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E d i t o r i a l

Tempos de mudanças

Como disse Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, 
que está articulando um movimento político de centro para se 
contrapor aos extremos, “é hora de aproveitar os tempos atuais 
de mudanças, que ganharam apoio da população”. Nós comple-
taríamos essa visão apontando a necessidade de romper o ran-
ço do corporativismo e introduzir melhoras na máquina pública 
e na estrutura da economia. 

A competitividade do País na nova era da informação e tec-
nologias digitais depende dessa “modernização dos costumes”, 
rompendo com as ditas tradições do atraso que nos mantem 
estagnados.

Assim, saudamos a decisão do governo federal em não lançar 
novas obras — e dedicar as energias e recursos para concluir os 
empreendimentos de infraestrutura prioritários. São milhares de 
obras de porte variado que foram iniciadas nas gestões anterio-
res — e atualmente se encontram inacabadas, em todo o terri-
tório nacional. Haja PACs... Como se fosse possível decretar o 
crescimento de um país no papel.

Aproveitando os tempos de mudanças, louvamos a iniciativa 
de entidades de engenharia para criar o “Conar” das atividades 
do setor, visando a autorregulamentação, e torcemos para que 
tenha atuação efetiva — e não simbólica. Lembramos ainda à 
nova entidade reguladora incluir na sua missão zelar pela qua-
lidade das obras — algo intangível há décadas a despeito de re-
gulamentada no Código Civil.

A padronização do Buillding Information Modeling (BIM) nas 
licitações de obras públicas poderá abrir as porteiras para o in-
gresso de tecnologias digitais para modernizar a gestão arcaica 
dos órgãos contratantes, como uso de drones para monitorar o 
andamento dos projetos, sem a necessidade de enviar um fiscal 
ao sítio. Mesmo as obras mais remotas poderão acompanhadas 
em tempo real. O fiscal não perderá seu emprego, porque irá 
avaliar as imagens da vistoria de uma central remota, que pode 
monitorar sistematicamente numerosas obras.

Outros ganhos potenciais trarão se os órgãos contratantes 

encomendarem o projeto executivo da futura obra antes de co-
loca-la em licitação. A judicialização dessa etapa tão comum 
teria suas chances reduzidas, bem como os aditivos clássicos 
do contrato que inflam os custos originais, com os atrasos de-
correntes.  

Seul, capital da Coreia do Sul, desenvolveu junto com a uni-
versidade local um programa de inspeção de 100 pontes e via-
dutos a curto prazo, visando planejar os trabalhos de manuten-
ção. As fotos capturadas são transformadas em projeto 
eletrônico com nuvens de pontos georefenciados, através de 
software. Um exemplo a inspirar as capitais brasileiras.

Em tempo de recursos escassos, essas tecnologias vão elimi-
nar atrasos e desperdícios, otimizando o uso do dinheiro do 
contribuinte. Será um avanço extraordinário, após séculos de 
atraso na gestão de obras públicas — que continuarão primor-
diais, mesmo que os investimentos novos de porte sejam aloca-
dos por concessionárias privadas.

Ao final, não por ser menos importante, lembramos que os 
órgãos ambientais precisam ter prazos para emitir suas li-
cenças, considerando as urgências da obsoleta infraestrutura 
do País e as carências crescentes da população. Proteger a 
flora e a fauna não justifica atrasos das licenças que podem 
chegar a anos, como no caso de “linhões” na Amazônia. Tem-
pos de mudanças.

Obras inacabadas não deviam existir

Tecnologias avançadas já estão disponíveis na engenharia
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F ó r u m  d E  E n g E n h a r i a

Terças metálicas dão forma a centro de distribuição

Passarelli renova marca e cresce em negócios 

O Centro de Distribuição Havan, em Barra Velha (SC), possui mais 
de 30 mil m² de área em planta e foi concebido, em seu esqueleto es-
trutural, por um mix de estruturas pré-moldadas de concreto e metá-
licas. Essa concepção vai ao encontro da melhor eficiência em termos 
de solução estrutural, prazos e consumo de materiais, requisitos fun-
damentais de toda construção moderna. 

Projeto e execução estão sob o comando da Pré-Fabricar Constru-
ções, que contou com toda a expertise da voestalpine Meincol para 

fornecimento das terças metálicas no sistema construtivo Metsec.
Segundo Vanessa Tomio, engenheira civil da Pré-Fabricar, “já com 

os pés na obra, observa-se a eficiência das soluções de engenharia, 
que proporcionam muita rapidez na montagem”. Todos os detalhes 
de projeto foram desenvolvidos de forma a dar flexibilidade à monta-
gem durante a conexão das peças metálicas e de concreto, sempre se 
enquadrando nos parâmetros de segurança estrutural exigidos pelas 
normas brasileiras.

De acordo com Manfred Wuble, Diretor Comercial Financeiro, 
“ficamos muito contentes de fazer parte deste e de demais em-
preendimentos desafiadores que precisem de soluções modernas 
para a construção, porque estamos apresentando diferenciais 
para redução de custos do cliente”.

Ficha técnica da obra

Área em planta: mais de 30.000 m²
Volume de concreto: ~2.000 m³
Estruturas metálicas: 170 toneladas
Prazo estimado de execução: 90 dias

A Passarelli, que completou 87 anos neste ano, está renovando sua 
marca. Segundo a empresa, a mudança vem para fortalecer seu posi-
cionamento de mercado como empresa de engenharia e construção. 

O novo posicionamento “Passarelli - Engenharia e Construção” tra-
duz a sua atual dinâmica de atuação, de acordo com a construtora, fo-
cada na prestação de serviços em três áreas de negócios: infraestrutu-
ra, edificação e imobiliário.

O processo de rebranding contou com a análise da opinião de clien-
tes, parceiros, fornecedores e equipe de profissionais da empresa. 

“A nova marca busca fortalecer nosso posicionamento como empre-
sa de construção com reconhecida expertise em engenharia, que cons-
truiu sua reputação, ao longo de 87 anos de história, a partir de atribu-
tos amplamente reconhecidos hoje pelo mercado”, afirma Paulo Bittar, 
diretor-presidente da Passarelli. 

A nova marca, destaca ele, também traduz o movimento de cons-
trução de pontes em direção ao futuro. “Projetamos constantemente o 
amanhã, investindo em tecnologia e buscando conhecimento, sempre 
focados na constante inovação de nossos negócios. Estamos amplian-
do nosso escopo de atuação e portfólio, dando mais um salto de cres-

cimento, de forma sustentável e equilibrada nos diversos setores”, 
completa Bittar.

Em 2019, a Passarelli prevê um crescimento de 25% em volume de 
negócios, comparativamente a 2018, já contando com uma receita 
equilibrada entre os clientes das áreas pública e privada, conforme 
meta traçada anteriormente. Também espera o aumento de sua partici-
pação no mercado imobiliário, que deverá, no prazo de até cinco anos, 
apresentar um equilíbrio de atuação em suas áreas de negócio, com 
um VGV previsto para 2020 da ordem de R$ 600 milhões.

A expectativa de crescimento da Passarelli neste ano se deve tam-
bém a projetos recém-conquistados na área de infraestrutura, como a 
estação de tratamento de esgoto da BRK, no Tocantins, e a atuação 
para a despoluição de um lote do Rio Pinheiros, em São Paulo. 

Atualmente, a Passarelli participa de projetos importantes, como as 
obras de expansão do Fortaleza Airport (CE); a obra da Adutora Gênesis, 
que beneficiará mais de 350 mil pessoas de municípios da Grande São 
Paulo; o projeto Trimais Places, um megaempreendimento comercial de 
120.000 m² na Zona Norte de São Paulo; prestação de serviços de Glo-
bal Sourcing para a Sabesp em São Paulo e a Adutora do Agreste (PE). 

Concremat participa de leilão da ponte Salvador-Itaparica
Com edital lançado no último dia 18 para construção e operação, 

por meio de uma parceria público-privada (PPP), da ponte Salvador- 
Itaparica (BA), com 12,3 km, a CCCC-Concremat anunciou sua partici-
pação no leilão previsto para o final de novembro.

A chinesa CCCC, que em 2016 comprou 80% da brasileira Concre-
mat, é a maior empresa de construção de pontes na China. O vencedor 
do leilão deve assinar contrato de 35 anos. Os investimentos previstos 
no período são de R$ 5,3 bilhões.

Um dos trabalhos que a CCCC-Concremat já realiza em regime de EPC 
é o gasoduto terrestre de cerca de 48 km do chamado projeto Rota 3 da 
Petrobras. A estrutura fará a ligação do litoral do município de Maricá 
(RJ) ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí 
(RJ), para transporte de gás natural proveniente do pré-sal. O contrato de 

construção assinado com a Petrobras ocorreu em 14 de novembro de 
2018. Nesse projeto, a CCCC-Concremat está consorciada com a Encalso.

Ainda nessa área de dutos, a empresa iniciou o gerenciamento das 
obras do alcoolduto de Guararema a Guarulhos (SP), com quatro ter-
minais e 94 km, para a empresa Logum Logística, que tem como sócios 
as seguintes empresas: Copersucar (30%), Raizen (30%), Petrobras 
(30%) e Uniduto Logística (10%).

A CCCC também deu início a terraplenagem do porto de São Luís 
(MA), que foi anunciado como primeiro projeto da empresa chinesa no 
Brasil pós-aquisição da Concremat. O terminal portuário privado, que 
tem sócios brasileiros e que juntos com os chineses formam uma so-
ciedade de propósito específico (SPE), abrange área de 2 milhões de m² 
e seis berços de atracação. (Augusto Diniz)

ANUNCIO REVISTA O EMPREITEIRO FINAL.indd   1 02/09/2019   11:47
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F ó r u m  d E  E n g E n h a r i a

Oferecemos aos nossos clientes 
soluções multidisciplinares 
de engenharia consultiva, 
gerenciamento, supervisão 
e  scalização de obras e 

licenciamentos nas áreas de 
Energia, Água, Desenvolvimento 

UrbanUrbano e Meio Ambiente. 

Em todo o ciclo de vida de um 
projeto, a Tractebel busca o futuro 
sustentável e a transição ao zero 
carbono que o planeta precisa.

tractebel-engie.com.br

A Engemon, grupo de engenharia e tecnologia, inaugurou sua nova 
sede, no Alto de Pinheiros, na capital paulista. A ação faz parte dos pla-
nos de expansão da companhia, que inclui também o desenvolvimento 
de novos projetos, como a conquista da concessão do Mercado Muni-
cipal de Santo Amaro, por meio do Consórcio Fênix, em que a Engemon 
possui 50% de participação.

“Felizmente, vivemos um momento de crescimento bastante sólido, 
inclusive com acesso a novos públicos”, explica Marco Alberto Silva, 
CEO da Engemon e complementa: “Para evidenciar os diferenciais da 
empresa e as mudanças recentes, elevamos nossos investimentos em 
equipe e ações de marketing, o que representa um incremento de 
350% se comparado a 2018”.

As ações incluem a criação de um portfólio de eventos proprietários 
com o objetivo de fomentar conteúdo de engenharia, tecnologia, além 
de esportes. E ainda experiências exclusivas com clientes (como cama-
rote no Allianz Parque). Em marketing, as ações incluem atualização da 
identidade visual e sonora da marca, campanhas publicitárias, reformu-
lação da presença digital com novo site e ativação online, eventos pro-
prietários, entre outros. Internamente também estão sendo desenvolvi-
das uma série de ações para atração e retenção de talentos.
Casa nova

Com arquitetura moderna, a nova sede da Engemon tem 1.800 m² e 
um conceito de escritório tecnológico e inteligente. A recepção é aber-
ta, dando acesso a uma praça. O espaço central do escritório, equipado 
com painel de LED de 8 m para apresentação, pode ser usado tanto 
para reuniões quanto para momentos de confraternização.

Os grandes encontros e pronunciamentos podem ser feitos em uma 
arena com arquibancadas. Já o salão conta com áreas reservadas e in-
tegradas ao ambiente para pequenas reuniões. A sala de reunião da 
presidência tem divisórias de vidro que permitem ajuste para o caso de 
reuniões privadas; e as demais salas são completamente abertas para 
reforçar o conceito de transparência e integração ao espaço.

“Nossa ideia sempre foi que a nova sede da Engemon representasse 
um ambiente corporativo baseado no que há de mais contemporâneo, 
que trouxesse tendências de design, tecnologia e ergonomia/funciona-
lidade para promover o bem-estar, a integração de forma horizontali-
zada e que pudesse ser uma referência do que podemos fazer pelos 
clientes desde a concepção de interiores corporativos, até execução e 
acabamento”, salienta Marco. “Acreditamos que esse tenha sido mais 
um passo para estimular a fluidez das ideias e ilustrar ao mercado uma 
outra expertise da Engemon”.

Novos projetos
Uma importante conquista da Engemon em 2019 foi a concessão 

do Mercado Municipal de Santo Amaro, em São Paulo (SP), pelo Con-
sórcio Fênix, o qual Marco Alberto atua também como presidente. Par-
ticipam ainda as empresas Houer Concessões, Supernova Participações 
e Urbana Arquitetura. O local será totalmente remodelado nos próxi-
mos dois anos. Entre ampliações e melhorias, a ideia é que o espaço se 
torne um centro de eventos e um novo polo gastronômico, retomando 
a vocação do mercado como um ponto de encontro da comunidade 
local a partir de um conceito mais atual, porém mantendo suas carac-
terísticas originais.

As mudanças incluem a ampliação de 17 para 160 boxes, além da 
construção de restaurantes com varandas, espaços compartilhados 
para alimentação, horta orgânica e espaço kids. O ambiente também 
contará com um boulevard especialmente projetado para eventos, 
como aulas de culinária ou shows intimistas.

Clientes
Neste ano, a Engemon foi a empresa responsável por implementar 

uma política robusta de prevenção de incêndios em três terminais de 
grãos da Rumo, maior operadora logística com base ferroviária inde-
pendente da América Latina, localizados em Santos (SP), em Rondonó-
polis e no Alto Araguaia (MT). “Nosso grande desafio nesse projeto foi 
implantar e customizar o sistema com os terminais em pleno funciona-
mento, durante um período em que o Brasil bateu recorde em safra 
agrícola”, explica o presidente da Engemon.

Nesta ação, a Engemon ficou responsável também pelo treinamento 
para equipes com foco no mapeamento completo de riscos e preven-
ção a incêndios e na instalação de alarmes em pontos estratégicos, sis-
tema de dilúvio e de supressão de incêndios com chuveiros automáti-
cos (sprinklers), hidrantes, bombas de incêndio, canhões fixos e 
oscilatórios nos terminais que atingem vazão de até 1.250 GPM. 

“Temos investido na solidificação da oferta de sistemas especiais 
para prevenção de incêndios e expandindo expressivamente para o se-
tor da indústria. Neste ano, o serviço esteve presente em 90% de todos 
os projetos entregues pela Engemon, o que resultou em um crescimen-
to de 30% no segmento”.

Meta para 2020
Para 2020, a meta é continuar diversificando negócios e crescer 

20%. “Apesar dos desafios enfrentados diariamente, a cada novo proje-
to, temos mais certeza de que, com a nossa robustez e experiência, ad-
quiridas em quase 30 anos de mercado, estamos aptos a oferecer aos 
nossos clientes soluções seguras e de qualidade”, finaliza Marco.

A Engemon é um grupo de engenharia e tecnologia que, desde 
1990, constrói soluções eficientes e permanentes para usuário, empre-
sa e sociedade. Com unidades de negócio em engenharia civil, enge-
nharia elétrica, data center, sistemas especiais, operation services e TI, 
atua em todo o território nacional no planejamento e implantação de 
soluções integradas. 

Com oferta multidisciplinar de serviços e foco em excelência, a em-
presa atende todas as áreas da engenharia antes, durante e depois da 
entrega da obra ou projeto. Ela também atua em diferentes setores e 
tem clientes em seu portfólio como Rumo, Bunge, SKY, Vivo, Albert 
Einstein, Equinix, Boticário, L’oreal entre outros. Com cerca de 1.500 
funcionários, a Engemon certifica-se anualmente junto às principais 
normas e sistemas de gestão de qualidade.

Engemon acelera expansão com nova sede e projetos relevantes 

Mercado Municipal de Santo Amaro
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Concessionárias apresentam novos investimentos e projetos

Há 97 projetos adiantados no PPI

A revista OE promoveu a segunda edição do Fórum Infra 2021, em São Paulo (SP), em agosto passado. O evento con-
tou com a presença de 350 participantes e 16 palestrantes dos mais variados segmentos da infraestrutura e engenharia.

A seguir, apresentamos um resumo do que foi exposto, na ordem de realização das palestras, traçando um panorama 
dos caminhos percorridos pela iniciativa privada e governo no que tange aos investimentos, desenvolvimento, expansão, 
ações e melhores práticas hoje no mercado de infraestrutura, construção e engenharia. Por outro lado, o governo federal 
busca consolidar o arcabouço regulatório para atrair novos players globais, exemplo seguido por diversos estados.

A palestra que abriu o Fórum Infra2021 
foi feita por Pedro Bruno Barros de Souza, 
superintendente da área de Governo e Rela-
cionamento Institucional do BNDES, com o 
título de “Os Desafios da Infraestrutura”. O 
executivo inicialmente pontuou o cenário 
dos anos recentes no setor.

De acordo com ele, nos últimos três anos, 
o Brasil investiu 1,7% do PIB em infraestru-

tura e que há 15 anos não investe mais de 2,5%. Apontou ainda a ma-
triz de transportes desequilibrada, considerando a dimensão continen-
tal - 65% rodovias, 15% ferrovias, 11% hidrovias costeiras, 5% 
hidrovias e 4% dutovias. 

A grave crise econômica de 2014 a 2017 reduziu a capacidade de in-
vestimentos públicos em infraestrutura, informou Pedro Souza em sua 
palestra. “No Brasil, a infraestrutura inadequada está entre os cinco 
maiores problemas”, disse. “O Programa de Parcerias em Infraestrutura 
(PPI) foi criado para enfrentar esse cenário econômico sensível”.

O PPI é apontado como fomentador de geração de renda e empre-
gos, diversificar o perfil de investidores no País, planejar e integrar a lo-
gística nacional, criar carteira de projetos, e buscar melhoria nos estu-

dos e projetos.
Os esforços realizados pelo PPI, segundo ele, seguem na seguinte di-

reção: coordenação da agenda de infraestrutura nacional, integrar mi-
nistérios, agências e órgãos, ampliar diálogo com investidores e socie-
dade, e melhorar o ambiente regulatório e a financiabilidade dos 
projetos.

O PPI em números informado pelo executivo do BNDES são 248 
projetos qualificados e 151 projetos concluídos, com investimentos 
contratados e a contratar de R$ 262,5 bilhões.

Dos 151 projetos concluídos, 95 são da energia, 30 em portos, 16 em 
aeroportos, 7 na área de óleo e gás, 1 em rodovia, 1 em ferrovia e 1 no 
segmento de armazém.

Em 2019, 27 projetos (dos 151) foram entregues. E dos 151 projetos 
licitados, 56 tiveram empresas vencedoras estrangeiras ou em consór-
cio com empresas brasileiras.

Pedro Bruno Barros de Souza disse que há 97 projetos em fase 
adiantada de licitação ou renovação de parceria com a iniciativa pri-
vada, incluindo 11 linhas ferroviárias (sendo 5 de renovação), 17 áre-
as portuárias, 16 projetos em energia (sendo 3 de geração), 22 con-
cessões de aeroportos e 17 sistemas rodoviários (sendo 10 
renovações).

Engenheiro Sergio Palazzo foi o moderador do programa de palestras

Pedro Bruno
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As lições aprendidas na modernização de UHEs

Novo Rio Pinheiros está a caminho

Ricardo Brito, PMO Mana-
ger da CTG Brasil, apresentou 
no Fórum Infra 2021 a palestra 
“Projeto de Modernização - 
UHEs Ilha Solteira e Jupiá: Li-
ções Aprendidas”. 

O executivo iniciou fazendo 
um relato da construção de 
hidrelétricas no Brasil, que na 

década de 1960 tornou-se referência nesse item. Agora, essas mes-
mas hidrelétricas encontram-se em idade crítica nos sistemas de 
proteção e barramento, geradores, transformadores e turbinas.

“Cerca de 45% das usinas hidrelétricas construídas no Brasil es-
tão na idade para se iniciar uma modernização, pois encontram-se 
há mais de 30 anos em operação, avalia ele. “E Jupiá e Ilha solteira 
fazem parte desse cenário”.

O projeto de modernização das UHEs Ilha Solteira e Jupiá, no rio 
Paraná, nas divisas dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul 
é o maior em andamento no país. De acordo com Ricardo, o desafio 
da CTG Brasil é colocar as usinas, que têm mais de 40 anos de ope-
ração, na condição de novas. O projeto envolve equipe de cerca de 
300 profissionais. As usinas seguem operando em atendimento ao 
Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a modernização, sem 
impacto à geração de energia.

O projeto foi iniciado em 2017 e deve durar entre 8 a 10 
anos. A 1ª fase, que teve início em 2017, concluiu-se em maio 
2019. Para essa fase, foram selecionados os dois geradores em 
situação mais crítica nas duas usinas (UGs 3 e 7 em Ilha Soltei-
ra e UGs 6 e 2 em Jupiá).

O presidente da Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
(EMAE), Ronaldo Souza Camargo, expôs durante o Fórum Infra 
2021, o projeto Novo Rio Pinheiros. A iniciativa inclui melhoria da 
água, com remoção do esgoto e sedimentos do fundo do canal, de-
finição dos parâmetros de qualidade, remoção do lixo, eliminação 
do cheiro e pernilongos e melhoria das margens do rio.

Além disso, a iniciativa envolve a compatibilização do Parque Li-
near Pinheiros com o Projeto Pomar, incorporando as travessias 
USP, CPTM e PMSP, e testes com barreiras para contenção do lixo 
no leito do rio.

O tratamento das águas dos afluentes, com a complementação 
dos coletores tronco e implantação de estações de tratamento, é 
fundamental, afirma presidente da EMAE. 

Na apresentação durante o evento, o presidente da EMAE res-
saltou também a relevância do desassoreamento com recupera-
ção dos taludes; e coleta e destinação dos resíduos sólidos e revi-
talização das margens. “É preciso reduzir a poluição imposta ao 
Rio Pinheiros por seus 23 córregos com concentração em seis dos 
13 mais significativos afluentes”, disse. 

Entre as medidas para se alcançar esses objetivos, ele inclui im-
plantar provisoriamente mini ETEs e máquinas coletoras de lixo nas 
embocaduras dos córregos.

A 2ª fase teve início em abril de 2018. Nessa fase, serão moder-
nizadas mais oito unidades geradoras e seus sistemas auxiliares 
elétricos e mecânicos, incluindo vertedouros, sendo na Ilha Solteira 
as UGs 20, 9, 4 e 13, e em Jupiá as UGs 10, 1, 3 e 13. O custo total 
do projeto é de R$ 3 bilhões.

O escopo envolve a aplicação de novas tecnologias, incluindo: 
automação e proteção - novos sistema e nova instrumentação di-
gital, com controle remoto; novas tecnologias para um moderno 
Centro de Operação da Geração (COG); classe de isolação de com-
ponentes elétricos; sistemas auxiliares elétricos e equipamentos de 
levantamento - nova tecnologia para atender às recentes normas e 
requisitos regulatórios de segurança; e novos transformadores ele-
vadores para a UHE Ilha Solteira.

Os principais desafios, segundo o PMO da empresa, são o fato 
das usinas serem antigas com equipamentos em condições críticas, 
com risco de falha ou acidente, impacto financeiro (perda de recei-
ta) e em segurança e necessidade urgente de parar as máquinas.

Além disso, a CTG é uma empresa recém constituída no Brasil, 
com times em construção e procedimentos, metodologias e crité-
rios da empresa ainda em processo de definição, o que estabelece 
também desafios.

A CTG Brasil promoveu amplo trabalho interno de aprimoramen-
to de processos, atividades ou documentos, para realização do pro-
jeto, desde seu início. Um workshop foi realizado onde lições ini-
ciais foram coletadas e agrupadas em módulos, visando a 
identificar problemas na gestão. Com as lições validadas, foram de-
finidos planos de ação. Foram definidos 20 principais problemas, 
com 50 ações propostas, com responsável e prazo.

O projeto do Novo Rio Pi-
nheiro iniciou com dois barcos 
coletores de resíduos sólidos 
flutuantes do espelho d’água, 
conhecidos como Ecobarcos. Os 
testes iniciais foram aprovados 
com cerca de 100 toneladas de 
resíduos retirados em 30 dias.

No que tange a revitaliza-
ção das margens, o projeto atinge na margem oeste 13,5 km de ex-
tensão e 80.000 m², localizados entre o complexo do “Cebolão” e a 
Ponte João Dias. Já na margem leste são 14 km de extensão e 
58.000 m², compreendendo 14 trechos do Canal do Rio Pinheiros 
deste o trecho denominado Socorro até a Vila Leopoldina.

O projeto Novo Rio Pinheiros melhorará substancialmente a 
qualidade das águas bombeadas pelas unidades de bombeamento, 
com diminuição do desgaste de seus componentes. 

A remoção dos sedimentos do fundo do rio proporcionará a me-
lhoria da eficiência das bombas. A Usina de Traição, no Rio Pinhei-
ros, de acordo com o projeto, será aproveitado como espaço públi-
co de lazer, para entretenimento, com café, restaurantes, e áreas de 
encontro.

A expertise e qualidade em nossas obras tornaram-se referências no mercado. 
Com o conceito de Engenharia 360O, as soluções da Engemon atendem o cliente 
com pontualidade, efi ciência e investimento justo.

CONFIE NA ENGENHARIA.
CONFIE NA ENGEMON.

Estamos muito orgulhosos de nossas recentes conquistas.
  11º lugar no Ranking* de Engenharia Brasileira entre três mil empresas - 

uma iniciativa que avalia solidez fi nanceira, faturamento e outros requisitos. 

   Homenagem* da revista O Empreiteiro ao projeto “Modernização das 
Instalações do Terminal Ferroviário do Alto do Araguaia”. 

  Uma nova sede para melhorar ainda mais a experiência de nossos clientes, 
parceiros e fornecedores, no Edifício Villa Lobos. O escritório tem uma nova 
proposta de integração e alta tecnologia.

Venha nos visitar e descubra o que podemos criar juntos. 
Para conhecer nossos cases, acesse nossas redes sociais ou nosso site. 

*Pela revista O Empreiteiro.
*Reconhecimento pelo projeto realizado na Rumo (Mato Grosso).

company/engemon/engemonbrasil @engemon11 3474 6300 www.engemon.com.br

Que tal criar soluções 
disruptivas com 
Engenharia Integrada?

Ricardo Brito
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Novos leilões de terminais estão previstos no Porto de Santos 

Novo terminal do aeroporto de Florianópolis é entregue

O presidente da Santos Port Authority, Casemiro Tércio Carvalho, es-
teve no Fórum Infra 2021, e explicou o futuro do Porto de Santos (SP).

O maior e mais movimentado porto da América do Sul conta com 
43 terminais, 65 berços de atracação, 16 km de extensão de cais e 
uma malha ferroviária interna com 100 km. O Porto de Santos atin-
giu 133 milhões de toneladas de movimentação de cargas em 2018, 
com crescimento anual médio de 5,6% desde 2009.

Desde o início da nova gestão, a companhia assinou quatro con-
tratos de transição (Fibria, Pérola, Termares e Transbrasa) com ajuste 
de até 75% em favor da administração do Porto. Em outra frente, 
está elaborando a reestruturação tarifária, cuja lógica da cobrança 
estabelecerá, por exemplo, que o pagamento pelo uso do canal de 
navegação seja feito pela tonelagem bruta do navio - hoje é pela 
quantidade de carga transportada na embarcação.

Para a sua gestão, a Santos Port Authority definiu três eixos de 
atuação:  intracorporação, com redução de despesas e aumento de 
receita, visando ao equilíbrio econômico-financeiro da empresa, me-
ritocracia e transparência; mercado, com a assinatura de contratos 
de arrendamentos com a correta remuneração pela exploração da 
área pública; e desestatização, com a concessão de serviços à iniciati-
va privada, tal qual a gestão do canal de navegação.

Na governança interna, Tércio falou sobre as ações que vêm sendo 
intensificadas com a criação da Gerência de Compliance e com pro-
cessos de gestão de riscos e de conformidade que aperfeiçoarão os 

“Construindo um novo aeroporto com foco na experiência 
do usuário, utilizando o conceito dos 3E’s (Easy to Build, Easy 
to Operate e Easy to Maintain)”. Esse foi o título da palestra de 
Admilson Reis, diretor de Projetos da Floripa Airport, 100% ad-
ministrado pela Zurich Airport.

A concessionária gerenciará o Aeroporto de Florianópolis 
(SC) pelos próximos 30 anos. A operação começou em janeiro 
de 2018 e a inauguração do novo terminal do aeródromo esta-
va previsto para outubro.

Segundo Admilson, o projeto da concessionária foi desen-
volver novas ideias focadas em construir um “Place to be“ (ou 

lugar para estar). A palestra 
apresentada no Fórum Infra 
2021 destacou a importância de 
proporcionar ao usuário do ae-
roporto qualidade dos serviços, 
em um espaço agradável e con-
fortável. 

O executivo ressaltou a enge-
nharia aplicada no novo terminal 
para proporcionar soluções adequadas ao usuário, como por 
exemplo a arborização do estacionamento.

procedimentos em relação a aspec-
tos importantes para a administra-
ção da empresa; com oito contratos 
de serviços renegociados, gerando 
economia média de 30% em relação 
aos valores originais de R$ 7,5 mi-
lhões/ano; e o andamento da pro-
posta de um Programa Incentivado 
de Demissão Voluntária (PIDV).

Entre as concessões, o executivo destacou os leilões das áreas por-
tuárias STS 13A e STS 20, arrematados em agosto último pela Adonai 
e Hidrovias do Brasil, respectivamente, com previsão de R$ 330 mi-
lhões em investimentos. Haverá novos leilões de terminais e consoli-
dações de área, que incluem dois terminais de granéis líquidos, dois 
terminais de papel e celulose, um de contêineres e um de granéis só-
lidos. Também serão licitados dois terminais para celulose (o STS14 e 
o STS 14A), com leilão previsto para o 2º trimestre de 2020.

Na frente de desestatização, 16 proponentes foram autorizados a 
doar estudos para auxiliar a companhia na eventual confecção de um 
edital para concessão do canal de navegação, que poderá incluir ser-
viços como dragagem e questões ambientais, entre outros.

Paralelamente, o governo qualificou o Porto de Santos no Progra-
ma de Parcerias de Investimentos (PPI) para início dos estudos para 
desestatização.

Sabesp tem mais de 2 mil km de rede para substituir
Com o tema “Modernização na Área de 

Saneamento”, Guilherme Paixão, superinten-
dente de Gestão de Empreendimentos da Re-
gião Metropolitana da Sabesp, apresentou a 
nova modalidade de contratação de terceiros 
da estatal. Com 28 milhões de clientes em 
372 municípios, a empresa é a quarta maior 
do mundo em número de clientes.

Em 2018, a Sabesp investiu R$ 4,2 bilhões 
em segurança hídrica e expansão da coleta e 

tratamento de esgotos – a média anual de investimento da empresa 
é 30% de tudo o que é aportado em saneamento no Brasil.

Guilherme destacou que antes, o sistema de contratação de servi-
ços de terceiros se dava por tomada de preço, convite, concorrência 
pública e pregão. Hoje, se divide apenas em licitação e pregão, tor-
nando o processo muito mais transparente. Outras medidas foram 
tomadas nos contratos, visando melhores parcerias.

Isso inclui facilitação no ciclo de vida do objeto do contrato, com 
possibilidade de incorporar no produto outros aspectos (por exemplo, 
manutenção corretiva e preventiva, sobressalentes, descarte final), 
que ampliam a relação entre Sabesp e a contratada.

Além disso, a possibilidade de substituição da contratação do pro-
duto pelo resultado objetivo da contratação, pela definição prévia de 
parâmetros para a contratada atingir.

Outro item destacado, de acordo com Guilherme, foi a ampliação da 
forma já utilizada de remuneração da contratada, definindo um pa-
drão mínimo a ser atingido e incentivando a busca por melhores resul-
tados, através do pagamento de parte do ganho obtido pela Sabesp.

Há ainda o critério de julgamento que permite a ampliação e/ou 
melhoria das instalações, vinculando a remuneração da contratada à 
aferição dos resultados efetivamente obtidos.

De acordo com o executivo, a Sabesp aprovou investimentos totais 
que ultrapassam R$ 23 bilhões até 2025. A empresa calcula que 2 mil 
km de redes deverão ser substituídas até 2024.
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Comgás aloca 73% dos recursos à expansão de rede

ViaPaulista, da Arteris, terá 280 km de rodovias duplicadas

ISA CTEEP trabalha em 10 novos empreendimentos de LT

CPTM apresenta projeto de expansão da Linha 9 – EsmeraldaSanepar estima investimentos de R$ 1,5 bi em 2020

Duplicação da Tamoios usa cabo aéreo 
para deslocar máquinas e equipe

Durante o Fórum Infra 2021, Diogo Maia, gerente de ativos da 
Comgás, expôs a operação e segurança das redes de distribuição 
de gás natural da empresa. A concessionária tem 1,9 milhão de 
clientes e mais de 16 mil km de rede. O gás, de acordo com Diogo, 
vem da Bacia de Campos, Santos e Bolívia. A área de concessão 
da Comgás inclui as regiões metropolitanas de São Paulo e Cam-
pinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. 

Segundo o gerente, 73% investimentos da empresa hoje são 
destinados à expansão de rede, seja para clientes industriais seja 
para clientes residenciais. 

O executivo relatou os desafios da empresa em segurança da 
força de trabalho, que envolvem liderança presente (formal e in-

A ViaPaulista, do grupo Arteris, 
iniciou sua operação em 2017, com 
285 km de rodovias do lote Rodo-
vias dos Calçados, no interior do Es-
tado de São Paulo. André Bianchi, 
diretor-superintendente da conces-
sionária, apresentou as obras a se-
rem executadas no sistema, no Fó-
rum Infra 2021. 

O executivo explicou que em 
2019, o sistema rodoviário sob ges-

tão da Arteris foi ampliado para 720 km, a partir da transferência da 
Autovias, passando a ser o maior trecho sob concessão do Estado.  A 
rota permite o escoamento da produção agrícola e industrial de 35 
municípios.

Entre as obras realizadas, André destacou o pavimento asfáltico 
recomposto; correção de depressões, selagem de trincas e eliminação 

Os 10 projetos de linhas de transmissão (LT) em construção  
pela ISA CTEEP somam investimentos estimados de cerca de 
R$ 3 bilhões. A atuação da empresa de energia no país foi 
apresentada por Vinicius Crema, gerente do Departamento de 
Projetos da empresa, durante o Fórum Infra 2021.

A ISA CTEEP opera em 17 estados, responsável pela trans-
missão de cerca de 25% da energia produzida no País. A con-
cessionária possui 18.642 km de linhas e 65.900 MVA de capa-
cidade de transformação.

Com a participação ativa na expansão do sistema de trans-
missão, os investimentos alcançaram desde 2007 R$ 13 bi-

O projeto que prevê a extensão da Linha 9 – Esmeralda desde a 
estação Grajaú até Varginha, com uma parada intermediária na 
estação Mendes – Vila Natal, num percurso total de 4,5 km, foi 
apresentado por Marcelo José Brandão Machado, diretor de Enge-
nharia e Obras da CPTM.

A iniciativa irá permitir maior e melhor acessibilidade e mobili-
dade para a população da região sul do município de São Paulo — 
sabidamente carente - a todos os centros de serviços da capital. A 
extensão atenderá 111 mil passageiros/dia útil. 

Entre os componentes do projeto envolvem construção da es-
tação Mendes-Vila Natal; construção da estação Varginha; quatro 
viadutos rodoviários; duas passagens inferiores de pedestres; três 
viadutos ferroviários (passagens inferiores de veículos); subesta-
ção de energia na região de Mendes; pátio Varginha; fornecimen-
to e construção da infra e superestrutura da via permanente; for-
necimento e montagem da rede aérea auto compensada; dois 
bicicletários (um para cada estação); cabine seccionadora de 

A Sanepar palestrou no Fórum 
Infra 2021, representada por Joel 
de Jesus Macedo, diretor de In-
vestimentos da empresa de sane-
amento. Ele informou que os in-
vestimentos da empresa 2019 a 
2023 chegam a R$ 7,1 bilhões. 

Em novos negócios, esse valor 
alcança R$ 1,8 bilhão. Já em ma-
nutenção, esse número no perío-
do chega a R$ 2,8 bilhões. Ano 

que vem, os investimentos totais, incluindo manutenção, no-
vos negócios, compliance ambiental e infraestrutura, são de 
R$ 1,5 bilhão.

Com 11 obras de arte especiais totalizando 2.577 m de ex-
tensão e um conjunto de quatro túneis com 12.854 km, a du-
plicação do trecho de serra da Rodovia Tamoios, no Litoral Nor-
te de São Paulo (SP), teve seus desafios de engenharia e 
ambiental apresentados por Robinson Ávila, gerente de Enge-
nharia da Concessionária Tamoios, durante o Fórum Infra 2021.

De acordo com o engenheiro, o método de escavação dos 
túneis é em NATM (New Austrian Tunnelling Method) empre-
gando desmonte com explosivos. Equipamentos Jumbo DT11 
da Sandvik fazem a perfuração dos planos de fogo. Segundo 
Robinson, com a utilização da solução TCAD nos jumbos, ob-
serva-se significativa melhora na precisão de perfuração, di-
minuindo assim a quantidade de sobre e sob escavação (under 
e overbreaks) e, consequentemente, redução dos desperdícios 
de materiais envolvidos na perfuração, limpeza e tratamento 
dos túneis.

formal), gestão do conhecimento e desenvolvimento de compe-
tências e padronização da execução de campo.

Além disso, em sua rotina, a Comgás trabalha com feedback 
assertivo da integridade do ca-
dastro técnico; setorização 
conforme Manual de Engenha-
ria e confiabilidade do grid, ex-
celência na renovação e no co-
missionamento de novas redes 
e eficácia na gestão do acom-
panhamento de obras de ter-
ceiros (PPD).

de degraus entre a pista e o acostamento; poda da vegetação, remo-
ção de pichações, instalação e substituição de placas, pintura de fai-
xas, desobstrução de bueiros, manutenção e instalação de defensas, 
elementos de drenagem; instalação de mais de 61 mil metros de cer-
cas, recuperação e implantação de 12 mil metros de dispositivos de 
drenagem e recuperação de 5 km de defensas metálicas. 

Investimentos equacionados para os próximos dez anos da conces-
são, período de maior intensidade de melhorias na malha viária do tre-
cho, de acordo com o contrato, envolvem: mais de 280 km de rodovias 
a serem duplicadas; oferta de wi-fi para solicitação de serviços opera-
cionais; monitoramento de 100% do trecho via circuito de câmeras; 
novos dispositivos de acesso e retorno de passarelas e construção de 
47 trevos em desnível (viadutos) ao longo de toda a sua malha viária.

Segundo o executivo, essa realidade sinaliza o interesse da compa-
nhia em continuar investindo em concessões rodoviárias e aproveitar 
as oportunidades do setor.  O grupo Arteris mantém cerca de 3,4 mil 
km de rodovias, sendo cinco concessões federais e três estaduais.

lhões. A empresa é responsável pela transmissão de quase 
100% no Estado de São Paulo.

Os dez novos projetos, con-
quistados em leilões de ener-
gia, incluem as seguintes in-
terligações elétricas (IE): 
Paraguaçu (BA/MG), Aimorés 
(MG), Itaúnas (ES), Ivaí (PR), 
Tibagi (SP/PR), Itaquerê (SP), 
Aguapeí (SP), Itapura – 2 lotes 
(SP) e Biguaçu (SC).

energia em Varginha; sistema de 
sinalização de todo trecho; obras 
complementares, como vedação 
de faixa de domínio, drenagem, 
contenções e unidades de apoio 
a operação e manutenção; siste-
ma viário nos entornos das esta-
ções Mendes e Varginha, incluin-
do pavimentação, drenagem, 
sinalização viária e iluminação 
pública; e terminal de ônibus – 
SPTrans.

De acordo com o diretor de engenharia, o viaduto rodoviário 
Paulo Guilguer Reimberg, em construção, é a obra de obra arte 
mais importante, uma vez que ligará as avenidas Paulo Guilguer 
Reimberg e Teotônio Vilela, no extremo da zona sul da capital 
paulista.

A empresa expôs alguns programas de parceria público-pri-
vado (PPP) que vem desenvolvendo. Um deles é a locação de 
ativo – pagamento mensal por um período a um parceiro pri-
vado responsável pela construção e operação do ativo.

Em Matinhos e Pontal do Paraná, no litoral paranaense, a 
Sanepar fez acordo nessa modalidade com a GEL Engenharia. 
A construtora ficou responsável pela construção de 514 km de 
redes coletoras, mais de 25 mil ligações domiciliares e 29 esta-
ções elevatórios, com meta de atingir de 50% para 89% de co-
leta e tratamento de esgoto no município de Matinhos, e am-
pliação de 25% para 73% de esgotos tratados em Pontal do 
Paraná.

A empresa calcula que a universalização de água e esgoto em 
todo o estado exija investimentos de mais de R$ 10 bilhões.

Em parceria com a Sandvik, fo-
ram realizados treinamentos da 
equipe de operação, manutenção e 
controle, visando a otimizar todo o 
ciclo de atividades de desmonte.

Um cable crane foi instalado 
para transporte de cargas e pesso-
as em um trecho da obra, evitando 
a abertura de acessos em área de 
proteção ambiental da Serra do 
Mar e facilitando também os trabalhos em trechos íngremes da 
vale.  A capacidade de carga do cable crane atinge 20 t e a dis-
tância entre as duas torres que sustentam os cabos mede 394 
m. A altura das torres é de 42,1 m e 34,9 m.

A obra tem ainda a maior contenção rodoviária do país, cuja 
área de cortina atirantada se estende por 6 mil m².
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Pacto Energia tem projeto de 1,3 GW no Rio Grande do Norte

Systra aponta potencial de otimização da infraestrutura

A Pacto Energia é uma empresa 
que oferece soluções em energia e 
possui em seu portfólio mais de 7 
GW de projetos de geração por fon-
tes renováveis. No Fórum Infra 
2021, seu CEO, Rodrigo Pedroso, 
apresentou alguns projetos da em-
presa.

Um deles é o projeto UFV Apodi, 
em Quixeré (CE), com potência de 

162 MW e investimentos de R$ 720 milhões. O projeto, que levou 

Marc-Olivier Maillefaud, CEO da Systra Brasil, levou ao Fórum In-
fra 2021 dois projetos desenvolvidos pela empresa em sistemas 
metroviários em operação.

O primeiro foi no metrô de Paris, propiciando geração de energia 
na fase de frenagem dos trens. A energia pode ser usada para os 
sistemas auxiliares do trem ou repassada para outros trens na li-
nha.

O projeto foi instalado na Linha 14 da rede metroviária parisien-
se, e envolveu também adaptação da curva de aceleração e frena-
gem para diminuir o consumo de energia e coordenação melhor 
dos movimentos dos trens fora do período pico. O resultado foi a 
redução de 16% do consumo de energia de tração fora do período 
pico.

O outro projeto foi desenvolvido na linha 1 do metrô de Santia-
go, no Chile. A linha de 20 km com 27 estações e frota de 49 trens, 

quase 12 meses para ficar pronto, iniciou operação em novembro 
de 2018 e é a terceira maior usina de energia fotovoltaica em 
operação no país. Foram implementados 500 mil módulos foto-
voltaicos neste projeto.

O executivo também apresentou o projeto do complexo Serra 
do Mel, no interior do Rio Grande do Norte. A potência total da 
iniciativa chega a 1.300 MW, com 25 parques - 52 MW para cada 
parque.

A iniciativa está pronta para entrar em leilão de energia e tra-
rá grande impacto econômico à cidade de Assú, com cerca de 
50 mil habitantes.

estava saturada. Foi implantado então 
o Communication Based Train Control 
(CBTC), com detecção continua dos 
trens; comunicação permanente entre 
o trem e os equipamentos fixos im-
plantados ao longo da linha e equipa-
mentos de sinalização fixos e embarca-
dos para garantir a segurança 
operacional (ATP).

Com fases de implantação entre ju-
lho de 2015 e final de 2016, o projeto permitiu mais dois trens por 
sentido no período pico, com diminuição de 110 segundos para 100 
segundos o intervalo de tempo entre um trem e outro.  Assim, hou-
ve aumento da demanda de 12% desde o comissionamento da 
nova sinalização.

Investimentos pela Sanasa em esgoto devem alcançar R$ 273 mi
A Sanasa, empresa de saneamento 

de Campinas (SP), por meio de seu 
gerente de Planejamento e Projetos, 
Rovério Pagotto, informou no Fórum 
Infra 2021 que a empresa deve inves-
tir no sistema de esgotamento do 
município o valor de R$ 273 milhões.

O escopo envolve implantação de 
141.858 m de redes coletoras; 30.040 
m de interceptores/coletores e 21 Es-

tações Elevatórias de Esgoto; 17.226 m de Linhas de recalque e am-
pliação de seis estações de tratamento de esgoto (ETE).

Com isso, a empresa espera chegar em 2025 com 100% do esgo-
to tratado. Hoje, a capacidade instalada do município para trata-

mento de esgoto atinge 95%.
No caso de abastecimento de água, a Sanasa já alcança quase 

100% de seu território de atendimento, de acordo com Rovério.
Os investimentos no sistema de abastecimento em execução al-

cançam R$ 141 milhões. O escopo inclui adutora de água bruta 
com extensão de 2.700 m; seis subadutoras com extensão total de 
31.230 m; 27 reservatórios com reservação total de 65.330 m³; 
quatro estações elevatórias de água e implantação de 57.828 m re-
des de distribuição.

Há ainda programa de combate e perdas de água, informa o ge-
rente de projetos. Nesse item, a empresa trabalha na estrutura de 
controle, redução de pressão, troca de redes, hidrômetros e ramais, 
conserto de reservatórios, cadastro técnico, macromedição e pes-
quisas de vazamento.

Acordo Trace - Abemi permite Certificação Compliance
Durante o Fórum Infra 2021, Joaquim Maia e Marcelo Lima, di-

retores da  Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi), 
expuseram sobre a Certificação Internacional em Compliance.

A Trace é uma entidade americana independente, sem 
fins lucrativos, com renome internacional, que analisa, ve-
rifica e certifica normas e procedimentos de compliance em 
terceiras partes.

A Abemi buscou a parceria com a Trace visando a propor-
cionar a seus associados e demais empresas do setor, inclusive 
de fabricantes de equipamentos e componentes, o acesso a 
uma certificação única no mercado.

A certificação Trace é reconhecida por bancos, investidores, 
developers e grandes grupos industriais e de infraestrutura in-
ternacionais que poderão vir a atuar no País.

A revista OE inovou este ano a premiação do RANKING DA ENGENHARIA BRASILEIRA, ao eleger as 
empresas de engenharia engajadas em 26 projetos que despontaram pela complexidade e relevância 
socioeconômica, confirmando ao mesmo tempo a crescente participação das concessionárias privadas no 
aporte de recursos no funding desses empreendimentos. 

Chamados de “Obras de Engenharia do Ano”, a premiação expressa o papel da infraestrutura no 
desenvolvimento do País em várias áreas, incluindo transportes — aeroportos, portos, rodovias e ferrovias -, 
mobilidade urbana, energia e recursos hídricos, além de iniciativas nos importantes segmentos de construção 
industrial e habitação social.

A seguir, um relato dessas obras, agrupadas por região, conforme de se deu na cerimônia de premiação do 
RANKING DA ENGENHARIA BRASILEIRA 2019 em agosto último, realizada em São Paulo (SP).

26 projetos são premiados pela complexidade e 
relevância socioeconômica 
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BRT de Belém/PA (Secretaria Municipal de Urbanismo)

Reforma do Aeroporto de Macapá/AP (Infraero) 

Linhão Belo Monte (Xingu Rio Transmissora de Energia)

As obras da ponte sobre o Rio Madeira foram divididas em três 
etapas: trecho convencional no Acre e em Rondônia, com vigas 
bi-apoiadas, e o trecho navegável pelo processo de balanço 
sucessivo.

Os  trechos convencionais foram executados utilizando o 
método com estaca escavada com camisa “perdida”, usando duas 
técnicas.

No lado do Estado de Rondônia executou-se as estacas com 
escavação monitorada utilizando máquina com torre Kelly. A 
escavação foi executada com lama bentonita para estabilizar o 
terreno, sendo todas as estacas engastadas em solo. As estacas 
neste trecho variavam de 1,10 a 1,50 m de diâmetro.

Já no lado do Estado do Acre, as estacas tinham 1,20 m de 
diâmetro. Todo este trecho possui rocha “aflorando” em seu leito, 
sendo necessário o engastamento das estacas em rocha. 
Empregou-se martelo de fundo com diâmetro de 1 m para 
execução dos pinos destas estacas.  Em ambos os casos, usou-se 
martelo elétrico PTC para cravação das camisas metálicas que 
foram essenciais para as escavações.

No trecho navegável foi executada estaca escavada com 
camisa perdida, com equipamento Wirth em circulação reversa.

Trecho de 13 km do BRT de 
Belém (PA), com 11 estações ao 
longo da Avenida Augusto 
Montenegro, foi entregue à 
população. O modal poderá 
transportar 800 mil pessoas/dia.

O escopo do projeto 
contratado pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo de 

Belém (SEURB) envolve 11 estações, três terminais de integração 
(Mangueirão, Terminal Tapanã e Terminal Maracacuera), um 
viaduto e reurbanização (drenagem, pavimentação, iluminação e 
paisagismo) da Avenida Augusto Montenegro.

As obras incluem canaleta de circulação exclusiva dos ônibus 

construção do novo terminal de passageiros e estacionamento de 
veículos; e a segunda etapa é a ampliação do pátio de aeronaves.

A obra envolveu a instalação no novo terminal de seis escadas 
rolantes, três esteiras de bagagens no desembarque, três esteiras de 
bagagens no embarque e três pontes de embarque.

A ampliação do pátio incluiu 74 mil m² de pavimentação em 
CBUQ; e 10.976 m² em pavimento rígido. O valor aproximado do 
contrato foi de aproximadamente R$ 163 milhões.

A obra de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional 
de Macapá (AP), já entregue, teve duas etapas: a primeira é a 

A primeira Linha de Transmissão (LT) 
de corrente contínua de ultra-alta 
tensão + 800 kV UHVDR (Ultra High 
Voltage Direct Current) da América 
Latina, está localizada no Brasil. 
Conhecida também como Linhão de 
Belo Monte, o projeto desse 
empreendimento colossal é de autoria 
Tractebel, que já projetou mais de 35 
mil km de linhas de transmissão de 
alta, extra-alta e ultra-alta tensão no 
Brasil e no exterior.

O empreendimento é composto por 
duas linhas de transmissão: Bipolo I e 
Bipolo II. O primeiro, com 
aproximadamente 2.000 km de 
extensão, atravessa mais de 70 
municípios entre os estados do Pará, 

Tocantins e Goiás, descarregando em Minas Gerais, no município de 
Estreito, parte da energia produzida pela Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte. 

Já o segundo bipolo, por sua vez, tem aproximadamente 2.500 
km de extensão, entre as estações conversoras de Xingu, em 
Altamira (PA), e Terminal Rio, em Nova Iguaçu (RJ), e foi projetada 
pela equipe da área de energia da Tractebel.

Para Cláudio Maia, presidente da Tractebel na América Latina, “a 
participação da empresa em um empreendimento desta 
importância para o Brasil, confirma, mais uma vez, a capacidade do 
time de especialistas da Tractebel em desenvolver soluções de 
altíssimo nível para projetos de alta complexidade e em cenários 
com condições bastante atípicas”. 

A empresa, que atua no Brasil desde 1965, também é 
responsável por 40% dos projetos de subestações de extra-alta 
voltagem brasileiras e outros inúmeros no exterior. Além disso, 
projetou linhas de transmissão de extra-alta voltagem 500 kV em 
todos os estados brasileiros.

Um projeto estrutural de torres de travessia com 160 metros de 
altura, locação das estruturas com vão de 1136 metros, além de 
impactos ambientais, uma vez que as estruturas precisaram ser 
reposicionadas para fora das matas ciliares, conferem a essa 
travessia características que a difere de outros projetos deste tipo 
já realizados anteriormente. 

padrão BRT, construída em concreto, sobre base de concreto 
rolado (CCR); pistas multifaixas para o tráfego convencional de 
veículos, construída em pavimento flexível tipo CBUQ, sobre sub-
base e base de brita graduada; terminais construídos em 
estrutura metálica com acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais; 11 estações duplo-ataque de embarque e 
desembarque de passageiros também dotadas de acessibilidade; 
construção de obra de arte com o objetivo de ordenar o tráfego 
de veículos nas intersecções da Avenida Augusto Montenegro 
com a Avenida Independência, entre outros itens.

A alta incidência de chuvas, preparação de mão de obra, 
integração de fornecedores e subempreiteiros locais e a logística 
foram os principais dificuldades superadas na obra. A construção 
absorveu mais de 1.200 trabalhadores no pico.

Neste trecho, houve necessidade de três técnicas distintas para 
as escavações:
- Execução de furo secante para encaixe da camisa, em local onde 
o leito era em rocha sã;
- Execução de jet grouting para tratamento do terreno para 
possibilitar a escavação. O solo tinha areia muito fina, que 
impedia o avanço da broca; 
- Estabilização com lama bentonita. 

Na superestrutura, no trecho convencional, os pré-moldados 
eram produzidos em pátio e os lançamentos foram feitos com 
guindaste embarcado em balsa.

Para o lançamento das vigas longarinas, utilizou-se treliça 
lançadeira. Para execução das aduelas do trecho em balanço 
sucessivo, recorreu-se a escoramento engastado na própria 
estrutura.  O vão maior tinha 170 m.
   A particularidade da obra foi o convívio com quantidade imensa 
de árvores que o rio traz, principalmente no período das chuvas – 
por isso o chamam de rio Madeira - dificultando sobremaneira os 
trabalhos das fundações.
  Os pilares da estrutura sob o rio são triangulares para evitar o 
encalhe de árvores com galhos trazidos pelo rio. Ainda assim, 
muitas ainda se prendem em diferentes níveis dos pilares. No 
período das chuvas a vazão cresce - a correnteza chega a 
alcançar 3 m/s, com água muito barrenta. Durante os trabalhos 
de construção, um barco de apoio removia as árvores para não 
atingir as obras. Avalia-se agora a construção de dolfins fixos 
para proteção dos pilares. 
   A ponte tem 1.100 m e define-se no momento o que se fará no 
acesso do lado Acre em trecho de 440 m - antes de encontrar a 
estrada já existente. O aterro não é recomendável — mas sim a 
construção de uma estrutura elevada variando de 15 m a 5 m, 
permitindo por baixo a passagem de  animais e a travessia de 
cursos d’água.

Região Norte
Ponte sobre o Rio Madeira, na divisa Rondônia-Acre (Dnit)

Projeto: Enescil - Fiscalização: JDS e Falcão Bauer - Construção: Arteleste Construções

Projeto: Systra, Concremat, Yachiyo Engineering e Chodai - Construção: Paulitec e Sistran

Projeto e Construção: Dan Hebert Engenharia e EPC

Projeto: Tractebel Engineering - Montagem: Tabocas
Para a equipe técnica e gerencial da Tractebel, que participou da 

concepção do Linhão de Belo Monte, projetos de travessias são 
considerados especiais, já que para a elaboração e execução deste 
tipo de obra, não basta utilizar padrões existentes, é necessário 
desenvolver, na grande maioria das vezes, novas metodologias e 
tecnologias para enfrentar os desafios. No entanto, é importante 
não deixar de buscar soluções originais e mais econômicas, para 
garantir que os critérios técnicos, de segurança e manutenção 
sejam devidamente respeitados.

Maria Guilhermina Drummond, responsável pela área de energia 
da Tractebel na América Latina, considera que um projeto de 
travessia é sempre especial, pelas particularidades envolvidas. 

“No caso da travessia do rio Tocantins da linha de transmissão 
800kV Bipolo 2, o projeto é ainda mais peculiar pelo novo 
paradigma que representou para o Sistema Interligado Nacional, 
devido a grandes desafios, como: diversidade de biomas (conjunto 
de ecossistemas) atravessados; estar entre as linhas de transmissão 
mais extensas do mundo; possuir a torre de transmissão em 800kV 
mais alta da América do Sul (cerca 160 m de altura total), instalada 
em local permanentemente alagado”, conclui. 

O trecho da travessia foi finalizado em 2018, após superar todas 
as adversidades encontradas, em um prazo mais curto de que 
estava previsto.

A Tractebel mantém seus cinco escritórios no Brasil (Belém, Belo 
Horizonte, Brasília, Florianópolis e Rio de Janeiro) e também no 
Chile, Bolívia e México, onde desempenha atividades em projetos 
relacionados a energias renováveis, hidroenergia, geração térmica, 
gás, sistemas de transmissão, mobilidade urbana, edificações 
complexas, saneamento e meio ambiente. 

A Tractebel está presente em 33 países e tem projetos 
desenvolvidos em 140 países. São 4.400 empregados em todo o 
mundo, com uma receita de € 605 milhões. Na América Latina são 
570 empregados.

A experiência da Tractebel se estende por toda a Europa, África, 
Ásia e América Latina, o que permite realizar projetos desafiantes 
com alto padrão de qualidade.

A empresa oferece aos seus clientes soluções multidisciplinares 
de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização 
de obras na área de energia, água, desenvolvimento urbano e meio 
ambiente. Em todo o ciclo de vida de um projeto, a Tractebel busca 
o futuro sustentável e a transição ao zero carbono que o planeta 
precisa.
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Região Nordeste

As obras de expansão do Aeroporto de Fortaleza (CE), executadas 
pelo consórcio formado pela Passarelli e Método Engenharia, 
apresentam diversos diferenciais construtivos e soluções.

Um deles destaca-se a substituição do sistema de concreto 
moldado in loco por estruturas metálicas, que garantiram agilidade 
e velocidade das execuções em alguns trechos da obra.

Entre as soluções técnicas adotadas na reforma e ampliação do 
Aeroporto de Fortaleza está o uso no planejamento da metodologia 
Lean Construction para a definição do plano de ataque das frentes 
de trabalho.

A adoção de uma gestão apoiada na aplicação de ferramentas 
avançadas, como Realidade Virtual, tem contribuído para garantir 
que as obras superem as expectativas. 

Já a utilização da metodologia BIM (Building Information 
Modeling) permitiu a integração das informações entre as diversas 
etapas, podendo realizar, de forma simultânea, a gestão de todas as 
atividades programadas.

Os softwares de Realidade Virtual e a metodologia BIM foram 
fundamentais na fase de definição e validação do projeto, bem 
como na tomada de decisão técnica e, agora, estão sendo utilizadas 
para facilitar a integração dos ambientes com as estruturas 
existentes.

No primeiro ano de trabalho, o consórcio contratado pela 
Fraport Brasil – Fortaleza, concessionária do aeroporto, expandiu a 
sala de embarque doméstico e iniciou a construção de um novo 
estacionamento; realizou serviços de modernização e ampliação da 
iluminação e dos banheiros. 

Também foram executados serviços de demolição e de reforço 
das estruturas para expansão da área leste, que se encontram 
avançadas, com a 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. 

As intervenções no atual terminal de 
passageiros incluíram a readequação de 
alguns espaços existentes, além de 
adaptações da estrutura para a expansão 
oeste.

O consórcio tem trabalhado em ritmo 
acelerado nas obras, que ainda envolvem 
a ampliação da área de check-in 
doméstico e internacional e da pista de 
pouso e decolagem, pátio de aeronaves, 
construção de um novo estacionamento, 
sistemas de ar-condicionado e 
iluminação. 

O sistema viário segregado de embarque e desembarque já 
está em operação para reduzir o congestionamento no local. 

Atualmente, passam pelo aeroporto 6,6 milhões de 
passageiros/ano que, após a conclusão das obras, serão 
atendidos por mais oito pontes de embarque. 

“Esta obra posiciona a Método como um importante player 
no segmento de infraestrutura aeroportuária, além de ratificar 
nossa vocação para execução de projetos complexos. Vários 
desafios marcaram este projeto, que só nos foi possível 
superarmos pela utilização de metodologias baseadas nas 
melhores práticas de gestão, métodos construtivos arrojados e 
alta tecnologia”, diz Jorge Almada, diretor de Operações na 
Método.

“Da mesma forma destaco como um dos pontos fortes do 
projeto a excelente equipe alocada, profissionais de muita 
competência, alinhados com os objetivos, focados em resultados 
e nas necessidades do cliente. Estou muito satisfeito com o 
projeto, em relação à qualidade do produto entregue, prazo e 
satisfação do cliente”. 

Romilson Souza, gerente de Operações na Passarelli, diz que 
“a possibilidade de atuar em uma obra do tamanho e 
complexidade desta, justamente quando a Passarelli passa por 
um novo momento em sua história de 87 anos, é motivo de 
muito orgulho! Foram mais de 100 profissionais de gestão e 
projetos envolvidos em mais de 40 disciplinas completamente 
alinhados por meio do BIM”. 

E acrescenta: “Poder entregar ao Estado do Ceará um 
aeroporto que será um importante hub ligando o Nordeste do 
País à Europa é construir uma ponte para o futuro no presente”.

 A obra teve início em 2018. A conclusão da expansão do 
terminal se encerram em abril de 2020; e o término da expansão 
da pista deverá ser concluída em dezembro do ano que vem.

Ampliação e Modernização 
do Aeroporto de Fortaleza/CE (Fraport) 

Projeto: Intertechne - Construção: Construtora Passarelli e Método Engenharia
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Ampliação e Modernização 
do Aeroporto de Salvador/BA (Vinci Airports) 

Cinturão das Águas no Ceará 
(Secretaria dos Recursos Hídricos) 

Gerenciamento: Engexport - Construção: Teixeira Duarte, Alves Ribeiro e Actemium Supervisão: TFP Recife (lotes 1, 2 e parte do 5) / Consórcio TPF Fortaleza e IBI (lotes 3, 4 e o restante do 5) 
Construção: Lote 1 – Construtora Passarelli, PB Construções e Serveng / Lote 2 – S.A. Paulista / Lote 3 – Marquise 

e EIT Construções / Lote 4 – PB, Construtora Passarelli e Serveng / Lote 5 - Ferreira Guedes e Toniolo, Busnello
No Aeroporto de Salvador (BA), da concessionária Vinci,           

a primeira etapa de obras, iniciada em abril de 2018, contempla 
90% de todas as intervenções previstas e representa cerca de     
R$ 700 milhões em investimentos. 

As intervenções se concentraram no terminal existente, 
incluindo troca de iluminação convencional por LED e 
substituição dos sistemas elétricos, de refrigeração e de 
prevenção e combate a incêndio. Também já foi entregue parte da 
nova área de escritórios e balcões de vendas das companhias 
aéreas, e 60% do check-in em novo layout. 

Outras intervenções estão em andamento no terminal e 
incluem a construção de estrutura para implantação de novos 
conjuntos de escadas e elevadores, reforma de nove conjuntos de 
banheiros e construção de 15 outros, construção de um novo píer 
com seis pontes de embarque e ampliação do terminal existente 
em 20.000 m². Há ainda intervenções em curso na pista de 
pousos e decolagens.

O sistema de integração de bacias hidrográficas concebido 
pelo Governo do Estado do Ceará, o chamado Cinturão de 
Águas do Ceará (CAC), tem intuito de reforçar a segurança 
hídrica a partir de vazões provenientes do Eixo Norte do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). 

Hoje, estão em andamento as obras em cinco lotes do CAC, 
com o total de 145 km, que compreendem obras civis de 
captação e adução, incluindo serviços e fornecimentos de 
materiais. Destaca-se, por sua complexidade, o lote 5, que 
inclui nove túneis.

A Sinop Energia (integrado pela Usina Termelétrica Norte 
Fluminense, do grupo EDF, Eletronorte e Chesf) é a responsável 
pela construção, implantação, operação, manutenção e 
comercialização da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Sinop. 

Localizada a 70 km da cidade de Sinop, é uma usina 
hidrelétrica que entrou em operação em setembro último no rio 
Teles Pires, sendo a barragem situada nos municípios de Cláudia 
(margem direita do rio) e Itaúba (margem esquerda).  

Com investimentos de cerca de R$ 3,2 bilhões, este projeto 
caracteriza-se pela disposição de uma casa de força com duas 
turbinas geradores com potência instalada de 408 MW. O 
reservatório a ser formado terá área de inundação de 342 km².

Os principais volumes ou dimensões da obra são: escavações 

O terminal ferroviário de Alto Araguaia (MT) passou por um 
processo de reestruturação operacional encerrado no final do ano 
passado. A Rumo, concessionária do trecho, fez investimentos em 
obras de adequação elétrica, pátios, armazém, sistema de 
combate a incêndio, drenagem, entre outros, para aperfeiçoar o 
atendimento às empresas da região. 

Os trabalhos voltados ao sistema de combate a incêndio 
envolveram a instalação de reservatórios, ponto de 
abastecimento, casa de bombas (além da instalação das próprias 
bombas), hidrantes, entre outros itens. 

Os trabalhos tiveram que superar a logística e falta de 
estrutura local, além de cumprimento do prazo contratual. Alto 
Araguaia fica a pouco mais de 400 km da capital Cuiabá, e sua 
população gira em torno de 20 mil pessoas.

A Engemon fez a elaboração de projeto executivo e 
implantação do sistema de proteção contra incêndio.

Fábrica da Laboratório Aché em Suape/PE

Complexos eólicos de Cutia e Bento Miguel 
no Rio Grande do Norte (Copel) 

A construção da fábrica da Aché Laboratórios, no Complexo 
Industrial Portuário de Suape (PE), atende um conjunto de 
normas internacionais GMP (Good Manufacturing Practices), que 
define e padroniza processos de produção em conformidade com 
as melhores práticas. Esse empreendimento tem área construída 
de 94 mil m².

Todos os painéis isotérmicos dos ambientes internos, 
característica fundamental em um empreendimento desse tipo, 
possuem sistemas GMP.

A obra, iniciada em junho do ano passado, teve a fase 1 
concluída no final de agosto. Consistiu na execução da 
infraestrutura, portaria e prédios de apoio, expedição, utilidades e 
de produção de sólidos, de recebimento e embalagem. 

A fase 2 compreende a ampliação do prédio de produção, 
execução do prédio de estéreis, prédio administrativo, assim como 
prédios de apoio para utilidades que atenderão as demandas 
dessa etapa, como caldeiras e inflamáveis. As obras dessa fase 
devem terminar em setembro de 2020.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) inaugurou no 
final do ano passado o Parque Eólico Cutia e Bento Miguel, que 
fica na região de São Miguel do Gostoso, no litoral do Rio Grande 
do Norte.

O complexo eólico tem capacidade de 312 MW e energia para 
atender 883 mil pessoas. O investimento no complexo foi de     
R$ 2,1 bilhões e faz parte de um conjunto de cinco complexos 
eólicos construídos pela Copel no Estado.

Na fase 1, foram adotados, em geral, sistemas construtivos 
convencionais para as estruturas do empreendimento, com 
aplicação de fundações em estacas hélice contínua e cravação de 
perfis metálicos. O prédio de produção de sólidos é o mais crítico 
da construção da nova fábrica da Aché.

Construção: Grupo Rio Verde

Construção: DoisA Engenharia

o b r a s  d E  E n g E n h a r i a  d o  a n o  -  2 0 1 9

em solo - 1.831.000 m³; escavações em rocha - 1.564.985 m³; 
concreto - 360.000 m³; a barragem de CCR é de 46 m de altura e 
620 m de cumprimento. 

O empreendimento entrou em comissionamento em outubro.

Região Centro-Oeste
UHE Sinop/MT (Sinop Energia)

Terminal Ferroviário de Alto Araguaia/MT (Rumo)

Projeto: Intertechne, Leme e Concremat - Construção: Construtora Triunfo

Projeto e Implantação (sistema contra incêndio): Engemon
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Hospital Sírio-Libanês em Brasília/DF 
Região Centro-Oeste

Em fevereiro deste ano, foi inaugurado o Hospital Sírio-Libanês, em 
Brasília, o primeiro complexo hospitalar da marca fora de São Paulo.

O novo hospital, com 30 mil m² e 144 leitos de internação – 30 
deles para UTI, seis salas de cirurgia, pronto atendimento, entre outros 
recursos. 

Destaca-se a utilização dos pisos emborrachados para a área 
hospitalar de alto tráfego, que dispensam a aplicação de cera 
protetora e facilitam a limpeza; o isolamento acústico dos quartos, 
propiciando conforto aos pacientes; diversas soluções com 
tecnologias recentes, como produtos para melhorar a resistência da 
superfície sob os pisos de borracha, de modo a se evitar vincos pelo 
alto tráfego de macas; tubos que reduzem a necessidade de conexões 
nas instalações hidráulicas; e sistema de ar condicionado VRF, que 
possibilitou reduzir o volume de dutos, adequando-se ao espaço do 
entreforro. Foi ainda adotada película vinílica, sem odores, no lugar da 
pintura tradicional dos quartos.

De modo a atender a ambos os fluxos, aéreo (cota máxima 
+48.5 m) e fluvial (gabarito de navegação de 40 m com vãos de 
140 m, conforme estipulado por DNIT no edital), definiu-se uma 
solução estrutural com uso de viga de altura variável, engastada 
em pares de pilares lâmina, construída em balanços sucessivos. 
Essa OAE possui três vãos intermediários de 140 m com dois 
extremos de 90 m, totalizando 600 m.

A pré-fabricação da superestrutura por partes, fracionada em 
aduelas, mãos francesas e lajes, dada a largura de 27.1 m da OAE, 
foi importante para limitar pesos e permitir adequação aos 
equipamentos disponíveis para manuseio, transporte e aplicação, 
especialmente no caso das treliças içadoras das aduelas.

O projeto de todos elementos pré-moldados já levava em 
consideração os equipamentos da própria construtora, fator 
essencial para redução de custos, na medida que permite reduzir 
a contratação de fornecedores.

Esse uso intensivo de pré-moldados permitiu ainda economia 
de escala, incremento da produtividade pela otimização da mão 
de obra e do uso dos equipamentos, além de redução de prazos 
de construção pelo uso de cura térmica nos pré-moldados e 
implantação de um pátio industrial que possuía acesso por água e 
terra, facilitando controles por sua centralização, além de 
possibilitar acompanhamento e redução de resíduos gerados.

O caixão central foi executado com aduelas pré-moldadas não 
conjugadas (“match cast”), mas com junta moldada in loco de 20 
cm, em função das limitações das treliças içadoras existentes no 
mercado brasileiro e da simplificação tecnológica decorrente do 
uso dessa junta (“wet joint”) não armada, que ainda possibilita 
correções de desvios na geometria da ponte. Na superestrutura, 
apenas as aduelas de disparo e de fecho foram moldadas no local.

Os balanços laterais constituíam-se de lajes de altura integral, 
apoiadas em mãos francesas (conectadas às aduelas por processo 
Dywidag), ambas pré-moldadas.

A protensão da obra, além dos usuais cabos internos, também 
possui protensão externa (interna ao caixão). Pela grande largura, 
a protensão transversal também foi necessária.

A implantação do empreendimento envolveu o            
reassentamento de mais de 1.000 famílias e também atravessa 
um Parque Estadual de preservação ambiental (Delta do Jacuí). 
Isso exigiu uma solução socioambiental que trabalhasse com 
rapidez e mínima intervenção in loco nas comunidades 
impactadas e no meio ambiente, operando sem a geração de 
resíduos e somente a execução de pequenas concretagens. 
Esse cenário reforçou o uso da pré-fabricação para o máximo 
possível das estruturas também nas travessias sobre ilhas e 
intersecções sobre a Freeway em Porto Alegre e sobre a BR-
290 na margem oposta do Guaíba, possibilitando que na etapa 
se realizasse apenas trabalhos de montagens.

O empreendimento é uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba e 
acessos à BR-116/290 no Estado do Rio Grande do Sul. São cerca de 
12 km de obras e a área total de tabuleiros das obras de arte 
especiais somam 111.600 m².

O contrato, em regime de RDCI (Regime Diferenciado de 
Contratação Integrada), foi firmado com o DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes), pelo consórcio.

O desafio do projeto foi realizar o planejado. Para tanto, foram 
propostas alternativas de solução em substituição ao projeto do 
edital, mudanças essas que foram fundamentais para vencer a 
licitação.

O edital apresentava estrutura em extradorso protendido no 
trecho de transposição sobre o Rio Guaíba. O consórcio propôs 
executar consolos sucessivos que teve custo bem mais competitivo; 
equacionou problema de gabarito aéreo imposto pela proximidade 
com o Aeroporto Salgado Filho, que não tinha sido atendido pelo 

projeto original; foi solucionada a demanda imposta pelo pesado 
tráfego diário entre a região metropolitana, o sul e o oeste do Estado 
dessa rota, que se tornará um dos principais acessos utilizados; 
permitiu a aplicação de inovações tecnológicas na sua construção; e 
agregou efeito estético expressivo, dado que a ponte naturalmente se 
torna um cartão postal de entrada de Porto Alegre.

Outra mudança importante foi a substituição da fundação em 
estaca escavadas prevista no edital por estacas pré-moldadas 
protendidas e sem emendas.

Outra solução primordial foi industrializar e tipificar toda a 
produção através da pré-fabricação intensiva, que se tornou o 
diferencial do projeto alternativo. Os principais trechos da obra 
empregou os seguintes tipos de pré-moldados:

• Consolos sucessivos (trecho navegável sobre o Rio Guaíba): 
estacas, casca nos blocos de fundação (dispensando uso de formas), 
aduelas, mãos francesas e lajes (altura integral) pré-moldadas;

• Elevada pesada (demais trechos sobre o Rio Guaíba, entre eixos 
de 41 m): pilares aduelados, vigas U pré-moldadas protendidas (pré-
tração), estacas, travessas casca e lajes (altura integral) pré-moldadas;

• Intersecções sobre a Freeway e a BR-290 (vãos variáveis de 22 a 
38 m) – similar à elevada pesada; 

• Elevada leve (trecho sobre as ilhas, fora dos cursos d´água, entre 
eixos de 12.35 m): estacas e travessas pré-moldadas, além de vigas T 
pré-moldadas protendidas (pré-tração) justapostas.

O regime de contratação da obra favoreceu a realização do 
planejado na época da concorrência, pois possibilitou desenvolver o 
projeto numa parceria entre projetista e construtor, bem como 
enfrentar as dificuldades ao longo da execução de empreendimento 
desse porte e também contornar a falta de recebimento imposta pelo 
cenário de crise econômica.

Construção: Engeform Engenharia

Região Sul
Complexo viário sobre o Rio Guaíba em Porto Alegre/RS (Dnit) 

Projeto e construção: Consórcio Queiroz Galvão e EGT Engenharia

O projeto de melhorias da infraestrutura do Aeroporto de Porto 
Alegre (RS), da concessionária Fraport, engloba todo o sítio 
aeroportuário – desde as áreas de acesso público, como 
estacionamentos e parte dos terminais de passageiros (denominadas 
landside), como as áreas com acesso restrito, tais como pátios de 
aeronaves, taxiways, pistas de pouso e decolagem, vias de serviços, 
sistemas de auxílio a navegação, muros e guaritas (chamadas de 
airside). 

As ações previstas para o terminal de passageiros estão 
concentradas 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.  

Na área externa do aeroporto, está sendo construído um novo 
edifício garagem, ao lado do prédio  atual. O aeroporto deverá prover 
pelo menos 4.300 vagas. 

Será realizada a extensão da pista de pouso e decolagem em 920 

m, que se soma à existente de 2.280 m. Haverá ainda adequações nos 
sistemas de balizamento, sinalização (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 pista que tem 
por objetivo garantir a segurança operacional do aeroporto.

Ampliação e Modernização do Aeroporto 
de Porto Alegre/RS (Fraport) 

Projeto: Pöyry - Construção: Consórcio HTB, Tedesco e Barbosa Mello 

Trecho em consolos sucessivos

Aduelas pré-moldadas

Intersecção com a Freeway e os diversos pré-moldados constituintes
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A concessionária Floripa Airport 
(subsidiária da Zürich Airport) 
inaugurou em outubro novo terminal 
do Aeroporto de Florianópolis (SC). 
Com investimentos de R$ 550 
milhões, o novo terminal tem 49 
mil m² (quatro vezes maior que o 
atual), com capacidade para 
receber 8 milhões de passageiros/

ano, 10 fingers, dois andares - um para embarque e outro para 
desembarque -, sistema de bagagem automatizado, estacionamento 

A Klabin aprovou em abril 
a expansão de capacidade no 
segmento de papéis para 
embalagem, o chamado 
projeto Puma II, que vai 
consumir investimentos de 
R$ 9,1 bilhões até 2023.

O Puma II é resultado de 
um estudo para expansão 
orgânica da empresa e 
abrange a instalação de duas 
máquinas de papel, com 

produção de celulose na unidade na cidade de Ortigueira (PR).
A capacidade total das máquinas de Puma II será de 920 mil t/

ano de papéis kraftliner. Na Unidade Puma, a Klabin já produz 
celulose branqueada (fibra curta, fibra longa e fluff), com 
capacidade anual de 1,6 milhão t.

O Puma II será dividido em duas etapas. A primeira envolve a 
construção de uma linha de fibras para produzir celulose não 
branqueada, integrada a uma máquina de papel kraftliner e 
kraftliner branco, que serão comercializados sob a marca 
Eukaliner, com capacidade de 450 mil t/ano.

A segunda etapa do projeto contempla a construção de uma 
linha de fibras complementar, integrada a uma máquina de 
papel kraftliner, com capacidade de 470 mil t/ano e expansão de 
algumas estruturas de apoio.

O cronograma prevê que as obras de cada etapa durem 24 
meses.

A Usina Termelétrica Pampa Sul, da Engie, em Candiota (RS), 
inaugurada em julho último, 
teve extensivos trabalhos de 
montagem eletromecânica. A 
UTE queima o carvão mineral 
para geração de energia e tem 
capacidade total de 680 MW, 
composta por duas unidades 
geradoras de 340 MW cada. 

A região de Candiota, onde 
está sendo construída a usina, 
possui as maiores jazidas de 

carvão mineral do país, com custos de produção mais baixos. 
Nesta UTE, a principal diferença tecnológica em relação a 

outras usinas termelétricas é a utilização de caldeira do tipo leito 
fluidizado circulante, que apresenta maior flexibilidade quanto a 
variações na qualidade do combustível e é mais adequado ao 
carvão encontrado em Candiota. Além disso, o tipo de caldeira 
adotado resulta em menos emissões de dióxido de nitrogênio e 
enxofre. 

Os demais equipamentos da usina (turbina, filtros de manga, 
gerador, condensador, torre de resfriamento, bombas, 
precipitadores eletrostáticos etc.) utilizam tecnologias 
tradicionais de outras usinas do tipo.

com mais de 2,5 mil vagas e aplicação de conceito ecofriendly 
(reaproveitamento de água, jardins internos, iluminação LED, entre 
outros itens). Outra novidade é um terraço-mirante para uso do 
público, com vista panorâmica para o pátio onde ficam as aeronaves.

Entre as características do projeto estão ainda readequação 
das vias de acesso, finalização do pátio de aeronaves, novo 
estacionamento para ônibus turísticos e municipais, viaduto 
de acesso ao novo terminal, e aumento de acostamento, 
adequação de faixa preparada e implementação de RESA – 
área de segurança nas cabeceiras da pista de pouso e 
decolagem.

Novo Terminal do Aeroporto de Florianópolis/SC 
(Zurich Airport) 

Ampliação da Fábrica de Celulose da Klabin 
(Projeto Puma II) em Ortigueira/PR

Termelétrica Pampa Sul em Candiota/RS (Engie)

Projeto e construção: Racional Engenharia - Projetistas: Promon, Contag e Infraestrutura (infraestrutura) e 
MHA (instalações) - Gerenciadora: Controltec

Engenharia, gerenciamento das plantas complementares e interligações de ilhas de processos: Pöyry
Fornecedores: Andritz (pátio de madeira, caustificação, forno de cal, caldeira de recuperação e caldeira 

de força); Confab Industrial e Veolia HDP (planta de evaporação); Siemens (turbogeradores); 
Suez Water Technologies & Solutions Brasil (estações de tratamento de água, de efluente e de água 

para caldeiras); Valmet (linha principal de fibras e máquina de papel)

Projeto (EPC): SDEPCI - Gerenciadora: SEPCO1 - Construção e montagem: Niplan, Cobrazil e M. Roscoe

Uma história
construída 
com grandes
conquistas.

Atuando desde 1978 na execução de instalações 

elétricas, hidráulicas, mecânicas, automações e 

infraestrutura, conseguimos consolidar nossa marca 

nesse mercado, sempre trabalhando com responsabilidade 

e compromisso. Hoje, somos orgulhosos das milhares de 

obras por todo o Brasil, das importantes conquistas e do 

know-how que desenvolvemos durante 41 anos de trabalho. 

E o mais importante: saber que, além de grandes obras, 

construímos uma história de valor.

�  temon.com.br   |   �  company/temon   |   �  @temontecnica  

Estar entre 
as 500 Grandes 
e ser premiada 
pela participação 
na Obra Sírius
são algumas delas.
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As obras retomadas no início do ano da extensão da Linha 
9-Esmeralda, da CPTM, no extremo da Zona Sul da capital paulista, 
devem durar até agosto de 2020. O Lote 1 compreende a ligação da 
estação Grajaú à estação Mendes e o lote 2 conecta trecho após a 
estação Mendes até Varginha, onde a extensão da Linha 9 se encerra. 
No total, são 4,5 km acrescidos ao ramal.

O trecho do Lote 1 tem extensão de 2,4 km. De acordo com a 
Concrejato Engenharia, até o final do mês de setembro de 2019 foram 
realizadas 19% das obras do escopo contratado.

Atualmente, os serviços de maior expressão que estão em 
andamento são a execução da linha permanente, estruturas metálicas 
e a cobertura com telha autoportante, com vão livre de 19 m, no corpo 
da estação Mendes.

Estão ainda sendo executados na estação os acabamentos internos 
como piso de granito, serralherias internas, tratamento da estrutura de 
concreto com verniz anti-pichação, aplicação de manta anti-vibração 
na via sobre a estrutura de concreto, diversas estruturas de concreto de 
pequeno porte em complemento ao projeto original, infraestrutura das 
instalações de baixa tensão e facilities, além dos brises especiais das 
fachadas.

Em paralelo, foram adquiridos na Europa de fabricante de grande 
expressão os aparelhos de movimentação de via AMV, que estão em 
processos final de ajuste de projeto de forma que todos os 
componentes sejam fabricados com os parâmetros nacionais.

As escadas rolantes por sua vez estão em fase de inspeção final na

Espanha para embarque ao Brasil. Também já foram adquiridos 
quadros elétricos especiais que estão em fase de confecção, 
equipamentos e materiais especiais da linha de tração aérea.

A obra tem sido acompanhada de perto pelos representantes da 
Secretaria de Transporte do Estado, que tem demonstrado satisfação 
com a execução e andamento da obra, segundo a Concrejato.

Os processos internos do consórcio de verificação de projeto têm 
sido realizados de forma intensa pela equipe de engenharia para 
garantir que a compatibilização tenha o mínimo de interferências 
durante a execução da obra, mitigando retrabalhos na obra e 
improdutividade.

A equipe de planejamento tem feito igualmente um trabalho de alto 
nível técnico na implementação dos processos Lean Construction para 
possibilitar o cumprimento dos prazos da forma planejada, para que a 
ordenação das atividades evite retrabalhos e que a qualidade dos 
serviços prestados esteja de acordo com o nível de serviço pactuado.

materiais, remédios e produtos químicos, dentre outros itens de 
extrema importância para a população. Para a Temon, fazer parte de 
uma concepção única como o Sirius, reforça o DNA da empresa de 
investir constantemente em tecnologia de ponta e no que há de mais 
moderno para a execução de todas as suas obras e serviços.  

O Sirius abrirá novas perspectivas de pesquisa em áreas como 
ciência dos materiais, nanotecnologia, biotecnologia, física, ciências 
ambientais e muitas outras. A nova fonte de Luz Síncrotron será mais 
de cinco vezes maior e muito mais potente do que a atual fonte UVX, 
em operação desde 1997. O novo equipamento será operado a uma 
energia de três bilhões de elétrons-Volts permitindo que o feixe 
gerado seja de baixa emitância e com brilho muito maior, 
proporcionando mais confiabilidade nas aplicações que virão com a 
concepção do projeto. 

A Luz Síncrotron que será gerada pela aceleração de elétrons, 
alcança uma velocidade muito próxima à velocidade da luz (300 mil 
km/segundo). O Sirius permitirá investigar a estrutura atômica e 
molecular dos diferentes materiais, iluminando-os com os diferentes 
tipos de radiação presentes na Luz Síncrotron. A máquina terá “linhas 
de luz”, nas quais os pesquisadores realizarão seus ensaios, 
escolhendo, por meio de filtros, a frequência de onda específica de 
acordo com a necessidade do experimento a ser realizado.

O know-how da Temon 
em obras de missão crítica 
legitimou sua participação 
na construção do 
laboratório que abriga o 
Projeto Sirius – nova fonte 
de Luz Síncrotron de 
quarta geração, 
desenvolvido pelo 
Laboratório Nacional de 

Luz Síncrotron (LNLS), o mais moderno da América Latina. 
A Temon está à frente do desenvolvimento dos projetos 

executivos de instalações em Revit (tecnologia 3D), com a 
compatibilização da tecnologia para a geração automatizada da 
planta, além de fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra especializada para execução dos sistemas elétricos, especiais, 
hidráulicos e de combate a incêndio do local. 

O Laboratório, concebido pelo Centro Nacional de Pesquisas em 
Energia e Materiais (CNPEM), foi planejado para ser um dos mais 
avançados do mundo e está sendo desenvolvido na sede do CNPEM, 
em Campinas (SP). 

A partir do Sirius será possível desvendar ou criar novos tipos de 

As obras de ampliação de capacidade da BR-101/RJ, 
entre os Km 297+500 e 320+100, no trecho Niterói-
Manilha, é de responsabilidade da Autopista 
Fluminense, que faz parte do grupo Arteris.

A obra vem sendo executada num ritmo acelerado e 
tem entrega prevista para outubro de 2020. O objeto 
do projeto é a execução de uma 3ª faixa em ambos os 
sentidos da rodovia, localizadas sobre o canteiro 
central existente, onde a rede de drenagem superficial, 
as barreiras de proteção e redes de iluminação viárias 
serão refeitas para atender a nova geometria da 
rodovia. 

A maior dificuldade é a coordenação da logística, 
pois além de o canteiro estar limitado a uma faixa de 
aproximadamente 10 m de largura, onde entram e 
saem centenas de caminhões diariamente e trabalham 
dezenas de equipamentos de terraplanagem de grande 
porte - ao lado da rodovia com veículos passando em 
alta velocidade, a obra está numa das regiões mais 
populosas do Rio de Janeiro.

Região Sudeste Laboratório Nacional de Luz Sincroton 
(projeto Sirius) em Campinas/SP Extensão da Linha 9 - Esmeralda da CPTM em São Paulo/SP 

3ª Faixa da Rodovia Niterói-Manilha - BR-101/RJ 
(Arteris/Autopista Fluminense)

Montagem: Temon - Gerenciadora: Engecorps - Projeto de Engenharia de Instalações: MHA  
Projeto Estrutural: Engeli Consultoria e Engenharia Construção: Racional Engenharia

Construção: Consórcio Concrejato e Alberoni e Arruda (Lote 1)

Construção: Carioca Engenharia
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O Residencial Vida Nova Ribeirão é considerado o maior do 
Brasil e do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto tem 
investimentos de mais de R$ 800 milhões.

No final do ano passado deu-se o início a entrega de 4.825 
casas das fases B1 e B2, do projeto localizado em Ribeirão Preto 

Dois trechos de um transportador de correia de longa distância da 
Vale haviam sido destruídos por conta do rompimento da barragem 
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). 

O projeto do Complexo Minero-industrial de Serra 
do Salitre (MG), que teve sua construção iniciada em 
2015, aproxima-se de sua conclusão. A unidade possui 
a seguinte capacidade de produção: 1,2 milhão de 
toneladas/ano de concentrado fosfático; 1 milhão de 
toneladas/ano de ácido sulfúrico; 250 mil toneladas/
ano de ácido fosfórico; 900 mil toneladas/ano de 
fertilizantes granulados; e 770 mil toneladas/ano de 
mistura de granulados. 

A construção do complexo foi dividida em duas fases. A etapa primária do projeto já está 
em operação por meio da extração e beneficiamento de rocha fosfática. 

A expectativa é que até o final de 2019 seja concluída a planta química da nova unidade. 
A partir disso, o local estará em condições de iniciar o processo de pré-operação para depois 
implantar a operação assistida e, em seguida, começar a operação comercial. A previsão é de 
que todas essas etapas estejam concluídas em 2020.

Na segunda fase, que conta com 75% da construção civil já executada, se concentra na 
planta química onde ocorrerá a fabricação dos fertilizantes. Esta etapa, mais complexa 
tecnicamente, envolve as edificações do processo em que são produzidos e armazenados os 
produtos químicos necessários até as edificações finais para a produção e empacotamento.

A obra de duplicação do trecho de serra da Rodovia Tamoios, em Caraguatatuba (SP), 
envolve 21,6 km de vias. De túneis são 13,135 km, mais oito viadutos e uma ponte. Um 
teleférico chamado cable crane dá suporte aos trabalhos no trecho mais crítico, do ponto de 
vista ambienal.

O trecho tem acentuado declive e boa parte dele 
atravessa área de preservação da Serra do mar. Trata-
se de uma das obras de infraestrutura mais 
complexas em andamento no país por conta da 
logística e do meio ambiente. Os trabalhos 
começaram em dezembro de 2015 e têm previsão de 
conclusão em 2021. 

O cable crane possui duas torres e cerca de 30 m 
de altura cada, com um teleférico no vão de 394 m. O 
sistema, montado com helicóptero, dá suporte aos 
trabalhos no ponto mais crítico da obra, com difícil 
acesso em um vale e área preservada, para transporte 
em até 20 t de equipamentos, insumos e pessoas.

O equipamento é usado para construção do viaduto 3, com cinco pilares e vão que chega 
a 125 m, e o desemboque do túnel 3/4, o mais extenso de todos com 5.555 m (que será o 
maior do país quando concluído). 

Os outros três túneis são o 5 (já concluído), com 3.970 m, o 1, com 2.889 m, e o 2, com 
721 m. 

A Petrobras realiza o PPD-1 (Plano Diretor de Dutos de São 
Paulo), que  contempla a construção e montagem de dutos para o 
transporte de petróleo e  GLP (gás liquefeito de petróleo) a partir 
da estação de bombeamento de São Bernardo do Campo (ESBC), 
além de adequações na Refinaria de Capuava (RECAP) e no 

Terminal de Cubatão (TTCUB). 
O projeto reposiciona alguns trechos de dutos para preservar o 

produto transportado, dificultando a violação da linha e o risco 
de acidentes, e ainda amplia e moderniza a malha dutoviária em 
São Paulo.

A obra envolve sete municípios: Cubatão, São Bernardo do 
Campo, Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e 
São Paulo. O trabalho foi iniciado em janeiro 2018, no pátio de 
tubos de Suzano. Depois, começou a abertura de pista na faixa de 
dutos, que consiste na remoção da camada superficial do solo. 

Os tubos são posicionados ao lado da faixa para, em seguida, 
serem soldados. Depois, ocorrem as inspeções de soldagem, ensaios 
não destrutivos e revestimento de juntas, até chegar à fase de 
abertura da vala, abaixamento dos dutos já soldados e cobertura. 

No total, são 47 km de oleodutos e 47 km de gasoduto instalados.

(SP). As obras do Residencial chegaram a gerar mais de dois mil 
empregos diretos e cerca de seis mil indiretos. Somadas, as casas 
representam 326.479 m² em área construída, em um terreno total 
de 2.830.297 m².

O bairro conta com Centro de Educação Infantil (CEI), Escola de 
Ensino Infantil (EMEI), Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de 
Assistência Social (CRAS), parque linear, praças, playground, 
campos de areia, quadras poliesportivas, academia ao ar livre, 
cerca de 4 km ciclovias e mais de 11 km de pista de caminhada. 

A execução do Residencial Vida Nova Ribeirão tem números 
superlativos. Para a sua construção foram necessários 952 km de 
piso cerâmico; 3.094.377 kg de cimento; 3.338 kg de cabo flexível; 
de telhas, 703.811,13 m²; e 2.408 t de asfalto.

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

A proposta desenvolvida foi de construção de uma ponte pênsil 
com 302,4 m de vão livre, entre as torres Norte e Sul , de 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 decks. 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). 

Residencial Vida Nova Ribeirão, em Ribeirão Preto/SP 
(Programa Minha Casa Minha Vida)

Ponte pênsil no Complexo de Mariana/MG da Vale 

Complexo Minero-Industrial de Serra do 
Salitre/MG da Yara

Duplicação do Trecho de Serra da 
Rodovia Tamoios/SP 

(Concessionária Tamoios) 

Construção e Montagem de Dutos 
no ABC e Cubatão/SP (Petrobras)

Projeto e construção: Pacaembu Construtora

Projeto e fornecimento: TMSA - Projetista: Cowi - Obras civis: Civil Master - Montagem eletromecânica: Milplan

Projeto: Promon e Statura - Gerenciamento: ETM (Fase 1) / 
Promon (Fase 2) - Construção: Construcap e Niplan (Fase 1) / 

Construcap e Techint (Fase 2)

Projeto: CJC (túnel), Engecorps (obras de arte) e Núcleo (contenção) 
Construção: Queiroz Galvão - Contenção: Keller Tecnogeo

Construção: SACS e Niplan

www.progeo.com.br
progeo@progeo.com.br

+55(31)3312-1348
Belo Horizonte - MG

Progeo Engenharia
Líder no segmento 

da Geotecnia conforme 
Ranking da Engenharia 

Brasileira 2019 
da revista O Empreiteiro
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Dentre as obras realizadas pela Tranenge Construções entre 2018 e 
2019, destaca-se o trecho de duplicação da Rodovia Wilson Finardi 
(SP-191), importante ligação entre duas grandes rodovias do Estado de 
São Paulo: a Rodovia Anhanguera (SP-330), no município de Araras, e a 
Rodovia Washigton Luiz (SP-310), em Rio Claro. 

A obra foi contratada pela concessionária Intervias, do grupo Arteris, 
em regime de empreitada por preço global, seguindo a tendência do 
mercado das concessionárias em contratar apenas uma empresa ou 
consórcio para execução de todo escopo. Neste projeto, a Tranenge 
convidou a Sanson Pavimentos e Obras para formação de consórcio.

O escopo do contrato do consórcio compreendeu os serviços de 
terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, drenagens,  
supressão vegetal, remoção de interferencias, muros de contensão, 
dispositivos de proteção e segurança,   
barreiras new jersey móveis e  extrudadas, 
sinalizações provisórias e definitivas  vertical 
e horizontal, com fornecimento de todos 
materiais, mão de obra e equipamentos para 
duplicação da Rodovia SP-191, entre  maio 
de 2018 e abril de 2019, pelo valor global de 
R$ 85.757.000,00. 

A duplicação da rodovia se procedeu 
entre os Km 49+700 (dispositivo de retorno 
sobre a Rodovia Anhanguera, Araras-SP) ao 
52+700, e do Km 70+200 ao 74+600 
(dispositivo de entroncamento com Rodovia 
Washington Luis, Rio Claro-SP), e 
implantação de obras de arte especiais (3 
viadutos, 1 ponte, 1 passarela de pedestres, 
muros de contenções e dispositivos de 
segurança).

De terraplenagem a obra alcançou 
856.000 m³, e de pavimento asfáltico, 
550.000 m². Foram colocados de barreira 
móvel 18.000 m, barreira extrusada 7.500 m, 
e OAE’s e contenções 4.200 m². A duplicação 
atingiu no total 7,4 Km da Rodovia SP-191.

Entre as obras da referida duplicação 
destaca-se a construção do viaduto de 
acesso ao município de Araras, localizado no 
sentido longitudinal da Rodovia Wilson 
Finardi no km 49+700, e transversal a 
Rodovia Anhanguera, no km 167, com 
superestrutura pré-moldada.

Esta obra teve como principal 
característica a utilização de pré-moldados 
retilíneos associada com a moldagem in-loco 
atendendo a necessidade geométrica da 
rodovia em um trecho de curva, ou seja, 
vigas pré-moldadas dispostas paralelamente 
entre si formando uma geometria retangular 
sobre a qual uma laje moldada in-loco 

proporciona a curvatura exigida no projeto.
Os elementos estruturais de vigas longarinas com comprimento 

de 29,90 m e pré-lajes foram pré-fabricados na unidade industrial a 
15 Km da obra. Foram subcontratadas transportadoras parceiras 
especializadas, que utilizaram carretas extensíveis e batedores para 
tráfegarem nas rodovias e trajetos pré-determinados, levando em 
consideração os trevos, rotatórias, viadutos e passarelas, com as 
devidas licenças de cargas especiais.

Foi elaborado ainda plano de rigging detalhado, levando em 
contas as dimensões e pesos das peças, assim como as condições 
adversas de interferências com o intenso tráfego para acesso das 
carretas extensíveis na Rodovia Anhanguera, e as condições de 
patolamento dos guindastes nas faixas da referida rodovia.

Duplicação da SP-191 na ligação das rodovias Anhanguera e 
Washington Luis/SP (Arteris/Intervias) 

Construção: Tranenge Construções - Projeto: Seteng e Enescil - Gerenciamento: Engecorps
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A Usina Termelétrica (UTE) Porto de Sergipe I, projeto 
da Celse — Centrais Elétricas de Sergipe, controlada pelo 
grupo brasileiro Ebrasil (50%) e a norueguesa Golar 
Power (50%), está em fase de comissionamento e entra 
em operação comercial em janeiro de 2020 – concluindo 
as obras iniciadas em agosto de 2017 com 
terraplenagem. 

“O comissionamento da planta é dividido em duas 
fases: a frio e a quente (gás). O comissionamento a 
frio está praticamente concluído enquanto o 

comissionamento a quente deve começar no quarto trimestre de 
2019, quando teremos o gás para executar os testes”, explica 
Luciano Silva, diretor do Projeto da UTE pela GE.

O empreendimento fica localizado em Barra dos Coqueiros, na 
Região Metropolitana de Aracaju (SE). Trata-se de usina térmica 
movida a gás natural em ciclo combinado. A capacidade de geração 
atinge cerca de 1.551 MW.

Ao adotar a solução de engenharia que modularizou os 
equipamentos da termelétrica, foi possível, segundo a GE, 
gerenciadora e montadora do empreendimento, reduzir o prazo de 
execução em até 18 meses.

Foram utilizados 103 módulos, sendo 33 módulos das caldeiras 
(HRSG), 25 do sistema de utilidades (BOP) e 45 do sistema interno 
das caldeiras (OCC).

Todos os principais equipamentos da térmica foram 
fabricados pela GE, sendo três turbinas a gás da classe 7HA, 
uma turbina a vapor, três caldeiras de recuperação de calor 
(HRSG), quatro geradores, quatro transformadores elevadores 
(este fabricados na fábrica de Canoas-RS) e os equipamentos 
para a subestação de 500kV. 

Os módulos foram transportados via marítima, desembarcados no 
Terminal Inácio Barbosa (TMIB), em Barra dos Coqueiros, e 
transportados até o canteiro de obras. 

Devido a limites de capacidade de carga do TMIB, os quinze 
módulos mais pesados e os maiores precisaram ser levados de 
balsa para um píer temporário construído no Rio Pomonga, que 
corta o município onde está o empreendimento. 

Foram utilizadas duas rotas para o transporte dos módulos até o 
canteiro de obras. A primeira rota compreendeu a construção de uma 
estrada interna para ligar o terminal marítimo à UTE Porto Sergipe I, 
com uma distância de aproximadamente 1,5 km, em que foram 
utilizados trailer (linha de eixo) e caminhões para transporte da 
maioria das peças.

A segunda rota consistiu no descarregamento dos quinze 
módulos mais pesados e maiores no TMIB e a seguir em uma balsa, 
que transportou os conjuntos pelo rio Rio Sergipe, que separa os dois 
municípios litorâneas Aracajú e Barra dos Coqueiros, até o píer do 
Pomonga. Do píer provisório, De lá, eram carregados em trailers 
(linhas de eixo guiadas) e levados para o site.

Solução modular reduziu em até 18 meses prazo de entrega de UTE
(Augusto Diniz)

“Quando comparado ao método convencional de construção, a 
modularização requer um esforço adicional significativo de 
planejamento e engenharia. Muitas variáveis precisam ser 
consideradas para sua correta execução”, conta Luciano.

Para o sucesso do plano audacioso de construir a maior usina 
termoelétrica da América do Sul, focou-se muito também no 
planejamento integrado das áreas de engenharia, suprimentos e 
logística e construção, segundo ele.  

O contrato no modelo turnkey permitiu que a GE gerenciasse de 
forma integrada essas três áreas, disponibilizando sua estrutura 
global de projeto, manufatura, cultura em EHS (Environment, Health 
and Safety) e corpo técnico especializado.

O executivo relata que foi essencial no desenvolvimento do projeto 
antecipar a especificação de componentes e sistemas da planta; 
identificar todos os gargalos de infraestrutura no local da construção 
e logística para transporte das peças; produzir e revisar o modelo 3D 
em conjunto com os integradores dos módulos e realizar reuniões de 
construtibilidade com os times das subcontratadas, entre outros.

O maior módulo pesava 318 t, com 8,5 m de altura, 8,5 m de 
largura e 33 m de comprimento. Os 58 módulos principais (HRSG e 
BPO) somam cerca de 6 mil t.  

“Quando os módulos chegavam ao destino, o foco ficava na 
coordenação com as autoridades de trânsito e infraestrutura de 
rodovias públicas para gestão do tráfego, em função do transporte 
das peças até o site, bem como a comunicação com as comunidades 
locais que residem e transitam ao longo da rodovia”, explica Luciano.

“No site, a instalação busca uma correta e segura execução do 
içamento até a posição final, bem como inspeções para validar a 
montagem”. O plano de rigging foi uma das principais atividades 
durante a montagem eletromecânica. Devido ao tamanho dos 
módulos e peso, tinha-se uma estrutura especial de 
acompanhamento para garantir que a execução fosse feita com 
segurança.

Foram necessários dois guindastes de 800 t e dois de 400 t 
modelo no site por sete meses. Além destes, em torno de vinte 
guindastes menores foram utilizados para as demais atividades de 
içamento.

A GE tem larga experiência em modularização de projetos no setor 
de energia, contudo na UTE Porto de Sergipe I, ela  levou a 
modularização a um novo patamar, e aplicou o conceito em cerca de 
70% da montagem da usina. Isso foi o fundamental para que nosso 
cliente pudesse agilizar a obtenção do financiamento do projeto.

Os fornecedores no empreendimento se concentraram nas áreas 
de obra civil, montagem eletromecânica, integração elétrica e 
comissionamento. Em novembro de 2018, chegou-se a ter cerca de 
3.000 colaboradores trabalhando na obra.

Termelétrica Porto de Sergipe I (Celse)
Gerenciamento: GE

Construção e Montagem: GE, HTB e Montcalm, 
Enesa, Milplan e Constren

Módulos mais pesados são colocados em balsas para transporte por outra rota

UTE Porto de Sergipe Transporte do desembarque marítimo ao canteiro de obras
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A ampliação da retro área do Terminal de Contêineres de 
Paranaguá (TCP) envolveu vários aspectos importantes à 
engenharia. O TCP, localizado no Porto de Paranaguá (PR), é o 
terceiro maior terminal de contêineres do país.

A Destaca Engenharia executou grande parte das fundações 
especiais, sendo todas as atividades consideradas embarcadas 
(balsas e cantitravels).

A existência de baixo calado em locais específicos 
impossibilitou a execução da obra por um único método de 
avanço, exigindo soluções alternativas para o cumprimento do 
cronograma e manutenção da segurança. 

A área ampliada do terminal (retro área) tem 507,0 m X 
295,0 m, e toda ela foi estaqueada para servir de apoio para as 
vigas pré-moldadas e demais estruturas e componentes, 
permitindo, com isso, a posterior concretagem do piso. 

Para onde o calado favoreceu, foram utilizados balsa e 
martelo hidráulico de cravação, sustentado por guindaste 
solidarizado ao convés, onde se desenvolveu um conjunto 
gabarito de popa, que se estendeu além dos limites da balsa, 
de forma a permitir a utilização de seis guias, para cravação de 
até seis estacas sequencialmente. 

Para as demais áreas optou-se pela utilização de dois 
cantitravels, cada um com peso de 230 toneladas, dotados de 
guindaste, martelo hidráulico e guias com capacidade para 
cravação de até sete estacas por movimentação.

A solução técnica adotada para a fundação consistiu-se na 
utilização de 7.200 unidades de estacas centrifugadas de 
concreto armado, de 600,00 mm de diâmetro, espaçadas 
longitudinalmente a cada 4,43 m e transversalmente a cada 
5,18 m.   

As profundidades das estacas cravadas variaram de 28,00 m 
a 42,00 m, sendo que cada região trabalhada apresentava uma 
previsão de profundidade que foi, na sua grande maioria, 
confirmada. 

operação passou a ser realizada com outra equipe no continente. 
As estacas foram transportadas então, por balsa independente até 
a balsa de cravação, sendo içadas e lançadas nas guias em uma 
operação única, eliminando o transbordo para o convés. 

Para que se conseguisse a produtividade ideal de 18 estacas no 
período de 48 horas, tornou-se necessário eliminar qualquer interfe-
rência na sequência produtiva. Os atrasos nas atividades implicariam 
na perda da maré, impossibilitando o deslocamento da balsa para as 
próximas estacas, ou seja, caso se perdesse a maré seguinte, a próxi-
ma só depois de 12 horas de espera, ficando a balsa encalhada. 

Entre a sequência de cravação havia ainda a necessidade de se 
realizar o arrasamento das estacas, operação que necessitava do 
apoio do guindaste para sustentação das estacas na operação de 
corte. Foram utilizados equipamentos rotativos e discos diaman-
tados desenvolvidos especialmente para esse tipo de estacas, com 
o apoio de balsa adaptada chamada “marreca”. 
Cantitravel

Com a necessidade de se modificar o cronograma da obra, op-
tou-se por incrementar os serviços com o aporte de cantitravel, 
estrutura metálica que permite o avanço das cravações indepen-
dentemente da existência de calado apropriado, pois ele apoia 
suas estruturas nas estacas já cravadas.

Recebeu-se então a tarefa de projetar e fabricar duas unidades 
de cantitravel, que daria maior fluidez às cravações nas áreas com 
baixa lâmina d’água. 

O primeiro desafio nessa operação foi o tempo disponível para 
a elaboração do projeto, aquisição do material e fabricação, que 
deveria ser executado na maior brevidade possível. O projeto foi 
então desenvolvido, considerando a utilização de um conjunto de 

martelo percussivo e sua unidade hidráulica, um guindaste do 
tipo QUY100A, com capacidade portante para os içamentos e as 
movimentações necessárias. 

O guindaste com a configuração de lança em 40,00 metros 
atendeu plenamente as necessidades da obra. O carro de cravação 
das estacas permitiu o deslocamento na direção longitudinal de 
4,43 m por vez, possibilitando a cravação de 7 estacas em duas 
etapas, uma primeira com cravação de 3 estacas, e a segunda 
com 4 estacas. 

Toda a carga desse conjunto que constitui o elemento canti-
travel, estava apoiado sobre 14 capacetes que se apoiavam por 
sua vez em 14 estacas, sobre as quais foram lançadas as vigas tri-
lho que serviram de base para o carro de cravação, apoio para o 
guindaste e para o martelo hidráulico de 9 toneladas. 

Os serviços foram finalizados com a cravação de 4.973 unida-
des de estacas, com média de 33,50 metros. As cravações com 
apoio da balsa foram responsáveis por 56,3%, o que representa 
2.802 unidades, ficando 43,7% ou 2.171 unidades de estacas divi-
didas entre os dois cantitravels.

Uma ferramenta importante foi o Diálogo Diário de Segurança 
(DDS), realizado por técnicos e engenheiros, visando alertar sobre 
os descuidos e negligências, fatores adicionais de risco para esse 
tipo de trabalho, principalmente com relação à operação do can-
titravel, pois envolveu diversas frentes de serviços diferentes num 
espaço bem reduzido de circulação.

No pico das atividades, a obra contou com cerca de 130 fun-
cionários trabalhando em três turnos diários nas três frentes de 
serviços. A última estaca da construção foi cravada em 23 de 
março desse ano.

Baixo calado exige adoção de métodos avançados para 
construção de retro área no Porto de Paranaguá (PR)

Balsa marítima
O primeiro desafio no empreendimento foi iniciar as atividades 

pela utilização de balsa marítima dotada de gabaritos de cravação 
e guindaste para apoio e suporte do martelo hidráulico de 9 tone-
ladas. 

A ideia inicial era acomodar quatro guias de cravação, o que 
parecia ser absolutamente correto, visto as dimensões da embar-
cação. Com o andamento das atividades, entendeu-se por bem, 
acomodar mais dois elementos de cravação, totalizando seis 
guias, e com isso ganhar mais eficiência na operação de fundeio, 
locação, cravação e deslocamento da balsa. 

A etapa seguinte foi a fabricação das guias de cravação nas de-
pendências da Destaca Engenharia na cidade de Sertãozinho (SP), 
e seu posterior deslocamento, de forma modular, por transporte 
terrestre até a cidade de Paranaguá. 

A montagem realizada no campo foi executada em 20 dias de 
atividade com a primeira estaca (estaca teste) sendo cravada em 
20 de novembro de 2017. 

Inicialmente os dois elementos iniciais de estacas eram solda-
dos no convés da balsa, com o andamento das atividades, essa 

Cada deslocamento do cantitravel permitia cravação de 7 estacas

Visão geral das obras de expansão da retro área do TCP
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Balsa marítima foi uma das soluçoes empregadas para cravação de estacas
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Rodoanel Trecho Norte será retomado em 2020 e terá vigilância por câmeras 24h
O Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) foi contratado pelo Governo de São Paulo para efetuar o diagnóstico completo das obras 

paradas do Rodoanel Trecho Norte. Os seis lotes terão novas licitações e a previsão é retomar as obras em 2020, sob governança pró-
pria na Secretaria de Logística e Transportes, o que inclui o uso inédito de câmeras de monitoramento 24 h. Estima-se que R$ 1,7 bi-
lhão será necessário para concluir o trecho.

Concrejato comemora alcance de metas de vendas e backlog
De acordo com Rommel Curzio, presidente da Concrejato Engenharia, o crescimento sustentável que a empresa tem conquistado no 

mercado de construção brasileiro é fruto de muito trabalho e de metas ao mesmo tempo realistas e desafiadoras. 
“Nosso planejamento estratégico estipulado no início de 2018, denominado Rota 22, vem se concretizando com uma precisão admi-

rável. Em 2019, devemos faturar os R$ 250 milhões previstos, além de superar todas as metas estabelecidas para o ano”, afirma.
Destaque, segundo ele, para o excelente desempenho e os resultados de vendas e de backlog, os quais já projetam contratos de lon-

ga duração com importantes trabalhos para os próximos três anos. “Dando continuidade à curva de crescimento da empresa, projeta-
mos faturamento próximo de R$ 300 milhões em 2020 e de R$ 400 milhões em 2022”.

Dentre os contratos que tornaram esse cenário possível, destacam-se alguns projetos importantes informados pela empresa. Em São 
Paulo, obras de ampliação, restauro e modernização do Museu do Ipiranga. No Rio de Janeiro, obras de infraestrutura para anexo do 
Museu Nacional, restauro da sede do Iphan e restauro do Museu de Vassouras. Em Minas Gerais, reparos emergenciais e reforços es-
truturais em galpões da Fiat Chrysler Automobiles-FCA localizados em Betim.

LPA programa novas fábricas em ES e Pato de Minas (MG), com aporte de R$ 130 mi
Ao inaugurar nova planta industrial em Antônio Carlos (MG), onde aplicou R$ 100 milhões e produz iogurtes e cream cheese, a Lac-

ticínio Porto Alegre (LPA) prevê investir outros R$ 130 milhões, sendo R$ 40 milhões numa fábrica no Espírito Santo que estrará em 
operação em fins de 2020, e R$ 60 milhões até 2023 numa planta em Patos de Minas (MG), para diversos queijos. A LPA é associada ao 
grupo suíço Emmi.

Ecorodovias vence leilão da BR-364/365, Jataí (GO)-Uberlândia (MG)
O grupo Ecorodovias venceu o 1º leilão do novo governo federal com a tarifa básica de R$4,69 — deságio de 33%. São 437 km e 11 

municípios no trajeto, que terá sete pedágios, duplicação de 44 km, execução da 2ª faixa em 134 km e 88 km de acostamentos. Os in-
vestimentos orçados são de R$ 2 bilhões, mais R$ 2,53 bilhões em manutenção no prazo de 30 anos. O sistema rodoviário é um corre-
dor importante para transporte de grãos que vem do Norte ao Sudeste e para o Triângulo Mineiro.

Ministério de Infraestrutura programa conceder 7 rodovias em 2020
A primeira rodovia a ser concedida ou relicitada pelo Ministério da Infraestrutura será a BR-101/SC, que demanda investimentos de 

R$ 2,9 bilhões. Depois (não necessariamente nessa ordem), a BR-381/262/MS-ES, com investimentos de R$ 9,1 bilhões; a BR-
153/080/414/GO-TO, com inversão de R$7,5 bilhões; a BR-163/230/MT-PA, com aplicação de R$ 1,7 bilhão e prazo de 10 anos; a BR-
040/495/MG-RJ, R$2,6 bilhões; a BR-116/493/RJ-MG, R$7,93 bilhões; e a maior delas, Dutra-rodovia Rio-Santos, com investimentos 
estimados em R$ 10,96 bilhões, cuja concessão vence em 2020. O ministério informou que pode ainda incluir outras rodovias ainda em 
estudos.

Geradoras elétricas dividem seus projetos entre mercados regulado e livre
O mercado regulado tem prioridade de conexão e o mercado livre tem melhores preços — um mix ideal para as empresas geradoras. 

A Neoenergia adotou esse modelo no complexo eólico Oitis, de 566 MW, na divisa do Piauí e Bahia, ao vender 30% da produção no lei-
lão A-4 em junho passado e disponibilizar o restante no mercado livre – a construção do projeto já aprovada pelo conselho vai deman-
dar R$ 1,9 bilhão. Mas o mercado livre começa a atrair projetos dedicados, como o parque eólico Cumaru (RN), da Enel, com 206 MW, 
e o Santo Agostinho (RN), da Engie, com potência de 800 MW, também eólico.

Zanchetta aporta R$ 730 mi para complexo de frango em Conchal (SP)
Depois de adquirir a Mondelli, dedicada a carne bovina, por cerca de R$ 200 milhões, a empresa Zanchetta já reservou R$ 730 mi-

lhões para levantar um novo complexo para carne de frango em Conchal (SP), com capacidade para 350 mil aves/dia, dobrando sua 
capacidade e posicionando-a entre as cinco maiores do setor.

Nove petroleiras globais ganham blocos 
na 16ª rodada de concessões

As nove empresas petroleiras que conquistaram blocos de ex-
ploração nas bacias de Campos e Santos têm o compromisso de 
investirem pelo menos R$ 1,58 bilhão nestas áreas. A Petrobras 
arrematou o bloco C-M-477 na Bacia de Campos, associada à bri-
tânica BP, pagando bônus de R$1,43 bilhão. As outras petroleiras 
vencedoras do leilão foram Chevron, ExxonMobil, Petronas, QPI, 
Repsol, Shell, Total e Wintershall. A 16ª rodada arrecadou R$ 8,9 
bilhões.

Shell vai participar do leilão A-6 com 
expansão da termelétrica Marlim Azul

A empresa, que é o segundo maior produtor de gás natural do 
País, confirmou que participará do leilão A-6 com projeto de ex-
pansão da usina termelétrica Marlim Azul, de 565 MW, em Macaé 
(RJ), da qual detém 29,9%, associada ao Pátria Investimentos e 
Mitsubishi. A entrada em operação da usina está programada 
para 2023.

Neoenergia antecipa cronograma de 
parques eólicos no Nordeste

Controlada pela Iberdrola, a Neoenergia antecipou o início das 
obras do complexo Chafariz (PB), formado por 15 parques eólicos 
somando 471 MW, que estava programado para 2020. Em setem-
bro, a empresa aprovou a execução total do complexo de Oitis, 
com 10 parques eólicos distribuídos por Bahia e Piauí, orçados em 
R$ 1,9 bilhão.

Estatais de saneamento - privatizadas - 
investiriam três vezes mais

É o que indicam estudos do BNDES e consultoras técnicas, 
apontando que essas estatais uma vez privatizadas teriam poten-
cial de investir 3 a 4 vezes mais dentro de 5 anos. Esse estudo in-
cluiu as empresas estaduais do RJ, PE, CE, PA, AP, AC e AL, que 
aderiram ao programa de desestização lançado em 2016. Elas 
aplicaram R$ 5,9 bilhões entre 2012 e 2016 - valor que se elevaria 
para R$ 20 bilhões, caso concessionadas à iniciativa privada. O 
maior obstáculo é que os municípios atendidos precisam aprovar 
a privatização.

SP contrata IFC para modelar concessão 
das linhas 8 e 9 da CPTM

IFC é ligada ao Banco Mundial e foi contratada pelo governo 
paulista para realizar a modelagem econômico-financeira para 
concessão privada, divulgar o projeto junto a investidores e for-
matar um leilão competitivo. As linhas 8 e 9 transportam cerca de 
1 milhão de passageiros/dia.

Setor de transmissão se expande com 4,7 
mil km de LTs em montagem

A Neoenergia foi uma das mais ativas compradoras no leilão de 
transmissão realizado em dezembro passado e está acelerando a 
execução das novas LTs, com previsão de concluir as linhas de 
transmissão ganhas nos leilões de abril de 2017 ao final do próxi-
mo ano. O investimento total em 2019 deve atingir R$ 5,4 bilhões.

Anúncio
1/3

CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL 
SOBRE ESTEIRA MARCA SANDVIK

Britador Primário de mandíbula móvel sobre esteira marca Sandvik modelo QJ 341, ano 2013 chassi 
1886SW11851, prefixo A 6702, capacidade até 400 t/hora, horas de painel 3258 h.

Ficha Técnica:
Motor: bomba d’agua - unidade injetora - turbina c/ 3258 h.
Sistema Elétrico: chicote - faróis e lanternas - motor de partida - alternador, em bom estado 
Sistema Hidráulico: em bom estado.
Chassi: em bom estado.

Britador Secundário cone móvel sobre esteira, marca Sandvik modelo QH 331, ano 2012 chassi 
1884BG12362, prefixo A 6802, capacidade até 200 t/hora, horas de painel 3541 h.

Ficha Técnica:
Motor: bomba d’agua - unidade injetora - turbina c/ 3541 h.
Sistema Elétrico: chicote - faróis e lanternas - motor de partida - alternador, em bom estado.
Sistema Hidráulico: em bom estado - bomba hidráulica com 133 h.
Chassi: em bom estado.

Peneira móvel sobre esteira marca Sandvik modelo QA 450, ano 2013 chassi 1886SW13020, prefixo A 
6802, capacidade até 600 t/hora, horas de painel 2436 h.

Ficha Técnica:
Motor: bomba d’agua - unidade injetora - turbina c/ 2436 h.
Sistema Elétrico: chicote - faróis e lanternas - motor de partida - alternador, em bom estado.
Sistema Hidráulico: em bom estado.
Chassi: em bom estado.

Contatos:
Lauro Domecq - Celular (21) 99982-2755 - E-mail: lauro@continentalmaquinas.com.br
Luís Drumond - Celular (21) 98169-3877 - E-mail: luis@continentalmaquinas.com.br

  www.revistaoempreiteiro.com.br  |  41  40   |      | Setembro / outubro  2019 40



s i s t E m a s  d E  C o n s t r u ç ã o

O engenheiro Danilo Lorenceto, especialista em pare-
des de concreto moldadas in loco e industrialização na 
construção civil, e também de gestão de projetos de 
construção civil, avalia que é preciso investir em mão de 
obra e disseminar conhecimento para o desenvolvimento 
do processo construtivo no canteiro de obras.

Veja a seguir entrevista do consultor técnico sobre 
como caminha a construção industrializada:

A mão de obra é um empecilho para o desenvolvimento da 
construção industrializada? 
A falta de mão de obra qualificada dificulta todo o processo. Mas, 
na verdade, é importante que o conhecimento e a informação de 
tudo que está se desenvolvendo seja disseminado o mais rápido 
possível. Produtos novos e mais industrializados precisam chegar 
ao mercado de maneira correta, com investimento em capacita-
ção e treinamento, tanto por parte dessas empresas, que produ-
zem esses produtos, quanto por parte da cadeia final, que são os 
operários em si. As construtoras têm que entender que precisam 
investir em mão de obra qualificada. 
A logística no país é um grande desafio? 
O país é muito grande e a gente enfrenta alguns problemas, mas 
isso não é um condicionante. Hoje, a cadeia de fornecedores de 
produtos industrializados evoluiu bastante. Especificamente na 
parede de concreto as empresas de fôrma, que seria um insumo 
mais pertinente a concreto, atendem todo o território nacional. 

A canalização de um curso d’água, geralmente, envolve o re-
vestimento de seu leito e de suas margens para obter as caracte-
rísticas necessárias para atender à vazão de projeto, através da re-
gularização da seção e de seu coeficiente de rugosidade. Além de 
mitigar a ocorrência de inundações na região da intervenção, as 
canalizações limitam o processo erosivo ocasionado pela tensão 
de arraste do fluxo sobre as partículas de solo.

Para que a canalização trabalhe com eficiência, deve ser feita 
uma escolha criteriosa dos materiais que irão compô-la, levando 
em consideração seu desempenho logo após sua aplicação e ao 
longo da de sua vida útil.

A canalização retangular, com contenções em gabiões e fundo 
em colchão Reno, fixa o traçado do curso d’água ao mesmo tem-
po que melhora a estabilidade das margens. Essa é a solução ado-
tada para este caso de obra na cidade de Campinas, interior do 
estado de São Paulo, que compreende seções transversais cuja al-
tura varia de 2 a 4 m. A extensão total do canal é de 517m.

A escolha dos gabiões e colchões Reno PoliMac foi um dos 
pontos-chave para obter uma obra de alta durabilidade. Frente 
aos desafios cada vez mais frequentes em meios hidráulicos, 
como o transporte de sedimentos abrasivos e fluidos quimica-
mente agressivos, o PoliMac se mostra hoje, a melhor tecnologia 
para proteção de soluções de malha hexagonal de dupla torção. 

Outro elemento fundamental para obter uma boa canalização, 
é a execução adequada de cada etapa da construção. Conforme o 
projeto, a primeira etapa foi a preparação da base com limpeza e 
agulhamento de pedra rachão para melhora de sua capacidade de 
suporte.

Os elementos denominados gabiões caixa e colchões Reno fo-
ram pré-montados no canteiro de obras e posteriormente posicio-

Quando se trata, talvez, de casa wood frame, em que há necessi-
dade de transporte, aí começa a dificultar um pouco, ou até de 
pré-moldados, com fábricas de muito longe e assim por diante. 
Mesmo assim, no caso do pré-moldado, a gente teria condição de 
montar um pré-moldado no canteiro.
Por que a industrialização da obra ainda está concentrada no 
pré-fabricado de concreto?
A industrialização não está concentrada apenas no pré-moldado. 
Pré-moldado está bem concentrado em obras industriais e até 
comerciais, mas a gente tem como exemplo da parede de concre-
to a MRV, que é a maior construtora da América Latina no seg-
mento habitacional, e 90% das suas obras já são em parede de 
concreto.
O sistema de paredes de concreto tem como ir além do pro-
grama Minha Casa Minha Vida? 
A cadeia de fornecedores de fôrmas evoluiu bastante. É importante 
entender que esse processo evoluiu ao longo do tempo, então, têm, 
por exemplo, empresas de fôrma que alugam fôrma pelo mínimo de 
45 dias, dois meses, dando viabilidade para projetos com poucas uni-
dades, coisa que antes não era possível. Atualmente, está em desen-
volvimento com esses fabricantes encontrar um modelo de negócios 
sustentável, para que daqui a pouco, seja possível atender todo tipo 
de construção, independente da quantidade. Isso é uma realidade 
que deve chegar em breve para nós, é uma evolução do mercado que, 
com certeza, vai melhorar a performance das obras.

nadas sobre a 
base regulariza-
da. Para a mon-
tagem das peças 
foram feitas as 
costuras com 
dispositivo de 
amarração pró-
prio, em voltas 
simples e voltas 
duplas, confor-
me a boa prática 
orientada pela 
empresa Macca-
ferri. Todas as 
peças foram costuradas umas às outras (abaixo e ao lado) de for-
ma a garantir a monoliticidade do paramento frontal. 

Ao final do processo de montagem, as peças foram preenchi-
das com pedra rachão cujo diâmetro médio varia 10 a 20 cm, 
sempre com a preocupação de executar um bom arranjo interno 
para garantir o mínimo de vazios.

Dentro dos padrões de procedimento para garantia de qualida-
de, foram monitorados todos os setores de compactação do ater-
ro, incluindo áreas de compactação manual e mecanizada (rolo 
pé-de-carneiro vibratório). Todas as medidas cabíveis foram ado-
tadas de forma a atender às especificações de 98% do Proctor 
Normal. 

Colaboradores do texto: Eng. Clayton Tobias de Mendonça - 
MacService Serviços de Engenharia; e Eng. Paula Tayna de Lima – 
Maccaferri do Brasil.

Parede de concreto avança na construção industrializada

Canalização retangular em gabiões

(Augusto Diniz)

1º Prêmio InovaInfra 2020-

Para empresas de Engenharia e Concessionárias e Contratantes Públicos.
Engenharia de Infraestrutura mostra seu legado na década recente dando 

suporte ao desenvolvimento da economia brasileira.
Júri independente vai eleger os projetos mais relevantes.

Premiação e Workshop em abril de 2020.
 

Participe!
Oportunidades de co-patrocínio disponíveis - Telefone (11) 3895-8590 e-mail comercial@m3editorial.com.br

Profissionais nas atividades de Engenharia que desenvolveram
soluções inovadoras aplicadas em empreendimentos de

Infraestrutura - Transportes, Energia, Saneamento, Gás Natural,
e Petróleo, incluindo Construção Industrial e Habitação Social
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www.liebherr.com.br
info.lbr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Viva o Progresso.
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  Maiores forças de escavação: novo implemento SME 
com reforços e proteções  adicionais de série

  Carro inferior Super Heavy Duty e contrapeso mais pesado:
aumento da  estabilidade e da vida útil
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