro urbano de Ponta 
Grossa e que fazem ligação com as rodovias citadas anterior-
mente, nas saídas para as regiões norte e central do Paraná, in-
terior de São Paulo, além de Foz do Iguaçu. Desde 1997 a con-
cessionária opera esse conjunto de rodovias.

Atualmente, a empresa trabalha na duplicação da BR-376 
(entre Ponta Grossa e Apucarana). Até março de 2019, já ti-
nham sido duplicados 78,4 km deste segmento, sendo que agora 
outros 75,8 km serão ampliados até outubro de 2021.                           

Segundo a RodoNorte, o trecho entre Ponta Grossa e Apuca-
rana é extenso e sinuoso, o que di� culta bastante as obras de 
terraplenagem, gerando grandes volumes de movimentação de 
terra. São trechos com extensos cortes ou aterros e a estrutura 
de pavimento precisa ser reforçada para suportar o tráfego, es-
pecialmente de veículos pesados. 

Os trechos em áreas urbanas foram priorizados e já estão con-
cluídos na sua maioria. Tratam-se de segmentos que geraram gran-

de número de interferências com lindeiros e desapropriações.
 O segmento compreendido no segundo platô do Paraná, de 

acordo com a concessionária, é basicamente formado por areni-
to rochoso. Já após a Serra do Cadeado, no terceiro platô, a 
maior parte é composta de solo argiloso. 

As di� culdades estão nos períodos chuvosos extensos e alto 
volume de tráfego na pista existente. Os trechos de serra da BR-
376, no segmento citado, já estão com as obras quase concluí-
das. A duplicação ocorre sempre paralela a pista existente.

 Considerando que a BR-376 é o maior corredor de exportação 
rodoviário do agronegócio Brasileiro, e também uma ligação impor-
tante entre as regiões Norte e Sul do Paraná, a ampliação signi� ca 
mais segurança e conforto para os usuários, além da � uidez no trá-
fego e também no suporte à atividade econômica regional.

 O número de máquinas, trabalhadores e usinas asfálticas varia 
de acordo com o andamento das obras e também a conclusão e li-
beração ao tráfego das frentes. Há uma média mensal de 1,4 mil 
trabalhadores atuando nas obras, compreendendo as duplicações e 
também nas intervenções para conservação das rodovias.

 No total, a duplicação entre Ponta Grossa e Apucarana com-
preende 24 obras de arte, sendo que 14 delas já estão prontas, 

sete em andamento, e outras três 
ainda estão por iniciar. Entre as 
principais delas estão os entronca-
mentos de Apucarana (km 244) e 
Ortigueira (km 351), além do trevo 
de acesso à comunidade Alto do 
Amparo (km 434). 

Atualmente, a RodoNorte tem 
295,8 km duplicados dentro da 
área de concessão, sendo eles: BRs 
376 e 277 (Ponta Grossa-Curitiba) 
com 113,9 km duplicados; BR 373 
(trecho urbano de Ponta Grossa) 
tem 11,7 km duplicados; PRC 373 
e PR 151 (Ponta Grossa-Jaguariaí-
va) com 91,8 km duplicados; e BR-
376 (Ponta Grossa-Apucarana) 
com 78,4 km duplicados.
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S����� B����� ����� �������� �� ���� 
���� ������� ���� �� T����

A Santos Brasil, empresa operação de contêineres e logística 
portuária, fechou contrato com a construtora Axxo, da Bahia, 
para a realização das obras de ampliação do cais do Tecon Santos 
– o maior terminal de contêineres da América do Sul, localizado 
na margem esquerda do Porto de Santos (SP).  

A obra é mais uma etapa do projeto de modernização e am-
pliação do Tecon Santos e terá investimentos de aproximadamen-
te R$ 150 milhões, ampliando em 220 m o cais acostável do ter-
minal, totalizando 1.510 m.

Com isso, a Santos Brasil passará a ter capacidade de receber 
simultaneamente até três navios New Panamax (366 m) no Tecon 
Santos, que � cará com 1.200 m de cais, e mais um navio no TEV 
(Terminal de Veículos), que permanecerá com 310 m de cais.

Com duração estimada em 18 meses, a obra, de acordo com a 
companhia, foi cuidadosamente planejada para que não tenha in-
terferência na operação ou limitação de capacidade do terminal, e 
gerará cerca de 600 empregos diretos e cerca de 850 indiretos. 

 O atual ciclo de investimentos na modernização e ampliação do 
Tecon Santos começou em 2018, com uma primeira fase de aquisi-
ções de equipamentos, no montante de cerca de R$ 100 milhões: 
dois guindastes de cais STS (ship-to-shore cranes) de última gera-
ção, 30 reboques e 30 terminal tractors para a movimentação de 
cargas no pátio, equipamentos com capacidade para 65 t, podendo 
transportar até dois contêineres cheios de 20 pés. 

 A previsão da companhia é investir aproximadamente R$ 300 
milhões no terminal entre 2018 e 2019. Além dos R$ 150 milhões 

nas obras do cais, até o � nal do ano serão investidos ainda cerca 
de R$ 10 milhões em tecnologia da informação e cerca de R$ 40 
milhões em outros serviços de cais.

O projeto total de modernização do Tecon Santos prevê inves-
timentos de R$ 1,3 bilhão. O objetivo é aumentar a e� ciência 
operacional, a e� ciência energética, a velocidade e o � uxo da 
operação e ampliar em ao menos 20% a capacidade de movimen-
tação do terminal, de 2 milhões de TEUs para 2,4 milhões de 
TEUs/ano.

 Segundo a Antonio Carlos Sepúlveda, presidente da Santos 
Brasil, o projeto está sintonizado com a logística do futuro, que 
exige ganhos de escala e altíssima produtividade. “Com os novos 
investimentos, o Tecon Santos, que já é uma referência na movi-
mentação de contêineres, trará ainda mais competitividade ao 
comércio exterior brasileiro”, diz.

Além do Tecon Santos, a Santos Brasil opera mais dois termi-
nais de contêineres – Vila do Conde (PA) e Imbituba (SC) -, um 
terminal de carga geral (TCG em Imbituba-SC) e um terminal de 
veículos (TEV) no Porto de Santos. 

Conta também com uma operadora logística, a Santos Brasil 
Logística, que atua de forma integrada aos terminais, viabilizando 
o atendimento ao cliente em todas as etapas da cadeia logística 
do porto até o transporte e distribuição.

   Ampliação do Cais Tecon Santos
   Construtora: Axxo
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T������� �� ����������� ������� �������� �� P�������� (PR)

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de 

Paranaguá (PR), � nalizou as obras de expansão de seu cais de 

atracação de navios, que passou dos atuais 879 m para 1.099 m 

de extensão e de 40,75 m para 50 m de largura. As obras consu-

miram investimentos superiores a R$ 115 milhões e foram con-

cluídas com quatro meses de antecedência com relação ao prazo 

inicialmente programado.

Com a expansão e a consequente possibilidade do terminal de 

operar simultaneamente três dos maiores navios de conteinêres 

em operação na América Latina – além de um navio de transporte 

de automóveis (que atracarão em dolphins exclusivos), o Terminal 

de Conteinêres de Paranaguá ampliou em 60% sua capacidade de 

movimentação, que passou de 1,5 milhão de TEUs/ano para 2,5 

milhões de TEUs/ano.

Em meados de 2019, a TCP também concluirá, com investimen-

to de outros R$ 468 milhões, as obras de extensão da retroárea 

do terminal, que está sendo ampliada de 330 mil m² para cerca de 

500 mil m². 

As obras no Terminal de Contêineres de Paranaguá fazem parte 

do acordo de renovação antecipada do contrato de arrendamento 

do Terminal por mais 25 anos, a partir de 2024, assinada em abril 

de 2016 junto ao Governo Federal. “Com isso estamos preparados 

para suportar o crescimento da demanda de exportações, impor-

tações, cabotagem e transbordos em nossa área de abrangência 

pelos próximos 30 anos”, a� rma Juarez Moraes e Silva, diretor de 

Relações Institucionais da empresa.

Juarez ressalta que as obras de expansão contaram com tecno-

logia avançada, baseada em fundações de estacas em vez de ater-

ros, o que, além de melhor qualidade � nal, gera menor impacto 

ambiental. “Usualmente, a expansão de um terminal é feita por 

meio de um aterro sobre o mar, o que gera mais impacto ambien-

tal e menos qualidade � nal. Em nosso caso, toda a expansão foi 

feita com base em estacas cravadas no leito do mar”, explica.

O cais de atracação, por exemplo, estará equipado com cabeços 

duplos de amarração e defensas cônicas duplas, permitindo obras 

de dragagem de até 16 m, o que possibilitará operar os maiores 

navios de contêineres pelos próximos 30 anos. “Além disso, ele 

também contará com sistemas de sinalização, iluminação em LED, 

sistemas de combate a incêndio e um sistema de proteção pionei-

ro que capta águas oleosas, o que demonstra a constante preocu-

pação da TCP com o meio ambiente”.

Já a retroárea, além de construída sobre um sistema de estacas, 

será equipada com sistemas de iluminação em LED, três subesta-

ções de energia, sistemas de drenagem, sistemas de monitora-

mento que atendem as mais rigorosas normas internacionais e 

uma extensa rede de infraestrutura seca preparada para receber, 

no futuro, a modernização dos equipamentos elétricos de movi-

mentação de contêineres. 

“Para proteção ambiental, a área expandida também utilizará um 

sistema de proteção para que em caso de derramamento de óleo e 

outros produtos perigosos, estes produtos � quem retidos no siste-

ma de separação impedindo que cheguem ao mar”, � naliza Juarez.

Obras de Extensão da Retroárea no TCP
Construção: Destaca Engenharia de Fundações 
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C������� E����� U�������� �� E���� ����� 
�� �������� ���������

O Conjunto Eólico Umburanas, construído pela Engie Brasil 
Energia, na Bahia, com investimento de R$ 1,8 bilhão, recebeu 
autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para 
entrar em operação comercial completa em abril último. 

A Seta Engenharia foi responsável pelo desenvolvimento de 
projeto e execução das obras civis das fundações, e das obras de 
terraplanagem e drenagem dos acessos e plataformas. Os aero-
geradores foram fornecidos pela GE Renewable Energy.

O empreendimento é formado por 18 parques eólicos com 
144 aerogeradores, que acrescentam 360 MW à potência insta-
lada total da companhia de 8.365,5 MW, sendo 900 MW oriunda 
de fonte eólica. No Brasil, se somados os outros empreendimen-
tos do grupo, a Engie possui mais de 10 mil MW de potência 
instalada.

“A geração eólica é a fonte de energia que mais cresceu no 
Brasil nos últimos anos. A companhia tem acompanhado essa 
tendência. Concluímos o Conjunto Umburanas em tempo recor-
de, mostrando a e� ciência da empresa na implantação de seus 
empreendimentos”, diz o diretor-presidente da Engie Brasil 
Energia, Eduardo Sattamini. 

Entre o início das obras civis, em novembro de 2017, e a en-
trada em operação comercial do primeiro parque, em janeiro de 
2019, foram somente 13 meses. Em 2019, em apenas 4 meses, 

todos os 18 parques eólicos foram colocados em operação co-
mercial, um feito inédito para a empresa.

Localizado nos municípios de Umburanas e Sento Sé, a 420 
km de Salvador, Umburanas forma com o Conjunto Eólico Cam-
po Largo I (326,7 MW), em operação comercial desde dezembro, 
o maior cluster eólico já feito pela Engie no Brasil, com investi-
mento total de R$ 3,5 bilhões. 

Prevista para o segundo semestre, a segunda fase do Conjun-
to Campo Largo, também na Bahia, integralmente viabilizada 
por contratos vendidos pela Engie no mercado livre de energia, 
vai agregar 360 MW de capacidade ao Sistema Interligado Na-
cional, levando o cluster da concessionária de energia na Bahia 
a alcançar mais de 1 GW de capacidade instalada.

Para o diretor de Geração da companhia, José Luiz Laydner, os 
fatores decisivos para a e� ciência e velocidade na execução das 
obras foram o comprometimento da equipe e o apoio irrestrito 
das demais áreas da empresa: “Temos um time forte, que faz a 
gestão de projetos em todos os seus aspectos, trabalhando com 
autonomia e de forma integrada”, a� rma o diretor.

Complexo Eólico Umburanas (BA) da Engie
Projeto e obra: Seta Engenharia
Aerogeradores: GE Renewable Energy
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S���� C������� ������ ������������ �� R$ 1,2 �� 
�� ����������� �� ������� ��������

A EDP Transmissão Aliança SC - constituída pelas empresas EDP 
(Energias do Brasil) e Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) - 
é responsável pela instalação de linhas de transmissão de energia 
elétrica em um trajeto de 484,5 km de extensão que percorrerão 28 
municípios da região sul e extremo sul de Santa Catarina. 

A obra está orçada em R$ 1,265 bilhão e inclui ainda a constru-
ção de uma segunda subestação no município de Siderópolis, além 
de melhorias e adaptações em outras subestações que integram o 
trajeto. O empreendimento compõe o Lote 21 do Leilão de Conces-
são nº 05/16, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Para o início das atividades, a EDP informa que cumpriu as eta-
pas para o licenciamento ambiental, incluindo as audiências públi-
cas com a participação dos representantes e população dos muníci-
pios da área de in� uência das obras. Além de apresentação do 
projeto para instituições governamentais do estado. 

Com a emissão parcial da Licença de Instalação (LI) pelo Instituto 
do Meio Ambiente (IMA), foram iniciadas as primeiras fases de im-
plantação. A primeira etapa consiste no início da construção de 
uma nova subestação de energia elétrica no município de Sideró-
polis (SC). Essa fase, em particular, envolve a geração de 190 postos 

de trabalho diretos, e mais 100 indiretos na região, de acordo com a 
concessionária. 

Outra etapa que está sendo realizada é a implantação do trecho 
de linha de transmissão entre as subestações de Biguaçu e Sideró-
polis 2. Em Biguaçu, as atividades se concentram em topogra� a, 
supressão da vegetação, construção e montagem das torres. Já em 
Siderópolis 2, as instalações estão em fase de terraplanagem. 

Segundo o presidente da EDP Transmissão Aliança, Luiz Otavio 
Henriques, “trata-se de um investimento que vai proporcionar ao 
estado de Santa Catarina uma importante expansão na atual infra-
estrutura energética, necessária para o Estado desenvolver seu po-
tencial econômico”, a� rma Henriques. 

Segundo a empresa, a nova subestação de Siderópolis, por 
exemplo, vai permitir desafogar a demanda atual sobre a subesta-
ção local e, assim, diminuir a dependência da subestação de Forqui-
lhinha.

A EDP Transmissão Aliança SC é uma concessionária de serviço 
público de energia elétrica constituída em 2017 por meio de uma 
sociedade de propósito especí� co formada por duas empresas do 
setor elétrico brasileiro: a EDP Brasil e a Celesc Geração. 

E N E R G I A
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soluções ao desa� o do crescimento sustentável, mais da metade 
das cidades europeias acima de 100.000 habitantes já possuem ou 
estão implementando iniciativas de Smart City.

Para isso, a companhia conta no Brasil ainda com o InovCity, ini-
ciativa que tem como objetivo testar tecnologias que viabilizem a 
criação de uma cidade energeticamente mais e� ciente. O projeto 
teve início em Aparecida (SP) e, desde 2015, vem sendo replicado 
em dois municípios do Espírito Santo (Domingos Martins e Mare-
chal Floriano, na região serrana do Estado).

Em Aparecida, cerca de 19 mil unidades consumidoras foram 
atendidas em seis vertentes de desenvolvimento tecnológico, com 
foco na sustentabilidade: medição inteligente; e� ciência energética 
e mobilidade elétrica (carros elétricos).

Em Aparecida, a EDP promove ainda o incentivo ao uso de veícu-
los elétricos, instalando cinco postos nos quais é possível recarregas 
as baterias. Os postos são autossu� cientes, com geração própria de 
energia a partir de placas solares.

A empresa desenvolve também ensaios de geração distribuída 
renovável, com foco no desenvolvimento de soluções que permi-
tam aos utilizadores de produtos de microgeração ampliar os seus 
benefícios. Com o lançamento da EDP Solar em 2016, o foco da 
empresa no segmento de geração distribuída se intensi� ca.

Agora a companhia planeja um projeto de smart grid com escala 
maior, que prevê a implantação de mais de um milhão de medido-
res inteligentes no país até 2022. Uma nova rede de comunicação 
própria e sistemas de sensoriamento, monitoramento, automação 
avançada e cybersecurity.

Os projetos pilotos no Brasil, em Aparecida, Domingos Martins e 
Marechal Floriano receberam o investimento de R$ 20 milhões, 
além de R$ 8 milhões para a construção do primeiro laboratório de 
redes inteligentes da América Latina com a USP. Para os próximos 
anos a empresa estima um grande salto de investimento, que pode 
chegar a R$ 640 milhões até 2022. 

A EDP Brasil e USP avançam nos trabalhos do primeiro laborató-
rio especializado em testes com redes elétricas inteligentes da Amé-
rica Latina. Inaugurado em 2017 e localizado no Centro de Estudos 
em Regulação e Qualidade de Energia (ENERQ), no campus da uni-
versidade, em São Paulo (SP), o espaço funciona como um ambiente 
para a realização de pesquisas nas áreas de Qualidade do Forneci-
mento de Energia e Smart Grids, auxiliando no aperfeiçoamento e 
na modernização do sistema de distribuição no País.

Com esses estudos está sendo possível aplicar diversas funciona-
lidades em campo, tais como o self-healing, que consiste no con-
trole remoto de equipamentos da rede elétrica, capazes de religar a 
energia automaticamente, diminuindo o impacto de ocorrências 
aos clientes.

Um outro projeto em andamento é o Analytics, envolvendo vá-
rios estudos, como processamento de big data para análise de frau-
de; utilização de IoT (internet das coisas) com inteligência embarca-
da para monitorar o motorista identi� cando sinais de fadiga e 
processamento de imagem para realizar a leitura do medidor.

C������ ������������
Os projetos da EDP têm o objetivo central de desenvolver no país 

as chamadas cidades inteligentes.
Apesar de ser um conceito relativamente recente, as cidades in-

teligentes já se consolidaram como assunto fundamental na dis-
cussão sobre desenvolvimento urbano sustentável. O mercado de 
soluções tecnológicas para Smart Cities movimenta negócios glo-
bais que são estimados em US$ 408 bilhões até 2020, segundo 
estudo do Department for Business Innovation and Skills (BIS), da 
Inglaterra.

De acordo com pesquisa do Parlamento Europeu, na busca por

R������� �� EDP �� ���������� 
����� ������ � R$ 640 ��

O Grupo Energisa vem realizando este ano investimentos 
recordes que chegarão a R$ 2,8 bilhões, direcionados, 
principalmente, para as suas 11 distribuidoras de energia e 
para os lotes de transmissão adquiridos nos últimos dois anos. 

A quantia é 50% superior à cifra de 2018 (R$ 1,8 bilhão) e su-
pera também o investido em 2017 (R$ 2 bilhões). Estão sendo in-
vestidos R$ 2,4 bilhões nas concessionárias de energia e R$ 320 
milhões nos empreendimentos de transmissão.

Entre as distribuidoras, ganham destaque as duas empresas de 
distribuição de energia adquiridas nos estados de Rondônia e 
Acre, que pertenciam ao sistema Eletrobras. As duas receberam 
aportes de capital iniciais para giro � nanceiro. No caso da Ceron, 
de Rondônia, o grupo destinou R$ 470 milhões; e para Eletroacre, 
R$ 228 milhões. 

A maior parte dos recursos tem sido direcionada à construção e 
manutenção de subestações, linhas e redes; à ampliação do aten-
dimento aos clientes, com foco na universalização do fornecimen-
to; ao combate ao furto de energia; à renovação das frotas e às 

obras na infraestrutura da rede.
“Em 2018, incorporamos essas duas novas distribuidoras, que 

precisarão passar por um processo intenso de recuperação após 
anos de subinvestimentos. Há muitas carências por conta da in-
fraestrutura de� ciente e do elevado nível de perdas de energia. 
Atacaremos estas de� ciências de imediato para transformar as 
empresas e entregar uma energia de melhor qualidade e mais se-
gura aos nossos clientes”, a� rmou o presidente do Grupo Energi-
sa, Ricardo Botelho. 

O Grupo Energisa é um dos maiores do Brasil em distribuição 
de energia elétrica. A companhia controla 11 distribuidoras em 
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. 

No total, o grupo atende a 7,7 milhões de clientes — o que re-
presenta uma população atendida de quase 20 milhões de pesso-
as, em 862 municípios, em todas as regiões do Brasil. Com receita 
bruta anual de R$ 23,7 bilhões (ano 2018), o grupo gera aproxi-
madamente 14 mil empregos entre colaboradores próprios.

E������� �������� A��� � R������� �� ������ �� R$ 2,8 �� ���� ���
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Prossegue a modernização do complexo hidrelétrico Jupiá-Ilha 
Solteira, no rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Gros-
so do Sul. Eduardo Perrotti, gerente de Engenharia da concessio-
nária CTG Brasil, informa que três unidades geradoras já foram to-
talmente modernizadas.

O projeto de modernização das usinas Jupiá e Ilha Solteira con-
templa a reforma das 34 unidades geradoras das duas usinas, a 
automação das operações e a construção de um novo Centro de 
Operação da Geração (COG), além de melhorias nos serviços auxi-
liares, equipamentos de içamento e vertedouros. 

É o maior projeto de modernização de hidrelétricas em anda-
mento no Brasil, segundo a CTG. Inovadora e de alta complexidade, 
a primeira fase, considerada um projeto-piloto, contempla a refor-
ma de quatro unidades geradoras, sendo duas em Jupiá e duas em 
Ilha Solteira, além de equipamentos de levantamento e sistemas 
auxiliares.

“Três dessas unidades, sendo duas na Usina Ilha Solteira e uma 
em Jupiá, já voltaram à operação totalmente modernizadas e estão 
gerando energia para o Sistema Interligado Nacional”, diz o execu-
tivo. “Agora, estamos focados em concluir o trabalho de moderni-
zação da outra unidade geradora que faz parte dessa fase na Usi-
na Jupiá”.

Foram investidos R$ 300 milhões apenas na primeira fase do 
projeto. A segunda fase, na qual a CTG Brasil vai investir mais de 
R$ 700 milhões, iniciou em abril, com o descomissionamento da 
unidade geradora nº 10 da Usina Jupiá e a modernização de equi-
pamentos de levantamento. 

“Antes disto, outras ações já haviam sido iniciadas, como a par-
te de engenharia, a de� nição de parceiros e fornecedores, a mon-
tagem do canteiro de obras, entre outras. Nessa etapa, serão mo-
dernizadas oito unidades geradoras, sendo quatro em cada usina”, 
explica Eduardo.

O projeto, que conta um investimento total de R$ 3 bilhões, 
deve durar entre oito e dez anos, pois segundo as normas do Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) só se pode parar duas 
máquinas por vez para serem reformadas, informa a CTG.

“Tecnologicamente, a modernização contempla a troca dos sis-
temas analógicos utilizados na operação por sistemas digitais. Dei-
xaremos as operações no estado da arte em termos de automação, 
sistemas de supervisão e controle das máquinas, trazendo maior 
agilidade na retomada do sistema em caso de falha e perda, e 
maior con� abilidade para atendimento ao sistema brasileiro”, a� r-
ma o gerente de engenharia.

M����������� �� J����-I��� S������� ���� CTG B����� 
�� �������� 3 �������� ���������

Usina Ilha Solteira, no rio Paraná, passa por melhorias
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A Celg Geração e Transmissão (GT) prevê, de acordo com o pla-
nejamento institucional, investimentos em 2019 de R$ 123 mi-
lhões. A companhia pertence ao Governo do Estado de Goiás.

Há hoje nove empreendimentos em construção pela empresa e 
três a iniciar. Os projetos se concentram em melhorias de subes-
tações em diversos pontos do Estado. Com relação à geração, a 
Celg ressalta que não tem consolidada a previsão de investimen-
tos futuros, pois dependem de autorizações, leilão e contratos bi-
laterais.

“A companhia está preparada para realizar tanto projetos de 
geração quanto de transmissão, inclusive os determinados pelo 
poder concedente, contribuindo, assim, para a garantia de supri-
mento, segurança e con� abilidade do sistema, por intermédio não 

O����� ������ �� ����� 
Ao longo de 2018, foram modernizadas também duas unidades 

geradoras da Usina Capivara, no rio Paranapanema, que englobou a 
substituição das turbinas hidráulicas. As novas turbinas instaladas 

produzem mais energia com menor consumo de água, o que traz 
melhor rendimento, de acordo com a concessionária. Neste caso, a 
modernização deve trazer aumento da capacidade, mas a CTG 
Brasil ainda aguarda a homologação dos órgãos reguladores.

 A empresa também fez investimentos nas operações de Salto (SP-
-PR) e Garibaldi (SC) com o intuito de padronizar os processos de au-
tomação, com a implantação de uma hotline entre o Centro de Ope-
ração de Geração (COG), em Jupiá, com o ONS. Para esse serviço o 
aporte foi de R$ 8 milhões e as obras foram realizadas durante para-
das normais de manutenção, sem afetar a disponibilidade das usinas.

 Em 2019, está previsto o início da construção do novo Centro de 
Operação de Geração (COG), que deve integrar a operação das usinas 
da CTG Brasil, com um investimento estimado de R$ 40 milhões, in-
cluídos nos R$ 700 milhões orçados para a fase 2 do projeto de mo-
dernização das usinas Jupiá e Ilha Solteira.

Já a criação do novo Centro de Operação da Geração (COG), que 
� cará localizado na Usina Ilha Solteira, permitirá a operação inte-
grada de todas as usinas da CTG Brasil.

só da operação e manutenção dos ativos sob sua concessão, mas 
também via investimentos que venham atender às demandas do 
Sistema Interligado Nacional”, a� rma Lener Silva Jayme, presiden-
te da Celg GT.

A empresa possui hoje em operação quatro usinas, sendo duas 
próprias e duas em parcerias, representando no total 126,5 MW 
de capacidade instalada.

No segmento de transmissão, a Celg detém 1.069,2 km de li-
nhas de transmissão, sendo 766,8 km da CELG GT e 302,4 km em 
parcerias; 15 subestações, sendo 13 pertencentes à CELG GT e 2 
em parcerias e 3.778 MVA de capacidade de transformação.

Os investimentos realizados pela empresa ano passado foram 
de R$ 70,8 milhões.

Engenharia: Voith, General Electric, Harbin Electric, WEG e Sepco1
Instalações hidráulicas e elétricas: Voith e Power Construction Corporation
Montagem industrial: Voith, General Electric, Harbin Electric, WEG e Sepco1

E������� ���������� �� ������� �� 
������������ �� C������� 
H����������� J����-I��� S�������

C��� GT ��� ������������� ��������� �� R$ 123 ��
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Rachel Andalaft, fundadora da empresa de gestão e consultoria 
para investimentos sustentáveis REA Consult, vem oferecendo 
serviços na viabilização, realização e � nanciamento de projetos, 
no mercado brasileiro e internacional. 

Nessa entrevista à revista O Empreiteiro, a consultora aponta 
que em frequentes conversas com investidores estrangeiros no 
Brasil, as oportunidades são sempre ressaltadas, mas, por outro 
lado, os problemas relacionados aos riscos acabam prevalecendo.

Veja a seguir o que diz Rachel Andalaft sobre projetos de 
infraestrutura no segmento de fontes renováveis no País.

OE – Por que os investidores internacionais seguem 
interessados no mercado de energia brasileiro?
Rachel - Porque o Brasil é um país de dimensões e oportunidades 
continentais. O Brasil é um país emergente, democrático e 
industrializado, passível de absorver investimento em áreas que 
geram demanda e crescimento acelerado com longos ciclos de 
desenvolvimento. Em minhas frequentes discussões com 
investidores estrangeiros, há sempre consenso em relação às 
oportunidades. Porém há também frequentemente dissenso em 
relação aos riscos. Ao � m, é o risco e não a oportunidade que 
“bate o martelo” em questões de investimento. 

OE – Como mudar esse cenário?
Rachel - O investidor internacional ainda observa e aguarda sinais 
de queda no risco-Brasil. A volta do crescimento econômico, 
estabilidade cambial, reformas estruturais e uma agenda liberal no 
setor elétrico contribuirão para a atratividade do mercado nacional. 

OE – Como avalia os projetos de infraestrutura no País no 
segmento de energias renováveis?
Rachel - As fontes eólica e solar provaram ser uma alternativa 
atrativa e rentável no mercado brasileiro. A combinação do 
modelo de leilão de energia e queda nos custos de instalação e 
implementação dos projetos criou um ambiente propício ao 
desenvolvimento de uma economia de escalas dessas duas fontes, 
ainda mais visível no setor eólico. Os investimentos em linhas de 
transmissão são também indicadores de sustentabilidade no 

setor. Para seguir crescendo, o mercado 
necessita de diversi� cação: de fontes de 
capital, na cadeia de suprimentos e de 
modelos de negócios. Maior diversi� cação 
favorece a competitividade e pluralidade 
de atores no mercado, reduz incertezas e 
dependências, e aumenta a liquidez. 
Contribui muito com este cenário, o 
contínuo desenvolvimento
e abertura do mercado livre.   

OE – O segmento de eólica cresceu 
bastante no País. Porém, no segmento 
solar, há ainda entraves com relação aos 

seus custos. Como analisa a questão?
Rachel - A fonte eólica no Brasil é uma história de sucesso 

resultante da combinação de vários fatores como instituições 
robustas do setor, leilões dedicados, desenvolvimento da cadeia 
de suprimento, condições climáticas e promoção de crédito pelo 
BNDES. Replicar este modelo de sucesso para a fonte solar requer 
adaptações. A exemplo de vários mercados internacionais, onde a 
fonte solar já se provou madura e competitiva, seria de grande 
benefício para o Brasil a emergência de modelos de 
� nanciamento de projetos non-recourse, isto é, em que as 
garantias são exclusivamente os recebíveis dos projetos. A exclusão 
do aporte de garantias por parte do empreendedor adaptaria o 
modelo brasileiro ao modelo internacional e atrairia investidores 
institucionais. Fontes alternativas de � nanciamento relaxariam as 
regras de conteúdo nacional, o que permitiria ao Brasil desfrutar da 
commoditização do setor. 

OE - Em linhas gerais, qual o modelo ideal para o setor 
energético brasileiro?
Rachel - Maior liberalização do mercado combinada ao 
fracionamento dos riscos. Há bons exemplos no exterior de 
medidas que aumentam a atratividade do setor. O Chile, por 
exemplo, tem um modelo de preços estabilizados e atrelados 
periodicamente ao dólar. Também contribui para a realização de 
investimentos contratos � rmes de reserva da capacidade de 
transmissão. Na Europa, investidores e comercializadores podem 
estruturar seus � uxos de receitas a 
partir de uma combinação de PPAs 
e bolsa de comercialização, como 
day-ahead. Além disso, há opções 
de contratos � nanceiros de 
derivativos de energia, o que 
aumenta a previsibilidade e 
liquidez no mercado. Os benefícios 
são claramente identi� cados na 
preci� cação da energia.

“É � ����� � ��� � ������������ ��� ‘���� 
� �������’ �� ������������”, ��� �����������
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A RGE, do Grupo CPFL Energia, iniciou em março uma de suas principais obras do 
Plano de Investimentos em 2019. A empresa deu início à construção da subestação 
Uruguaiana 8, que ampliará a oferta de energia em Uruguaiana e Quaraí, no Rio Grande 
do Sul.

Os investimentos na subestação Uruguaiana 8 e rede de distribuição associada tota-
lizam cerca de R$ 11 milhões, aumentando em 12,5 MVA a disponibilidade de energia 
elétrica da região. A subestação possuirá também quatro alimentadores 23 kV, respon-
sáveis pela distribuição de energia às diversas localidades do município.

A etapa inicial da obra envolve a limpeza do terreno, medições topográ� cas e terra-
planagem. Posteriormente serão executadas as obras civis (casa de controle, muros e 
pórticos), para, num terceiro momento, serem instalados os equipamentos elétricos. A 

previsão é que a subestação Uruguaiana 8 esteja operando no início de 2020. Durante a obra, 50 pro� ssionais, entre engenheiros e técnicos, estão envolvidos 
diariamente na execução dos trabalhos.  

Alinhada com o Planejamento Estratégico do Grupo CPFL Energia, a RGE investiu R$ 485 milhões em toda área de concessão, em obras de ampliação, me-
lhoria e modernização da rede nos três primeiros trimestres de 2018. De janeiro a setembro, a distribuidora substituiu 54 mil postes de madeira por concreto 
nos 381 municípios da sua área de concessão.

RGE ������ � ���������� �� S��������� U��������� 8

E N E R G I A

TIM ���������� �������� �������� 
� �������� �� ���� �� ���� �����

A operadora de telefonia TIM desenvolve o projeto 4G no Campo 
e iniciativas relacionadas à liberação da faixa de 700 MHz (antes uti-
lizada pela TV analógica) para melhorar a qualidade da rede no País.

O projeto 4G no Campo começou com um piloto em abril de 
2018 com a fazenda da Jalles Machado, agroindústria no setor 
sucroenergético, em Goianésia (GO). Além de substituir os apon-
tamentos manuais por apontamentos on-line, o projeto permitiu 
a melhora na comunicação entre escritório e campo, bem como 
fazer com que os computadores de bordo das máquinas agrícolas 
gerassem informações em tempo real. 

No � nal do ano, a operadora anunciou uma parceria seme-
lhante, dessa vez com a SLC Agrícola, produtora de soja, milho e 
algodão. O projeto cobre mais de 22 mil ha em Correntina (BA), 
que antes só possuía comunicação telefônica na sede da fazenda. 
Com a rede 4G da TIM foi possível a conexão imediata de 23 má-
quinas agrícolas e dez coletores de dados da empresa.

No começo deste ano, a Adecoagro, uma das principais empre-
sas produtoras de alimentos e energia renovável da América do 
Sul, entrou para o projeto com a instalação da rede 4G da TIM nas 
fazendas e usinas da empresa no Vale do Ivinhema (MS). A tecno-
logia possibilitou aumento da produtividade da empresa com o 
fornecimento do atendimento de voz, da utilização de dados mó-

veis e de soluções de IoT, com a instalação de equipamentos 4G 
na faixa de 700 MHz, permitindo melhor penetração do sinal e 
maior cobertura. O acordo com a Adecoagro prevê a cobertura de 
uma área de mais de 600 mil ha. 

Nas parcerias do projeto 4G no Campo, a TIM forneceu todo o 
sistema de comunicação de dispositivos móveis, além de investir 
em infraestrutura, levando a rede 4G na faixa 700 MHz para a re-
gião, o que permite a ativação da plataforma de Internet das Coi-
sas NB-IoT (Narrow Band em IoT). 

Além disso, ao instalar torres nas terras das produtoras parcei-
ras, a TIM também consegue cobrir com 4G as cidades vizinhas às 
fazendas e usinas, levando a tecnologia para regiões que muitas 
vezes nem cobertura de telefonia móvel tinham.  

No começo deste ano, a TIM realizou em Goianésia testes que 
con� rmaram o funcionamento da tecnologia NB-IoT para gran-
des distâncias, conseguindo uma comunicação entre máquinas a 
100 Km de distância da estação rádio base. 

Os resultados comprovam o alcance maior possibilitado pela 
plataforma NB-IoT e abrem o caminho para a viabilização de so-
luções de IoT em regiões de menor densidade populacional, como 
é o caso das fazendas e usinas da agroindústria brasileira e dos 
moradores de cidades que � cam nos seus arredores.

Todos os aparelhos do portfólio atual da TIM já operam na fre-
quência 700 MHz. A operadora já conta com o expressivo número 
de 1.471 municípios no país nesta faixa, incluindo todas as capi-
tais. Até 2020, a empresa pretende chegar a mais de 4 mil cidades 
com sua rede 4G, alcançando 96% da população urbana e ativan-
do a faixa em todas essas localidades.

A TIM adquiriu o direito de operar na frequência de 700 MHz 
após vencer um dos lotes do leilão de faixas promovido pela Ana-
tel em setembro de 2014. O investimento da empresa foi de R$ 
2,85 bilhões nessa aquisição.
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P���� �� ������������� �� 2019 �� S����� ���������

A Sabesp mantém diversos programas de obras em andamen-
to, atendendo ao plano de investimentos da empresa anunciado 
no início do ano. No rio Pinheiros está sendo feita a implantação 
do coletor-tronco Pirajussara, conduzindo o esgoto da bacia do 
Ribeirão Pirajussara para tratamento na ETE Barueri.

Desde fevereiro, cerca de R$ 46 milhões estão sendo investi-
dos nesta obra que vai bene� ciar diretamente 416 mil pessoas 
nos municípios de Embu das Artes, São Paulo e Taboão da Serra. 

A ampliação da coleta e transporte de esgotos por meio do 
programa Pró-Billings é outra ação da Sabesp em curso. Ano 
passado foram iniciadas as execuções dos lotes 1 (divisa São 
Bernardo, Diadema, Capital Piraporinha) e 2 (Alvarenga/Lavras, 
São Bernardo), pertencentes à segunda fase do projeto, que 
atenderá 40 bairros com o assentamento de 89 km de redes co-
letoras, 42 km de coletores-tronco, 39 estações elevatórias e a 
conexão de 83 mil imóveis às redes. 

Nesta segunda fase estão sendo investidos US$ 123 milhões e 
gerados 1,2 mil empregos. Na primeira fase, ainda em execução, 
foram assentados ligações secundárias e parte do Coletor Tronco 
Couros, principal emissário para transporte do esgoto até a ETE 
ABC (divisa dos municípios de São Paulo e São Caetano) e cuja 
obra deve ser retomada no segundo semestre de 2019. 

A implantação de sistemas de coleta iniciada em 2018 nos 
municípios de Ribeirão Pires (Vila Sueli e Jardim Mirante) e Rio 

Grande da Serra (Parque América e Vila Fordiane), que totalizam 
31 km entre redes coletoras e coletores tronco e aproximada-
mente quatro mil conexões, vão contribuir ainda mais para a re-
dução da carga poluidora despejada na bacia da Billings. Todo o 
esgoto coletado nesses municípios também será encaminhado 
para a ETE. 

Quando � nalizada em 2020 o programa Pró-Billings, a nova 
estrutura irá coletar mais de 1 bilhão de litros de esgoto por mês, 
enviados para tratamento na ETE ABC. 

A companhia anunciou em março que vai completar a despo-
luição do Córrego Ipiranga, dando condições para que esteja to-
talmente limpo em 2022 – ano do bicentenário da Independência 
brasileira e quando o museu do Ipiranga será reaberto, como 
parte do Programa Córrego Limpo, realizado em parceria com a 
prefeitura municipal de São Paulo. 

No interior do estado, em Botucatu, está prevista a chegada 
de mais água para a população, após o lançamento, em fevereiro 
deste ano, do edital para a construção da represa no rio Pardo. 
Ocupando uma área de quase 130 campos de futebol, custará 
mais de R$ 68 milhões. 

Com aproximadamente 10 bilhões de l de capacidade de reser-
vação, a represa, quando pronta em 2022, vai bene� ciar a popu-
lação do município, cerca de 140 mil habitantes, e vai proporcio-
nar segurança hídrica para as próximas décadas. 
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BRK A�������� ������ �������� �� C������ (SC)

A BRK Ambiental ampliou a sua atuação no país e assumiu os 
serviços de água e de esgoto em Caçador (SC). Com contrato � rma-
do com o município pelos próximos 30 anos, a empresa vai investir 
R$ 152,1 milhões, sendo R$ 73,6 milhões já nos primeiros cinco 
anos, para implantar mais de 100 km de novas redes de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário.

De acordo com Edi Bortoli, diretor da operação em Caçador, o 
foco na ampliação dos serviços visa, principalmente, ao esgoto. “Es-
tamos bastante animados, pois essa é a primeira operação da BRK 
Ambiental que iniciamos após a mudança do nosso controle acioná-
rio”, a� rma. “Poderemos contribuir muito para a melhoria do sanea-
mento em Caçador”.  

Atualmente, o abastecimento de água cobre 88% das residências 

locais e apenas 4% tem coleta de esgoto. A meta da BRK é atingir 
100% de cobertura do serviço de abastecimento de água até o � m 
da concessão. 

Entre as principais intervenções estão previstas a implantação de 
quatro novos sistemas de esgotamento sanitário, que vão atender 
mais de 70 mil habitantes, e a ampliação da Estação de Tratamento 
de Água (ETA). 

“Já realizamos um trabalho muito consistente, com resultados 
bastante signi� cativos em Blumenau, que é a cidade catarinense 
que mais avançou no saneamento básico no Brasil. Queremos repli-
car esse modelo de sucesso também em Caçador”, diz Edi. A BRK 
Ambiental é a maior empresa privada de saneamento do país. Hoje, 
a companhia está presente em 185 municípios brasileiros.

A Englevel Engenharia e Consultoria, representante autorizado 
da fabricante mundial de tecnologias Trimble, junto à construtora 
Dalba Engenharia, Infraero e a própria Trimble, implementou o pri-
meiro sistema 3D Trimble em uma pavimentadora de asfalto para 
revitalização de pista de aeroporto no País. 

A aplicação da capa asfáltica foi realizada no � nal do ano pas-
sado, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais (PR). Antes da solução, a empresa aplicava, no máximo, 
300 t/dia de asfalto. Logo no segundo dia de uso, a tecnologia 
permitiu aumentar para 525 t, e a partir do terceiro dia, aplicou-se 
em média 1.000/dia. 

A Dalba Engenharia, construtora responsável pela revitalização 
da pista auxiliar 11-29, encontrou di� culdades em executar o pro-
cesso da maneira tradicional de pavimentar asfalt. Após estudos 
internos, e em parceria com a EngLevel, de� niu-se o uso do siste-
ma de controle de máquina Trimble 3D para lançamento do asfalto. 

A solução 3D Trimble para pavimentadora é capaz de analisar a 
necessidade de lançamento do asfalto que está sendo realizada na 
pista de forma precisa, em milésimos de segundos e ininterrupta-
mente, garantindo a precisão de 5 mm. O sistema conta com apoio 
de três estações totais robotizadas, para realizar o posicionamento 
e controle do sistema.

Segundo Paulo Carvalho, diretor da EngLevel, quando se fala 
em controle de máquinas para equipamentos de terraplanagem 
e pavimentação, o setor tem grande interesse. O problema é não 
colocar essa inovação em prática e continuar fazendo os mesmos 
processos construtivos de 50 anos atrás. “O país está passando por 
um período de recessão no mercado da construção pesada, sendo 
que a busca por e� ciência, produtividade, qualidade e diferencial 
competitivo é primordial para a sobrevivência das empresas do 
segmento de construção”, diz.  

“Com o sistema Trimble 3D podemos entregar uma superfície 
de asfalto exatamente igual ao projeto tridimensional embarca-
do no computador do sistema de nivelamento, ao longo de toda 
extensão do projeto, considerando inclinações de drenagem, su-
perelevações, curvas horizontais e verticais”, explica George Feurs-
chuette da Dalba Engenharia.

“Estamos plenamente satisfeitos em, mais uma vez, poder ofe-
recer uma solução inovadora, proporcionando excelentes resulta-
dos em tão pouco tempo. Esperamos que essa obra seja exemplo 
para muitas outras em toda a América Latina”, diz John Fierro, ge-
rente regional de Contas da Trimble Latam e Caribe.

A����� P��� (PR) ����� ������� 3D �� ������������
A E R O P O R T O S
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As obras de expansão do Aeroporto de Fortaleza (CE), iniciadas 

há pouco menos de um ano, alcançaram 75% do previsto, supe-

rando a previsão inicial. De acordo com a Passarelli, que integra o 

consórcio construtor com a Método Engenharia, entre os diferen-

ciais construtivos destaca-se a substituição do sistema de concreto 

moldado in loco por estruturas metálicas, que deram agilidade e 

velocidade às obras em alguns trechos.

Neste primeiro ano de trabalho, o consórcio contratado pela 

Fraport Brasil – Fortaleza, concessionária do aeroporto, ampliou 

a sala de embarque doméstico e iniciou a construção de um novo 

estacionamento; realizou serviços de modernização e ampliação 

dos sistemas de iluminação e dos sanitários. 

Também foram executados serviços de demolição e de reforço 

das estruturas na expansão da área leste, que se encontram avan-

çadas, já em fase � nal de instalação das coberturas da interligação 

entre o terminal antigo com o novo. Foram realizadas ainda as 

obras do acesso viário que liga o terminal já existente ao leste, em 

construção. 

As intervenções no atual terminal de passageiros incluíram a 

readequação de alguns espaços existentes, além de adaptações 

da estrutura para a expansão oeste. Está prevista a uni� cação das 

áreas de embarque do atual terminal e o da expansão. A remo-

delagem da pista deverá ser a última etapa do projeto, informa a 

Passarelli. 

A adoção de uma gestão apoiada no uso de ferramentas avan-
çadas, como Realidade Virtual, tem contribuído para garantir que as 
obras superem as expectativas, de acordo com a Método. 

Gustavo Aguiar, diretor Técnico da empresa, conta que, entre as 
soluções técnicas adotadas na reforma e ampliação do Aeroporto de 
Fortaleza, o time de planejamento da obra tem usado a metodologia 
Lean Construction para a de� nição do plano de ataque das frentes 
de trabalho.

“Trata-se de um projeto complexo e que precisa levar em conta 
características especí� cas de uma operação aeroportuária. Isso inclui 
coordenar a movimentação de pessoas, de equipamentos e materiais 
em um aeroporto em pleno funcionamento, onde até a programação 
de pousos e decolagens é considerada”, explica Gustavo. 

“A utilização de ferramentas e metodologias, como o BIM (Buil-
ding Information Modeling), Lean Cosntruction e a Realidade Virtual, 
contribuem para a integração das informações entre as diversas eta-
pas, permitindo realizar, de forma simultânea, a gestão de atividades 
que são interdependentes, ampliando a e� ciência e o ritmo da obra.”

O diretor da Método acrescenta que os softwares de VR e a me-
todologia BIM foram fundamentais na fase de de� nição e validação 
do projeto, bem como na tomada de decisão técnica e, agora, es-
tão sendo utilizadas para facilitar a integração dos ambientes com 
as estruturas existentes. “As ferramentas de gestão utilizadas neste 
projeto garantem o � uxo de dados, sendo possível, inclusive, que os 
colaboradores no campo tenham acesso a modelos digitais a partir 
de seus próprios smartphones”, acrescenta. 

O���� �� �������� �� F�������� 
������ � 75% �� ������ 

GESTÃO INTEGRADA

Expansão do Aeroporto de Fortaleza (CE)
Projeto: Intertechne
Consórcio Construtor: Método Engenharia/Passarelli

  |      | MAIO / JUNHO  2019 24



P
ro

gr
am

a 
d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 d

e 
Su

b
m

ar
in

o
s 

(P
R

O
SU

B
)

Acompanhe em deverdade.oec-eng.com

São 75 anos de aprendizados 

e inovação, uma experiência 

que permite à OEC fazer parte

de projetos que elevam 

a engenharia e a soberania 

nacional, como o Programa 

de Desenvolvimento 

de Submarinos (PROSUB),

realizado pela Marinha do Brasil.

Tecnologia 
e inovação 
para construir 
até submarinos.

21928-013 - AN_REVISTA SUBMARINO_20,7x27,7.pdf   1   07/06/19   1:42 PM
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Dois trechos de um transportador de correia de longa distância 
da Vale haviam sido destruídos por conta do rompimento da barra-
gem de Fundão, em 2015, interrompendo a única via de transporte 
de minério de ferro entre a mina de Fábrica Nova e a usina de 
Timbopeba, no Complexo de Mariana (MG). 

Para reestabelecer a operação era necessário superar os despla-
camentos de novos volumes de rejeito e instabilidade da área toda, 
com uma solução que não necessitasse de apoios intermediários 
dentro do vale, nem mesmo acessos temporários para obras.  

A proposta desenvolvida foi de construção de uma ponte pênsil 
de 302,4 m de vão livre, entre as torres Norte e Sul que medem     
30 m de altura. Um deck de 4 m de largura suporta o transportador 
de correia de 3.600 t/h de capacidade com passadiços em ambos 
os lados. Cabos principais com 50 mm de diâmetro conectam as 
duas torres diretamente com pendurais de 19 mm, espaçados 7,2 
m entre si, e esses se conectam aos deck; e cabos de vento de 50 
mm proporcionam rigidez lateral ao deck. 

Em vão livre, a ponte pênsil já instalada e em operação é a 
segunda maior desse tipo no país – a primeira é a Hercílio Luz, em 
Florianópolis (SC). 

O processo de de� nição da solução técnica passou por um pe-
ríodo de amadurecimento do escopo e premissas desde o conheci-
mento do problema até a contratação. A extensão do vão a vencer 
na área impactada pelo rompimento da barragem ainda não era 
bem conhecida no início, nem algumas restrições locais. 

As quatro alternativas discutidas para superar o problema 
(ponte pênsil, cable bridge conveyor, ponte estaiada e � ying belt) 
foram avaliadas em uma matriz de pontuação, dando peso para 
vários quesitos técnicos, tais como: histórico de aplicações simila-
res, peso das estruturas, di� culdade de construção, deslocamentos 
máximos laterais, trabalhos de infraestrutura necessários, prazo de 
implantação, porte de equipamentos para montagem, maturidade 
da tecnologia e preço. 

Cada opção apresentou suas vantagens e desvantagens para a 
obra em questão, que acabou  escolhendo a  ponte pênsil proposta 
pela TMSA em parceria com a Cowi. O processo concorrencial privi-
legiou a solução técnica, tendo sido respeitado ao longo de todo o 
processo a con� dencialidade entre os concorrentes. Aproveitou-se 
os estudos para se aprofundar a análise das demais alternativas 
em fase de proposta, que apesar de não terem sido escolhidas para 

P���� ������ �� 302 � �� ��� ����� � ������� ���� ��

A�����������
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esse projeto, se credenciam como soluções técnicas viáveis 
para  novos projetos que demandam a travessia de grandes vãos.

Através da parceria formada pela TMSA (especialista em proje-
to e fornecimento de equipamentos de manuseio de granéis sóli-
dos) e a Cowi North America (especialista de em projetos de pontes 
pênseis) foi desenvolvida uma solução adequada para o problema, 
visando a reconstruir os equipamentos e reestabelecer as opera-
ções do Complexo Mariana. 

A solução inovadora foi feita para atender aos requisitos ope-
racionais de um transportador de correia, especialmente em rela-
ção aos deslocamentos horizontais máximos, e evitando a necessi-
dade de supressão vegetal.  

Assim, foi projetada uma ponte pênsil com 302,4 m de vão livre 
e um deck (tabuleiro) de 4 m de largura que serve de suporte a um 
transportador de correia de 3.600 t/h de capacidade e velocidade 
de 4,2 m/s, com passadiço em ambos os lados. 

Duas torres, Norte e Sul, de altura de 30 m, conectam os cabos 
principais com função portante compostos por dois conjuntos de 
cabos, Leste e Oeste, com 3 x 50 mm cabos de aço especiais de 
alta resistência, de 50 mm de diâmetro, que se conectam ao deck 
através de 76 cabos pendurais (ou hangers) de 19 mm de diâmetro, 
espaçados entre si em 7,2 m. 

Cabos backstay, com a mesma con� guração, se conectam no 
topo das torres até as ancoragens em solo, complementando o sis-
tema de cabos com função portante. Cabos de vento, com função 
de dar rigidez lateral ao deck, similares aos cabos principais, mas 
em planta, também com cabos de 3 x 50 mm de diâmetro, conec-
tam-se ao deck através de 32 cabos estabilizadores de vento (ou 
windstays) , com 19 mm e 30 mm de diâmetro, espaçados entre 
si de 14,4 m. 

Os apoios em solo do deck possuem características particulares, 
sendo articulados e deslizantes, dando o grau de liberdade neces-
sário aos deslocamentos da ponte, em especial durante o regime 
transiente de carregamento e descarregamento, porém mantendo 
o alinhamento necessário com o transportador em solo através 
de batentes que limitam seu deslocamento lateral. No ponto mais 
alto, a ponte se encontra a 60 m de altura do solo.

As fundações foram projetadas e construídas para atender a 
três grupos diferentes de exigências: oito fundações profundas 
para o sistema de cabos, tanto cabos principais quanto cabos de 
vento, com estacas inclinadas para resistir aos esforços predomi-
nantemente horizontais de tração; quatro fundações profundas 
para o pedestal das torres, com estacas na sua maioria verticais 
para resistir aos esforços de compressão; e quatro fundações dire-
tas, para apoio dos decks nas extremidades norte e sul. 

A dimensão dos maiores blocos é de 5 m x 4,8 m por 1,6 m de 
altura. As estacas possuem comprimento de 9 a 32 m de profun-
didade, diâmetro de 41 cm, sendo o comprimento total de estacas 
construídas da ordem de 2.500 m. 

Destaca-se que para instalação dos chumbadores nos blocos 
de ancoragem do sistema de cabos foi aplicada uma protensão de 
90 t em cada um dos 8 chumbadores, totalizando 720 t, de forma a 
manter comprimida a placa de ancoragem contra o seu respectivo 
bloco, e se evitar deslocamentos na placa base de ancoragem da 
estrutura quando os cabos começam a ser tracionados.

FUNDAÇÕES

As duas imagens desta página mostram a instalação dos cabos backstay
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PROJETO

Durante o desenvolvimento do projeto, foi identi� cado que a 
geometria inicial proposta não poderia ser implementada, em vir-
tude da interferência das ancoragens dos cabos de vento com a 
mata, incorrendo em necessidade de supressão vegetal. 

De forma a obter a devida rigidez transversal na ponte, era ne-
cessário que todo o comprimento do deck fosse “estaiado” pelos 
cabos de vento, limitando os deslocamentos horizontais sob inci-
dência de vento transversal. Dessa forma, o projeto inicial previa a 
ancoragem dos cabos de vento alinhadas com as torres em ambas 
as extremidades. 

Porém, em virtude tanto da mata presente, quanto da topo-
gra� a acidentada da região, foi necessário realizar adequações no 
projeto dos cabos de vento. As ancoragens foram posicionadas o 
mais próximo possível do alinhamento com as torres, porém afas-
tadas do alinhamento ideal, o que resultou em 35 e 30 m, nas 
extremidades norte e sul, respectivamente, de extensão do deck 
sem protensão dos cabos de vento via windstays. 

Após alterações nos decks das extremidades para compensar a 
falta de rigidez, obteve-se uma geometria satisfatória para as con-
dições de carregamentos possíveis, tornando o projeto ainda mais 
singular com uma geometria completamente assimétrica. 

De forma a avaliar as cargas de vento e a estabilidade da estru-
tura sob condições variáveis de vento, tanto em velocidade quanto 
direção de incidência, foram realizados testes em túnel de vento 
conduzidos no laboratório da RWDI em Milton Keynes, Inglaterra, 
através de um modelo em escala reduzida da topogra� a local e da 
ponte pênsil. 

Na fase de engenharia, a Vale enxergou a necessidade de trazer 
uma empresa especialista em projetos de pontes e conhecimen-
to em cabos especiais para dar assessoramento técnico durante o 
projeto, avaliando o projeto de engenharia e dando apoio técnico 
durante a montagem. A RMG, empresa especializada em projetos 
e consultoria de obras em estruturas metálicas, acompanhou o 

projeto desde o início do desenvolvimento de engenharia até o 
� nal da construção, tendo contribuído para assegurar a qualidade 
e con� abilidade do projeto em todas essas etapas.

As imagens dessa página mostram os lançamentos dos cabos principais e de vento
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IMPLANTAÇÃO

Durante o processo de contratação, a Vale levou ao mercado 
dois pacotes de contratação: obras civis, incluindo as fundações da 
ponte, contenções, drenagens; e obras eletromecânicas, incluindo 
a montagem da ponte pênsil e demais instalações eletromecânicas 
e do projeto.  

A empresa Civil Master foi contemplada com o pacote civil, 
em novembro de 2016. Entre os aspectos mais complexos da obra 
civil destaca-se a necessidade de locação dos chumbadores dentro 
de tolerâncias milimétricas, de forma a permitir a instalação ade-
quada do sistema de cabos, cujos comprimento eram de� nidos em 
fábrica. 

A importância da locação correta dos blocos também de� nia o 
alinhamento da ponte com a estrutura existente. Ao � nal, foram 
observados desvios máximos de 3 mm na locação dos pontos de 
trabalho dos olhais das placas de ancoragem em relação ao proje-
to, resultado considerado altamente satisfatório. Outra di� culdade 

a destacar foi construir o grande número e comprimento de estacas 
em um prazo apertado, em partes durante o período chuvoso. 

Para o pacote de montagem eletromecânica, existia uma preocu-
pação da mineradora acerca dos riscos e restrições do projeto. Como 
era vedado acesso ao vale, toda a construção da ponte deveria ser 
dar de forma aérea, por meio de teleféricos para manuseio de car-
gas e pessoas. Dessa forma, como premissa básica colocada para os 
proponentes durante a contratação, relacionou-se: 1) vedado acesso 
ao vale; 2) vedada utilização de teleférico para movimentação de 
cargas e pessoas de forma concomitante; 3) a proponente deverá 
possuir em seu quadro técnico ou fazer parcerias pro� ssionais com 
experiência comprovada no manuseio de cabos especiais. 

A Milplan, empresa de construção e montagem eletromecâni-
ca, e a Bolbi, empresa de movimentação de cargas, formaram uma 
parceria e foram contempladas com o pacote de montagem eletro-
mecânica.

Nas fotos, a instalação dos grampos na futura ponte pênsil
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A metodologia de montagem da ponte pênsil foi planejada e exe-
cutada em oito etapas. Na etapa 1 as torres norte e sul foram mon-
tadas inclinadas, apoiadas por um cavalete. Durante a montagem das 
torres foi utilizado um guindaste de 300 t para sua verticalização, um 
guindaste de 120 t para movimentação e posicionamento da escora 
telescópica, e uma plataforma elevatória de pessoas para a instalação 
do pino de conexão da torre e escora e estabilização do conjunto. 

Os cabos backstay, com comprimentos de 53,5 m e 43,5 m, para 
os lados norte e sul, respectivamente, foram primeiramente desbobi-
nadas em solo e a ponta a ser instalada nos olhais no topo das torres 
içadas com guindaste. A ponta oposta, inferior, foram trazidas até a 
instalação nos seus blocos de ancoram com o auxílio de tirfor. Devido 
a inclinação das torres, foi possível a instalação dos backstay envol-

vendo baixos esforços.  
Na fase 2, foi feita instalação do teleférico e, em seguida, foi feita 

dos cabos principais, e dos grampos e desviadores.
Nessa etapa, iniciavam-se os trabalhos em altura com pessoas 

dentro da plataforma no teleférico. A plataforma possuía uma capa-
cidade para até 6 pessoas e até 12 conjuntos de grampos. O grampo 
tinha peso aproximado de 150 kg e foram instalados com o auxílio de 
uma talha e um dispositivo especial desenvolvidos para seu manuseio 
pela Milplan/Bolbi. 

A instalação era feita em duas frentes: cabos leste e oeste. Ao todo 
foram instalados 76 grampos nos cabos principais e 32 para os cabos 
de vento. Durante essa etapa, com o intuito de atender o prazo do 
projeto,  a obra iniciou regime de trabalho de 24 horas.

ETAPAS

Etapa de montagem dos decks
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Na quinta etapa, foi realizada a instalação 
dos pendurais (hangers) e estabilizadores de 
vento (windstays). Os pendurais foram insta-
lados nos seus respectivos grampos, através 
de manilhas. Era imprescindível a correta 
identi� cação da sua posição, pois cada um 
dos 76 pendurais possuía comprimento úni-
co, não tendo dispositivos que permitissem 
um ajuste de comprimento.

Na fase 6 ocorreu o lançamento do deck, 
com comprimento de 280 m, composto por 
21 segmentos, de comprimento médio de 14,4 
m. Um teleférico central de carga, com capaci-
dade de carga líquida de 7,5 t, foi responsável 
por lançar os segmentos até sua posição � nal.

 Dois teleféricos laterais para pessoas 
aguardavam o posicionamento do deck em 
lançamento, para então conectar as manilhas 
inferiores dos pendurais nos olhais do deck. 
Essa con� guração de trabalho independente 
de içamento de cargas e pessoas permitiu que 
a atividade transcorresse com tranquilidade e 
total segurança. 

A partir da instalação do primeiro deck no 
centro da ponte, os demais decks foram sendo 
lançados alternadamente até as extremidades, 
dando forma à ponte.

P R O J E T O
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Após a instalação dos decks, na fase 7, era necessário remanejar as 
extremidades dos cabos de vento até então instaladas provisoriamen-
te no topo das torres, para as suas ancoragens em solo. 

Essa atividade, considerada como uma das mais críticas da obra, 
ocorreu com sucesso, através de um conjunto de guinchos, que abai-
xavam o cabo de vento e outro que os puxava lateralmente até permi-
tir a conexão na sua ancoragem.

O processo de tensionamento foi feito através da instalação de 
macacos hidráulicos nos três cabos, em cada ponta, até ser atingida 
uma força de 72 t em cada cabo, dando rigidez lateral à estrutura. 

Por último, realizou-se os ajustes � nos para se chegar a tensão 

� nal desejada nos cabos de vento. Foram feitas as instalações dos 

decks da extremidade, apoiados em solo, a instalação da cobertura, 

das proteções laterais e demais componentes pendentes, bem como 

passagem da correia. 

Em março do ano passado, a ponte estaiada entrou em operação. 

Foram 2 anos e 4 meses necessários para a de� nição de uma solução, 

desenvolvimento de engenharia, fabricação e fornecimento das estru-

turas, construção civil e montagem eletromecânica.

Está matéria foi produzida a partir do trabalho “Uma ponte pênsil como alternativa para a reconstrução de um transportador 
de correia”, redigido por Álvaro Nacif de Carvalho, José Geraldo Júnior, João Carlos Passos Rezende, Carolina Galvão Fidelis e 
Marcelo Menezes, apresentado no X Workshop Opex 2019 de Redução de Custos na Mina e na Planta e premiado no 21º 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica 2019, em maio passado. Ambos os eventos foram realizados pela 
revista Minérios & Minerales, que pertence ao mesmo grupo editorial da revista O Empreiteiro.

Vão de 302 metros 
Torres de 30 metros de altura
Altura de 60 metros do chão
Deck de 4 metros de largura
Cabos com 5 km comprimento
Peso total de 355 toneladas
Capacidade de 3.600 ton/h

Ponte pênsil no Complexo de Mariana (MG) da Vale
Projeto e fornecimento: TMSA
Coordenação técnica: Smartsteel
Projetista: Cowi
Cabos especiais: Bridon
Estrutura das torres e deck: Bridon
Obras civis: Civil Master
Montagem eletromecânica: Milplan
Metodologia de montagem: Bolbi
Assessoria técnica: RMG 
Pontes treliçadas: Tecnometal
Projeto de infraestrutura e simulação 3D: EPC
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A construção do Icon Realty Cajamar, no km 34 da Via Anhan-
guera, busca oferecer alta performance em fornecimento de energia 
elétrica. A Retha, gerenciadora do empreendimento, acredita que 
com isso possa atrair clientes para o competitivo segmento de gal-
pões logísticos.

O Icon Realty em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, 
terá duas naves, uma de 30 mil m² e outra de 50 mil m², que juntas 
somam 80 mil m². As obras iniciaram ano passado e devem se encer-
rar no � nal de 2020.

Entre as facilidades do empreendimento estão sistema fotovoltai-
co para iluminação das áreas comuns; telefonia GPON (Gigabit Passi-
ve Optical Network) para trafegar internet, telefonia, vídeo e multimí-
dia no mesmo cabo óptico; estação bacteriológica de tratamento de 
esgoto (ETE) e sistema de tratamento e reúso de águas pluviais.

A gerenciadora explica que a rede de eletricidade do condomínio 
vem de um linhão da Enel, que interliga com a subestação transfor-
madora de 138 KV (alta tensão) do empreendimento. Estão sendo 
construídos dois circuitos, sendo um principal e outro de backup, evi-
tando interrupções na operação. 

“Temos capacidade acima de 18 MVA, su� ciente para atender a 
demanda de qualquer tipo de indústria, sem restrição, e data center 
de grande porte”, a� rma Marino Mario da Silva, diretor-presidente da 
Retha.

“O projeto é um dos mais modernos do país”, complementa. O 
executivo informa ainda que as inovações no item energia, como a 

facilidade de ter o sistema fotovoltaico integrado à edi� cação, asso-
ciado ao fornecimento combinado com ACL (Ambiente de Contrata-
ção Livre) de eletricidade, para atender a expansão das demandas, 
sem impacto nos custos, e a subestação com cobertura para geração 
elétrica consumida, ideal para abastecimento de carros elétricos, são 
diferenciais importantes. “É um condomínio projetado para o futuro”, 
diz. 

Marino Mario explica que o empreendimento está sendo construí-
do visando às necessidades de qualquer segmento empresarial, inclu-
sive as construções buit to suit, que são customizáveis.

Todo o sistema do empreendimento é pré–fabricado, desde os pi-
lares, vigas, fechamento laterais e cobertura. No caso da cobertura, 
ele é feito em concreto em W e pré-protendidas.

Junto as telhas W de concreto existem as telhas transparentes e 
de ventilação que fazem a renovação do ar e deixam a luminosidade 
entrar. Essas telhas são de � bra. O piso do centro logístico suporta 
até 6 toneladas o metro quadrado. 

A obra está atualmente entrando na fase de fundação profunda, 
para receber os pilares e, depois, começar a montagem do galpão que 
já está 95% pronto na fábrica de pré-moldado, informa a gerencia-
dora Retha.  

Todo o pré-fabricado, inclusive a cobertura, está sendo feito pela 
Prefab. A construtora é a Monto. A Retha gerencia centros logísticos 
já em operação em São Paulo e na Grande São Paulo e em outros es-
tados.

C O N S T R U Ç Ã O  I N D U S T R I A L
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O B R A S  D E  A R T E

P������ �������� � ����������� 
T���� �� B���������, �� G�������� (SP)

O consórcio composto pela Enpavi e DP Barros foi contratado pela 
Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) para executar as obras de 
implantação do Trevo de Bonsucesso e do Corredor de Ônibus dos 
Pimentas.

A primeira etapa envolveu a implantação do Trevo de 
Bonsucesso, cujas obras estão agora em fase � nal de execução. 
Localizado no km 209+500 da Rodovia Presidente Dutra, é um dos 
principais acessos ao município e sua remodelação promoverá uma 
grande melhoria no � uxo de veículos.

A segunda etapa, com as obras em fase inicial de execução, é a 
implantação do Corredor de Ônibus da Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira – o Corredor dos Pimentas, com cerca de 1,2 
km de extensão, interligando o Terminal dos Pimentas ao Terminal 
de Bonsucesso.

A Canhedo Beppu Engenheiros Associados foi contratada pelo 
consórcio para desenvolver os projetos funcional e executivo de 
remodelação do trevo e de implantação do corredor, incluindo vias 

marginais, alças e estruturas de contenção.
As atividades sob a responsabilidade da Canhedo Beppu 

iniciaram-se com o estudo de alternativas e o projeto funcional, 
conforme níveis de tráfego fornecidos. Aprovados esses estudos 
iniciais, partiu-se então para o desenvolvimento do projeto 
executivo, contemplando as seguintes atividades: projetos de 
geometria e de terraplenagem; estudos hidrológicos e hidráulicos; 
projeto de drenagem e obras de arte correntes; estudos geológicos 
e geotécnicos; projeto de pavimentação; projetos de sinalização 
horizontal, vertical e de dispositivos de segurança; projeto de 
recomposição vegetal; projeto de estruturas de contenção; 
planejamento do desvio de tráfego e detalhamento da sequência 
executiva. 

Paralelamente, a Canhedo Beppu ainda forneceu subsídios 
su� cientes para a condução do processo de avaliações e obtenção 
de licenças ambientais. Os projetos estruturais dos novos viadutos 
foram desenvolvidos pela empresa Outec Engenharia.
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